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Faroe Petroleum grønt ljós at bora Clapton

Føroysk oljufólk arbeiða í ikki færri enn trimum av teimum fimm feløgunum, 

sum í næstum fara at bora Clapton leitibrunnin í Norðsjónum. Hesin er 

samtíðis at meta sum ein sveinroynd hjá føroyska oljufelagnum Faroe 

Petroleum sum fyristøðufelag í norskum øki. (Operatørur). Maersk pallur skal 

bora Norskir myndugleikar hava nú givið Faroe Petroleum grønt ljós at bora á 

Clapton leitimiðinum í Norðsjónum. Hetta er fyrstu ferð, at føroyska 

oljufelagið hevur leiklutin sum fyristøðufelag á einum leitiloyvi í norskum øki. 

Undir yvirskriftini Faroe ready to rock at Clapton skrivar oljublaðið Upstream, 

at Maersk boripallurin Maersk Guardian skal bora 2/18-18S brunnin í 

framleiðsluloyvinum 440S í syðra partinum av Norðsjónum. Borað verður á 

69 metrar dýpi og er boritíðin mett til at taka millum 58 og 142 dagar alt eftir, 

hvussu fer at ganga. Clapton leitimiðið er uppkallað eftir heimskenda 

rocktónleikaranum, Clapton. Forstjórin í Faroe Petroleum, Graham Steward 

er sjálvur gamal rocktónleikari. Clapton leitimiðið er 10 kilometrar í ein 

norðan og eystan úr Valhall oljukelduni, sum er eitt kent oljuøki. Faroe 

Petroleum, sum stendur á odda fyri hesi boriverkætlanini, eigur 40% av 

loyvinum. Hini feløgini, sum eru við í boringini, eru Dana Petroleum við 20%, 

Lundin Petroleum við 18%, Noreco við 12% og Det Norske Ojeselskab við 

10%. Áhugavert er at merkja sær, at í trimum av teimum fimm feløgunum, 

sum eru við í hesi boringini, sita føroyingar í týðandi størvum nevniliga 

Graham Steward hjá Faroe Petroleum, Tummas Pauli í Mýri hjá Lundin og 

Teitur Poulsen hjá Det Norske Oljeselskab. Øll boriverkætlanin verður stýrd 

frá skrivstovuni hjá Faroe Petroleum í Stavanger. Har hevur Faroe Petroleum 

bygt upp ein starvsfólk við serføðingum á fleiri økjum, og vónirnar til fyrstu 

boringina hjá felagnum sum fyristøðufelag eru stórar, tó at alt er óvist í hesi 

bransjuni til tú hevur borað. Oljan.fo vitjaði á skrivstovuni hjá Faroe 

Petroleum í Stavanger herfyri og fara vit í næstum at hava samrøðu við 

stjóran har. Herfyri fekk Faroe Petroleum í Norra heiðursløn fyri framúr gott 

arbeiði, tá felagið sum tað fyrsta nakrantíð megnaði at gera ein sera góðan 

býtishandil við almenna norska oljufelagið Petoro. Faroe Petroleum er annars 

við í nógvum boriverkætlanum komandi árini. I ár stendur ma. ein sera 

áhugaverdur brunnur á skránni. Tað er North Uist vestan fyri Hetland og 

skamt frá føroyska markinum. BP er fyristøðufelag og er hetta fyrstu ferð eftir 

vanlukkuna í Meksikanska flógvanum, at BP aftgur borar ein brunn á djúpum 

vatni. Myndir -  Faroe Petroleum hevur uppkallað heimskenda 

rocktónleikaran í einum av tess leitiloyum í Norðsjónum. Tveir av 

veterarunum í Faroe Petroleum, Graham Steward og Nils Sørensen Teitur 

Poulsen frá Det Norske Oljeselskab Tummas Pauli í Mýri frá Lundin Petroleum
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samtíðis at meta sum ein sveinroynd hjá føroyska oljufelagnum Faroe 

Petroleum sum fyristøðufelag í norskum øki. (Operatørur). Maersk pallur skal 
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Clapton leitimiðinum í Norðsjónum. Hetta er fyrstu ferð, at føroyska 

oljufelagið hevur leiklutin sum fyristøðufelag á einum leitiloyvi í norskum øki. 

Undir yvirskriftini Faroe ready to rock at Clapton skrivar oljublaðið Upstream, 

at Maersk boripallurin Maersk Guardian skal bora 2/18-18S brunnin í 

framleiðsluloyvinum 440S í syðra partinum av Norðsjónum. Borað verður á 

69 metrar dýpi og er boritíðin mett til at taka millum 58 og 142 dagar alt eftir, 

hvussu fer at ganga. Clapton leitimiðið er uppkallað eftir heimskenda 

rocktónleikaranum, Clapton. Forstjórin í Faroe Petroleum, Graham Steward 

er sjálvur gamal rocktónleikari. Clapton leitimiðið er 10 kilometrar í ein 

norðan og eystan úr Valhall oljukelduni, sum er eitt kent oljuøki. Faroe 

Petroleum, sum stendur á odda fyri hesi boriverkætlanini, eigur 40% av 

loyvinum. Hini feløgini, sum eru við í boringini, eru Dana Petroleum við 20%, 

Lundin Petroleum við 18%, Noreco við 12% og Det Norske Ojeselskab við 

10%. Áhugavert er at merkja sær, at í trimum av teimum fimm feløgunum, 

sum eru við í hesi boringini, sita føroyingar í týðandi størvum nevniliga 
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Teitur Poulsen hjá Det Norske Oljeselskab. Øll boriverkætlanin verður stýrd 

frá skrivstovuni hjá Faroe Petroleum í Stavanger. Har hevur Faroe Petroleum 

bygt upp ein starvsfólk við serføðingum á fleiri økjum, og vónirnar til fyrstu 

boringina hjá felagnum sum fyristøðufelag eru stórar, tó at alt er óvist í hesi 

bransjuni til tú hevur borað. Oljan.fo vitjaði á skrivstovuni hjá Faroe 

Petroleum í Stavanger herfyri og fara vit í næstum at hava samrøðu við 

stjóran har. Herfyri fekk Faroe Petroleum í Norra heiðursløn fyri framúr gott 

arbeiði, tá felagið sum tað fyrsta nakrantíð megnaði at gera ein sera góðan 

býtishandil við almenna norska oljufelagið Petoro. Faroe Petroleum er annars 

við í nógvum boriverkætlanum komandi árini. I ár stendur ma. ein sera 

áhugaverdur brunnur á skránni. Tað er North Uist vestan fyri Hetland og 

skamt frá føroyska markinum. BP er fyristøðufelag og er hetta fyrstu ferð eftir 

vanlukkuna í Meksikanska flógvanum, at BP aftgur borar ein brunn á djúpum 

vatni. Myndir -  Faroe Petroleum hevur uppkallað heimskenda 

rocktónleikaran í einum av tess leitiloyum í Norðsjónum. Tveir av 

veterarunum í Faroe Petroleum, Graham Steward og Nils Sørensen Teitur 

Poulsen frá Det Norske Oljeselskab Tummas Pauli í Mýri frá Lundin Petroleum


