Síða 6

Tiftindablaftið

Nr 216 - 1 1. NO VEM BER 1994

Nýggir sjónarringar
vestan fyri Hetland
/ veruleilcanum var tað bert nú mánadagin, at tíðindastovnar í Bretlandi rættuliga
vildu kennast við virksemið vestan fyri Hetland. í eini grein íPress andJournal greiðir
Jeremy Creswell frá hendingunum fram til dagin í dag.
Maclcan hcldur.atskal sum
bcst fáast burtur úr lciðunum vcstan fyri Hclland, so
eiga fyritøkur í Brctlandi at
gerast mcira kappingarførar og bíligari.

Birgir
Christiansen

Varsem i valdar

ABERDEEN
Aberdeen 9. november

Summi vilja vera við.ateitt
nýttoljunám eráveg vestan
fyri Hctland, mcðan onnur
eru meira varin og siga, at
tær nøgdir av olju, ið higartil eru funnar, ikki kunnu
kallast eitt nýtt Norðsjóvarævintýr.
Likamíkið hvørjar meiningar fólk hava, so hevur
Aberdeen-blaðið Press and
Joumal alu'ð verið við, har
tað hcndir. Tær tríggjar
ferðimar, BPer komið fram
á oiju vestan fyri Hctland fyrst Foinaven, so Schiehallion og fyrí iítlum mánaði síðani Conival - hevur
P&J verið fyrst við tíðindunum.
Seinast P&J fylti fors/ðuna við boðum um enn cill
oljuøki vestan fyrí Hedand
var 10. oktober í ár. Hctta
var sama dag sum Robert
Gordon University og
Smith Rea Energy Analysts
skipaðu fyri West of Shetland ráðstcvnuni í Aberdeen. Føroysku luttakararnir vóru fcgnir um boðini,
meðan BP rættuliga kom í
trongstøðu av boðunum.
BP-stjórin fyri ognum í
Atlantshavi, Colin Maclcan, segði fullari høll, at
hann kundi hvørki avsanna
ella vátta tíðindini.
Tá BP fyrst kom fram á
olju í u' økinum, ið nú kallast Foinaven, váttaði BP
ikki u'ðindini fyrrenn 6
mánaðir eflir at P&J bar
boðini. Viðvíkjandi Schiehallion-økinum tók tað BP
2 mánaðir at vátta u'ðtndini.
Spumingurin er so, hvussu
leinei BP er um at válta og
seta tøl á seinasta gass og
gasskondensat økið, fyribils nevnt Coniver, í blokki
204/22-2, beit 5 kilometrar
úr føroyska fískimarkinum.
Bert nakrar fáar vikur síðani var tað Amerada Hess,
ið kom undir trýst at vátta
sín brunn í Schiehallionøkinum sum væleydnaðan.
Hetta hóast Amerada Hess
helst vildi bíða við váuanini.
í vikuni gav bretska ídnaðarmálaráðið BP loyvi at
seta skjøtil á fyrsta stig í
Foinaven-økinum,
og
fy rsta oljan kemur væntandi
upp seint næsta ár ella fyrst í
1996.
Flestu týðandi sáumálar-

Jeremy Creswell. blaðmaður á Press and Journat. sum
fleiri ferðir hevur setl "eld f ' í oljuverðini við sínum
greinum um nýggjar oljukeldur. Uvørja ferð hann hevur
skrivað um nýggjar keldur er hetia váttað stutl eftir av
oljufeløgunum. Her luttekur hann á oljuráðstevnuni í
Aberdeen herfyri. Mynd jan
nir fyri útgerð ul fyrsta sUg í
Foinaven vóru givnir út í
summar. Heua eina mest
orsakað sera væleydnaðum
framlciðsluroyndum,
ið
komu upp á 17.000 Uinnur
um dagin í meðal - so høgar
vóru nøgdimar, at neiri
oljuserfrøðingar høvdu ilt
við at trúgva u'ðindunum.
Tann flótandi framleiðsluskipanin, ið nýtast skal til
fyrsta stig í Foinaven-økinum, verður í løtuni sett saman av MacDermott og
Golan-Nor. Skipanin verður før fyri at framleiða
85.000 tunnur um dagin.
Minni kent er tað, at BP
hcvur ætlanir um eina aðra
flótandi framlciðsluskipan,
ið sigstat skula vera før fyri
atframleiða 100.000 tunnur
um dagin. Hcnda skipanin
skuldi verið klár í 1997 og
gevur hetta úllit til, at enn
fleiri stórir sátlmálar um
bygg ing a v útgerð eru á veg.

