
Q n -jn
Abyrgdarbladstjóri:
Jan MúWer 
Fyritaksstjóri:
Knsjan Dahl

Blaðstjórnsrfulltrúi:
Randi Jacobsen

Blaðfolk.

Dagny Joensen. 
Grækaris D. Magnussen 
Eyðun Klakkstein.

Útgevari, uppseting og prent:
SpA Sosialunn 
Bústaður:
Argjavegur 26. Argjum

Telefon: 11820 
Telefax. 14720

e-mail:GLIJJiI\±
\

Intemet: http7/www cybemet.dk/faroe-news
Lysingar og søla:
Marjun Dalsgaard

Áki Berthddsen, 
Einkur Lindenskov.

Ljósmyndari:
Jens Knstian Vang IIOTórshavn J

Meðan bíðað verður

Oddagrein
TAÐ var seint í fam a árinum , at limur i bretsku sam- 
ráðingarnevndini gjørdi vart við. at bretar fóm at koma 
við einum  nýggjum útspæli um markið fyrst í nýggja 
árinum  Vit skriva skjótt mars og enn er einki tílíkt 
útspæl komið.

MANGUR m an hugsa, hvat býr aftanfyri. Er hetta bara 
tilvild. Elia er talan um  taktikk. um  at møða føroyingar 

ella vita bretar ikki hvørjum beini teir skulu standa á! 
Neyvan er tað hetta sfðsta. tá hugsað verður um. 
hvxissu durkdrivnir sam ráðingarm enn teir eru. Men 
treyðugt so. teir hava uttan iva nakrar trupulleikar at 
dragast við. nú tað ikki eydnaðist teim um  at sannføra 
les ..lumpa" føroyingar at góðtaka teirra mark, áðrenn 
oljuidnaðunn fór at trýsta á fyri at fáa eina skjóta loysn.

VIT hava her í blaðnum endurgiviðburtur úr eini røðu, 
sum bretski orkum álaráðharrin hev-ur hildið fyri olju- 
ídnaðinum . í hesi røðu brúkar hann vendingina mið- 
linja í sam bandi við sam ráðingam ar við føroyingar. 
Nakað. sum teir ikki hava gjørt áður. Tvørturimóti hava 
bretar tosaðsum  vóru teir sum heild ímóti eini mið- 
linjuloysn Hetta siðsta ..útspælið" kundi týit uppá. at 
bretar hava broytt støðu og nú eru tilreiðar at góðtaka 
eina veruliga miðlinju. sum liggur eina staðni í tí gráu 
leiðini og ikki langt inni á tí føroyska landgrunninum . 
soleiðis sum  teir hava kravt áður.

AT teirra upprunaliga krav var burturvið og lítið sømi- 
ligt fyri eina tjóð sum Bretland móti eini lítlari granna- 
tjóð hava vit gjørdi vart við fleiri ferðir áður Og tað 
standa vit við. Vit m ugu her halda okkum til orðini hjá 
fyrrverandi danska uttanríkisráðharranum . sum  fanst 
harðliga at brem m  fyri at hava sett fram heilt órímulig 
krøv móti føroyingum Tað er okkum framvegis ein 
gáta. hvi bretska stjóm in valdi at spæla so høgt spæl 
við at krevja markið heilt inn at klettinum. Var enda 
málið við tí kanska ..bara" at fáa helvtina av kravinum 
uppfyit. so m á sigast, at bretar hava spælt við óreiði- 
ligum kortum. ti tá hevði sømt seg betur fyri teir, at 
teir livdu upp til egnu orð um fair play. Og fair play 
móti føroyska grannanum  hevði verið at hildið seg til 
eina miðlinju. sum er verandi fislumark ella nakaðsum  
likist ti.

VIT krevja bert fair play av bretum  í hesum  álvarsmáli. 
sum jú er altavgerandi fyri okkara framtíð. Vit tosa jú 
bæði um fisk og olju. Kunnu vit koma ásam t um. at 
miðlinjan skal vera útgangsstøðið fyri einum  marki - 
og vit ikki megna at áseta hesa miðlinju nú. soer kortini 
tað vunnið. at oljufeløg sleppa út í Hvita Sonuna. bæði 
bretsku og føroysku megin Tá er eisini greitt. at før- 
oyingar ikki longu mega hava am pa av um stríddum  
økjum á føroyska landgrunninum . Tað vil so aftur gera 
tað enn meira attraktivt fyri oljufeløgini.

