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Olja og gass verða mergurin í orkuveitingini í mong ár afturat, sigur Wintershall-stjórin 

Martin Bachmann. Hann stendur á odda fyri leitingini og framleiðsluni hjá Wintershall um 

allan heimin, og nú um dagarnar var hann í Bergen og greiddi frá, hvussu tað týska felagið 

ímyndar sær leiklutin hjá Noregi í komandi árum. 

-Vit hava stórar ætlanir í Noregi og Bergen. Tá onnur orkufeløg geva skarvin yvir og gevast 

at gera íløgur, halda vit á, segði Martin Bachmann fyri norsku áhoyrarunum. 

Wintershall-stjórin segði, at tey, sum halda, at tíðin er farin frá olju og gassi, mistaka 

seg. Hann ásannaði, at trýstið frá varandi orkukeldum er vaksið, men at olja og gass hava 

framvegis ein týðandi leiklut í orkusamansetingini. 

-Oljuøldin er ikki av. Orkuvøksturin fer at standa við, og meginparturin fer at koma frá 

olju og gassi. Tankin um at fara frá olju og gassi yvir til varandi orku er góður, men málið 

er óveruligt, segði Bachmann. 

  



Óveruligt mál 

Eftir hansara tykki letur tað seg ikki gera at leggja alla orkuveitingina um til luft og sól 

burturav. Hann vísir á, at ætlanin um at lata kjarnorkuverkini aftur og at minka útlátið av 

vakstrarhúsgassi, og at varandi orka skuldi fáa avgerandi týdning, var rímulig. Men ístaðin 

eru vit farin at brúka meiri kol. 

-Ístaðin fyri kjarnorkuna eru vit farin at brúka tað mest umhvørvisskaðiliga, sum vit hava, 

nevniliga kol, og í sambandi við veðurlagið er hetta ørskapur, segði Wintersfall-stjórin. 

Eftir hansara hugsan eigur náttúrgass at spæla ein týðandi leiklut í skiftinum til varandi 

orkukeldur, og í hesum viðfangi hevur Noreg alstóran týdning fyri Týskland og fyri ES, 

sigur hann. 

Martin Bachmann vónar, at Ukraina-kreppan fær ein enda skjótt, tí tann spenta støðan 

millum Russland og Ukraina kann oyðileggja umdømið hjá gassi sum einari tryggari orku. 

-Spenningurin ger, at myndugleikarnir sita eftir við einari fatan av, at ein kann ikki hava 

álit á náttúrgassinum, og hendan støðan er ikki góð fyri nakran í okkara vinnu, segði 

Wintersfall-stjórin í Bergen. 
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