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Stórar kurshækkingar
GBP Enskt pund

DEM Tyskur m arkur

Seinastu vikuna hevur 
danski lánsbræva- 
marknaðurin verið 
merktur av, at útlendsk- 
ir lánsbrævaíleggjarar 
hava víst stóran áhuga 
lyri donskum lánsbrøv- 
um. Hetta saman við 
einum hækkandi kurs- 
støði í Europa annars 
hevur verið við til at 
hækka kursirnar á 
danska lánsbræva- 
marknaðinum. Norska 
krónan - NOK  - er nógv 
styrknað seinastu tíðina.

Seinastu vikuna eru kursirnir 
á danska lánsbrævamarknað- 
inum hækkaðir munandi. 
M.a kostaði 10-ára danska 
lánsbrævið 109,88 fyri viku 
síðam móti 110,92 kl 12 í gjár 
Hetta kemst av kurshækking- 
um á  serliga týska lánsbræva 
marknaðmum, sum er merkt 
ur av vánaligari útlitum fyri 
búskaparliga vøkstrinum í 
Týsklandi komandi tíðina. 
Sum nevnt í siðstu viku, hevur 
hetta tingið gitingarnar fram 
um fleiri rt>ntulækkingar f 
Týsklandi.

Utlendskur áhugi
Danski lansbrævamarknaður- 
in hevur eisini verið merktur 
av, at utlendskir lánsbræva- 
íleggjarar hava vfst stóran 
áhuga fyri donskum lánsbrøv- 
um seinastu vikuna. Hetta 
hevur havt við sær, at rentu- 
munurm millum Danmark og 
Týskland er vorðin minni 
seinastu vikuna. Fyri viku síd- 
an var munurin, máldur eftir 
10-ára rentustøðinum, 0,70 
pst., men kl. 12 f gjár var hesin 
munur 0,60 pst. Stóri eftir

spurningurin kemst av, at 
fleiri og fleiri útlendskir íleggj- 
arar trúgva uppá eina støðuga 
inflatión og harvið støðuga 
rentu í Danmark komandi tíð-

Danskir ílegg ja ra r  
trek ir
Hóast stóra áhugan millum  
útlendskar íleggjarar fyri 
donskum lánsbrøvum, eru 
danskir lánsbra*vaíleggjarar 
trekir at keypa lájisbrøv á hes- 
um kursstøði. Hetta kemur 
sum heild av metingunum um 
hækkandi rentustøði í 1997.

N O K  nógv styrknað
Seinastu tiðina er norska 
krónan N(^K - nógv styrkn- 
að 100 N O K  kostaðu 31/12 
1996 92,38 DKK. Kl 12 i gjar 
kostaðu 100 NO K  95,70 DKK  
Henda hækking kemst av 
sterka norska búskapinum. 
Handilsjavnin fyri 1996 
væntast at vísa eitt yvirskot á 
90 mia NOK, svarandi til 9 
pst av bruttotjóðarúrtøkuni 
Eisini kaldi veturin við hækk- 
andi oljuprísum er við til at 
styrkja NOK. Norski tjoð- 
bankin hevur roynt at vent 
hesi gongd við at lækka rent- 
una við 0,75 pst higartil f ár, 
men hetta vfsur seg ikki hava 
hjálpt stórvegis Ein hækk- 
andi N O K  skuldi, tá ikki verð- 
ur hugt at øðrum viðurskift- 
um, merkt ha*kkandi sølu- 
prisir fyri føroyskar alarar 
Hetta kemst av leiðandi støð- 
uni norska aiivinnan hevur á 
marknaðinum.

JPY Japanskur yen

Pemnqamarknaðarrentur. C>KK (CIBOR)
21. ian. 97 14. ian 97 22 ían 96

Diskonlo’ 3.25% 3,25% 4.25%
1 manaó 3.58% 3.58% 4,50%
3 mánaðir 3,62% 3.63% 4,49%
6 manaðir 3,67% 3.68% 4,49%

Gialdovra 21 ian 97 14 tan. 97 2 2 fn  96
US ðollari 618 55 605 55 572.20
Ensnt puno 1029.51 1011,57 866 14
Tyskur markur 381.30 361 02 366 76
Norsk króna 95 70 94,92 68 24
Franskur frankur 112 96 1 12 88 113.11
Jaoanskur van___ .± 2 * 0 » _____5-793» __________ 5.40371
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Svartu d ropam ir eru  
sera kostnaðarm iklir
Tað liggur nógv ar- 
beiði aftanfyri, áðrenn 
svørtu dropamir 
spnkja úr undir- 
grundini. Hvør leiting 
ella royndarboring 
kostar millum 100 og 
200 milliónir kronur 
og í meðal gevur hvør 
tíggjunda leiting vinn- 
ing. Men hvussu 
verður so arbeitt frá 
havbotninum og 
longur niður?

Hóast tað eru nakrir før 
oyingar, ið væl kenna til

í 1992 kostaði tað 
Statoil 30 000 krónur 
at royndarbora ein 
metur. Kostnaðunn 
er siðan lækkaður við 
eini helvt, so í dag 
kostar tað 15.000 
krónur at royndar- 
bora ein metur.