SPUR.MNGURIN i løtuni er. hvat bretska stjórnin ynsk 
ir og hvat vinnan krevur av henni. Eftir úttalilsini h|á 
Fraser orkum álaráðharra stendur tað púra greitt fyri 
okkum, at stjórnin er vorðin trongd upp í ein krók av 
vinnuni. sum  ikki vil bíða leingi aftrat eftir eini loysn á 
m arknatrætuni. Tá kann henda, at hon fer at hyggja 
seg um aðrastaðni at gera sínar íløgur. Og tað kann tá 
koma stóra bretska oljuídnaðinum aftur um brekku. 
Og tað ynskja hvørki ídnaðurin ella stjórnin. Tí kann 
tað vera lagnunnar speisemi fyn bretar. at júst teirra 
egni tuktikkur um at draga máliðút fyri at gera før 
oyingar moyrar. sum nú er orsøkin til. at tingini mugu 
avgreiðast í skundi. Sjalvandi kunnu vit taka feil.

KOMANDI vikurnar verða avgerandi fyri marknatræt 
una og harvið eisini fyri Føroya framtíð. Bretar eiga 
útspælið. Vit bíða.

Sosialurin

Umbyggið Ternuna
Vilhelm Johannesen, løgtingsmadur, hevur sett fram fyrispuming til Sámal 
Petur í Grund, landsstýrismann um siglingina um Leirvíksfjørð

Hvat ætlar landsstýrið at 
gera fyri at bøta um ferða- 
samhandið millum Klaks- 
vík og Eysturoy?

1. Ætlar landsstýrið at 
bøta um atløguviðurskiftim 
í Leirvík?

2. Æ tlar landsstýrið at 
gera útvegir fyri eini størri 
ferju til hesa sigling?

3. Um svarini upp á 
spuming I og 2 eru játtandi. 
nær kunnu vit so rokna við. 
at nakað hendir á økmum?

Viðm erkingar:
Við løgtingsmáli nr 11/90: 
L«'>g um umbygging av M/f 
Temuni. reisti eg spumingin 
um siglingina um Leirviks- 
fjørð á tingi tann 30. august 
1990. men orsakað av. at 
løgtingsval varð úlskrivað 
fáar dagar eftir. kom málið 
ongatíð til viðgerðar á tingi 
ta ferðina.

Tá tað poliúska arbeiðið 
korn aftur á gongd aítan á 
løgtingsvalið í november 
1990. gekk ikki longtíð, til 
herviliga búskaparkreppan 
kom undan kavi. Lands- 
kassin fekk risastor hall at 
dragast við, og hugsingur 
var ikki um annað cnn at 
spara á øllum økjum. og ser- 
stakliga tá talan h e 'u r venð 
um almennar iløgur. I 1993 
komu vit á botn. og síðani 
tá hevur gingið støðugt 
framá. Landskassin hevur 
nú javnvág. og útlit eru cis- 
ini fyri avlopi. og tí má tað 
haldást ráðiligt. at smærri 
almcnnar íløgur verða 
gjørdar. har tørvur er á slík- 
um

Ta*3 eru skjótt 17 ár liðin, 
síðan M/f Ternan varð sett í 
sigling milium Leirvik og 
Klaksvik. Fcrjan er bygd á 
Tórshavnar Skipasmiðju og 
var liðug a sumri í 19X0. 
Skipið. sum er 42 metrar 
langt. er soleiðis bygt. at tað 
kann verða longt við 12 til 
14 metrum. Sum er lekur 
Teman 36 vanligar bilar A'. 
hcsum kunnu 10 fara upp á 
bilhy llarnur (hon hevur eina 
bilhyll í hvørjum borði) 
Verður skipið longt við 12 
lil 14 metrum. kann tað taka 
einar 12 til 14 bilar afturat.

Alt hendir nú á. alTernan 
er vorðin alt ov litil til tann 
flutmngstørv. sum er um 
Leirvíkstjørð. Hendan støð- 
an var longu kend í 1990 í 
viðmerkingunum til løg- 
tingsmálið. sum eg tá legði 
fram, var m.a. sagt: »Nú í 
summar er tað fleiri ferðir 
hcnt, at nógvir hilar hava 
slaðið eftir. Hetta ger seg 
scrliga galdandi hvønn 
tríggjadag og byrjar longu 
lyrrapar'.in av degnum. Ser- 
liga cru tað lastvognarnir. 
sum eru m>gv størri og nóv 
fleiri í tali nu enn fyrr«. Víð-

ari sýna vi<>merkingarnar tá 
nøkúr tøl. sum eru hesi.

