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Bretar bora nú aftur við førovska markið:

ið um tvey ár!
Stóra bretska oljufelagið BP hevur nú í eina 
viku borað í oljukelduni Foinaven bert sjey 
kilometrar fráføroyska markinum. Enn ein 
boripallur verður helst fluttur til økið í summ- 
ar. So lovandi eru kanningarúrlitini í hesum 
nýggja økinum, at bretar miðja móti atfara 
undir veruliga framleiðslu um 2-3 ár.
Tað er sera stórur áhugi 
fyri undirgrundini millum 
Føroyar og Hetland. Tær 
báðar oljukeldumar, sum 
bretar herfyri funnu í 
blokki 204 og sum liggja 
bert 7 kilometrar frá før- 
oyska marldnum, eru av 
so mikið stórum áhuga 
fyrí bretska oljuídnaðin, at 
stóra oljufelagið BP nú 
hevur latið ein av sínum 
best útgjørdu boripallum 
at fara undir víðari bor- 
ingar. Boripallurin, “So- 
vereign Explorer" sum er 
av nakað sama slag sum

teir báðir, “Ocean Alli- 
ance” og “Ocean Valiant “ 
ið funnu tær báðar stóru 
oljukeldurnar í blokki 
204.

Sovereign stavar frá 
orðinum sovereignty, sum 
merkir yvirvald, fullveldi 
og yviræði. Borípallurín 
kemur á leiðina millum 
Føroyar og Hetland bert 
tvær vikur, áðrenn nýtt 
samráðingarumfar verður 
í marknatrætuni millum 
føroyingar og bretar. Um 
hesin oljuboripallurin  
hevur nakað við bretska

oljupolitikkin at gera er 
óvist.

Boripallurin byrjaði 
boringamar fyrí góðari 
viku síðani og skulu 
g erast seks ym sar 
boringar. Møguliga fer BP 
at senda enn ein borípall 
til økið í summar.

Stór framstig
Pressutalsmaðurin hjá BP 
í Aberdeen, Jimmy Gar- 
dine, sigur við Sosialin, at 
tøkniliga menningin innan 
oljuvinnuna at arbeiða á 
størrí dýpum sum eitt nú

Boripallurin “Sovereign 
Explorer" . sum nú er 
stæddur í  Hetlandsrenn- 
uni er av nakað sama 
slag sum "Ocean Alli- 

_  ance", sum fann olju her
Longu fyri 12 árum síðam mettu serfrøSmgar, at eitt av  ̂ ^ Jnum ( f j ^ r f jer av_
komandi stóru oljuøHnumfór at liggja rmllum Føroyar og myndaSur f rá strand.
Hetland farasJupinum Teistanum..

BP byrjar olju- 
framleiðslu við 
føroyska mark-
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Fyfi bert fáum árum 
síSani hevbi taB verið 
óhugsandi at ímynda 
seer eina oljuvinna á 
stórum dýpum sum í  
Hetlandsrennuni. í  dag 
er einki til hindurs fyri 
at arbeiða í slíkum  
økjum. Tekningin vísir 
framsúgini í sambandi 
við at bora á djúpri og 
djúpri vatru.

millum Hetland og Føroya 
ger, at tað er einki til 
hindurs fyri at arbeiða í 
økinum hesa ársins tíð. 
Boripallamir eru so mikið 
framkomnir, at tað, sum 
ikki bara til fyri bert fáum 
árum síðani, letur seg í 
dag væl gera.

Hann sigur víðari, at 
tær báðar oljukeldumar ( 
204, sum hvør er upp til 
500.000 mill. tunnur, eru 
so mikið lovandi, at teir 
miðja móti at fara undir 
veruliga framleiðslu f 
1996 ella 97. Hetta er 
munandi skjótarí enn van- 
ligt, tá farið verður undir 
at framleiða olju úr heilt 
nýggjum økjum.

BP væntar sær sera 
nógv av nýggja oljuøki- 
num, hóast teir skulu ar- 
beiða á stórum dýpum upp 
á 500 metrar og meirí. 
Tað er annars sera

►



Nr. 4 2 - 2 .  MARS 1994 Síða 9Tfðindablaftið

*
umráðandi fyri felagið at 
skapa áhuga fyrí øllum tí 
bretska oljuøkinum, tá 
hugsað verður um 
kappingarførið í sambandi 
við at gera fløgur i 
oljuvinnuní. Tað finnast 
nógv áhugaverd øki kríng 
heimin at gera íløgur í, og 
fyrí at varðveita áhugan 
fyri at gera fløgur f 
brctskum øki roynir BP at 
s k u n d a  u n d i r
kanningarnar og eina 
komandi framleiðslu f 
nýggja oljuøkinum vcstan 
fyri Hetland. Enn er hetta 
nýggja “oljusevintýrið” 
sera nýtt, eiu nú finst als 
eingin infrastrukturur tvs. 
oljulciðingar ol. í økinum. 
Men fara úrslitini at vera 
eins positiv sum higartil 
kann rok.na.st við, at Het- 
landsrennan kann fáa eins 
stóran týdning ella størri 
sum Norðsjógvurín.

