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Fyrsta oljuframleiðslan millum Hetland og Føroyar veruleiki:

Bretska stjórnin við
BP/Shell: farið í gongd
Fyri fyrstu ferð í søguni verður nú farið undir lønandi oljuframleiðslu í nýggju
oljuprovinsini millum Hetland og Føroyar. BP - ein av heimsins størstu fyritøkum
metir nýggju keldurnar í Atlantshavi at vera millum tær bestu í heiminum
Slóru oljufeløgini BP og
Shell hava nú fingið endaliga stemplið frá bretsku
stjómini at fara í gongd við
fyrstu oljuframleiðsluna
vestan fyri Hctland nakranu'ð. Tað skuldu ganga
meira cnn 20 ár frá tí at oljufcløg fóru undir seismiskar
kannmgar og at bora tey
fyrslu holini, til avgcrð
Ivarð likin um at fara undir
framlciðslu.
Tað var á stórum u'ðindafundi í London mánadagin,
at bretski orkumálaráðharrin Tim Eggar kunngjørdi, at brctska handils- og
ídnaðarmálið, sum umsitur
oljumál samtykti at gcva BP
og Shell loyvi til at fara
undir fyrsta stigið ávcgis
móti veruligari framleiðslu.
Tað er so, at myndugleikamir skulu geva einari
vinnuligari ætlan tað bláa
stemplið, áðrcnn larast
kann í gongd av álvara.
Undan hesum liggur so
eitt sera umfcvnandi kanningararbeiði. Hesi 20 árini
cru borað ikki fxrri cnn 100
hol vestan fyri Hetland og
gjørdar eru hópur av
seismiskum kanningum.

Clairøkið helst
aftur aktuelt

Tá oljufcløgini fyri meira
enn 1S árum síðani funnið
tað risastóru oljukclduna
Clair varð hctta mctt sum
ein stórhcnding og gitl varð,
at nú kundi oljuframlciðsla
byrja í hesum nýggja økinum.
Men so varð ikki. Tað
vísti seg ncvniliga, at oljugoymslan og viðurskiftini
har vóru so háttað, at tað
higartil ikki hevur vcrið
lønandi at fáa oljuna upp.
Ikki minst ov lítið trýst í
oljugoymsluni og at oljan cr
í so tjúkk hevur verið
orsøkin til, at framlciðsla
enn ikki er byrjað í Clairøkinum.
Fyrst í 90-unum raktu so
flciri oljufcløg við stórar
oljukcldur longur syðri og
eisini longur vesturi.Tað
eru hesar kcldur, sum nú
verða lær fyrstu ast framleiðaolju.
Á tíðindafundinum í
London í vikuni vísti
bretski oljumálaráðharrrin
eisini eina lílta fløsku við tí
fyrstu oljuni úr Atlants-

havinum.
Hann scgði scg hava álitá
stóru og umfcvnandi vcrkætlanini hjá BP og Shcll at
fara undir framlciðslu úr
Foinavcn kclduni longu á
vetri 1995. Hetta cr nakað
fyrr enn higartil ætlað.
Dagurí n var annars sctlur ti I
at vcra íjanuar ársljóðringi í
19%.
Fjølmiðlar kring alt
Bretland nógv burturúr

Allir tcir stóru brctsku íjølmiðlamir hava gjørt nógv
burtur úr avgerðini hjá ídnaðarmálaráðnum at gcva
hesi fyrstu veruligu framlciðsluvcrkætlanini síu viðmæli.
BBC og Sky sjónvarpsstøðimar høvdu hcsi u'ðindi
sum høvuðssøgu allan
mánadagin.
Mctt verður, at tað við
hesi avgerð cr sett hol á eina
hcilt nýggja oljuprovins,
sum kann koma at hava
ómctaliga stóran týdning
fyri Brctland.
Hjá BPeru teir scra fcgnir
um avgcrðina hjá stjómini.
Bill Moorc, pressutalsmaður hjá BP í Abcrdccn
s igur v ið Sosial in, at hetta er
ein týðandi varði í royndunum at scta í gongd veruliga framlciðslu úr økinum
vestan fyri Hetland.
Týdningfyri Føroyar

