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Borað Brugduna í fýra mánaðir

Í dag eru júst fýra mánaðir síðani Statoil, ExxonMobil og Atlantic Petroleum 

settu á at bora á Brugduleitimiðinum á føroyska landgrunninum. Boripallurin 

Cosl Pioneer setti borin í undirgrundina tann 17. juni. Tá varð boðað frá, at 

boringin fór at taka 4 til 5 mánaðir. Oljan.fo hevur roynt at fáa eina 

viðmerking um, hvussu hevur gingist at bora, men til ber ikki at fáa nakrar 

viðmerkingar yvirhøvur. Hvørki frá fyristøðufelag ella føroysku 

oljumyndugleikunum. Einki er tó óvanligt í hesum, tí slíkir brunnar hava tight 

hole støði, tvs. at einki verður upplýst um boringina, fyrr enn hon er liðug. 

Føroyingar og altjóða oljuheimurin, sum fylgir boringini, skulu tí helst bíða í 

møguliga ein mánað aftrat  møguliga minni - møguliga meira. Hóast eitt felag 

hevur sett sær sum mál, at ein brunnur skal borast í so og so nógvar vikur ella 

mánaðir, kunnu ókend og óvæntað viðurskifti gera, at boringin tekur bæði 

stytri og longri tíð. At tað tekur drúgva tíð at bora brunnar á djúpum vatni á 

leiðunum millum Føroyar og Hetland hava vit eisini fleiri dømi um seinasta 

árið. Eitt nú brunn, sum BP borar hinumegin markið. Um knappar 10 dagar, 

tann 26. oktober hevur BP borað North Uist brunnin í sjey mánaðir. Sett varð 

á tann 26. mars í ár. So talan er um tvær risastórar og kostnaðarmiklar 

boriverkætlanir, sum eru í gongd á Atlantsmótinum í løtuni, onnur á bretska 

landgrunninum og hin á tí føroyska. Í báðum førum hevur verið talan um at 

bora gjøgnum basalt, men vit vita ikki, hvussu tjúkt tað er. Ein onnur 

avbjóðing er, hvussu skjótt tað gongur at bora gjøgnum harða basaltið. 

Heldur ikki tað hava vit enn nakra hóming av. Áhugavert er annars at 

staðfesta, at bæði tey føroysku oljufeløgini eru partur av umrøddu brunnum. 

Meðan Atlantic Petroleum er partur av Brugduni 2, er Faroe Petroleum við í 

North Uist leitibrunninum hinumegin markið. Føroyingar vera eftir øllum at 

døma noyddir til at gera seg út við tolni í eina tíð aftrat fyri at fáa nakað 

ítøkiligt at vita um Brugduboringina. Tó ber kortini til við røttum at siga, at 

góða veðrið hesar fýra mánaðirnar hevur togað tann rætta vegin. Oljan.fo 

fylgir boringunum báðumegin markið. Fylgið tí við á hesi síðuni. Mynd -  Cosl 

Pioneer hevur nú borað á landgrunninum í fýra mánaðir.
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