Tað eru nú liðin 23 ár síðani oljufcløg fóru vcstur um
Hedand at leita eftir olju,
men velduga Clair-økið
liggur framvegis í friði og
bíðar eftir, at tað skal loysa
seg at fáa sera tungu oljuna
upp. Men Colin Maclean
frá BP sigur, al tað er nú
møguligt at gera nakað við
heua nýggja og spennandi
útjaðaraøkið.
einamest
vcgna framstig innan tøknifrøði.
Tað var ilcki av tilvild, at
valið fall á Foinaven-økið,
sum tað fyrsta veruliga oljuframlciðandi økið vestan
fyri Hedand. Foinavenøkið var funnið í 1992,
meðan stóra Clair-økið varð
funnið í 1977, mcn Clairøkið vcrður kallað ein jarðfrøðislig fløkja. Foinavenøkið hinvegin, er rætluliga
cinfall í skapi og liggurí
óvanliga tjúkkum Palacocenum
sandi.
Harra

Scrfrøðingar ty kjast at hava
lært av mistøkunum, tá
Clair-økið var funnið so
nær oljulcrminalunum í
Hellandi og Orkneyoyggjunum, tí tá saman um kom,
bar kortini ikki Ul at vinna
olju úrøkinum. Nú eru scrfrøðingamir fyrstog fremst
ógvuliga vamir við at koma
við mctingum. Smith Rca
Encrgy Analysts cr eitt felag tillikið ncvniliga fyri at
vcra varið í mcúngum sínum. Ieini frágrciðing, iðvar
almannakunngjørd fyrr í ár,
mctú Smith Rea, at 5.275
milliardir tunnur av ráolju
fínnast vcstan fyri Hcdand.
Hetta tal fcvnir um Clair,
Foinaven, Schichallion og
Solan-Suathmorc,
sum
svara til 1.150 milliardir
lunnur samanlagt.
Tey fólkini innan oljuídnaðin, ið ikki eru eins
varin og Smith Rca, halda,
at nógv fleiri oljuøki fínnast
vcstan fyri Hctland. BP fckk
loyvi uttan um vanliga útbjóðingarumfarið at bora
vestanfyri Hclland Núhcvur BP so nágrcin iliga vitan vegna drúgvar scisimskar
kanningar - at næstan hvørt
borihol væntast at raka við
olju.
Amcrada Hess hevur
loyvi at lcita efUr olju á
størri øki enn nakað annað
felag vestan fyri Hetland og
sigur Rex Gaisford frá sama
fclag, at eingin eigur al undirmcta avbjóðingamar fyri
framman.
Oljuídnaðunn
fæst nú við eitt útjaðaraøki,
har torførjarðfrøði. vánaligt
veður og stórar tøknifrøðiligar avbjóðingar em vanligar. Hann sigur at cnda, at
lciðimar vcstan fyri Hetland
á ongan hátt kunnu sammetast við Norðsjógvin.
Seinni í mánaðinum vcrður 16. olju og gass útbjóðingarumfarið
almannakunngjørt av bretska ídnaðarmálaráðnum. í hcsum umfari vcra 76 (63 heilir og 13
hálvir) bíokkar afturat givnir oljufcløgunum at leita í.
Áður eru 92 blokkar lutaðir
út. 011 18 oljufcløgini, ið
hava áhuga á lciðnum vestan fyri Hctland, hava søkt
eftir u' sama blokkinum,
mcn Charlcs Hcndcrson frá
ídnaðarmálaraðnum vil ikki
siga, hvør hcsin blokkur er.

K ostm e tikkse lja ri
til h eim ap arty
Hevur tú hug at tjena nakrar eyka
krónur, so er hetta nakað fyri teg.
Sera góð og bílig naturprodukt fyri ein
sera rímuiigan prís.
Skrivatil S osialin, box 7 6 ,1 1 0 Tórshavn, bill. m rk. J 1.

Kvinnuhúsið
Rábgøvingln hjá Kvlnnuhúsinum er opln hvonn
hósdag frá kL 19.00-21.00, inngongd hjá KFUM,
Oman Plsuvarða 2, ella á tlf. 17200.
Kvinnuhúsið ar opið gerandisdagar frá kl.
14.30-16.30. Telefonln, 17200, svarar hvann dag
frá kl. 14.30-7.00 á morgnl.
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Undir Tórs-Cafeteria
Inngongd við gos-vatnið

C D -L IS T IN
1. YMISK - Absolute Music 6
2. AEROSMITH - Big Ones -Nýggj Greatest Hits3. STATUS OUO - Thirsty Work -Nýggj4. MADONNA - Bedtime Storíes -Nýggj5. CLIFF RICHARD - 35 Years Hit -Nýggj dupult6. ROLLING STONES - Voodoo Lounge -Nýggj7. THOMAS HELMIG - Stupid Man
8. AEROSMITH - Pandoras Toys -Nyggj9. PRINCE - Come -Nýggj10. GIPSY KING - Greatest Hits -Nýggj.
11. THE 3 TENORS IN CONCERT 1994
12. CHRIS REA - Best of -Nýggj.
13. ERIC CLAPTON - From The Cradle -Nýggj14. R.E.M. - Monster
15. JOE COCKER - Have a Little Faith -Nýggj16. NEIL YOUNG - Sleeps wlth Angels -Nýggj17. HANNE BOEL - Misty Paradise
18. Bryan Ferry - Mamouna
19. JOAN JETT- Pure and Slmple -Nýggj.
20. ROGER TAYLOR - Happiness -Nýggj.

A LLIR EIN A N S 195-/S tk.
Ring 17646, vit senda um alt landió
Postboks 1250
FR 110 Tórshavn
Tlf. 17646-Fax. 18401
Opið kl. 10-12 813-17.30
Leygardag stongt

