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Kinesiskur pallur bora við Føroyar UG til sveinaroynd
Tað lovar væl fyri komandi boringina á føroyska landgrunninum - skulu vit
ganga eftir úrslitinum av fyrstu boringini hjá kinesiska Cosl Pioneer, ið skal
bora Brugdan 2 brunnin í Føroyum næsta ár. Hóast pallurin boraði turt hesa
fyrstu boringina fyri Statoil, so gekk alt uppá stás við boringini. Bora í apríl
Tað er nú bara hálvt ár til kinesiski boripallurin Cosl Pioneer setir borin í
føroysku undirgrundina. Cosl Pioneer, sum er tann fyrsti undirsjóvarpallurin,
ið er bygdur í Kina, hevur júst staðið sína sveinaroynd í norskum sjógvi til eitt
UG, og hetta átti at verið góður musikkur fyri føroysk oyru. Og fyri tey
oljufeløg, sum standa fyri komandi boringini á landgrunninum. Pallurin hevur
júst borað ein brunn fyri Statoil, tann fyrsta nakrantíð, og hóast úrslitið varð
ein turrur brunnur, eru bæði eigari og leigari sera væl nøgdir við kinesisku
vøruna. Hesin fyrsti undirsjóvarboripallurin, Made in China hjá Cosl Drilling
Europe, hevur víst seg at roynast sera væl. Vanligt er at slíkir spildurnýggir
pallar hava brúk fyri fleiri royndum, áðrenn teir veruliga kunnu prógva, hvat
teir duga til. Nakað, sum eisini føroyskir oljumyndugleikar hyggja eftir í
størsta álvara. Men svarið eftir hesa fyrstu royndina er gott skulu vit ganga
eftir norsku viðmerkingunum. Glimrende resultat Cosl Pioneer leverte
glimrede resultater på sin første jobb er eftirmælið frá fakliga og
professionella oljuumhvørvinum í Norra, sum kanska er tað mest krevjandi í
allari verðini. Cosl boripallarnir eru sum so ein endurnýggjan av
boripallflotanum á norska landgrunninum. Og Cosl Pioneer, sum føroyingar
eisini skjótt skulu venja seg til, er so tann fyrsti av sínum slag úr Kina, og góða
byrjanarúrslitið lovar væl fyri framtíðina vilja eygleiðarar vera við. Úrslitið frá
hesi fyrstu boringini vísir m.a., at arbeiðið varð liðugt 21 dagar fyri ásettu
tíðina, og at tann gule arbeidshesten var blant de mest effektive riggene som
Statoil bruker i sin første måned på sokkelen skrivar Offshore.fo og heldur
fram - Statoil fegnast Hetta er betri enn nakar hevði roknað við, sigur Jørgen
Arnesen, stjóri til oljuheimasíðina. Og eisini Statoil fegnast um úrslitini hjá
hesum pallinum, hóast ein turran brunn. Tað mesta gekk sum ætlað. Cosl
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hesum pallinum, hóast ein turran brunn. Tað mesta gekk sum ætlað. Cosl
Pioneer livir avgjørt upp til vónirnar. Góða úrslitið er eisini eitt prógv um, at
alt boriliðið hevur lagt arbeiðið sera væl til rættis og hevur verið sera virkið,
tá boringin er farin fram, sigur Thor Emil Bensvik, leiðari fyri leitiboring á
norska landgrunninum. Cosl Pioneer boripallurin fer nú at bora á Skinfaks Sør
leiðini. Eftir tað skal pallurin til Føroya at bora Brugduna 2 hjá Statoil,
ExxonMobil og Atlantic Petroleum. Tað verður í apríl næsta ár. Tað hevur ikki
eydnast oljan.fo at fáa eina viðmerking frá Rúna M. Hansen, stjóra hjá Statoil
til positivu úttalilsini um boripallin, ið kemur til Føroyar næsta vár. Annars eru
kinverjar í ferð við at byggja nógvar nýggjar boripallar av líknandi slag, sum
tann, ið skal bora við Føroyar. Ætlanin er at byggja fýra nýggjar pallar aftrat
komandi trý árini, sum Statoil fer at leiga.

