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West Phoenix borar um mánaðarskiftið

Hol á undirgrundina
um mánaðarskiftið
7. brunnurin Eftir fleiri seinkingar verður nú roknað við rættiligari vissu, at pallurin
West Phoenix setir borin í føroysku undirgrundina um mánaðarskiftið juni/juli.
Jan Müller
Hetta skilst frá keldum á
Jarðfeingi, sum nú í eina tíð
hevur bíðað í spenningi eftir,
at ENI skuldi fara undir at
bora sjeynda brunnin á
landgrunninum.
At boringin nærkast
kundi arbeiðsfundurin og
økta virksemið í hølunum
hjá ENI í Havn í farnu viku
bent á. Tá vórðu umboð fyri
ENI og ymsar myndugleikar
savnað til at gjøgnumganga
eitt nú tilbúgvingarætlan
og øll onnur hugsandi við
urskifti í sambandi við bor
ingina.
Tað hevur tikið meiri tíð
hjá Total, sum í løtuni brúkar
boripallin í norskum øki at

gera sítt arbeiði liðugt. Og tí
er boriskráin broytt nakrar
ferðir hesa seinastu tíðina.
Men nú tykist løtan nærkast,
tá hol aftur verður sett á
føroysku undirgrundina.

Úrslit í september
Boringin er mett at taka um
leið 75 dagar, og tað merkir at
verður borurin settur í fyrst
í juli mánað, so verður hon
liðug umleið hálvan sepø
tember. Tað er trupult at
fáa nakað at vita frá italska
fyristøðufelagnum
um
komandi boriverkætlanina.
Men hyggja vit í seinastu
útgávuna av Faroe Business
Report, sum kom út nú um
dagarnar, so verður sambært
skotska oljujournalistinum,

Jeremy Cresswell, mett,
at Anne Marie leiðin inni
heldur møguleika fyri ein
um góðum úrsliti. Dýpið,
har borað verður, er 1250
metrar. Farið verður eftir
serstakliga tveimum málum
í undirgrundini, og serfrøð
ingar meta, at annað málið
kann goyma upp í 600 mill.
tunnur av olju og hitt millum
500 mill. og 2 milliardir
tunnur.

Bjartskygdur
Graham Stewart, stjóri í
Faroe Petroleum, sum er
við í verkætlanini, er bjart
skygdur og sigur við Faroe
Business Report, at Anne
Marie leiðin er tann leiðin
á Føroyaøkinum, sum er

Hetta er mest lovandi
økið í Føroyum og verða
kolvetni funnin, so
verður tað nakað stórt.
Graham Stewart
best kannað. Felagið hevur
verið við í oljuleitingini frá
byrjan fyri 10 árum síðani.
Hann sigur, at Anne Marie er
eitt sera stórt prospekt (485
km2) og líkist nógv tí stóra
oljufundinum, sum er gjørt
beint hinumegin markið,
Rosebank/Lochnagar.
Anne Marie er bert 30
kilometrar frá hesi kelduni.

Hann vísir á, at har er lítið
basalt. Sagt verður, at hetta er
mest lovandi økið í Føroyum
og verða kolvetni funnin, so
verður tað nakað stórt. Váðin
er moderatur, nú man er farin
at skilja jarðfrøðina í hesum
økinum betur. Hann sigur
eisini við blaðið, at Anne
Marie er nógv øðrvísi enn
Williamøkið, sum BP boraði

í 2007 og 2008, har teir máttu
gjøgum tjúkk basaltløg,
áðrenn komið varð niður á
sediment, sum so aftur vóru
skuffandi.
Jeremy Cresswell heldur
sjálvur fyri í greinini, at
tað annars sera loynisama
oljufelagið ENI fer helst at
verða undir stórum trýsti
til at kunngera úrslitið av
boringini heldur fyrr enn
seinni, orsakað av føroyska
tjóðskaparliga áhuganum.
Umframt ENI, sum hevur
30% í loyvinum, hava Dana
Petroleum 25%, OMV 20%,
Faroe Petroleum 12,5% og
Cieco 12,5%.
jan@sosialurin.fo
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Gassframleiðsla
nærkast Føroyum
Í farna mánað varð spakin settur í eina útbygging av gasskeldum vestan fyri Hetland fyri
góðar 20 milliardir kr. Verkætlanin kann fáa týdning fyri gassfund við Føroyar eisini.

Stórt gassvirki verður nú bygt á Sullom Voe
leiðini í Hetlandi og rørleiðing skal til leggjast 140
kilometrar til havs til Laggan gasskelduna.

Jan Müller
Meira enn 25 ár eru liðin,
síðani oljufeløg raktu við
gass í undirgrundini mið
skeiðis millum Hetland og
føroyska markið. Higartil
hevur tað ikki verið mett
lønandi at taka gassið upp.
Nú tøknin og serstakliga
havbotnsútbúnaður eru so
nógv ment hava oljufeløg
verið aftur á tekniborð
inum og sett út í kortið eina
risaverkætlan fyri meira
enn 20 milliardir krónur.
Hol er sett á eina heilt
nýggja tíð fyri bretska oljuog gassvinnu.
Fyrsta byggistig er at
seta upp eina gassverk
smiðju í Sullom Voe í Het
landi, nærhendis verandi
oljuhavnini. Farið varð
undir arbeiðið nú um
dagarnar og skal í fyrsta
lagi byggjast ein íbúðar
bygningur, sum kann húsa
800 arbeiðsfólkum. Tá gass
verkið verður tikið í brúk
verður mett, at har verða
eini 70 arbeiðspláss.

