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Fom ayen - flaggskipið
Irretska
(jljiiídtmdinujn v ið fu lla rife rð ijjótj / 996:

Oljuframleiðslan
í Hetlandsrennuni
byrjar um e itt ár

Sera stór orka
verðurnúløgd í at fáa tíðarætlanina fyri fyrstu
oljuframleiðslunavestan
fyri
etlandat halda.
H
um
fvrsta
oljan.
V
erkcetlanin,sumer tann
BP
kostar 5,6
milliardirkrónur.
Oljukeldanliggur her
kilometrar frá føroyska fiskimarkinum.
Just i hcsum degum cr eiti
ár ul u n n íy rsu oljan frá
tiyggju oljukclđuni vcsun
fyri Hctland, Foinavcn
rcnnur upp i la nsastúru
flótanđi oljuvcrksmiðjuna
og -goymsluru Pctrojarl 4
So mik*fl nógv vxntar
oljuidnaóunn i Brctlandi
s z r av cmi spcnnandi og
kollvcllandi verlucilanini.
stóra tvljutiAuTiuð, "Euroil" í sini javnuarútgávu
ncvnir Itcsaoljukclduna fyn
flagg.sk ipið í hrcLska oljuidnaðinum
At vónimar eru stórar
sacst cisuu av tcimum
ovurslóru
pcmngaupplucddum. sum verða scuar i
nyggju vcrkztlanina Higarul cru sáumálar gjerdir
fyn 15 milliard krónur Hcr
cr talan um ta nógvu og
nyggju úlgcrðina. sum skal
avloysa tcir gomlu" stóru
framloðslupallarnar. tð vit
kcrrna frá Norðsjtvnum oa
Munurin á hcst og øðrum
vcrkxtlanum er tann. at hcr
vcrður cin hcilt nýggj løkmfrøði bnikt. sum cisini
cndavcndir lí vanligu framlciðsluháuinurn
Higartil
hava vcnð bygdir stónr og
scra kostnaðarmiklir olju
pallar Ul at taka ímóti oljum
Hcsir cru cisini scra dynr í
rakstn.
Nu tað cr fanð ul á stóru
Jypini í Allantshavi cftir
olju sctir tað cisini hcilt
nýggj krøv ul oljuídnaðm
f>g tað cru hcsar avbjóðmgar. sum brvtski oljuídnaðurin nú roymr at liva upp
ul. T ícrv crk x tlan in h jáB P
eiu pioncrarbciði. eitt slag

av protolypu. har øll lunn
vcrandi skipanin vcrður
brivyu
Ø g iligar u p p h a d d ir

O ljupallurin Ocean Valtant o f langaxkiptfí Vtgdis Knudsen slóflu f v n fyrsiu
framieiBsluroyndunum frá Fomaven íelduni í fjør

Sarnbart oljuliðarntinuni
Eunnl i januar, har blaðið
sctir kikaran á I oituvcn
vcrka'llanina. so cr kostn
aðurin av hcsi vcrkætlan
mctlur ul utnloð 550 mill
pund clla S.6 nnlliardtr
krónur
Blaðið skrivar. at hcnda
vcrkxUanmcrcintannnK’si
krcvjandi tukrantið. hxði
hvat úðxtlanini og tøkni
trøðini viðv ikur
BP hcvur scu sx r fyn at
láa kostnaðin á verkxt
lanini so langt mður sum
gjørligt við ctll nu al brúka
hcill aðra utknilrøði cnn
hana. sum vcrður hrukl i
oljuv imium í dag. Etsini
hcvur BP sctl s a r sum mál
j t kunna fara urtdir Iramlciðslu mSgv skyHari. cnn
tað cr vanligt fyri nýggjar
oljukcldur
Til tcss krcvst cin scra
murudygg fyrifriking og
ncyv stýnng BP hcvur ti
o sini sctl vúi hcsta fólk lilat
arbciðu við vcrkxtlanim
Tað cr ti hcldur ikki uttan
grund. at kriðandi BP hilk
hava ncvnt júsi hcsa
vcrka'llaninafyrijuvclunri i
BP krunuiu. tað hcsta pro
K'klið og nu flaggskipið
ArhciU vcrður á øllum
fronium Nýggir brunnar
vcrðui núboraðir i økinum
mcðan cin hoj»ur av vcrksmiðjuni í Brctlandi. Norcgi. Spania og itðrum
londum cr við ai gcra tcn

