
C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\

193411 \ kort,_cosl_og_stena.png

29 - 10 - 2012

www.oljan.fo

Jan Müller

Týðandi brunnar báðumegin markið

Byrjað varð at bora 26. mars. Nú verður boðað frá, at úrslit spyrst ikki burtur 

úr fyrr enn millum jól og nýggjár. Talan er um BP brunnin North Uist 

hinumegin markið. Báðumegin markið Nógv altjóða oljufeløg og ikki minst 

almennir oljumyndugleikar hava eyguni við serstakliga tveimum brunnum, 

sum verða boraðir á Atlantsmótinum í løtuni  millum Føroyar og Hetland. 

Annar brunnurin er Brugdan 2, sum verður boraður á føroyska 

landgrunninum, miðskeiðis millum Føroyar og bretska markið, og hin er 

North Uist, sum verður boraður á bretska landgrunninum, miðskeiðis millum 

Hetland og føroyska markið. Ein serstøk orsøk hjá føroyingum at fylgja við 

hesum báðum brunnum er m.a. tann, at bæði tey føroysku oljufeløgini eru 

partur av brunnunum, Atlantic Petroleum av Brugdan 2 hesumegin markið og 

Faroe Petroleum av North Uist hinumegin markið. Brugdan 2 Sett varð á at 

bora Brugdan 2 brunnin 17. juni. Tá metti fyristøðufelagið Statoil, at tað fór 

at taka 4 til 5 mánaðir at bora. Komandi mikudag eru 4 mánaðir og tvær 

vikur, síðani boringin byrjaði. Eftir tí eru einar tvær vikur eftir at bora. Men 

her er eitt stórt Men. Tí einki er upplýst um úrslitið av boringini, og tí vita vit 

heldur ikki, hvussu hevur gingist at bora, og hvussu nógvir boridagarnir eru 

tilsamans. Tað er heldur ikki óvanligt, tá borað verður í lutvíst ókendum og 

váðafullum økjum við nógvum ókendum faktorum so sum tí føroyska, at 

borað verður longri enn upprunaliga mett. At veðrið hevur verið til vildar 

togar í hvussu er rætta vegin. North Uist Hetta er ein veruleiki, sum 

oljufeløgini, ið bora North Uist brunnin hinumegin markið, sanna. Sett varð á 

at bora henda djúpsvatnsbrunnin vestan fyri Hetland 26. mars, og nú verður 

boðað frá, at úrslitið av boringini verður neyvan tøkt fyrr enn um ársskiftið. 

Tá hevur so verið borað í níggju mánaðir, og man brunnurin fara at gerast ein 

tann mest kostnaðarmikli í hesum partinum av heiminum nakrantíð. Tað er 

BP, sum er fyristøðufelag. Føroyska oljufelagið Faroe Petroleum eigur góð 6% 

av brunninum. Nexen Energy, sum er við í brunninum, sigur nú, at boringin er 

vorðin órógvað av mekaniskum trupulleikum. Keldur vilja vera við, at BP sum 

fyristøðufelag vil tryggja seg 100%, at einki mistak verður gjørt, nú hetta er 

fyrsti brunnurin felagið borar á djúpum vatni eftir Macondo vanlukkuna í 

Meksikanska flógvanum nøkur ár herfyri. Eygleiðarar í oljuvinnuni meta, at 

hóast stóra kostnaðin og trupulleikarnar, kann eisini verða talan um at gera 

eitt stórt fund, tá avtornar. Ein av orsøkunum til bjartskygnið er, at brunnurin 

liggur nær við stóru oljukeldurnar Rosebank og Cambo og í einum øki, har 

vónirnar hava verið góðar at finna olju og gass. Fleiri mál eru í brunninum. 

Hini feløgini, sum eru við, eru Idemitsu og Cieco, bæði feløg, sum hava verið 

partur av leitingini við Føroyar. Skulu vit taka samanum hesar báðar nógv 

umrøddu brunnar á Atlantsmótinum, so gerast vit øll klókari, tá tað nærkast 

jóltíðum.
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