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Nýggjar oljuútbyggingar nærkast Føroyum í hvørjum

Amerikanski oljurisin Chevron hevur stórar ætlanir beint við føroyska markið. 

Felagið er helst eisini tað altjóða oljufelagið, sum sær heilt stórar møguleikar 

fyri framtíðar oljuframleiðslu millum Hetland og Føroyar. Hetta er seinasta 

ætlanin hjá felagnum eitt gott dømi um. Felagið hevur sett síni fólk til at finna 

ein undirsjóvarpall (semi-submersible), sum er serútgjøgdur til at arbeiða í 

harðbalnum veðurlag og á djúpum vatni til oljuboringar vestan fyri Hetland 

og her serstakliga við føroyska markið og síðani til virksemi hinumvegin 

Atlantshavið, við New Foundland. Stórur eftirspurningur Oljublaðið Upstream 

skrivar, at Chevron við stjóranum John Watson á odda í januar mánað heitti á 

borifeløg um at gera seg klár til seinni í ár at bjóða uppá at byggja ein 

spildurýggjan pall. Hesin skal so vera klárur til at taka í nýtslu í 2014. Fimm 

borifeløg siga seg hava áhuga fyri at geva tilboð í umrøddu útbjóðing. Tey eru 

Fred Olsen, Transocean, Pacific Drilling, Stena Drilling og Noble Drilling. Nú 

oljuleiting fer longur og longur út á djúpt vatn er eftirspurningurin eftir 

djúpvatnspallum sera stórur. Tvey kend norðurlendsk borifeløg, sum eisini 

hyggja rundan um seg fyri at finna kundar til nýggjar djúpvatnspallar eru 

Sedrill og Maersk Drilling. So nærum allur borimarknaðurin hevur fokus á 

djúpvatnspallar komandi árini, nú fleiri av teimum stóru oljufeløgunum seta 

sítt álit til nýggjar oljugoymslur úti til havs, á djúpum vatni, tað veri seg í 

vestur- og eystur Afrika, við Brasila, ì Meksikanska flógvanum, í Indonesia og 

Kina ella um okkara leiðir vestan fyri Hetland og eystan fyri Kanada og ikki at 

gloyma Grønland og Barentshavið. Nýggi pallurin, sum Chevron nú hevur sett 

inn í sína íløguætlan skal brúkast um okkara leiðir, vestan fyri Hetland ella 

meira neyvt, tætt upp at føroyska markinum. Og hann skal eisini brúkast í 

líknandi farvatni eystan fyri New Foundland. Rosebank og Cambo Chevron er 

fyristøðufelag á stóru Rosebank oljukelduni bert fáar kilometrar frá føroyska 

markinum og hevur ætlanir um at byggja út hesa kelduna til framleiðslu við 

einum flótandi framleiðslu- og goymsluskipi, FPSO ella eini 

undirsjóvarframleiðslu. Upstream skrivar, at nýggi undirsjóvarpallurin kann 

vera oyramerktur til at bora brunnar, tá Rosebank skal byggjast út til 

framleiðslu. Ein framleiðsla her kann gerast veruleiki longu í 2015. Rosebank 

keldan, sumv arð funnin í 2004 og síðani tá eru gjørdar stórar íløgur í at bora 

avmarkingar- og metingarbrunnar. Pallurin skal so møguliga eisini brúkast til 

líknandi boring á Cambokelduni eitt sindur longur syðri og enn tættari uppat 

tí føroyska markinum. Her er Amerada Hess fyristøðufelag men Chevron er 

partnari. Tað er ikki ósannlikt, at ein framleiðsla frá Cambokelduni kann verða 

bundin í Rosebank framleiðslueindina nakrar kilometrar longur norðuri. Slík 

felags útbygging fer tá at spara stórar íløgur. Tú slær tveir flugur í einum. 

Hóast endaligu avgerðirnar enn ikki eru tiknar um útbygging av hesum lutvíst 

stóru oljukeldunum við markið, so bendir tó nógv á, at tær fara at verða 

bygdar út til framleiðslu og verða tær tá tær nærmastu oljukeldurnar við 

Føroyar. Áhugavert er at geva sær fær um, at fleiri av feløgunum, sum eru 

virkin á føroyska landgrunninum, Statoil, OMV og DONG eisini er við í 

Rosebank. Hesi feløg við Statoil sum fyristøðufelag fara í 2014 at bora ein 

brunn á føroyska landgrunninum, skamt frá Rosebankkelduni. Skuldi Brugdan 

2 boringin í summar ikki givið tað úrslit øll vóna, so fara øll eygu at verða vend 

móti boringini á Súluleitimiðinum við markið um tvey ár. At alt hetta økið 

hevur stóran áhuga millum oljufeløg er nýggjasi brunnurin, sum nú verður 

boraður í grannalagnum eitt týðuligt tekin um. BP er saman við øðrum 

oljufeløgnum, eitt nú tí føroyska Faroe Petroleum farið undir at bora ein 

djúpvatnsbrunn á North Uist leitimiðinum í sama umhvørvinum. Ásannast 

má, at oljuleiting og oljuframleiðsla nærkast Føroyum í hvørjum.
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