ymsu lutimar og útgcrðina
Hctta snýr scg frá at longj.
og umbyggja citt risasuSn
russiskt hjálparskip og Ul
gcra tx r mongu mstalla
tiommar, tð skulu slanda á
hav hotninum og taka imóti
oljuni - fyn siðam at ilyla
hana víðari umborð á flót
andi
framlciðsluog
goymsluskipið.
Ncyv úðarxilan cr scti á
jlla hcsa gongdina. og
longu um nakrar mánaðu
lara scrulgjtwd skip ul a
økið við løroyslut fiski
markið ul at scta upp la
fyrstu útgcrðina. licr ct
lalan
um
tvcy
av
scrúlgjørdu skipunum hjj
McDcrmot-fynuvk un i
"N orfifr og "N»»rthcm
ExpkMCr* Norlilt vcrður
longuá lciðini v ið Fomavcn
oljukclduna úðliga í summ
ar Har skai tað k-ggja úl
lciðingar á havbotnm. sum
skulu buida saman tcir
mtmgu brunnariur, og
nakað scmni fcr Northcm
Expkrrcr cisini á lciðma
nulluni Føroyarog H ctbnd
við “thc mamfold", surn ct
sjálvur kjam inclla livxðrm
i allar Irjrnk'iðslugongdim
llclta cr cin sokallað tram
lciðsluvcrksnnðja og slýringscind. sum skal standa a
hav boiiunum
og
stýra
Irainlciðsluniog føraoljuna
viðari upp til fk’Mandi
Iramlciðslu og goynislu
skipið í crva. Haðum vcrður
oljan so llull yvir i tanga
skip
Sjálvt Iramk'iðslu og
goymsluskipið vcrður á
lciðim fyrst f januar nxsta
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áx Ijftícrú rS p am a.h ar uft
vcrftur riggafttil ídcscmbcr.
(iiivi vcrftur klárt al taka
ímt'Hi olju mftli cndanum av
pnuar 19Ú6.
3 0 0 .0 0

to n » av olju

Norska fclagift “Golar Nor“
hcvur saman vift ti skotsku
fyriutkuni
"VtcDcrmou"
I ingift til uppgá • u at gcra la
sioru og hcili nýggju scknoniria. sum vcrður sctt i
skipift á cini spanskan
skipasmiftjum
Tá skipift cr klárt al taka í
brúk fcr taft al kunna goy ma
VKMkX) lons av olju. Scrsusk langaskip (shutllciankcrs) kom asocfuroljuniog
lora hana ul cin av tcimum
stftru oljulcrminalunurn á
landi F.nn cr óvist um tað
vcrftur til Sullom Voc,
Flotla clla Nikc.
Fin av (NldanMmnunum
fyri hcsi vcrkxllanini. Jim
i a * sigur vift Euroil, at hftast líftarxUanin cr scra
ncyv. so lcr hon al halda.
Fyrsta o lp n rcnnur úr Fotnavcn fyrst í komandi án
Uppgáva hansara cr at fáa
lcir mongu framlciftaramar

til al lata útgcrft og lulir ul
áscttu líftina. solciftis at
ha-fti tann llótandi framlciftslu- og goymslucindin
og allir hrunnarnir á havhotmnum cru tilrctftar í januar d6.
J(N* Lcghom cr sijón hjá
Ul’ Hann arhciftir cisim vift
hcsi sióru vcrkxtlanim.
Ilann sigur, at arhciftift
vift Fomavcn cr cin spcnnandi og nýggj roynd og cin
Ixra fyri øll. sum arhcifta í
oljuvmnum.
-Vit vilja fcgnir hctra um
arhciftshátlir okkara, og cin
partur av hcsi vcrkxUaiuni
cr nctlup at finna út av,
hvussu lú avrikar cilt slíkt
nýu arhcifti.
Fara vii al mcgna hclta og
cndurtaka taft, so kann taft
koma at lata nógvar hurftar
upp í hrclska oljuidnaftinum.
Hóast lalan cr um hcilt
nýggj øki at arhciða icitt nú
á stórum dýpum. nógvari
aldu og skiltandi strcymi,
so
byggir
nógv
av
lóknifroftim. ið skal hrúkast
hcr. á vcrandi viian og
útgcrft.
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Serútfi/ørda skipifi Norlift setir um fáar mánafltr kós móti teiflunum rrullum Føroyar og l/etland, har tafl skal seta
upp útgerfl á havbointn í sambandi vtfl framteiflstu úr oljukelduni Foinaven

-Vit x tla okkum ikki út í
nakaft, sum vit ikki klára
lókmliga - vit byggja á forliðina og royna ai koma
nakaft víftari sigur hann.
Hann visir á, ai nýggi
framlciftsluhátturin fcr at
spara tcimum nógvar pcngar sammcu við vcrandi
framlciftslupallar.
B oringin gongur v s l

Eisini hval viftvíkur sjálvan
boringini á økinum gongur

f

væl.
Taft skulu horast flcin hol
o | vcrða laft ikki minm cnn
13 hol, sum fara at vcra í
samhand vift framlciftsluskipanina á havbotninum
vift hrunnum. Iciftingum og
aftrari útgcrft.
Stóra framlciftsluskipift
kcmur at liggja upp yvu
hcsum hrunnum all árift.
Tað vcrftur fcst fast í hotnin
viA 10 akkcrftum
Sammctt vift vcrkxtlanir í

Norftsjónum, har størsta
orkan fcr í framlciftslu av
oljupallum, so verftur hcr
úli í AUantshavi størstaorkan løgd í boring og úlgerftina, ið skal sctast upp á
havsins boini Og á hcsum
øki cru brctar scra væl fyri
sigur Colin McLean, stjóri
fyri icimum stóru vcrkxtlanunum hjá BP vift Euroil
jan

{<

Nakafl soleifltsfer tafl at síggja úl. har etlt fram teiflslu- og goymslusktp fe r at taka
upp oljuna frá brunnum og verknuflju á havbiuninum

lletta serútgjørda skiptfl. Northern Explorer fe r í summar at seta eina framleiflsluverksmtflju á havbotnm skamt frá føroyska fisktmarkinum

So stutt fr á stglingarleifltni hjá Teistanum er oljukeldan Foinaven. har bretar um ár
fara undir fyrslu framleiflsluna nakrantífl vestan fy ri Hetland

