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At bora í tað ókenda

Á hesum áhugaverda
kortinum, sum verður
almannakunngjtrt fyri
fyrstu ferð. síggja vit
ein tvørskurð av teimum ymsu fláunum í
undirgrundini báðumegin Hetlandsrennuna. Til høgru síggja
vit eina av nýggju
bretsku oljukeldunum.
Til vinstru síggja vil
boringinga í Lopra.
sum ncestan er Itomin
niður gjøgnum basallið. Møguleiki tykist
vera fy r i. at løgini
báðu megin rennuna
eru tey somu - í hvussu
er tykjast ley at hava
sediment. sum kunnu
goyma olju. Á bretsku
síðuni er hetta longu
vátlað. lí har er einki
basalt. sum tarnar leitingini.

Nakrar av fráboðanunum um oljuævintýr íAtlantshavi hava verið
alt ov bjartskygdar, men oljuídnaðurin fer so líðandi at flytafleiri
ogfleiri útreiðslur vestur eftir við tí í hyggju at vinna olju vestanfyri
Hetland
Aberdeen 19.okt. 1994
Um nakrar fáar vikur fara
versnandi veðurlíkindini at
stcðga leitingini eftir olju
vestan fyri Hctland fyri í ár.
Tað at boripallamir verða
tiknir til lands fcr tó ikki at
steðga spckulaliónunum,
hvørki í London clla í Norðurskotlandi, hvørt møguleiki vcruliga er fyri einum
oljuævintýri afturat.
Hóast leitingarvirkscmi
hevur verið so nógv sum
ongantíð áður, er ikki líkt til
at nakað nýtt øki er funnið í
ár. 011 oljan, sum cr vunnin
vestan fyri Hetland í ár, er
komin frá royndum í økjum, sum oljufcløgini kcndu
til. Boripallar hava vcrið
beindir á lciðir av jarðfrøðingum, við vón um at fáa
mcira at vita umskap av økjunum og í hvørjum mongdum olja fanst.
Tann bcsti møguleikin
um eilt týðandi nýu øki í ár,
hóast tað cnn ikki cr vist,
k?mur frá einum brunni,
sum BP boraði í vcstara
kantinum av royndarøkinum, ið BP og Shcll hava í felag.
Henda roynd er tó mett
sum »tøtl«, so at skilja, at
einki verður sagt hart úr
royndarhøvuðsstøðini hjá
BP í Dyce, nærhcndis Aberdccn, um annaðhvørt olja
ella gass vcrður funnið áðrenn lok vcrður sett á brunnin fyri veturin.
Tað, at júst hcnda boriroyndin er mcstsum í loynd
- og sum hevur fíngið nógv
fólk at tclja hvønn nýggjan
brunn sum eití økj í sær
sjálvum - er vanligur alburður í oljuídnaðinum og

scrstakliga tá tað fínnast
leiðir nærhendis, ið einki
felag enn hevur loyvi til at
royndarbora í. Hvør fær
loyvi at gera royndarboringar fæst kanska at vit í
næsta útbjóðingarumfarinum.
Einans vitan um bygningin í grótinum, fyri ikki at
tala um hvussu nógv kann
framleiðast úr cinum øki,
kann gcva kappingamcytum møgulcika fyri at koma
upp í tað, sum vcrður mclt
sum tað besta kanningarøkið í løluni, síðani BP fann
Foinaven og Schiehallion
fyri tveimum árum síðani.
Lítil ivi lykist vera um, at
leitingarvirkscmið í 1994
verður skírt vælcydnað, orsakaðav allari vitanini, lcitingarvirksemið hevur givið
um vcrandi økini vestan fyri
Hctland. Hvørt BPer í fcrð
viðat lcita ískotsku fjøllunum cftir cinum nýggjum
navni - bæði Foinaven og
Schichallion cru nøvn á
skotskum fjøllum, ið BP
nýtir at doypa oljuøki vcstan fyri Hclland - cr í løtuni
óvisL
BP hevur við vilja lagt
størstan dcntin á Foinavenøkið.sum BPhcvurscttumlcið 5 milliardir krónur av
til í fyrstu atløgu, har BP
ætlar at flótandi boripallar í
bcsta føri skulu vinna olju
scint næsta ár. Boringin
rundan um Foinavcn-økið í
ár var fyri at fáa mcira at vita
um
møgulcikamar
at
byggja økið út til ein fastur
boripallur kann nýtast
scinni.
Orskað av cinum dýpi
uppá yvir 300 mctrar, er tað
ikki møgul igt at nýta kavarar til at scta saman og við-

