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Eftir drúgvar fyrireikingar og fleiri útsetanir sær nú loksins út til, at fyrsta oljuframleiðslan í 

Barentshavinum  gerst veruleiki innan árslok. Tað er italska oljufelagið ENI, sum stendur fyri 

oljupallinum Goliat. Hesin er tann fyrsti av sínum slag og serútgjørdur til sera harðbalna veðurlagið í 

Barentshavinum skrivar Wall Street Journal. 

Útbyggingin av Goliat hevur verið rættiliga dýr, tí so nógvar broytingar og ábøtur eru gjørdar 

umborð á tí skræddaraseymaða pallinum til júst hesa leiðina í Arktis. Roknað verður við, at 

pallurin kann framleiða við lønsemi, um oljuprísurin er umleið 55 dollarar fyri fatið. Kortini 

eru meiningarnar um lønsemi og oljuprís sera ymiskar. Onkur eygleiðari vil vera við, at 

oljuprísurin skal vera 122 dollarar fyri tunnuna fyri at fáa lønsemi í. Onkur annar sigur 100 



dollarar. Eni er fyristøðufelag við 65%, meðan Statoil eigur hini 35%. Goliat leiðin liggur 

nakað norðan fyri kendu gassleiðina Snøvit. 

  

ENI og Goliat fara undir framleiðslu, um somu tíð sum onnur stór oljufelag hava lagt sínar 

ætlanir fyri Arktis á hillina. Tað hevur Shell gjørt, og Statoil hevur eisini latið innaftur fleiri av 

sínum loyvum í økinum út fyri Alaska. Útbyggingin hjá ENI er tó komin so væl áleiðis, at har 

er eingin vegur aftur. Og tað er greitt, at øll eygu eru vend móti hesi fyrstu royndini at byggja 

út eitt oljufelt í norska partinum av Barentshavinum. 

  

Útbyggingin, sum byrjaði í 2009, hevur kostað umleið 30 mia. kr. Og er hetta nógv meira 

enn upprunaliga ætlað. Tað hevur dýrkað pallin nógv, at norsku myndugleikarnir hava sett 

sera hørð umhvørviskrøv og hava eisini álagt ENI at leggja ein elkaðal úr landi til pallin. 

Pallurin skal framleiða 100.000 tunnur av olju um dagin í 15 ár. 

  

ENI sigur, at tað fer at halda fram við at leita eftir olju og gassi í Barentshavinum og ger 

greitt, at tað ber ikki til at samanbera Barentshavið við teir partar av Alaska, har feløgini 

hava tikið seg aftur. Veðurlagið í Barentshavinum er heilt øðvísi orsakað av tí heita 

streyminum, sum kemur sunnanífrá. Har er ísfrítt, men kortini hevur verið neyðugt at byggja 

pallin til at tola sera ringt og torført veðurlag. 

 

Eisini føroyskir handverkarar hava arbeitt umborð á Goliatpallinum.  

  

 



 
 

 
 
 

 

http://oljan.fo/m-63273-goliat+fyrsta+oljuframleidslan+i+barentshavinum+i+ar.savn
http://oljan.fo/m-63274-goliat+fyrsta+oljuframleidslan+i+barentshavinum+i+ar.savn

