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Jarðfeingi raðfestir
trygdina høgt
Trygd – Trygdarviðurskiftini í sambandi við boringar hava sera
høga raðfesting, og soleiðis er eisini nú borað verður aftur á
landgrunninum sigur Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi.

TRYGD
– Skuldi eitt óhapp hent er
umráðandi, at skaði á fólk,
umhvørvi, náttúru og tinglig virði
verða avmarkað mest møguligt, sigur
Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi

Jan Müller
Sambært
Útvarpinum
hava fólk frá
Jarðfeingi júst
verið í Bruxelles
og tosað um
t r y g d i n a

í sambandi við boringar í
okkara parti av heiminum
saman við níggju øðrum
londum. Har fingu tey trygd
fyri, at útgerð framvegis er
tøk í Europa skuldi onkur
dálkivanlukka hent av sama
slag sum tann í USA. Á Jarð
feingi hava tey borið ótta
fyri, at goymslurnar í Europa
eru tómar eftir at
øll
útgerð

er flutt til Meksikoflógvan
visti útvarpið at siga frá nú
um dagarnar
Petur Joensen sigur við
Sosialin, at tað sjálvandi
fyrst og fremst er uppgávan
hjá oljumyndugleikum at
hava reglur, sum so vítt
møguligt byrgja upp fyri, at
nakað óhapp hendir. Í øðrum
lagi er uppgávan at avmarka
neiligu avleiðingarnar av
einum óhappi.
– Viðvíkjandi trygdarregl
unum, so hava vit í Føroyum
reglur, ið eru líkar teimum
í londunum rundan um
okkum. Regluverkið er eitt
sokallað dynamiskt reglu
verk (á enskum goalsetting
regulation) grundað á inn
aneftirlit, váðalýsingar og til
búgving. Reglurnar byggja á
ta grundreglu, at tey, ið standa
fyri virkseminum, skulu
ávísa fyri myndugleikunum,

– Skuldi eitt óhapp hent
kortini er umráðandi, at skaði
á fólk, umhvørvi/náttúru og
tinglig virði (í hesi raðfylgju)
verða avmarkað mest møgu
ligt. Tá er umráðandi, at til
búgvingin er í lagi. Her á
leiðum hava feløg t.d. avtalu
um at hjálpa hvørjum øðrum
við útgerð, skuldi tørvur verið
á tí í samband við eitt óhapp.
Tað er tí nógv útgerð tøk, og
tað átti soleiðis ikki verið
neyðugt at sett strangari
krøv um tað.
Jarðfeingi hevur ikki í
løtuni ætlanir um at broyta
krøvini í samband við bor
ingar. Hinvegin skal fyri
støðufelagið, sum ein natúrlig
avleiðing av vanlukkuni í
Mexicoflógvanum, ávísa fyri
Jarðfeingi sum myndugleika,
at tey viðurskifti, ið møguliga
hava viðvirkað til vanlukk
una, eru eftirmett og at hædd

Her á leiðum hava
feløg avtalu um at
hjálpa hvørjum øðrum
við útgerð, skuldi tørvur
verið á tí í sambandi við
eitt óhapp
hvussu ætlanir eru lagdar at
halda trygdarreglur soleiðis
at virksemið verður útint
forsvarliga.

Útgerð er tøk
Jarðfeingisstjórin sigur víðari,
at í hesum føri merkir tað, at
tað eru ikki fastir standardir
ásettir í regluverkinum, men
ásetingarnar miðja meira
ímóti, at loyvishavarar altíð
skulu fylgja »best practice«
í oljuvinnuni her um leiðir.
Hetta fyri at trygdarkrøvini
alla tíðina fylgja við menn
ingini, heldur enn at lata
gamlar standardir verða
»hangandi« sum hann málber
seg.