Hetta skipið skal kom a istaðin fyri boripa llam ar. Tað kann nytast eitt nú til royndarhoringar vió Føroyar niður til 1.500 m etrar dýpið

allar mannagongdir i sam- 
bandi við oljuleiting og ti- 
líkt, so er eingin ivi um, at 
størsti partunn íkki veit, 
hvussu arbeiðið gongur fyri

n í striðnum at faa fatur 
yrabaru svørtu dropun- 

um.
Hóast tulkingar av seis- 

misku mátingunum úr 
undirgrundini kunnu geva 
greiðar ábendingar um 
olju. so kann einki sigast 
við vissu, fyrr enn ein 
royndarboring er gjørd. Og  
tað er eisini út frá seism- 
isku mátingunum, at eitt 
avist framleiðslupunkt 
verður fúnnið, har royndar 
boringin skal ffemjast Síð- 
an verður ein boripallur 
sleipaður á staðið og vág- 
bundin á rætta staðnum  

Oljuvmnan tekur seg 
fram hvønn einasta dag og 
eins og við teldutøknini, so 
mennist tøknin innan 
vinnuna hvønn einasta 
dag. Men mannagongdin i 
sambandi við royndarbor- 
ingar er f stórum altfð tann 
sama.

B O P  fyri trygdina

Boringin fer fram í fleir 
umførum. Fyrst verða 10 
metrar boraðir, siðan verð- 
ur borurin togaður upp og 
eitt opið rør verður sett 
niður i holið. Sjálv krúnan 
á borinum er eitt sindur 
størri enn sjálvt rørið, so 
har er eitt sindur av plassi 
at geva út av. Hetta tóma 
plássið verður fylt upp við 
sementi, sum teir við trýsti 
sproyta niður gjøgnum rør- 
ið, so tað fyllir út tómrúmið 
og veggim ir verða soleiðis 
stoyptir. Hetta verður rópt 
at fóðra á oljumáli.

Fjrri at hava trygdina í 
hásæti, so verður ein BO P

(Blowout Preventor) settur 
á havbotnin. Hetta er ein 
risastorur ventilur, ið vtgar 
eini 200 tons. Hann skal 
tryggja imóti, um eitt nú 
borurin rakar á ein gass- 
lumma. so spreinging ikki 
hendir a boripallinum.

Tá BOP-ventilurin er 
komin upp á plass. verður 
borað viðari niður i undir- 
grundtna. Bomrin er 
skmvaður saman við 
longdum a tiggju metrar, og 
vanhga verða tnggjar 
longdir settar saman uppi 
á pallinum, so um tredivu 
metrar verða horaðir um 
ferðina. Opnu rørini, ið em  
einar tjúgu metrar til 
longdar. verða sett niðuri 
og fóðrað verður eisini so 
hvørt.

Diameturin á opnu rør- 
unum minkar so hvørt. so 
holið kann sammetast við 
eina antennu, ið verður 
stungin niður í undir- 
gmndina.

M óran  kannad
Samstundis sum bomrin  
ella km nan á bonnum snýr 
seg niður í undirgmndina, 
verður mora alla tiðina 
pumpað niður til krúnuna 
ffa pallmum. Hetta skal 
fyrst og fremt køla krún- 
una, so hon ikki slitist so 
nógv av hitanum. í øðmm  
lagi skal hon halda trýst- 
inum aftur. um rakt verður 
á ein gasslumma og i triðja 
lagi skal hon spulað vekk 
borirestimar. Tær verða so 
hvørt førdar aftur til bori- 
pallín saman við mómni, 
har jarðfføðingar kanna, 
hvat borað verður igjøgn- 
um. Kannað verður hvussu 
nógv gass er í, og fyrsta tek- 
in um oiju sæst á hesum út- 
rokningum.

Næst borikrúnuni, sum  
snýr seg niður í undir- 
gmndina, situr ein mátari. 
Hesin gevur alla tfðina 
mátingar um radioaktivi- 
tetin og mótstøðuna. í sam  
bandi við henda mátaran 
er ein telda uppi í boripall- 
inum, sum ummknar og 
sigur ffá, hvørji jarðarløg 
ein borar ígjøgnum. So 
hvørt bomrin fer niður í 
undirgmndina, merkist ein

StatQord økið er 
óivað tað mest ahuga 
verda i Norðsjonum  
Framleiðslan byijaði 
i 1979/80 og hesi fleiri 
enn fimtan árini em  
meira enn 600.000 
tunnar av raolju 
framleiddar um dag 
in. Tá mest hevur 
verið framleitt. em  
um 850.000 tunnur 
komnar dagliga ur 
undirgmndini.

øking av trystinum Tað 
hevur tiskil stóran tydning. 
at eftirlitið við trýstinum i 
boriholinum er neyvt. T á ið 
homrin nærkast oljuum- 
ráðnum i undirgmndini, er 
serliga neyvt eflirlit við 
øllum tolum og matingum  

Vísa mátingar, at bom nn  
hevur rakt við okkurt 
spennandi umráði, verður 
tól koyrt niður i boriholið. 
Við seismiskum matingum  
ber til at siga, hvat inni- 
...................eldunihaldið er f kel

Ein deyð kelda

Hóast talan er um eina 
oljukeldu. so er ikki vist, at 
oljan fæst upp uttan viðan 
Er keldan deyð, sum tikið 
verður til á oljumali, so má 
finnast onkur útvegur. 
Vanliga ber til at aktivera 
keldun. Tað kann eitt nú 
gerast við at sproyta sým i 
kelduna ella gass og vatn.

Tá Ifv kemur í nljukeld- 
una, kann framleiðslan 
loksins byija. Ein slík 
royndarboring kostar mill- 
um 100 og 200 milliónir 
krónur. Og í meðal verður 
sagt, at tiggjunda hvør 
royndarboring gevur vinn- 
ing.

1 1992 boraðu bori- 
pallar hja Statoil 45 
metrar um dagin. 
Eisini her er hend ein 
ffamgongd. í dag 
verða um 70 metrar 
boraðir um samdøgr- 
ið.


