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Norska Statoil hevur gjørt útokningar, sum vísa, at tað verða skapt 51.000 nýggj 

arbeiðspláss, tá farið verður undir útbyggingina av Johan Sverdrup oljufeltinum á norska 

landgrunninum. Fundið varð gjørt í 2011 og er eitt av teimum størstu, sum er gjørt 

nakrantíð í Norra. Hetta sigur Statoil á síni heimasíðu í morgun. 



Um nakrar mánaðir skulu Statoil og tess partnarar lata inn eina útbyggingarætlan og eina 

rakstrarætlan til Stórtingið. Statoil sigur longu nú, at nýggjasta risafundin fer at skapa 

virðisøking í norska samfelagnum sum ongantíð áður. 

Mett verður at oljukeldan goymir olju til eitt samlað virði uppá 1.350 milliardir kr. Hetta 

er ein fimtingur av virðinum í norska oljugrunninum. 

Bara partafelagsskatturin er mettur at geva 670 mia. kr. 

Av teimum 51.000 arbeiðsplássunum eru tey 22.000 innan norska veitingarídnaðin og 

12.000 hjá teirra undirveitarum. 2.700 arbeiðspláss verða knýtt at sjálvum rakstrinum, og 

3.400 arbeiðspláss koma, tá oljukeldan er útbygd. 

Arne Sigve Nylund er konsernstjóri og leiðari hjá Statoil fyri landgrunnin. Hann sigur við 

E24 heimasíðuna, at talan verður um eina risastóra verkætlan, sum fer at tryggja 

orkuveitingina, arbeiðspláss og fer at hava stóra ávirkan og skapa virði fyri norska 

samfelagið, ídnaðin og feløgini aftanfyri verkætlanina. 

Hóast gongdin hevur verið tann, at alsamt fleiri uppgávur á norska landgrunninum eru 

endaðar í Asia, vegna høga kostnaðin í Norra, so verður roknað við, at stórur partur av 

uppgávunum fara at liggja í Norra. Mett verður at 50% av uppgávunum í útbyggingartíðini 

fara at liggja í Norra og 90% tá keldan fer at framleiða olju. 

Hóast arbeiði kunnu gerast bíligari í Asia, so vísir tað seg oftani ikki at halda, tí oftani 

verða hesi arbeiði nógv seinkað og tað dýrkar tey. Statoil metir, at fyrsti parturin av 

útbyggingini fer at liggja millum 100 og 120. Tá øll útbyggingin er liðug verður mett, at 

framleiðslan fer at vera umleið 650.000 tunnur um dagin. 

Tað var oljufelagið Lundin, sum fann Johan Sverdrup, men Statoil gjørdi so eisini fund í 
grannalagnum, so talan er um eina oljukeldu, ið røkkur yvir fleiri loyvi, sum Statoil, Lundin, 
Maersk og Det Norske eiga. Upprunaliga navnið á oljufundunum var Aldous og Avaldsnes. 
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