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Gongdin í oljuprísinum ger at nú siga eygleiðarar at vandi er fyri tey umleið 25.000 sum 

hava mist arbeiði í norsku oljuvinnuni fara at fáa millum 25.000 og 50.000 afturat sær 

komandi tvey árini. 

Orsøkin er at oljuprísurin nú er komin so langt niður at enn fleiri oljuætlanir mugu 

endurskoðast, og helst verða fleiri ætlanir antin lagdar á ís, ella skumpaðar inn í 

framtíðina. 

Thina Saltvedt, oljugreinari hjá Nordea Markets, sigur í samrøðu við NRK, at oljuprísurin 

sum vit síggja nú kemur at halda sær rúma tíð. Í løtuni kostar eitt fat av Brent-oljuni 

umleið 45 dollarar, og hetta kemur helst at vera støðið eina tíð. 



Greinarar meta nú at oljuprísurin ikki kemur uppum 60 dollarar komandi tvey árini. Olja 

floymir út á marknaðin, og oljugoymslurnar á landi eru á tremur, og nú verða stór 

tangaskip brúkt sum goymslur eisini. 

Thina Saltvedt sigur at hon ikki roknar við at oljumarknaðurin kemur í nakra javnva aftur 

fyrrenn í 2017. Við tað meinar hon at tað er nøkulunda tað sama av olju á marknaðinum 

sum heimsmarknaðurin hevur brúk fyri. 

At oljuprísurin nú liggur um 45 dollarar fyri fatið, og eingin stórvegis hækking sæst í 

havsbrúnni komandi tvey árini, tað ger at enn fleiri fara at missa arbeiði innan 

oljuvinnuna. Higartil vísa tøl at knapt 25.000 størv eru horvin úr norsku oljuvinnuni eftir 

einum ári. Tá er talan bæði um fólk sum arbeiða við sjálvari oljuframleiðsluni, 

útbyggingum og tey sum sigla við frálandaskipunum. 

Harald Magnus Andreassen, greinari hjá Swedbank, sigur at tað er ringt at meta um hvussu 

nógv arbeiðspláss eru hótt, men hann ivast ikki í at talið minst kann vera líka stórt sum 

tað sum vit higartil hava sæð. 

- Ringt at sita neyvt, men vit kunnu skjótt koma at síggja at millum 25.000 og 50.000 

størv í norsku oljuvinnuni kunnu hvørva komandi árini, sigur Andreassen við NRK. 

 


