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Faroe Petroleum við í jaligari boring
Faroe Petroleum boðar frá, at felagið nú er liðugt at bora ein síðusporsbrunn
á Butch fundinum í norska partinum av Norðsjónum. Faroe eigur 15% av
loyvinum. Boðað varð frá 18. oktobur, at komið var fram á eina 50 metra
oljuberandi flá, og at ein síðusporsbrunnur skuldi borast fyri at staðfesta, um
størri nøgdir av olju vóru longri niðri í brunninum. Hesin síðusporsbrunnur
kom niður á vatn, og av tekniskum orsøkum varð síðani ein annar
síðusporsbrunnur boraður fyri at staðfesta, hvar olja og vatn møtast. Hesin
brunnur er nú boraður, og hann eydnaðist væl sigur Faroe Petroleum í
tíðindaskrivi. Fyribils útrokningarnar hjá fyristøðufelaginum Centrica vísa, at
tað eru umleið 30 til 60 mió tunnur av olju í jarðgoymsluni. Avgerð er tikin
um at bora ein síðusporsbrunn afturat fyri at kanna, um meiri olja er í einum
øðrum leitimiði, ið liggur sunnanfyri Butch fundið. Byrjað verður at bora
hendan brunnin í komandi døgum. Butch fundið liggur á 66 metra havdýpi í
norska partinum av Norðsjónum, nær við týðandi undirstøðukervi, 7 km
eystan fyri stóru Ula framleiðslueindina, 10 km í ein landnyrðing úr Tambar
framleiðslueindini og 20 km norðan fyri Gyda framleiðslueindina. Oljufeløgini
á loyvinum eru Faroe Petroleum 15%, Centrica 40% og fyristøðufelag, Suncor
ASA 30% og Spring Energy Norway AS 15%. Samstundis borar Faroe
Petroleum á T-Rex brunninum, og dagføringar verða givnar um Butch
síðusporsbrunnin og T-Rex boringina, tá hesar eru tøkar sigur felagið. Felagið
ger eisini klárt til eina sera virknað 2012 leitiverkætlan, sum fevnir um North
Uist á Atlantsmótinum, Kalvklumpen, Clapton, Cooper og Santana í Noregi.
Mynd Bogi Vang, fíggjarstjóri hjá Faroe Petroleum her á skrivstovuni í
Aberdeen. Hann kann saman við hinum starvsfólkunum fegnast um, at
brunnarnir, sum Faroe er við til at bora, hesaferð í norska partinum av
Norðsjónum, geva úrslit. Mynd oljan.fo/Jan Müller