Ferðafólk BUar
19X7 169 093 71.576
I9XX: 201.630 71.055
19X9 239X49 79.050

Eg havi tívcrri eingi løl 
fmgið til vega enn. fyri t.c. 
tey seinastu trý árini, mcn 
eg veit. at lutfallið millum 
vanligar bilar øðrumegin og 
teir stóru bilarnar - slórar 
vøruvognar. lastvognar og 
trailarahilar hinumegin. 
Iramhaldandi er broy'.i, so- 
lei<>is at teir sti'iru hilarmr 
gerast alsamt siø ttí og støm 
partur av tí samlaða biltal- 
inum Flciri orsøkir eni til 
hetta. T.d. tað. at uttanlands- 
skipið hjá strandlenVilum 
ikki longur ..iglir á Klaks- 
vík vil sjálvandi økja talið 
av tcimum størru bilunum 
enn ineira. Men onnur við- 
urskifti ávirka eisini talið 
av teimum størru hilunum 
M.a. brennistø<>in hjá IRF 
tlutmngur av fiski. smolti. 
alifl'iðn o.s.fr.

Alt bendir á, at eitt ella 
annað eigur at verða gjørt 
nú beinanvegin. Undirritaði 
heldur at ein longd Terna. 
sum siglir nakað meira enn 
siglt verður í løtuni. kann 
nøkta tørvin um Leim 'ks- 
Ijørð nøkur ár fram í líðina 
Eisim er ein serlig ferða- 
tolkalandgongd eitt gamalt 
ynski. Ta Ternan I varð sett 
í sigling um Leirvíksfjørð í 
1970. hevði hon eina tílika 
landgongd Ein slik land- 
gongd tryggjar. al lcrðalolk 
til gongu sleppa undan at 
anda bensmosa í scg og 
sleppa undan al verða vaski- 
klutar. tá tey skulu sk<Kra 
seg i land eftir emum full- 
settum dekki av bilum

Trappum ar til bæði tey 
mðaru og ovaru lcrðal<'>lka- 
rúmini á Ternuni eru sera 
reystar. Tað er torført, fyri 
ikki at siga hcilt ogjørligt 
hjá eldri og brekaðum fólk-

um a t koma upp og niður 
gjøgnum hesar trappur 
Fólk í koyristóli hava als 
ongan møgulcika Hesi 
mugu búleikast millum bil- 
arnar á bildekkinum Ti má 
cin lyfta setast í skipið. sum 
kann sambanda ovaru 
ferðafólkarúm ini. ferða- 
tólkalandgongdina. bil- 
dekkið og niðaru lcrða- 
fólkarúmini

Av og á hevur M/f Dúgv- 
an siglt um Leirv íkartjørð 
fyri Temuna. Tað hcvur víst 
seg. at í hesum tíðarbilum 
hevur ofta verið siglt á 
Fuglafjørð í staðin íyri Leir- 
vik við tí úrsliti, at alt ferða- 
sambandið millum høv uðs 
staðin og Norðoyggjar er 
farið av skinnaranum. 
Dømir em um. at tað hevur 
tikið lerðafólkum fimm 
tímar at koma úr Havn til 
Klaksvíkar. Tað kann ikki 
haldast at vcra tíðarhosk 
andi. nú vit skriva 1997

Annars er Dúgvan so 
mikið størri cnn Teman. at 
hon tekur umleið sama tal 
av bilum. sum ein longd 
Tema hcvði tikið Eisini má 
sigast. at Dúgvan hevur 
fcrðafólkarúm . sum eru 
støm  og rumhgari cnn tcy 
á Ternuni. Hin vegin cr 
Dúgvan II ár cldri enn 
Teman Hon cr bygd í 1969 
Tí má haJdast. al ein longd 
og umbygd Terna er tann 
betra loysnin. í sambandi 
viðeina umbygging hercis- 
ini til at geranútvegir fyri 
størri og rúmligari ferða- 
fólkarúmum.

U ndinitaði er sannførdur 
um. at hetta júst er tann 
rætta løtan at gera broyting- 
ar umborð á M /f Tcrnuni 
Føroysku skipasmiðjurnar 
hava ikki nógv al gcra í løt- 
uni, og eisini liggur M/s 
Dúgvan tøk til hesa siglmg. 
meðan Tcman vcrður longd 
og umbygd. Um ein longd 
Terna krevur. at ábøtur 
vcrða gjørdar á atløguvið- 
urskiftini í Leirvík. dugi cg 
ikki at mcta um. men hctta 
cru viíhirskifti, sum ser- 
kunnleikin hjá landsstýrin- 
um saman við teimum. sum 
dagliga sigla a hcsi farleið. 
kunna gcraálítandi meting- 
ar um

Vísandi til frammanfyn 
standandi viðmerkingar 
loy vi eg mær at seta lands- 
stýrism anninum  í sam- 
íerðslumálum hcsar spurn 
ingar.

