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Eitt av høvuðstíðindunum her á altjóða oljumessuni í Stavanger er útbyggingin av risastóra 

oljufundinum “Johan Sverdrup”. Og fyri Føroyar og føroyingar hevur henda søga kanska 

serstakan áhuga, tí í leiðandi størvum á teimum báðum oddafeløgunum fyri hesi útbygging 

eru eisini føroyingar. Talan er um Rúna M. Hansen og Teit Poulsen, sum báðir sita í 

leiðandi starvi hjá ávikavist Statoil og Lundin. 

 

Oljan.fo hitti teir báðar á stóra básinum hjá Statoil, tá oddamaðurin aftanfyri 



útbyggingina, Øjvind Reinertsen hevði eina sera áhugaverda framløgu um hesa risastóru 

verkætlan, sum er ein hin størsta í norskari oljusøgu. Statoil er fyristøðufelag og skal sum 

so standa fyri útbyggingini. 

 

Útbyggingin, sum liggur á tekniborðinum, er mett at kosta millum 100 og 200 mia. norskar 

kr. Bara 1. parturin av útbyggingini kostar 120 mia. og kemur fyrsta oljan upp í 2019. 

 

Keldan goymir fleiri milliardir tunnur av olju og fer at framleiða olju í 50 ár. Hon fer at 

geva arbeiði til 800 fólk í útbyggingartíðini og fer at standa fyri 25% av allari framleiðsluni 

hjá Statoil í Norra, tá hon er í hæddini. Tá verður framleiðslan umleið 350.000 tunnur um 

dagin. 

 

Johan Sverdrup fundið er sera einastandandi og hoyrir til juvelarnar í norsku oljukrúnuni. 

Tað varð funnið av svenska oljufelagnum Lundin í 2010, men eisini jarðfrøðingarnir hjá 

Statoil taka sær æruna fyri fundið, sum røkkur tvørtur um fleiri loyvi, har Statoil, Lundin 

og Maersk eru eigarar. 

 

Tað var gjørt í einum øki, har fleiri oljufeløg hava gjørt stór oljufund í grannalangum men 

ikki júst har Johan Sverdrup hevur goymt seg í undirgrundini. Fleiri feløg hava átt rættin 

til hetta økið men hava latið hann innaftur til myndugleikarnar, og so bráddliga vaknar 

hesin stóri oljurisin úr dvala. Eisini er áhugavert at merkja sær, at partur av kelduni 

hoyrir til loyvi nr. 1, ið varð latið í 1966. 

 

So ein kann siga, at møguleikin at finna nógva olju, er eisini til steðar, har eingin hevði 

roknað við tí. 

 

Teir báðir føroyingarnir, Rúni M. Hansen og Teitur Poulsen, sum arbeiða hjá tveimum av 

eigarunum av Johan Sverdrup, eru sum vera man bæði ernir av og glaður um at vera 

partur av hesi útbyggingini, sum fer at vera flaggskipið í norskari oljuvinnu í mong mong 

ár og sum fer at vera við til at varðveita norska oljuvinnu. Tað arbeiða eisini nógvir aðrir 

føroyingar hjá teimum báðum oljufeløgunum. 
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