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 Norska felagið Seadrill, ið millum annað eigur boripallin West Hercules, sum liggur á 

Skálafjørðinum, er komin í trupulleikar. Høvuðsorsøkin er kreppan millum vesturheimin og 

Russland. Harafturat kemur at tað henda broytingar í Noregi sum gera at fyritøkan má 

leita sær aðrastaðni eftir arbeiði til pallarnar. 

Í summar skrivaði Seadrill undir tað størstu avtaluna nakrantíð hjá felagnum. Avtalan er 

við russiska felagið Rosneft, og tryggjar arbeiði bæði til starvsfólk og boripallar í 

russiskum sjógvi. 

Nú er trupulleikin at avtalan sum er gjørd við Rosneft kann vera brot á tiltøkini sum ES, 

USA og Noreg hava sett í verk móti Russlandi í samband við kreppuna í Ukraina. 



Í samrøðu við Dagens Næringsliv sigur fíggjarstjórin í Seadrill, Rune Magnus Lundetræ, at 

støðan er sera trupul, tí samstundis sum felagið hevur skrivað undir størstu avtaluna í 

søgu felagsins, so koma handilstultøkini móti Russlandi og gera at Seadrill kanska má siga 

avtaluna frá sær. 

Avtalan við russiska orkufelagið umfatar millum annað at North Atlantic Drilling, ið er ein 

partur av Seadrill, skal keypa heilar 150 riggar (boripallar og boriskip) frá Rosneft. 

Samstundis skal Rosneft keypa uppgávur frá North Atlantic Drilling komandi fimm árini. 

Mikhail Krutikhin, ið er greinari hjá RusEnergy, sigur við Dagens Næringsliv, at øll altjóða 

orkufeløg nú bíða eftir at fáa avgreitt hvussu handilstiltøkini skulu tulkast.  

- Tað sum er tann stóri spurningurin er um tiltøkini umfata avtalur sum eru undirskrivaðar 

áðrenn 1. august ella ikki. Ein annar spurningur er um altjóða feløg kunnu selja útrgerð til 

russisk feløg umvegis til dømis Kina, sigur hann. 

Hjá Seadrill er eisini ein annar spurningur sum kann gera at avtalan við Rosneft kann koma 

í vanda. Rað er at fyritøkan er skrásett á keypsskálanum í New York. Amerikanskir 

myndugleikar siga at tiltøkini móti Russlandi eisini umfata feløg á keypsskálanum. Hesum 

ivast fíggjarstjórin í Seadrill kann umfata teir, tí fyritøkan ikki er amerikansk. 

Samstundis sum kreppan í Ukraina ger sítt til at Seadrill hevur nógv at hugsa um, so er 

støðan á norska landgrunninum eitt eymt evni fyri Seadrill. West Hercules skal til Kanada, 

úr norskum sjógvi, og tað merkir at eini 250 starvsfólk missa arbeiði. Í samband við 

avtaluna við Rosneft, so skal West Navigator flytast úr norskum í russiskan sjógv, og tá 

missa eisini nógv arbeiði. 
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