Á Føroya Løgtingi.
IX februar 1997 

Vilhelm Johannesen

M fW
viku nr. 8. 92.02.1997

Vmaratøl 6-11 -14 • 20 - 25 46
Eykatøl 1 3 -3 1 3 6

Prognosa
6 vømaratøi 1 573 708 - kr
5 wmaratøl *
1 øykatal 65 405.- kr
5 vmnarato 6.706,- kr.
4 vmnaratøi 171,- kr.
3 v tal ♦ rrnnst 1 eykatal 57,- kr.

SoMkjnn M iu ongt abyrgd
av møguhgum vklum

Teir væl‘ 
umtóktu ketlarnir

eru a goymslu

Bædi dupultir 
og einku ltir
Skuiu tygum hava nyggjan 

ketil. so tosið við okkum 
og fáið eitt gott tiiboð 

Vit hava serkont fólk. ið geva 
ema skjóta og góða tænastu

| -  Alt tilfar til hitaverk og
san  tet fæ st hjá okkum.

M A R L A  P f R i I N E N & a i
Smynlsvegur 8 -  Tlf. 12000
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Nu skal gongd koma á oljuleitingina:

Bretland leggur nú 
av álvara til brots  
á A tlantsm ótinum
-vil skunda undir oljuleiting og framleiðslu í  teigum, sum 
longu eru útbjóðaðir. Lord Fraser, orkumálaráðharri vil
gera bretskt øki til 
at arbeida í

Regin Hammer,
Aberdeen

Hcrfyri hcll brctski nrku- 
malaraí'harrin. I.ord Fraser 
of Carmyllie. cina áhuga- 
vcrda røðu um framlídar- 
xtlanir Brctlands á orkuøk 
inum.

SosiaJurin hevur fingu> 
hcndur á hcsari r»*Vu um- 
Iramt cmum prcssuskrivi 
frá hrctska Handils- og ídn- 
atVarmálaráAnum. id um- 
rø<Vur somu ætlamr og sum 
hlaAið hcvur cndurgi vuV áð- 
ur. Hvat vidvíkur hrctska 
»l)upolitikkinum scgdi Lord 
Frascr m a *Brctska skip- 
amn til uih|»<\in »g mcnn- 
ing av oljulcuVum cr millum 
tær bestu i hciminum. og 
nýtt tiltak skal tryggja. at 
giWVu úrslitini hjá idnadi 
okkara halda fram vxl inn í 
2 l.ø ld «

Eitt av høvuAscndamál- 
unum við hcsum nýggja til- 
taki er al skunda undir olju- 
lciting og framlciAslu í 
tcimum útbjóðaAu blokkun- 
um og soleiðis fáa cin styttn 
■'blokk cyklus*. t.v.s. stytta 
um tíðina. ið gongur frá ti 
at cilt øki cr uthjoðað. til 
framlciðsla er á tí.

M.a verður sagt, at á 
sama hátt sum bretar kunn- 
gjørdu umfønni 1$, 16 og 
17 tíðliga til less at geva 
oljufeløgunum góða tíð til 
at umhugsu »g planleggja 
strctcgnr sínar. so fara um- 
fønni í framtíðini at verða 
kunngjørd í gó<>an tíð.

Talan er um at hava út- 
bjóðinganjmfør á hvørjum 
ár tcy næstu 3-4 árim. Eis- 
ini nam Lord Frascr við 
møgulcikan at loyva *opn- 
um« boðum. har oljufeløg- 
ini kunnu bjóða uppá #// øki 
í bretska scktonnum. Hctta 
he vur vcnð ynski hjá nógv-

tad mest áhugaverda

bt>rd Fraser. orkumála- 
rááharri. sum hevur eina 
atlan fyri oljuleiting og 
framleiáslu á eitt nú At- 
lantsnuitinum langt inn ( 
rurstu øld

um oljutcløgum 
Fyrr í ár kom távcrandi 

urkumálaráðharrin. Tim 
Eggar. við reglugerð. sum 
frátók oljufeløgum útvinn- 
ingarrxttindim á øllum økj 
um. har ikki hcvði verið 
borað í 6 ár. 115 blokkar 
vóru funnir ikki at hava 
vcnð boraðir á í yvir 6 ár 
Virkscmi er nú tilrzttalagt 
á 72 av tcimum. íroknað 23 
keldum.

