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Fleiri brunnar á Atlantsmótinum í 2012

Fleiri áhugaverdir leitibrunnar verða boraðir vestan fyri Hetland komandi ár. 

Stóra franska oljufelagið Total fer at bora tveir leitibrunnar miðskeiðis millum 

Hetland og føroyska markið í fyrru helvt av 2012, nærhendis verandi 

gassfundunum Laggan og Tormore. Bretska BP fer at bora sín fyrsta brunn á 

djúpum vatni síðani óhappið í Meksikanska flógvanum tætt við føroyska 

markið. Brunnurin eitur North Uist og er eisini føroyska oljufelagið Faroe 

Petroleum við í hesum brunninum. Hetta er alt um somu tíð sum Statoil, 

ExxonMobil og Atlantic Petroleum bora Brugduna 2 brunnin á føroyska 

landgrunninum. Byggja út fyri 20 mia. kr. Total er saman við DONG í ferð við 

eina risastóra útbygging av gasskeldunum í økinum vestan fyri Hetland fyri 

meira enn 20 milliardir krónur. Framleiðsluútbúnaður verður settur upp á 

havbotninum og rørleiðing løgd til Sullom Voe í Hetlandi, har ein stór 

gassverksmiðja verður bygd í løtuni. Hetta er fyrstu ferð, at roynt verður at 

byggja út gasskeldur vestan fyri Hetland, og nú infrastrukturur verður í 

økinum kanna oljufeløgini, hvar tað loysir seg at binda aðrar gasskeldur í 

komandi rørleiðingina. Tað er í hesum sambandi, at Total nú hevur sett út í 

kortið tveir heilt nýggjar leitibrunnar. Teir fara eftir Tomintoul og Spinaker 

leitimiðjunum, sum eru mett at goyma gass, og vísa boringarnar, at tey eru 

rakstrarverdug, so verða tey knýtt uppí komandi Laggan-Tormore 

útbyggingina. Spinaker leitimiðið liggur tætt við seinasta fundið Total hevur 

gjørt í økinum, nevnt Edradour, sum nú verður eftirmett. Støða verður tikin til 

endaliga útbygging í fyrsta ársfrjórðingi í 2013 skrivar Upstream. Total hevur 

annars boðað frá, at Edradour kann fara undir framleiðslu longu í 2014, tá 

ætlanin er at skrúva frá fyrsta gassinum á stóru Laggan-Tormore útbyggingini. 

Nú Edradour gasskeldan og møguliga eisini Spinaker bara liggja 12 kilometrar 

frá Laggan-Tormore kelduni, verður mett, at tær kunnu byggjast út sum 

sokallaðir satelittar og bindast í tær báðar gassleiðingarnar, sum til ta tíð 

verða í økinum. Sama verður galdandi fyri Tomintoul leitimiðið, sum liggur 

sunnan og vestan fyri Tormore. Tað verður boripallurin West Phoenix, sum 

eisini er kendur um okkara leiðir, ið fer at bora teir báðar leitibrunnarnar, nú 

hann frammanundan borar neyðugu útbyggingarbrunnarnar á Laggan-

Tormore leiðini. Tobermory fyri norðan Hyggja vit longur norður, eisini skamt 

frá føroyska markinum, so liggur har Tobermory gasskeldan, ið varð funnin 

fyri mongum árum síðani, men sum hevur verið ov lítil til at byggjast út 

einsamøll. Nú gassverksmiðja verður bygd í Sullom Voe verður mett, at tað 

fer at løna seg at leggja enn eina rørleiðing haðani beinleiðis til Hetlands. 

Upstream skrivar víðari, at rørleiðingin millum Laggan-Tormore og Hetland 

fer at vera so mikið stór, hon kann flyta 500 milliónir kubikføtur av gassi um 

dagin, at eisini onnur feløg kunnu flyta gass gjøgnum hana. Hon verður 144 

kilometrar long. Herfyri gjørdi danska oljufelagið DONG saman við eitt nú 

Faroe Petroleum eitt stórt gassfund vestan fyri Hetland, kallað Glenlivet. Enn 

er ikki støðan tikin til útbygging, men stóru íløgurnar í rørleiðingar og 

gassverksmiðju í Hetlandi fara eisini at lata upp fyri, at Glenlivet keldan kann 

verða útbygd og bindast í umrødda infrastruktur. Eisini týdning fyri Føroyar 

Umrøddu útbyggingar eru við at skapa eina nýggja og spennandi heildarmynd 

av framtíðar gassframleiðsluni vestan fyri Hetland. Og hetta er so eisini ein 

gongd, sum føroyskir oljumyndugleikar fylgja væl við í skilst. Leiðslan í 

Jarðfeingi hevur fyrr úttalað, at tey síggja tær stóru íløgurnar í gassframleiðslu 

og infrakervi vestan fyri Hetland eisini sum ein framtíðar møguleika fyri 

møgulig komandi gassfund á føroyska landgrunninum at binda í. Vitandi at 

ein fyri Føroyar týðandi brunnur verður boraður um nakrar fáar mánaðir og 

havandi í huga, at leitifeløgini her ímynda sær møguleikan at gera eitt 

gassfund, so geva stóru íløgurnar vestan fyri Hetland eisini meining fyri 

Føroyaøkið. Tess nærri infrastrukturur við eitt nú gassleiðingum finst í 

nærumhvørvinum, tess ljósari sær tað út fyri at gera lønandi útbyggingar her 

hjá okkum eisini. Tað er tí neyvan ov nógv sagt, tá vit gera okkum ta 

niðurstøðu, at stóru gassútbyggingarnar vestan fyri Hetland kunnu vera við til 

at gera - umframt fleiri smærri gasskeldur í økinum lønandi - eisini tey bæði 

stóru fundini tætt upp at føroyska markinum, Rosebank og Cambo, og har frá 

eru vit ikki so langt frá komandi leitiøkjum á føroyska landgrunninum. Mynd -  

Fleiri brunnar verða boraðir á Atlantsmótinum, millum Hetland og Føroyar í 

2012.
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sokallaðir satelittar og bindast í tær báðar gassleiðingarnar, sum til ta tíð 

verða í økinum. Sama verður galdandi fyri Tomintoul leitimiðið, sum liggur 
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fer at løna seg at leggja enn eina rørleiðing haðani beinleiðis til Hetlands. 

Upstream skrivar víðari, at rørleiðingin millum Laggan-Tormore og Hetland 
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Fleiri brunnar verða boraðir á Atlantsmótinum, millum Hetland og Føroyar í 

2012.