er tikin fyri teimum í teimum
ætlanum, ið fyriliggja.
Petur Joensen upplýsir,
at Jarðfeingi hevur í fleiri
ár verið við í millumtjóða
samstarvi, har trygdarvið
urskifti verða viðgjørd, og
har m.a. umrøtt verður, um
broytingar eiga at verða
gjørdar í regluverkunum.
Hetta tryggjar, at vit alla
tíðina fylgja við á hesum
øki.
jan@sosialurin.fo
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Enn eitt olju
felag við
Sjeyndi brunnur At byrja
við vóru tey tvey. Nú eru tey
heili seks oljufeløg, sum eru
við í boring á landgrunninum.
Jan Müller
Sum skilst eru nú ikki
færri enn seks oljufeløg
við í hesi boringini. Hóast
vit ikki hava fingið tað
endaliga staðfest, so ljóð
ar fyri vist, at bretska
oljufelagið First Oil nú
eisini hevur keypt seg inn
í leitiloyvi 005. Enn restar
bara at fáa hetta endaliga
uppá pláss hjá føroyskum
myndugleikum. Í seinasta
enda er tað landsstýris
maðurin í oljumálum, sum
skal geva grønt ljós.
Hini feløgini í boringini
eru ENI, OMV, Dana, Faroe
Petroleum og Cieco. Tað
er ikki óvanligt, at feløg
keypa seg inn ella sum

tað eitur á oljumáli farma
inn í loyvi, tá brunnar
verða boraðir. Hetta er
oftani ein handilslig av
tala, soleiðis at feløg,
sum keypa seg inn átaka
sær skyldur ella part av
útreiðslunum hjá tí felag,
tey fáa partar frá. Men
verður nakað funnið, so
eiga feløgini lut í kolvetni
eftir prosentlutfallinum.
Tað er annars gott fyri
oljuleiting á føroyskum
øki, at so nógv feløg vilja
vera við í eini boring í
einum umráði, har einki
lønandi fund enn er gjørt,
og har váðin tískil er
stórur.
jan@sosialurin.fo

Útgerðarstøðin
í Runavík klár

Nú er boringin
sett til 15. juli
Boring Borurin hjá West Phoenix hevur staðið fastur
í norsku undirgrundini men er nú leysur aftur.
Jan Müller
Tað hevur gingið ógvuliga
striltið hjá oljufelagnum ENI
at fáa hendur á pallinum, sum
skal bora sjeynda brunnin
á føroyska landgrunninum.
Men nú tykist vera leyst og
liðugt til at fara í gongd.

Tað var í 2008, at avtala
varð gjørd millum ENI og
Jarðfeingi um at bora ein
brunn í loyvi 005. Av ymsum
orsøkum er boringin vorðin
útsett, og ein høvuðsorsøkin
er boripallurin West Phoenix,
sum Total hevur leigað til
boring í norskum øki. Henda

boringin hevur verið nógv
drúgvari enn ætlað og hevur
m.a. borurin staðið fastur
í undirgrundini. Men nú
skilst, at leyst er, og pallurin
verður komandi dagarnar
gjørdur klárur til stóru og
nýggju uppgávuna: at bora í
føroyskum øki.

Sosialurin hevur fingið
upplýst, at boringin er ásett
at byrja unleið 15. juli. Eftir
ætlan verður borað í 75
dagar.
jan@sosialurin.fo

Flutningur Í Runavík bíðað
tey nú eftir, at West Phoenix
skal koma til landið.
Jan Müller
Eisini á Atlantic Supply
Base í Runavík eru tey so
smátt við at gera klárt við
at taka ímóti italienska
oljurisanum Eni. Nakað
av útgerð er komið og
so skjótt West Phoenix
er leysur av núverandi
brunni, verður hugsað
um at flyta meira útgerð
á basan í Runavík.
ASB, sum vann sátt
málan um útgerðarhavn
í kapping við aðrar før

oyskar fyritøkur, hevur
nú keypt skrivstovu &
goymsluhøli á bryggjuni
í Runavík. Teir útlendsku
kundarnir, ið hava vitj
að ASB eru sera væl
nøgdir við umstøðurnar
hjá ASB og havnalagið
(Kongshavn) í Runavík
sigur stjórin Eli Lassen
Sosialin.
jan@sosialurin.fo