Millum hcsar 23 keldur 
er nsa oljukeldan Clair. sum 
liggur millum Føroyar og 
Hctland Hon varð funnin 
scinast í 70'unum , men 
hevur BP, sum fann hesa 
oljukcldu. ikki arbcitl við- 
an við at útvinna olju úr 
hcsi keldu síðani tá. Or- 
søkin skal hava vcrið. at olj- 
an úr hcsum felti er av lág- 
an goðsku og tøkmfrøðiliga 
ring at fáa upp úr undir- 
grundim Síðani Tim Egg- 
ar, orkumálaráðham, hoð- 
aði frá rcglugcrðini. hcvur 
BP nú kortim hoðað frá. al

hjá oljufeløgum

at tcir eru larnir undir at 
húgva til framlciðslu av 
hcsum fclti.

Eisini kom Lord Frascr í 
roðu sini ínn á málið um 
~Hvítu Zonuna- millum 
Føroyar og Hctland (Hctta 
hcvur verið umrøtt í blað- 
num áður. mcn skal verða 
trivið í aftur hcr, ti hctta cru 
so áhugavcrd úttalilsi >.

Týdningarmikið var. 
scgði hann. at fáa cina loysn 
á marknaóscnijuni skjótast 
til ber Av tí at scmja cr ikki 
um. hvar niiðlinjan millum 
Brctland og Føroyar liggur. 
so verður tann Hvita Zonan 
helst ikki iroknað i tcimum 
omanfyri nevndu utbjoð- 
ingarumíørum. scgði orku- 
málaráðhamn.

Vitandi hvussu stórur á- 
hugi cr fyn júst hcsum øki. 
Icgði I .ord Frascr dcnt á at 
Handils- og ídnaðarmála- 
ráðið fór at hava utbjoðing 
ma av hesum øki sum fyrsta 
pnonet. tá ið cm scja um 
miðlinju cr komin i lag við 
Føroyar

Áhugavcrt cr al Lord 
Frascr, tá hann umrøddi 
marknatrætuna Føroya og 
Brctlands mtllum. nýtti orð- 
ingina » ... lá cin semja um 
muVmju cr komin i lag við 
Føroyar« Hctta kundi hent 
I  at brctar hava vikið frá 
tcirra upprunaliga kravi, 
sum var grundað á stranda- 
longd

Tað sær út sum stratcgi- 
m hjá føroysku samráðing- 
amevndini: at vcra tolin og 
ikki leypa framav. hcvur 
vcrið ern rott kos al taka

Hctta cr ivalcyst eisini 
gjørt væl vitandi, al trýstið 
frá oljufcløgum á samráð- 
■ngamcvndina hjá brctsku 
stjórmm at fáa loyst træt- 
una. er nógv størri. cnn 
trýstið á føroysku-donsku 
samráðingamcvndina.

i FØROYA BANKI

P r iv a tk u n d in  fæ r  sm  e p n a  b y ^ n in g
Avfíiviðsliin í I li is i i j 'o in  <*r Ioiioii IIii11 oiiiiiii i N k I- 
l-iiiM 'iiso irlii. ()"  10. niiirs fly lir  |»rivulliíiisilrikliii 
risiiii (Hiiiin. s o lr ið is  iit iill v r r i l u r  ií c iiiu ili slinV

Vit fara

< >11 n íðf'cv iiif' lil |»riviilkim«l<m í  T ó rsliiiv n  v o rð n r 
siiviiiið ií c iiiiiin  s iað  - í liy j'iiiiif'i liiiiik iins í N ic ls  

I ' íiis(*iisj»m h i. I lc ttii j'cr. iit vil k itm iii vc ita  ta*r ciiiu  
(lyj'f 'iiri I m a s l u  ojt Iw lri riiðgeviiifí. l í  oll v ilu iiin  ú 

o k il lll lll  kutlll U llic iðu  SillllUII.

k a ssa a v g reid s la n  í l lú sa g e tu  er  flutt
Nii crti vuiilif'ii uvgn*i(3sliim ur í T ó rsliu v n  licsur: I 

Nicls I-'iiisciisgøiii. í SV1S. oft í llo rn u lio

í Niels 
Finsensgotu
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Frú leiting til framleiðslu vestanfyri Hetland:

S am a gongd kann endur- 
ta k a  seg við Føroyar
Áhugavert er at eygleida gongdina í økjunum, sum liggja bretsku megin Heí- 
landsrennuna, úv tí at gongdin á hesum økjum ivaleyst fe~ at verða lík henni 
á føroyskum øki, um so er at olja á vinnuligum støði verður funnin á Før- 
oyaleiðini skrivar Regin Hammer úr Aberdeen. Hann fer í næstu viku saman 
við altjóða oljupressuni at umboða Sosialin, tá vitjað verður umborð á 
Petrojarl Foinaven, skamt frá føroyska markinum.