Gassleiðingar
Shetland News skrivar,
at spakin varð settur í
jørðina, sum hetlendska

heimastýrið hevur leigað
Total miðskeiðis í mai.
Bara hesin fyrsti partur
in av gassverkætlanini fer
at kosta knappar fimm
milliardir krónur. Síðani
verður ein 140 kilometrar
long rørleiðing løgd mill
um Sullom Voe og gasskeld
urnar Laggan og Tormore.
Aftrat hesum verður so
sera framkomin útbúnaður
settur upp á havbotninum,
har gassið kemur upp
úr undirgrundini. Eisini
verður enn ein gassleiðing
uppá 235 kilometrar løgd
frá Sullom Voe og knýtt í
Friggleiðinga í Norðjónum,
haðani gassið so fer víðari
inn á meginlandið.
Ætlanin er, at fyrsta
gassið frá leiðunum vest
an fyri Hetland skal koma
til lands í 2014. Tað verður
síðani viðgjørt og goymt
á gassstøðini á Sullom
Voe, haðani tað so fer víð
ari aftur umvegis gass
leiðingar í Norðsjónum
til St. Fergus í Skotlandi,
har gassið loksins verð
ur gjørt klárt til at senda
víðari til húsarhald í Stóra
Bretlandi. Ætlanin er, at
gassið frá leiðunum vestan
fyri Hetland skal nøkta
umleið 6% av gasstørv

inum á risastóra bretska
heimamarknaðinum.

Týðandi verkætlan
Tað var skotski ráðharrin
David Mudell, sum setti
fyrsta spakan í, tá farið varð

lykilin til at lata upp fyri
øðrum leiðum vestan fyri
Hetland. Total, sum er
fyristøðufelag, fer at bora í
Edradourøkinum í summar
umframt at tríggjar aðrar
gasskeldur Highland Park,

Trygdin hevur fyrstu
raðfesting, nú farið
verður undir risastóra
gassútbygging vestan
fyri Hetland – og ikki
minst í kjalarvørrinum
á oljudálkingini í Meksi
kanska Flógvanum
Totalstjóri
undir stóru verkætlanina.
– Hetta er ein sera týdn
ingarmikil verkætlan fyri
Bretland, Skotland og Het
land og sum vísir, at olja
og gass hevur eina framtíð
her segði hann.
Stjórin hjá Total í Bret
landi, Roland Festor helt
fyri, at Laggan-Tormore
gassleiðingin fer at verða

Glenlivet og Tobermory
nú eisini vísa seg at kunna
útbyggjast til framleiðslu.
– Laggan-Tormore er
ikki í sær sjálvan ein risa
stór útbygging, men hon er
grundarlagið undir einum
undirstøðukervi í økinum,
vitandi at byrjanin altíð
er tað torførasta. Hetta
undirstøðukervi er av stór

um týdningi fyri Bretland.
Avgerandi er at fáa hol á
møguleikarnar og eftir tað
er tað væl lættari at knýta
aðrar leiðir uppí segði
Totalstjórin.

Trygdin raðfest høgt
Hann legði eisini stóran
dent á, at trygdin hevur
fyrstu raðfesting, ikki minst
í kjalarvørrinum á oljudálk
ingini í Meksikanska Flógv
anum, og vísti annars á, at
krøvini til trygd í bretskum
sjógvi eru vorðin nógv
hægri enn aðrastaðni í
heiminum eftir Piper Alpha
vanlukkuna í 1988.
Hann viðgekk, at talan
er um eitt harðbalt um
hvørvi men legði dent á, at
trygdarkrøvini í Bretlandi
eru á sera høgum støði, og
at feløg longu hava virkað
í hesum umhvørvinum
í mong ár við góðum úr
slitum. – Vit fara ikki at
taka nakran váða, sum ikki
kann góðtakast.
Sandy Cluness frá het
lendska heimastýrinum
segði, at nýggja verkætlanin
fer at spræna nærum tvær
milliardir krónur inn í
lokala búskapin umframt
at vera við til at halda lív í
Sullom Voe, sum varð bygt

í 1979 og tá var mett at hava
eina livitíð uppá góð 30 ár.

Týdning fyri Føroyar
Henda ovurstóra íløga hev
ur eisini stóran óbeinleiðis
týdning fyri Føroyar. Um
og tá gass verður funnið
í føroysku undirgrundini
tætt við markið, so merkir
tað, at hesi fund kunnu
binda í gassleiðingina
bretsku megin markið. Tað
merkir so eisini, at um so
er, at gassfund, sum verða
gjørd í føroyskum øki, ikki
eru nóg stór og harvið
lønandi at standa einsa
møll, tvs. at verða bygt út
sjálvstøðugt, so kunnu hesi
kortini gerast lønandi, um
ein infrastukturur longu er
í umhvørvinum.
Vit kunnu tí væl siga, at
tær 20 milliardirnar, sum
nú verða settar í ein gass
infrastuktur vestan fyri
Hetland, eisini eru eitt slag
av íløgu í eina framtíðar
føroyska kolvetnisvinnu.
Hin møguleikin er so eis
ini, at gasskeldur her eru so
mikið stórar, at man heldur
velur hina loysnina: at
leggja rørleiðing til lands
og viðgera gassið á gass
virkjum á landi í Føroyum.
jan@sosialurin.fo

