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Brugduboring helst eisini í desember

Boringin á landgrunninum fer eftir øllum at døma at taka longri tíð enn ætlað. 

Nú leygardagin, 17. november eru fimm mánaðir síðani, at Cosl Pioneer setti 

á føroysku undirgrundina. Rúni M. Hansen, stjóri í Statoil sigur við Útvarpið, 

at helst fer boringin at taka longri tíð enn upprunaliga ætlað, og tí hevur 

Statoil sum fyristøðufelag gjørt av at leingja sáttmálarnar við 

undirveitararnar. Hann vísir á, at teir hava havt ymsar operationellar 

avbjóðingar. Tað er ikki altíð lætt at gera neyvar metingar, tá talan er um eitt 

heilt nýtt øki. Tað er ein avbjóðandi brunnur vit bora, og vit bora eisini sera 

djúpt hesuferð og eru komnir langt, men tað hava verið ymsar forðingar, sum 

vit hava brúkt meira tíð uppá, enn vit høvdu væntað. Tað hevur eisini verið 

ymiskt arbeiði uppá eitt nú ventilar á pallinum, ið vit hava brúkt eyka tíð 

uppá. Rúni Hansen sigur við Útvarpið, at sáttmálarnir við veitararnar eru 

longdir árið út. Hann ásannar eisini, at føroyski veturin kann tarna 

arbeiðinum úti á pallinum uppaftur meira. Royndarboringin á "Brugdan 2" er 

mett at kosta um eina milliard krónur. Nú arbeiðið verður seinkað, verða 

útreiðslurnar eisini uppaftur størri. Sambært almenna útvarpinum ynskir Rúni 

M. Hansen ikki at gera viðmerkingar til, hvat fyrstu úrslitini av stóru 

royndarboringini vísa. Áðrenn boringin byrjaði varð mett, at hon fór at taka 

millum 4 og 5 mánaðir. Nú kann hon taka upp til eitt hálvt ár - meira ella 

minni. Tað veldst so eisini um veðurlíkindini á landgrunninum komandi tíðina. 

Sum skilst er sama lagið við brunninum hjá BP hinumegin markið. Har hava 

eisini verið mekanskir trupulleikar. Borað hevur verið í skjótt átta mánaðir. 

Roknað verður við, at North Uist brunnurin eisini fer at verða dýrur. Bæði tey 

føroysku oljufeløgini eru við í umrøddu brunnum. Atlantic Petroleum eigur 

1% av Brugdan 2, meðan Faroe Petroleum eigur góð 6% av North Uist 

brunninum. Eftir øllum at døma fara endalig úrslit frá brunnunum neyvan at 

fyriliggja fyrr enn um ársskiftið. Mynd Cosl Pioneer borar á landgrunninum
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