líkahalda útgerð á havbotninum. Tøknifrøðin viðvíkjandi fjarslýring er í dag so
mikið framkomin,at ventilskipanir og onnur útgcrð
kann sctast á havbotnin.
BP hcvur sum sagt lagl
størsta dcntin á Foinavcnøkið, men møgulcikamir at
gcra nakað við Schichallion
-økið batnaðu fyri nøkrum
vikum síðani, lá Amcrada
Hcss boðaði frá, at Schiehallion-økið brciddi scg
suðureftir inn í cin av kanningarblokkunum hjá Amcrada Hess.
Mongdin uppá 5.304
tunnur um dagin frá royndarboringini hjá Amcrada
Hcss í Schichallion-økinum
gav eina ábcnding um, at
framlciðslan, tá hon cinafcrð byrjar, kann sammctast
við framlciðslu úr Norðsjónum.
Amerada Hess hcvur í
hugaatsamslarva við BPog
Shell skjótast gjørligt fyri at
mcta um tcknisku og vinnuligu møgulcikamar í Schichallion-økinum.
Amcrikanska
fclagið
Amcrada Hess vcrður mclt
at vera eilt av tcimum mcst
framfýsnu fcløgunum í Atlantshavi. Váttanin um, at
fclagið átti lut í Schichallion-økinum kcmur cftir at
Amcrada Hcss hcvur funnið
tvey onnur øki uml. 35 kilomeu-ar syðri í unđanfamum
árum.
Hesi bæði øki - í fyrstu
atløgu nevnd Solan og
Strathmorc - vcrða mctt av
ídnaðinum at innihalda
samanlagt millum 100 lil
250 milliónir tunnur av olju,
sum hcndur kunnu fáast á.
Sammett við Foinavcn og
Schichallion, ið hvør sær

cru mctt at innihalda millum
Spumingurin
er so,
250 og 500 milliónir tunnur hvussu nógv olja kann
av olju, eru hcsi bæði økini vinnast úr Atlantshavinum,
hjá Amcrada Hcss í minna har dýpini cru minst tvífalt
lagi.
størri cnn tcy í NorðsjóNógvur spcnningur cr um num. Scrfrøðingar innan
lciðimar vcstan fyri Hct- oljuídnaðin vilja vcravið.at
land, men øll økini, sum nakrar av fráboðanunum
funnin cru scinastu 3 til 4 nýliga als ikki hava hald í lí,
árini, cru smáling sammclt sum við vissu kann sigast
við pylsuskapaða Clair- um lciðimar vcstan fyri
økið longri norðurí og nærri Hctland. Tá viðganga tcir
Hctlandi, ið varð funnið tó, at sum frálíður kunnu
scinasl í sjcytiárunum.
lciðimar vcstan fyri Kclland
Oljan úr Clair-økinum er ccrast cins eóðar oc tær í
tó ræuuliga tung og ring at Norðsjónum.
vinna úr havboininum.
Stcphcn Scullion, frá
Hctta hcvur fíngið tcy olju- Wood Mackcnzic í Edinfcløg, ið hava ein part í øk- burgh, sigur, at hann hcvur
inum, at mcta tað ikki at hoyrt mctingar so høgar
vera búskaparliga møguligl sum 10 milliardir tunnur at gcra nakað við Clair- ið svarar til mciri olju enn í
øk ið. Hctta kann tó broytast, Brcnt, Fortics og Ninianum framstig á lciðunum økinum í Norðsjónum samveslan fyri Hclland føra til, anlagt - mcn við teiinum
at rør vcrða løgd um Clair- mongdum av olju, sum higøkið inn lil tangaskips- artil cru funnar, cr talan
tcrminalamar í Sullom Voc hcldur um 1 milliard tunnur
í Hctland clla Flotta í Orkn- vcstan fyri Hctland.
cyoyggjunum.
Við tí grundarlagnum
Tíggju oljufcløg góvu skuldi framlciðslan úr lciðSmilh Rca Encrgy Analysts unum vcstan fyri Hctland
til uppgávu at mcta um vcra scin, mcn støðug - úr
møgulcikamar í Clair-økin- 75.000 tunnum um dagin í
um. Amcrada Hcss hcvur 1996 til millum 300.000og
ncvniliga yvirtikið partin 500.000 urnnur um dagin
hjá Esso í Clair-økinum og tcy fyrstu árini í næstu øld.
sigur Tony Mulcare frá
Hóast framlciðslan kcmAmcrada Hess, at hctta fór ur so høgt sum 500.000
at hjálpa fclagum bciur at lunnur um dagin, so vcrður
skilja torføru jarðfrøðina hon bcrt umlcið cin fímtahar á lcið.
part av tí, sum kom úr NorðÆtlanir cru cisini um at sjónum tá bcst stóð lil.
gcra nágrciniligar royndir í Framlciðslan úr Norðsjócinum brunni á Clair-økin- num vcrður mctt framhaldum fyri at vita, um (að cr bú- andi at vera í minsta lagi 2
skaparliga møguligt al milliónur tunnur um dagin í
vinna olju har og bcrt (á nærmastu framtíð.
vcrður cndalig avgcrð tikin
Mcstu úirciðslumar frá
um Clair-økið skal tcljast oljufcløgunum til frálandamillum lcy, ið nakað kann vinnu fara framvcgis í
fáasl burturúr.
Norðsjógvin og skapar

hetta beinlciðis nógv arbciðspláss í Skotlandi, mcn
eisini fær skotski ídnaðurin
ágóða avhesum.
Rokningin hjá BP fyri at
bora vcstan fyri Hclland í ár
blciv 500 milliónir krónur
og skal hcua sammctast við
tærumlcið lOmilliardimar,
BP nýtir at lcita cftir, útbyggja og halda oljuøkið á
cyslursU'ond Brctlands viðlíka. mcn mciri og mciri
pcningur fcr at lcita sær
vcstur cflir, nú útgcrð vcrður bíløgd til byrjandi framlciðslu vcstan fyri HcUand.
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