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Oljuboring við Føroyar nærkast

Tað er nú umleið eitt hálvt ár til Statoil aftur setur hol á føroysku 

undirgrundina. Kinesiski boripallurin Cosl Pioneer fer eftir ætlan at seta borin 

í á Brugdan 2 leiðini í apríl næsta ár. Hetta setir eisini sín serstaka dám á 

oljuvirksemið í Havn. Nógv fundarvirksemi Hesar seinastu dagarnar hevur 

verið rættiliga nógv virksemi í oljuumhvørvinum á Bryggjubakka og 

nærhendis í Havn. Umboð fyri oljufeløgini, sum hava leitiloyvi í Føroyum, 

hava fundast , og Jarðfeingi hevur eisini verið við. Hetta eru fundir um 

samstørv felaganna millum, har tosað m.a. verður um kanningar, sum skulu 

gerast í sambandi við loyvini. Í løtuni eru umleið 12 leitiloyvi á 

landgrunninum. Serligt fokus hevur eisini verið á komandi boringina á 

landgrunninum. Statoil, ExxonMobil og Atlantic Petroleum eru við at fyrireika 

Brugdan 2 brunnin, sum skal borast í apríl næsta ár. Hetta er ein stór 

verkætlan, sum er mett at kosta meira enn eina milliard krónur. Áhugavert 

verður at fylgja hesi boringini, tí hon er ætlað at fara væl longur niður í 

undirgrundini enn allir teir brunnarnir, sum higartil eru boraðir á 

landgrunninum. Góðkenning Enn er gott hálvt ár til borurin verður settur í, 

men arbeitt verður við at fáa alt uppá pláss. Eftir øllum at døma verður tað 

pallurin Cosl Pioneer, sum skal bora henda áttanda brunnin á landgrunninum. 

Hetta er ein spildurnýggjur pallur, sum er bygdur í Kina og sum nú verður 

royndur í norskum sjógvi. Statoil hevur júst í hesum døgum fingið góðkenning 

frá norskum oljumyndugleikum at brúka pallin til arbeiði á norska 

landgrunninum. Herfyri vórðu umboð fyri ymsar myndugleikar í Føroyum 

umborð á pallinum. Í næstum fara fólk frá Jarðfeingi at vitja pallin, soleiðis at 

eisini tey kunnu góðkenna hann, áðrenn hann skal til at bora á 

landgrunninum. Mynd -  Starvsfólk hjá Statoil, sum standa fyri 

fyrireikingunum av Brugdan 2 boringini. Mynd oljan.fo/Jan Müller
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