Glngfð væl
Tað hevur annars gingið 
scra væl f hond f hesum 
nýggja økinum. Ællanin 
var at gera seismiskar

kanningar f ár eisini, men 
hctta er ikki neyðugt, tf 
úrslitini frá seismisku 
kanningunum f fjør vóru 
so framúr góð. BP metir 
seg at hava so góðar upp- 
lýsingar at ganga eftir 
longu nú, at tað hevur sett 
f gongd víðarí boríng av 
teimum báðum kendu 
keldunum. Haraftrat fara 
teir eisini at bora nøkur 
heilt nýggj hol. Hvar tað 
verður fáa vit ikki upplýst.

Oljupallurin, sum nú 
borar f Foinaven oljukcld- 
uni f blokki 204, skal 
royna at finna fram til, 
hvussu oljukeldan sæ^út 
og á hvønn háu teir skulu 
taka  o lju n a  upp. 
Tilsamans 80 mans eru á 
pallinum.
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Um 2-3 ár verður hetia gerandismynd í  Hetlandsrennuni. Myndin er frá Gullfaksoljuøkinum ( Norðsjónum

í famu viku varð felagið 
Føroya O lju ídnaður 
stovnað f Havn. Felagið 
hevur fingið sera stóra 
undirtøku. U m fram t 
einstaklingar, virki og 
ymisk arbeiðspláss eru 
eisini fleiri av vinnu- og 
fakfeløgunum f tandinum 
v i ð , f r á
verkamannafeløgunum til

Endamálið við nýggja 
felagnum er at samskipa 
og menna eina komandi 
oljuvinnu. Her verður ser- 
stakliga hugsað um eina 
slíka vinnu hcr á landi 
men eisini um møgulcik- 
arnar at vera við f olju- 
vinnuni f okkara granna- 
londum, eiu nú Bretlandi, 
Norcgi og Danmark.

fer at verða tikið við upp á 
ráð av landsstýrinum, ti 
ein oljupolitikkur skal 
stingast út f kortið. 
Felagið sigur seg vilja 
stuðla landsstýrínum í 
royndunum at skaffa 
nýggj arbeiðspláss og 
annars vera við til at fáa 
meiri gongd á vinnuhjólini 
í landinum. Afturfyri Nógvfólk varð møtt til stovnan av Føroya Oljuídnaði. Mynd kalmar

Trlggir av nevndarlimunum, Gunnar Mohr, Johan Mortensen og Magni Arge. Mynd kalmar

landsstýrið  og aðrir 
almennir myndugleikar 
fara at vísa felagnum ans í 
framu'ðini.

Nygglr Inntsku- 
møgulelkar
Sosialurín hevur skilt, at 
tann stóri áhugin fyri 
felagnum, stavar frá vón- 
unum hjá bæði vinnu- 
lívinum og teimum ymsu 
feløgunum til eina kom- 
andi oljuvinnu. Her verður 
bacðí hugsað um at skaffa 
samfclagnum nýggjar inn- 
løkuuiøguieikar, men so 
sanniliga eisini at kunna 
vísa leimum ungu, sum f 
dag skulu til at útbúgva 
seg á teir stóru framtíðar 
møguleikamar, sum eru f 
hesi vinnu.

Millum mongu limimar 
f nýggja felagnum eru 
allar skipasmiðjumar í 
iandinum. sum síggja ein

stóran møguleika at fáa 
arbeiði, verður ein olju- 
vinna veruleiki. Here er 
bæði talan um nýbygging 
og umvælingar. Tíðindini 
um at bretar ætla sær at 
fara undir oljuframleiðslu 
um kanska eini 2-3 ár bert 
fáar kilometrar frá før- 
oyska markinum eni sjálv- 
andi við til at geva eiu nú 
skipasmiðjunum nýggjar 
vónir.

Á fundinum f Føroya 
Oljufdnaður varð ncvnd 
vald. í hana komu: Johan 
Mortensen, Magni Arge, 
Páll Konoy. Alvi Nielsen., 
Gunnar Mohr, Ámi Joen- 
sen og Eli Davidsen. 
Eykamenn eru Pauli 
Einarson, Johanna Hansen 
og Graham Steward.
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Stórur áhugi 
fyri oljufelag