Regin Hammer Rongur ú Robert Gordon University í  
Aberdeen men brúkar friløtum ar til m.a. at skrtva fyri 
Sosialin. I rurstu v iku fer hunn sum fyrsti føroyingur 
umbord á stóra oljusktpið Petrojarl Foinaven - bert ein 
mánað. áðrenn skipið tekur móti fyrstu Atlantsoljuni. 
Lesifl meira um hesa slóru hending og avbjóðing í neestu 
viku.

Rrgin Hammer.
Aberdeen

F o in a v e n
Ta^ tók 20 ár og yvir 100 
bormgar. átVcnn taó fyrsta 
vcraliga vinnuliga oljufell- 
ió -  ncvniliga Foinaven -  
varð funnið í 1992 Foina- 
vcn cr ncvnt cftir fjallinum 
í Suthcrland -  ein av norð- 
astu pørtunum av Skotlandi 
Otjufehið Foinaven slrekk- 
ir scg yvir tvcir blokkar, 
ncvniliga 204/19 og 204/ 
24a. Hcsir blokkar liggja 
um 190 kilomctrar heint 
vestan fyn Hetland á dýpi 
miilum 400 og MX) mctrum 

Sjálvt feltið Foinavcn 
vcrður mclt at hava y vir 200 
mió tunnurav olju Haraft- 
urat koma smæm lagdtr í 
økinum rundan um -  so- 
ncvndir satclittbrunnar 

Stóra oljufelagið BP 
stcndur sum operatørur av 
hcsum tcln og eigur 
av framlciðslu liccnsinum í 
hcsum fclti Hinum 40*3 
stcndur Shell UK fyri.

FPSO
Av ti at dýpió cr so nógv, cr 
nógv. cr ogjørligt atnýta cin 
framlciðslupall. ið stcndur 
á botninum. sum vit kcnna 
tcir Irá NonVjonum Tí hev- 
ur BP valt ema loysn í sam- 
bandi við oljuframlciðsl- 
una, sum nýlir cina FPSO 
skipan FPSO stcndur fyri 
Floating Production. Stor- 
agc and Offloading. og 
mcrkir hctta. al lað cr ein 
flótandi framlciðslu, 
goymslu og uppskipingar 
skipan

Ein FPSO skipan cr ikki 
tað sama sum cilt boriskip 
í roynd og vcru kunnu 
FPSO sum oftast als ikki 
bora. mcn bcrt framlciða 
011 bonngin cr gjørd av 
flotandi "scnnsubmcrsiblc" 
ella jack-up pallum. áðrcnn 
cin FPSO kcmur inn f 
myndina Eisini cru fram- 
lcnVslucindir og rørlciðingar 
lagdar niður á havbotnin. 
aðrcnn nøkur framlciðsla 
kann byrja

P e tro ja r l F o in a v e n
FPSO skipió. sum kcmur al 
framlciða úr Foinavcn. eit- 
ur »Pctrojarl Foinavcn*. Fc- 
lagið. sum cigur og kcmur 
at reka, citur Golar-Nor.

•Pctrojarl Foinavcn« cr 
ikki ein fullkomin nýbygn- 
ingur. mcn í vcrulcikanum 
cin umbygging av finska 
skipinum Anadyr. sum varð 
bygt i I9K9 Skrokkurin er 
vorðin longdur nógv, um- 
framt at framleiðslurør og 
onnur scrbygd tól ganga 
niður gjøgnum skipið

Nú ið skipið cr umhygd 
klarar lað at Iramlciða um- 
lcið 95.000 tunnur av olju 
um dagin og at sprzna um- 
lcið 165 OOOlunnur av vatni 
niður í kclduna Skipið ligg- 
ur fast við 10 akkerum. so 
møgulciki skuldi vcrið hjá 
• Pctrojarl Foinaven- al lig- 
ið úti á feltinum í øllum 
veðri.

Oljan. sum »Pctrojarl 
Foinavcn- framlciðir. vcrð- 
ur pumpað frá sjálvum

hana viðari til oljulcrmi- 
nalin Flolta á Orknoyggj- 
um.

