C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
155329 \
_56007193_003600613-1.jpg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\155329\_56007193_003600613-1.jpg
www.oljan.fo
Jan Müller

13 - 10 - 2011

Oljurisar bora eystan fyri Føroyar í 2012
Um nakrar fáar mánaðir fara nøkur av heimsins størstu oljufeløgum at bora
leitibrunnar báðumegin føroyska-bretska miðlinjumarkið. ExxonMobil,
heimsins størsta oljufelag fer saman við Statoil, sum er ein av størstu
fyritøkunum í Europa at bora Brugdan 2 brunnin á føroyska landgrunninum.
BP, sum telist millum størstu oljufeløgini í heiminum, stendur um somu tíð
fyri boring beint hinumegin markið. Fyrsti brunnurin á djúpum vatni eftir
vanlukkuna í Meksikoflógvanum. 2012 spennandi leitiár Árið 2012 kann
gerast eitt av teimum mest spennandi fyri oljuleiting á Atlantsmótinum í
mong ár. Bæði í føroyskum og bretskum øki verða boraðir brunnar, sum fara
at kosta milliardir. Um somu tíð, sum Statoil, ExxonMobil og Atlantic
Petroleum fara at bora Brugdan 2 brunnin inni á føroyska landgrunninum, ein
brunnur, sum fer væl djúpri enn aðrir brunnar her um leiðir, fer enn eitt av
heimsins størstu oljufeløgum, BP at bora sín fyrsta djúpvatnsbrunn síðani
vanlukkuna í Meksiko-flógvanum. Talan er um North Uist brunnin, sum liggur
tætt við føroyska markið. Við í hesi boringini er eisini hitt føroyska oljufelagið,
Faroe Petroleum. Áhugavert er tí at bíta merki í, at bæði tey føroysku
oljufeløgini vera við í hesum brunnunum komandi ár, ein kann siga dvørgar
saman við risum. Spennandi verður at síggja, hvussu leikur fer. Hesin
brunnurin, North Uist skuldi eftir ætlan verið boraður í fjør, men varð
útsettur orsakað av vanlukkuni í Meksikoflógvanum. Nú hevur BP ment
tøknina í sambandi við boring á djúpum vatni eitt nú við nýggjum
skeriútbúnaði, sum skal forða fyri eini møguligari vanlukku nær føroyska
markinum. Hesin útbúnaðurin varð vístur fram á oljumessuni í Aberdeen
herfyri. Vit hava lært nógv av hendingini í Meksikoflógvanum og verða hesa
royndirnar brúktar í North Uist brunninum. BP hevur borað vestan fyri
Hetland síðani 1970-unum og hevur framleitt olju seinastu 15 árini uttan
nakað óhapp. Vit fara at brúka eitt av heimsins mest framkomnu og tryggu
boriskipum, Stena Carron til boringina. Hetta skipið hevur drúgvar royndir at
arbeiða vestan fyri Hetland, sigur ein umboðsmaður hjá BP. Vandi á ferð Men
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ikki øll eru eins fegin um komandi boringina hjá BP. Richard Dixon frá World
Wildlife Found í Skotlandi sigur, at eitt óhapp kann fáa álvarsligar fylgjur fyri
bæði fiskivinnu, ferðavinnu og fyri umhvørvið sum heild. Eisini Greenpeace
mótmælir boringini. Í løtuni viðgera bretskir myndugleikar eina
umhvørvisætlan fyri boringina. Í fjør góvu somu myndugleikar oljufelagnum
Chevron grønt ljós til at bora, eisini á djúpum vatni vestan fyri Hetland. Tí
verður roknað við, at BP eisini fer at fáa endaligu góðkenningina, og tað
merkir, at borurin verður settur í á North Uist leiðini eystan fyri føroyska
markið tíðliga í næsta ár. Dýpið er 1290 metrar og meta jarðfrøðingar, at tað
kunnu vera millum 500 og ein milliard tunnur av olju umframt gass í
undirgrundini. Osprag skeriútgerðin, sum BP hevur ment eftir vanlukkuna í
Meksikoflógvanum. Henda útgerðin skal forða fyri at líknandi vanlukka hendir
aftur, hesaferð skamt frá førpyska markinum. Myndf oljan.fo/Jan Müller

