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Statoil trýr at Johan Sverdrup-fundið kann gerast tað sum fær gongd á norska oljuvinnu 

aftur, og felagið vil vera við at áhugin at gera íløgur í oljuleiting framvegis er stórur. 

Statoil sigur at vinnan má arbeiða meir, fyri at fáa ferð á aftur. 

Støðan er annars ikki so hugalig í norsku oljuvinnuni í løtuni. Nógvar uppsagnir hava verið, 

og roknast kann við enn fleiri uppsøgnum komandi tíðina. Men hjá Statoil halda tey at 

løtan er komin tá framburðshugurin aftur eigur at kveikjast í vinnuni. 

Hetta kom fram í eini framløgu sum fíggjarstjórin í Statoil, Torgrim Reitan, helt á 

oljustevnuni hjá Pareto í Oslo. Hetta skrivar Dagens Næringsliv. 



Hann heldur at tað er løgið at nevnt verður at myndugleikarnir eiga at traðka til fyri at 

bjarga oljuvinnuni. Hann vísir á at fleiri røddir fyri bara tveimum árum síðani tosaðu um 

at politiska skipan noyddist at gera nakað fyri at tryggja at oljuvinnan ikki kókaði yvir tí so 

nógv hendi. 

Nógv hava lagt til merkis at norska hagstovan tosar um minni virksemi, men hann meinar 

at tað sum hagstovan hevur sagt verður mistulkað. 

Statoil metir at samlaðu oljuíløgurnar í ár á norska landgrunninum koma uppí einar 227 

milliardir norskar krónur, samanborið við 212 milliardir krónur í 2012. Metingin fyri 2015 

sigur at íløgurnar gerast 185 milliardir krónur. 

Men við í hesum roknistykkinum eru ikki ein rúgva av ætlanum, fleiri enn 100, ið er meir 

enn nakrantíð, ið fyritøkan hevur á ordralepanum. Hesar skulu einsamallar standa í 205 

milliardum krónum. 

Torgrim Reitan nevnir serliga Johan Sverdrup-oljuætlanina, ið Maersk Oil er við í, og sum 

er størsti brunnurin sum er funnin á norska landgrunninum í meir enn 30 ár.. Sverdrup er 

ikki við í hagtølunum hjá hagstovuni, og hesin brunnurin einsamallur krevur, sambært 

fíggjarstjóranum, at íløgur gerast fyri millum 100 og 200 milliardir krónur. 

Statoil roknar við at senda myndugleikunum eina ætlan fyri Johan Sverdrup fyrst í 2015. 

- Tað sum vit ikki koma uttan um er at vinnan má arbeiða meir, segði Reitan, og vísti á at 

Statoil hevur metingar sum vísa at heimurin vil hava 40 prosent meir av olju komandi 20-

30 árini 
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