4

Nr. 201 - 19. oktober 2002

Atlants Kolvetni við í boring við markið:

Brunnurin gevur týðandi upplýsingar

oktober 2002.

Tíðindaskriv
Atlantic Petroleum boðar í
tíðindaskrivi
frá,
at
boringin av brunni 204/161, sum liggur í bretska
loyvinum P.1029 er liðug,

Brunnurin liggur beint
hinumegin markið millum
Føroyar og Bretland, og er
liður í metingini av fundinum, ið varð gjørt í Marjunbrunninum á føroyskum
øki í fjør heyst.
Farið varð undir at bora
brunnin 204/16-1 tann 1.
september 2002, og góðan
mánað seinni varð komi
niður á 4.237 metrar undir

Í brunninum varð borað
ígjøgnum fleiri kolvetnisberandi
sandsteinsfláir.
Mett varð tó, eftir at brunnurin var gjøllari kannaður,
at grundarlag ikki var fyri
royndarframleiðslu, og tí
varð avgjørt at lata brunnin
aftur.
Neyvari metingar av boringini verða nú gjørdar.
Nýggjur 3D seismikkur er
fingin til vega í ár, bæði frá
økinum
har
brunnur

markið, har týðandi nøgdir
av kolvetni vóru funnar í
brunni
6004/16-1z
í
november í fjør. Framhaldandi metingar av bretska
brunninum 204/16-1 og
føroyska
brunninum
6004/16-1z vera grundaðar
á úrslit av hesum metingum. Tær vera væntandi
lidnar í 2003.

Feløg ið taka lut í enska
loyvinum P.1029, ið liggur í

teigi 204/16, 176/20 eru:
•
•
•
•
•

mótinum skuldi vera av
somu dygd, sum fundurin

Amerada Hess Ltd. (fyristøðufelag)
42,57 %
BG Ltd
23,60 %
Premier Oil
16,00 %
DONG E&P A/S
16,83 %
P/F Atlantic Petroleum
1,00 %
(møguleiki fyri 2,5%)

Wilhelm Petersen, stjóri
sigur í eini viðmering:
– Hetta er næsti brunnur
Atlantic Petroleum luttekur
í. Í fyrsta brunni varð rakt
við týðandi nøgdir av kolvetni, og í hesum brunni í
enskum øki varð somuleiðis rakt við kolvetni. So
hetta má sigast at vera ein
áhugaverd gongd. Enski
brunnurin kemur saman við
nýggja 3D seismikkinum at
leggja týðandi vitan til
arbeiðið, ið skal fara fram
viðvíkjandi metingini av
føroyska fundinum.

føroysku meðna markið í
november í fjør. Úrslitið frá
brunni 204/16-1 broytir tó
einki í ætlanunum hjá Atlantic Petroleum at menna
felagið til eitt fullbúgvið
føroyskt oljufelag, og tíðarkarmurin
er
eisini
óbroyttur.

Kjartan Hoydal, nevndarformaður sigur um boringina:
– Tað var helst nakað
nógv at vænta at annar
brunnurin, sum samtak
okkara »Faroes Partnership« stóð fyri á Atlants-
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Enski brunnurin
Kortið sýnir
kemur saman við
brunnin og økið
nýggja 3D seismikkrundan um
inum at leggja týðandi vitan til arbeiðið, ið skal fara fram
viðvíkjandi metingini
av føroyska fundinum
sigur Vilhelm Petersen stjóri. Kjartan
Hoydal, nevndarformaður sigur, at
úrslitið broytir einki
í ætlanunum hjá
Atlantic Petroleum at
menna felagið til eitt
fullbúgvið føroyskt
oljufelag, og tíðarkarmurin er eisini
og at boriskipið West havinum. Dýpið, har ið 204/16-1 nú er boraður, og
Navion fór av økinum 17. borað varð, er 917 metrar.
frá økinum føroysku megin
óbroyttur
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