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Atlantic Petroleum í hjartanum á London

Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum er í hesum døgum við at flyta í størri 

høli í hjartanum á London. Har arbeiða í løtuni 9 fólk, sum taka sær av tí 

tekniska partinum hjá felagnum. Her verða fyrireikingarnar gjørdar til 

komandi brunnar og útbyggingar. AP fer í november undir aftur at bora ein 

brunn. Talan er um Orchidleiðina, sum liggur í sunnara parti av Norðsjónum. 

AP hevur 10% av loyvinum. Operatørur er Summit, ið er eitt japanskt 

oljufelag. Harumframt eru Valiant Petroleum og Trap Oil við í boringini. 

Valiant er felagið, sum herfyri keypti upp norska oljufelagið Sagex, ið hevur 

fleiri leitiloyvi í Føroyum. Nógv virksemið er annars hjá Atlantic Petroleum. 

Útbyggingin av Blackbird oljufeltinum heldur fram. Haraftrat hevur felagið 

latið inn umsókn til útbygging av Perth feltinum. Oljan.fo vitjaði herfyri á 

skrivstovuni hjá Atlantic Petroleum í London. Felagið heldur til í býarpartinum 

Hammersmith og er júst í hesum døgum við at flyta í verandi umhvørvinum til 

betri umstøður. Ben Arabo, stjóri sigur við oljan.fo, at felagið sær ljóst uppá 

framtíðina og vónar, at komandi útbyggingar og boringar fara at menna 

fíggjarliga grundarlagið hjá felagnum. Ì dag starvast umleið 16 fólk hjá 

felagnum. Høvuðsdeildin er í Havn, har tey eru 7 í tali og hava fíggjarpartin og 

umsiting um hendi. Í Bretlandi eru 9 starvsfólk og er skrivstovan har tekniska 

deildin hjá felagnum. Herfyri boraði AP Foxtrot brunnin, sum var turrur. Hetta 

var sum so ikki nakar fíggjarligur smeitur fyri felagið, tí tað rindaði einki av 

boringini. AP keypti herfyri bretska oljufelagið Volantis og hevur við keypinum 

fingið atgongd til fleiri nýggj leitiloyvi. Á skránni eru umleið 8-9 brunnar. Ein 

av hesum er Brugdan 2, sum verður boraður á føroyska landgrunninum. 

Atlantic hevur 1% ognarlut í hesum brunninum. Statoil, sum er fyristøðufelag, 

eigur 50% og heimsins størsta oljufelag ExxonMobil eigur 49%. Sí eisini 

myndafrásøgn aðrastaðni á síðuni.
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