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Statoilbrunnur við Føroyar fyri eina milliard

Tað fer at kosta upp til eina milliard krónur at bora áttanda brunnin á 

føroyska landgrunninum komandi ár. Hetta veit oljan.fo frá keldum í 

oljuvinnuni. Tað er Statoil, sum stendur fyri boringini, ið skuldi vera í ár men 

varð útsett til 2012, tí boripallur var ikki tøkur. Nú hevur Statoil so gjørt av at 

leiga spildurnýggja kinesiska boripallin Cosl Pioneer til uppgávuna. Umframt 

Statoil eru eisini heimsins størsta oljufelag, Exxon Mobil og føroyska 

oljufelagið Atlantic Petroleum við í hesi risastóru verkætlanini, sum man vera 

ein tann størsta íløgan í Føroyum nakrantíð.  Ein orsøkin til at brunnurin 

verður so kostnaðarmikil, skilst, er tann, at borað verður sera djúpt, væl 

djúpri enn borað er higartil á landgrunninum. Brunnurin, sum millum oljufólk 

verður nevndur Brugdan 2 ella Brugdan Deep, verður boraður í sama loyvi, 

har Statoil boraði Brugduna í 2006. Tá varð neyðugt at gevast, áðrenn komið 

varð á mál orsakað av ymsum tøkniligum trupulleikum, men gass varð tó 

staðfest sohvørt borurin kom longur og longu niður, og tað er ma. hetta, sum 

nú fær Statoil og hini oljufeløgini at bora ein nýggjan brunn í grannalagnum 

og fara nógv djúpri.? Borurin verður longu settur í undirgrundina í mars ella 

apríl og sum skilst er boritíðin omanfyri 100 dagar. Í løtuni er Statoil í ferð við 

at gera bjóða út ymsu arbeiðini, sum hava tilknýti til komandi boringina. 

Samráðingar eru við veitarar í Føroyum og uttanlands. Tað er greitt, at henda 

drúgva boringin fer at leggja nógv eftir seg í føroyska samfelagnum alla fyrru 

helvt av 2012. Statoil fer eisini at brúka føroyskar fyritøkur í sambandi við 

stóru verkætlanina. Mynd -  Spildurnýggi og fyrsti kinesiski flotboripallurin, 

sum fer at bora í Føroyum um gott og væl eitt hálvt ár, her í norskum sjógvi.
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