Hcsi tíðindini hava socisini
stóran áhuga í Føroyum, u'
oljukcldan, sum nú verður
tann fyrsta nakrantíð, ið
olju kcmur upp úr vcstan
fyri Hctland, liggur bcrt
hcilt fáar kilomctrar frá
føroyska markinum.
Hóast føroy ingar ikki cru
komnir so langt sum brctar
og aðrir - vit gera í løtuni
scismiskar kanningar og
neyvan verður borað fyrr
cnn um nøkur ár - so er tað
ncyvan skeivt longu nú at
siga, at áhugin hjá stóru
oljufcløgunum
fyri
føroyska økinum er í
hæddini. Hann vcksur fyri
hvønn dag, og avgerðin at
loyvaBPogShell.tveimum
av hcimsins størstu fyritøkum at fara undir framleiðslu bcint við føroyska
markið hcvur ultan iva
longu nú økt um eitt
møguligl komandi virði av
okkara landgrunni.
Nú alt tykist so svart í
Føroyum, so hómast bráddliga ein glolti á havlciðunum millum Føroyar og
Hctland.
Prcssutalsmaðurin
hjá
BP sigur annars, at metingar frá ráðgcvarafyriløkuni Smiih Rca um
sløddina á goymslunum
vcstan fyrí Hctland vísa, at
all økið kring Foinavcn

hclst goymir nógv mcira av
olju cnn higarúl roknað við.
Higartil hcvurvcrið tosað
um cina goymslu upp á
millum hálva og hcila
milliard føt av olju. Nú
vcrður tosað um kanska
millum 3-4 millard føt fyri
alt hctta økið við Foinavcn.
Besta hjá BP

Sambart brctska sjónvarpinum BBC mánadagin,
so halda lciðandi oljumcnn
hjá BP, at nýggju oljuleiðimar vcstan fyri Hctland
eru millum tey bcstu projcktini hjá BP í hcila likið.
Hctla hava cisini fleiri
aðrir BP-stjórar grciu Sosialinum frá á tcimum stóru
oljuráðstevnunum,
sum
hava verið í Stavanger og í
Aberdccn fyrr í ár.
Ein av oddamonnunum
fyri Foinavcnvcrkætlanini
scgði við blaðið herfyri, at
hcnda nýggja oljukeldan cr
cinki minni enn juvclurin í
BP-krúnuni, mcðan ein
annar scgði, at hctta er tað
bcsta projcktið hjá BP í
hcila tikið.
BP hevur øll hesi 20 árini
brúkt meira cnn 400
milliónir punt til kanningar
vcstan fyri Hctland. Nú er
so ætlanin at fáa pcngar í
aftur kassan og sambært
útrokningum, so vcrður tað
lønandi framlciðslan frá
nýggju kcldunum, eisini
hóast mangur hevur gitt, at
stóru dýpini og vcðurlagið
fór at gcra tað ómøguligt at
fáa vinning burtur úr.
At mcnn so eisini hava
valt
nýggjar
tckniskar
loysnir við flótandi framlciðsluskipum, sum skcrja
rakstrarúU’Ciðslumar
við
40% í mun lil cin vanligan
framlciðslupall pcikar tann
rætta vcgin.

Annars hava 10 stór oljufcløg hciu á ráðgcvarafyritøkuna Smith Rca um at
kanna, hvør cr tann bcsta og
bíligan framlciðsluhálturín
og flutningurin i tf nýggju
oljuprovinsini vcstan fyri
Hctland í framtíðini.
V ilja hava oljuna
í land

Hcdcndingar, orknoyingar
og skotar síggja fcgnir, at
tað vcrða løgd rør á havbotnin úr nýggju oljulciðini
inn tcir stóru oljuterminalamar. Hcsir cru Sullom
Voc, Flotta og Nikc. Á
hcnda hált mcta teir, at m
eira arbciði fæst á landi.
Eisini vcrður tosað um at
skipa fyri cinum cllaøðrum
infrastrukturí í sambandi
við Clairøkið. Tað er nógv,
sum bcndir á, at lað vcrður
arbcilt miðvíst við at kunna
fara undir framlciðslu úr
hcsi risaslóru kclduni eisini.

