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Statoil borar í Føroyum um fjúrtan dagar
Statoil setir borin í aftur føroyska landgrunnin um fjúrtan dagar. Rúni M.
Hansen, stjóri hjá Statoil váttar fyri oljan.fo, at boripallurin Cosl Pioneer
verður á borileiðini Brugdan 2 um miðjan juni. Boringin er mett at taka einar
fýra til fimm mánaðir. Hetta verður tann djúpasti brunnurin, sum nakrantíð er
boraður á landgrunninum. Eygleiðarar vilja verra við, at hann fer niður á eina
staðni millum 4500 og 5000 metrar. Við at fara so djúpt vil Statoil tryggja sær,
at borurin kemur niður gjøgnum basaltið og onnur løg í undirgrundini, sum
kunnu goyma kolvetni. Tá borað varð seinast í 2006 kom borurin niður á 4225
metrar og stóð fastur. Tá var komið fram á gass og verður roknað við
møguleika fyri at finna gass enn longur niðri í undirgrundini. Tað ljóðar, at
henda størsta einstaka íløguverkætlan í føroyskari vinnusøgu fer at kostar
eina milliard krónur. Hini feløgini, sum eru við í leitingini er heimsins størsta
oljufelag, ExxonMobil og føroyska Atlantic Petroleum. Exxon hevur 49% og
Atlantic 1% lut í boringini. Statoil, sum er operatørur stendur fyri teimum
50%. Sera stórur áhugi er fyri hesi boringini, sum er tann áttanda á
landgrunninum síðani 2001. Tað var eitt sera stórt frambrot fyri føroyska
oljuleiting, tá Statoil fyri tíð síðani boðaði frá, at amerikanski oljurisin
ExxonMobil hevði keypt seg inn í føroyska leitiloyvið hjá Statoil. Við tí kundi
Statoil av álvara fara undir at leggja Brugdan 2 boriverkætlanina til rættis. At
fáa heimsins størsta oljufelag við í eina týðandi boring á føroyska
landgrunninum var einki minni enn eitt bragd, tí felagið kemur við bæði
fíggjarligari orku og tøkniligari vitan, sum heilt avgjørt fer at vera til stórt gagn
fyri ikki bara henda brunnin men eisini fyri framtíðar virksemið á
landgrunninum. Fleiri føroyskir undirveitarar eru við í verkætlanini, eitt nú
Atlantic Airways, Thor og Atlantis Supply Base.

