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Trupulleikar á West Navion
-seinka tó neyvan
boring hjá Hess á
Atlantsmóti
OLJULEITING
Jan Müller
Hóast effektivt og skjóttvirkandi hevur norska boriskipið West Navion eisini
havt trupulleikar at dragast
við. Vit sóu hetta, tá skipið
boraði á føroyska landgrunninum og aftur, tá tað
boraði á bretskum øki. Nú
er skipið stætt í Kanda, har
tað borar fyri Marathon og
hevur aftur fingið trupulleikar at dragast við. Uppstream skrivar, at onkrir
tekniskir trupulleikar í
boripartinum koma at
seinka boring í einar tvær
vikur. Ætlanin er at West
Navion skal bora fyri
Enterprise í írskum sjógvi
eftir boring í Kanada og
eftir tað skal skipið bora
fyri The Faroes Partnersamtakið við Amerada
Hess á odda. Ben Arabo,

– Trupulleikar á West Navion fara neyvan at seinka okkum.
Hess borar í bretskum øki við markið í apríl, mei ella juni.

stjóri í Amerada Hess sigur,
at teirra ætlan heldur framvegis, og hon er at bora ein
brunn í bretskum øki skamt
frá føroyska markinum í
øðrum ársfjórðingi. Um

hetta verður í aprí, mei ella
juni veit hann ikki at siga
við vissu. Hann roknar ikki
við, at trupulleikarnir í
Kanada fara at seinka teirra
boring.

Gitt verður annars nógv
um, hvussu gongst við
evalueringini av Amerada
Hess fundinum. Onkur
kelda vil vera við, at talan
er um eitt stórt fund, har tað
bæði eru olja og gass í
undirgrundini, men at tað
eisini eru minus við fundinum t.d. at porøsiteturin í
steininum skal vera lágur.
Um onnur viðurskifti eru
góð, so nýtist hetta ikki at
verða so stórur vansi. Eftir
tí blaðið veit, so er ætlanin
við brunninum, sum West
Navion skal bora hinumegin markið at brúka
hann sum eitt slag av
metingarbrunni fyri fundið,
sum er gjørt á føroyskum
øki. Hildið verður fyri vist,
at eitt oljufelt liggur báðumegin markið. Sum skilst
kann møguliga okkurt
meira ítøkiligt sigast um
fundið einaferð í summar.
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Agip fyrireikar seg til boring
OLJULEITING
Jan Müller
- Vit bora besta brunnin, á
tí besta staðnum til bestu
tíðina. Hetta sigur Ron
Lansdell, leitistjóri fyri
Føroyaøkið hjá italska oljufelagnum Agip , nú tað bert
er umleið eitt hálvt ár eftir,
til felagið ætlandi setir
borin í føroysku undirgrundina. Agip og Føroya
Kolvetni eru fjórða samtakið, sum bora á landgrunninum. Í fjør boraðu
trý samtøk á landgrunninum, BP, Statoil og Amerada
Hess. Nú kemur so túrurin

til Agip, sum hevur bundið
seg at bora ein brunn í
seinasta lagi í august í ár.
Sambart loyvinum skulu
ikki ganga meira enn tvey
ár til borað verður.
Ron Lansdell váttar, at
Agip í farnu viku var á
fundi við Oljumálastýrið.
Hann sigur, at hetta var ein
rutinufundur, har greitt
varð frá gongdini og støðuni. – Vit eru á rætta sporinum til røttu tíðina sigur
hann men vísir á, at enn er
nakað av arbeiði eftir at
gera, áðrenn teir kunnu
seta borin í. Teir hava fingið til vega nógvan 3D seis-

mikk, sum skal beina teir á
rætta staðið, tá borurin skal
setast í. Ron Lansdell vil
ikki siga nakað um, júst
hvar í økinum teir fara at
bora ella nær. Teir hava
leitað eftir einum hóskandi
boripalli men vil hann ikki
upplýsa, um teir hava
funnið ein pall til boringina
á Føroyaøkinum.
Tað hevur ljóðað, at Agip
hevur samráðingar við
onnur oljufeløg um at koma
uppí loyvið hjá felagnum,
men heldur ikki tað hevur
leiðarin av føroyska bólkinum hjá Agip nakra viðmerking til. Hann vísir á, at

Agip fer at halda seg
ásetingarnar í loyvinum teir
hava fingið. Vanliga er
stórur gravgangur eftir
teimum boripallum, sum
kunnu nýtast til djúpt vatn.
Sovereign Explorer, sum
boraði tveir brunnar á
landgrunninum í fjør, skal
bora hinumegin markið fyri
Texaco í ár. West Navion,
sum boraði ein brunn á
føroyskum øki í fjør, skal
bora brunnar vestan fyri
Írland og vestan fyri
Hetland í ár.
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British Gas framvegis í Føroyum
OLJULEITING
Jan Müller
Bretska oljufelagið BG
hevur ikki tikið seg úr Føroyaøkinum. Hetta fáa vit
upplýst frá Oljumálastýrinum, eftir at skotska blaðið Press and Journal í farnu
viku skrivaði, at felagið
skal hava tikið seg heilt
burtur úr Føroyaøkinum.
British Gas er framvegis
partur av The Faroes Partnership samtakinum, sum
hevur leitiloyvi á landgrunninum. Felagið er tó
ikki við í tí seinasta partinum av boringini í fjør, har
Amerada Hess fann olju og

gass. Tá varð upplýst frá felagnum, at tað hevði avgjørt ikki at vera við til at
fíggja eina víðkaða boring.
Eftir at olja var funnin har
úttalaði umboð fyri BG seg
til Sosialin og segði, at teir
umhugsaðu at keypa seg
innaftur í tann partin av
boringini.
Ben Arabo, stjóri hjá
Amerada Hess sigur, at BG
framvegis er í bólkinum og
hevur bundið seg til at vera
við í enn eini boring. Tað
stendur so felagnum frítt í
at koma uppí fundið, sum
varð gjørt, men felagið
hevur eftir øllum at døma
ikki tikið støðu til hetta.

Tað fer at kosta BG stórar
upphæddir at koma uppí
aftur tann partin av boringini, sum nú verður
hildin at goyma stórar
nøgdir av olju og gassi.
Í greinini í Press and
Journal 30. januar stendur,
at BG í fjør tók seg úr
Føroyaøkinum og samtakinum, sum Amerada Hess
stendur á odda fyri. Blaðið
skrivar eisini, at BG er farið
at vísa Grønlandi størri ans.
Eftir at Phillips og Statoil
hava tikið seg úr leitingini í
Grønlandi umhugsar BG at
vera við í eini komandi
loyvisumfari.
Grønland fer at lata upp

fyri leiting í apríl, 10 ár
eftir at ein loyvisrunda
miseydnaðist, tí eingi feløg
vístu áhuga. Seinni fingu
Statoil og Phillips tvey
loyvi men hava so latið tey
aftur eftir vánalig leitingarúrslit. Grønlendskir oljumyndugleikar gera eitt stórt
arbeiði fyri at marknaðarføra komandi útbjóðing og verður serstakliga
satsað uppá at fáa stór og
peningasterk oljufeløg ella
samtøk at seta seg niður í
Grønlandi og harvið verða
við til at menna eina oljuvinnu uppá longri sikt.
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