Tað verður so hcldur nakað
scinni.
Pressutalsmaðurin
hjá
BP sigur við Sosialin, at tcir
fara at taka cina avgerð í
hcsum máli longu u'ðliga
næsta ár. Annars hava tcir
longu gjørt avtalur við
fyritøkur um tær flótandi
framlciðsluskipanimar, su
skulu avloysa vanligu pallamar. Ein rísastórt finskl
skip verður umbygl og
longt á spanskari skipasmiðju til hcua cndamál.
Haraftrat fcr ein bretsk
fyritøku longu líðliga næsta
ár undir at scta upp framlciðslubrunnar á havbotnin
vestan fyri Hetland. Hcsir
skulu so fáa oljuna upp til
komandi framlciðsluskipið, sum so aftur goymir
oljuna, til tangaskip koma
eftir hcnni sohvørt.
BP hevur í løtuni tveir
boripallar stuu frá føroyska
markínum. Teir em Sonat
Rathcr og Sovercign Explorcr. Tcir hava cina kcldu
hvør at bora, áðrcnn tcir
gcvast fyri í ár. Talan cr um
"tight" hol tvs. at cinki cnn
vcður upplýst um, antin
nakað er funnið clla ikki.
BP undir stóra
boriætlan i 1995

Hjá BP eru leir annars í
løtuni við at lcggja til rætus
eitt rættiliga umfcvnandi
boriprogram fyri komandi
ár. Hcr er scrliga talan um at
gcra nógvar nýggjar boringar í blokki 204, har
Foinaven og Shichallion
kcldumar cm.
BP hcvur gjørt scra umfcvnandi scismiskar kanningar í øllum økinum hcsi
scinastu árini. Hcr er talan
um ta størstu scismiskur
vcrkællanina hjá BP nakranu'ð.
R áðstevnunar
Stavanger
og í Aberdeen

í

Nóg/ir av hcsum spumingum vórðu umrøddir á
fyrstu vcmligu ráðstcvnuni
um
oljumøgulcikamar
vcstan fyri Hctland í Abcrdcen hcrfyri.
Tá varð grcitt frá gongdini í øllum hcsum stóra og
nýggja økinum. Nógv varð
lá eisini gørt burtur úr
lcimum fyrstu framlciðsluroyndunum hjá BPog Shcll
frá Foinavcn kclduni. Oljan
tá varð fluit umborð á
tangaskipið Vigdis Knud-

sen, sum siðam hevur iagt
hana upp á cinum raffinaríið í Roltcrdam. Úrslilið
av oljukanningunum cr nú
grcilL og tað sigur, at hcr cr
lalan um góða ol ju.

Flciri av fyrilcstrarhaldarunum høvdu scra stórar
ivónir til nýggju økini
vestan fyri Hctland.og varð
eisini bíðað við stórum
spcnningi cftir, hvat brctsku
mynduglcikamir fóru at
siga, tá tcir í novcmbcr
skuldu til at gcva eilt
játtandi clla noktandi svar
til BP og Shcll uppá
umsóknina at fara í gongd
við fyrstu kommersiellu
vcrkætlanim, Foinavcn.
BBC visti at siga frá
mánadagin, al so nógv olja
cr vcstan fyri Hctland, at
bara økið kring Foinavcn
fcr at vcra umlcið ein
triðingur av alllari vcrandi
framlciðsluni hjáfclagnum.
-Framlciðslan úr Foinavcn cr citt av teimum
mcst spcnnandi arbciðunum hjá BP kring alla
vcrðinaíløtuni. Honcreins
lønandi og oljukcldumar í
Victnam, Asarbajan, Mcxikanska Golfín og Columbia scgði cin av frcmstu
stjórunum hjá BP við BBC.
Millum bestu
oljuekini í heiminum

Tim Eggar, oljumálaráðharri scgði við BBC at økið
vcstan fyrí Hclland cr cin
scra stór nýggj oljuprovins
á støði við tcy størstu
oljuøkini kring um {
hciminum.
-f 1972 tosaðu vit um cilt
slórt nýu oljuøki, Norðsjógvin. Núgóð20ár scinm
tosa vit aftur um cina stóra
nýggja oljuprovins og hcsa
fcrðcr talan um økið vcstan
fyri Hetland.
í scndingim í BBC søgdu
umboð fyri mynduglcikarnar í Skotlandi, at nýggja
oljuprovinsin fcr at fáa scra
stóran týdning fyri oljuídnaðin og annan ídnað har.
nú
oljugoymslumar
í
Norðsjónum cru famar at
minka og arbciði í landi
harvið cisini cr farið at
minka.
So gou sum øll tcy stóru
brcLsku
bløðini
bcra
tíðindini um cndaliga viðmælið frá brcLsku myndugk'ikunum at lara undu
fyrstu
oljuframlciðsluna
vcstan fyri Hctland í søguni.
j an