M a n n ln g  *  T ø ia tan u m  
b a r >yg a  v t»  g a s s lo g a
Oljukcldan Foinavcn var 
tunnin av royndarbonpall- 
inum ..Ocean Alliance“ , 
cinum av mcst framkomnu 
boripallunum i hciminum. 
fyn skjotl fimm ánim siðam 
clla ræltan í oktobcr mánaði 
1992.

Tað var helst ikki ætlanin. 
al hctla kollvcllandi fundið

tramlciðsluskipinum og 
yvir i citt tangaskip. ið ligg- 
ur bundið at tí. Hcsin hátt- 
urui verður ncvndur »Off- 
shorc Loading«. Tá hctta 
langaskipið cr fult. fcr tað 
avstað við oljuni. og citt 
annað tangaskip kcmur I 
staðin. Tvey tangaskip 
koma at sigla millum Foi- 
naven feltið og oljutcrmi- 
nalin í Rotla, í Orkncy, hag- 
ar tað mcsta av oljuni frá 
Foinaven verður send 
Framleiðsluskipið hevur tó 
cisini eina last. ið tekur 
310.000 tunnur av olju

T rupu lle ikar
Framleiðsla av Foinaven 
feltmum skuldi byrja fyrst í 
1996. men tckniskir trupul- 
leikar hava forðað hcsari 
byrjan Serliga hava trupul- 
lcikar staðist av framciðslu- 
cindunum á havbotninum 

Nú tykist tað tó at gongd 
cr komin á. og at klárt cr at 
fara undir al framleiða Frá 
BP frættist, at fyrsta oljan

skuldi koma fram ti! al- 
mcnningin so skjótt, sum 
tað gjørdi. mcn vakin eygu 
umborð á Teistanum. sum 
sigldi framvið boripallmum 
ein giíðvcðursdag stutt cftir, 
avdukaðu loynidómar BPs. 
og kveiktu hai'  ið nýtt lív i 
vómrnar hjá m.a. føroying- 
um at vcra við i eini kom- 
andi oljulciting.

Mannmgin á Teistanum 
trúði ikki sínum egnu 
cygum. tá teir av brúnni 
soðu, at oljupallurin hrendi 
gass av. Mundi skipið vera 
í Norðsjónum var tað onkur 
sum spurdi. tí slíkur gass- 
logi varð ikki sxddur fyrr á 
hcsum lciðum - so nx r Før- 
oyum.

Stutt eftir hctta sá stóra 
brctska oljufelagið BP scg 
noytt lil at almannakunu 
gcra fundið. solciðis vóru í 
hvussu cr søgumar tá Jú BP 
og Shcll høvdu funnið eina 
rxttiliga stóra oljukcldu. og 
feløgim me'tu. at grundar- 
lag var fyri at fara undir 
lønandi framlciðslu

Sørstakør um staftur
Síðam hcvur tað gingið slag 
í slag. Talan cr um at 
arhciða á rxttiliga djúpum 
vatni. har vcðurviðurskiftmi 
eru ógvuslig. bxði hvat við- 
v ikur aldu. strcymi og vindi

Nú boðar BP so frá. at 
fyrsta oljan kcmur upp siðst 
i mars. Hetta er umleið eitt 
ár seinni cnn xtlað Kortini

sprxm r í seinast í mars. 
Hctta mcrkir, at fyrsta oljan 
frá økinum vestan fyn Hct- 
land fcr at koma á markn- 
aðin skjótt Sosialurin er 
bjóðaður út á framleiðslu- 
skipið -Pctrojarl Foinavcn- 
al siggja seinastu fyríreik- 
ingarnar verða gjørdar 

Ahugavert cr at cygleiða 
gongdina viðøkjunum. sum 
liggja brctsku mcgin Het- 
landsrennuna. av tí at

gongdin á hesum økjum 
ivalcyst fcr at verða lik 
hcnm á føroyskum øki. um 
so cr at olja á vinnuligum 
støði verður funnin á før- 
oyskum øki.

Skamt frá føroyska fi

Fyrsta oljan á 
Atlantsmótinum  
veruleiki í mars
Um ein góðan mánað verður eitt heilt nýtt kapittul 
skrivað í oljusøguni. Tá verður farið undir fyrstu 
framleiðsluna nakrantíð á Atlantsmótinum te. økið millum 
Hetland og Føroyar. Talan er um Foinaven oljukelduna, 
sum liggur skamt frá føroyska fiskimarkinum
Jan M ijller

Teir hava lcitað - skotið og 
horað - í umlcið 25 ár Scis- 
miskar kanningar og olju- 
boringar fyrí milliardir og 
aftur milliardir av krónum 
eru gjørdar á økmum vestan 
fyri Hctland vtð tí cndamáli 
at fara undir framlciðslu av 
olju i hesum nýggja øktn 
um Um cina mánað clla so 
fer nakað at síggjast cflir 
hclta strið og tx r stóru íløg 
umar Tá verður ncvniliga 
skruvað frá krananum á t> 
scra framkomna oljuútbún-

aðinum. sum er scttur upp 
a havbotninum stult frá Hct 
landsrcnnuni 

Cijøgnum scrgjørdar leið- 
ingar fcr oljan upp í Pttro- 
jarl Foinavcn. sum fer at 
liggja yvir stóru Foinaven 
oljukclduni alt ánð  Um- 
borð á hcsum sttíra skipi- 
num. sum bxði tckur sxr 
av Iramlciðslu. goymslu og 
avskiping. fara umlcið 50 
mans at tryggja. al oljan 
kcmur vxl til høldar og 
cndar umborð á serútgjørd- 
um tangaskipum. sum flyta

cr talan um mettíð. Vanliga 
ganga upp til 7 og oftani cnn 
fleirí ár frá tí. at tú finnur 
cina kcldu. til framlciðsla 
kann byrja.

T x r scrstøku umstøðu- 
rnar mitt úti í Atlantshavi 
hava so eisini kravt ómeta- 
liga nógv av tí tøkniliga 
økinum Her er ncvmliga 
talan um cina lieilt nýggja 
og kollveltandi djúpvatns 
tcknologi. sum byggir á 
royndimar hjá fcløgunum i 
Mcksikanska flógvanum

-Nú cru vit ..vcry closc" 
sigur prcssutalsmaðurin hjá 
BP. Jamie Jardine við 
Sosialin. Hann sigur. at tcir 
vilja vera I009f klárir, áðr- 
cnn teir byrja al taka olju 
upp Allur útbúnaðurin á 
botninum skal vera trýst- 
royndur. tx ttur og í allar 
mátar i lagi. áðrenn skrúvað 
verður frá

Hjá BP. sum er operatørur 
á fcltinum. eru tcir sera 
spcntir um hesa fyrstu fram- 
lciðsluna vestan fyri Het- 
land. nú tað eru gingin so 
nógv ár við leiting og aftur 
leiting.

Tað eru hcldur ikki smá- 
vegis av pundum. sum cru 
fann til hcsa vcrkxtlanina 
Alt i alt hevur hon kosiað 
g<Sðar 5 milliardir krónur.

Umframt útbúnaðin á 
havbotninum so er sokall- 
aða FPSO- skipið (Floating 
Production Storragc and 
Offloading) sjálvt hjartað í

øllum hcsum projektinum 
Umborð eru í løtuni 75 
mans, mcn har vcrða einir 
50 mans umborð. tá fram- 
leiðslan er komin i eina 
trygga Og javna legu 

Skipið avloyrír sum so 
teir stóru og sera kostnað- 
armiklu Iramleiðslupallar- 
nar. sum vit kenna frá Norð- 
sjónum. At lað kann flytast 
cftir tørvi og at rakastunn 
av tí cr nógvar ferðir minni 
enn av cinum framleiðslu- 
palli ger, at eitt slíkt projekt. 
sum hcvur aðrar kostnaðir 
at dragast við orsakað av tí 
djúpa vatninum. kortini 
vcrður lønandi.
S tó ra n  ty d n in g  fy r i  
ah u g an  fy r i  fø ro y e k a 
ø k in u m
Tað er einki at siga til. at 
mong eygu í oljuheiminum 
er vcnd móti Foinaven í 
hesum døgum. Tí tað bjart- 
skygni. sum er til møgu- 
leikamar at finna olju og 
gass á øllum Atlantsmót- 
inum og harvið eisini Før- 
oyum. bvggir ncttup á eitt 
fund sum Foinaven. Bert 
fáar fjórðingar frá Foinaven 
kclduni eru flcin av heims 
ins størstu oljufcløgum við 
at rígga ta nxstu olju- 
framlciðlandi kclduna vest- 
an fyn Helland til. Schie- 
hallion. Henda verkxtlanm 
er mett at kostar einar 10 
milliardir krónur. og eftir 
xilanini vcrður fyrsta fram- 
lciðslan haðam í 1998


