C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
201321 \
stena_carron.jpg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\201321\stena_carron.jpg
www.oljan.fo
Jan Müller

16 - 01 - 2013

Faroe Petroleum bora 10 brunnar í ár
Oljufelagið Faroe Petroleum, sum í vikuni fekk tillutað 8 nýggj leitiloyvi á
norska landgrunninum, hevur aftur nógv jørn í eldinum í hesum árinum.
Felagið skal bora ikki færri enn fimm nýggjar leitibrunnar og fimm
útbyggingarbrunnar. Felagið metir, at framleiðslan av olju í ár fer at liggja
millum 7000 og 9000 tunnur um dagin. Framleiðsla fíggjar boring Faroe
Petroleum fegnast í tíðindaskrivi um nógva virksemi hjá felagnum í farna ári
við 6 leitibrunnum og fer at halda fram við somu ferð í 2013. Framleiðslan í
2012 hevur fíggjað boriætlanina eins og ein stóran part av
útbyggingaríløgunum. Felagið væntar eina hægri miðalframleiðslu í 2013 í
mun til 2012. Umframt peningarenslið frá framleiðslu hevur felagið tøk lán,
sum geva góðar møguleikar til fleiri íløgur og eina vakstrarstrategi við
nógvum boringum. Boriætlanin fyri 2013 fevnir um fimm nýggjar leitibrunnar
og fimm útbyggingarbrunnar. Um gongdina í farna ári sigur felagið, at
framleiðslan fyri árið 2012 varð í tráð við tað, sum leiðslan metti, men varð
ávirkað av óætlaðum støðgum á Njord, Brage og Blane eindunum í síðsta
ársfjórðingi. Allar eindirnar eru nú aftur í fullari framleiðslu. Harumframt
byrjar væntandi framleiðsla á Hyme eindini í fyrsta ársfjórðingi í 2013.
Samlaða framleiðslan frá teimum fimm eindunum Brage, Ringhorne East,
Njord, Blane, Schooner og teimum nýggju Hyme og East Foinaven verður
væntandi ímillum 7.000 og 9.000 tunnur av olju og gassi um dagin í 2013.
Oljuleitingarætlanin í 2013 Um oljuleitingarætlanina hjá Faroe Petroleum út í
hesum árinum sigur felagið - Í løtuni verða tveir brunnar boraðir - Rodriguez
South (30%) í Norskahavinum og North Uist (6,25%) vestan fyri Hetland.
Ætlaðir leitibrunnar eru - Darwin (12,5%) í Barentshavinum. Hetta er ein
váðin brunnur, ið ætlandi verður boraður í fyrsta ársfjórðingi. Snilehorn
(7,5%) hjábrunnur til Njord í Norskahavinum, ið ætlandi verður boraður í
øðrum ársfjórðingi. Novus (50%) í Norskahavinum. Faroe Petroleum er
fyristøðufelag. Brunnurin skal eftir ætlan borast í seinna hálvári. Butch East
og Butch South West (15%) í Norðsjónum. Hetta eru uppfylgingarbrunnar til
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Butch fundið. Brunnarnir verða væntandi boraðir hvør eftir annan ætlandi í
seinnu hálvu í ár Útbjóðingarumfør Eftir at felagið fekk handað nýtt leitiloyvi
á Jan Mayen Rygginum í íslendskum øki, hevur oljufelagið Petoro, sum norski
landskassin eigur, avgjørt at nýta sín rætt at luttaka í leitiloyvinum við 25%.
Hetta er fyrstu ferð at Petoro luttekur í einum loyvi uttan fyri Norra. Norska
APA 2012 felagið hevur fingið handað 8 leitiloyvi. Loyvishandaninar av 22.
norska útbjóðingarumfarinum verða væntandi kunngjørdar í juli mánaða.
Framleiðslan Framleiðslan í 2012 varð 7.200 tunnur um dagin, íroknað East
Foinaven framleiðsluna. Í seinna hálvári varð framleiðslan minni enn væntað,
orsakað av óætlaðum støðgum á Njord, Brage og Blane framleiðslueindunum.
Nú, ið aftur verður framleitt frá øllum eindunum, er dagliga framleiðslan
umleið 8.000 tunnur av olju og gassi um dagin Hyme útbyggingin gongur eftir
ætlan og væntandi byrjar framleiðslan í fyrsta ársfjóðringi í ár. Hetta fer at
økja um framleiðsluna hjá felagnum við umleið 1.000 tunnum av olju um
dagin. Metta framleiðslan fyri 2013 verður ímillum 7.000 9.000 tunnur av
olju og gassi um dagin. Íløgur í útbyggingar í 2013 eru mettar til umleið kr.
450 mió. Tøkur peningur við ársenda 2012 var umleið kr. 674 mió.
Leitingarætlanin Rodriguez South (30%) byrjað varð at bora brunnin 10.
desembur. Borað varð niður á 4.250 metra dýpi. Kolvetni vórðu ikki funnin í
høvuðsmiðinum, men ábendingar um kolvetni sóust í einum øðrum miði. Ein
umfatandi savning av dátum er farin fram, og nú verða hesar viðgjørdar í
greiningini av boriúrslitinum. Brunnurin verður nú typtur og fráfarin. North
Uist (6,25%) BP er fyristøðufelag á loyvinum, sum liggur vestan fyri Hetland.
North Uist er eitt stórt leitimið, sum liggur á Atlantsmótinum á Corona
rygginum, har fleiri fund eru gjørd íroknað Rosebank og Cambo. Byrjað varð
at bora henda djúpvatnsbrunnin í mars mánaða 2012, men orsakað av
tekniskum trupulleikum er boringin nógv seinkað. Nú er við at koma á mál og
væntandi verður virksemið skjótt liðugt. Darwin (12,5%) Repsol Exploration
Norge AS er fyristøðufelag. Loyvið liggur á Veslemøy Rygginum í vestara parti
av Barentshavinum, umleið 70 km í ein útsynning úr Skrugard og Havis
fundinum hjá Statoil. Hetta er ein týðandi og váðin brunnur. Leitimiðið er
stórt og í fleiri løgum. Eftir ætlan verður byrjað at bora í fyrsta árfjóðringi
2013. Snilehorn (7,5%) Statoil AS er fyristøðufelag á loyvinum, har møguleiki
eisini er fyri at bora ein síðusporsbrunn. Snilehorn liggur 4 km frá Njord
framleiðslueindini (7,5%) í Norskahavinum. Eftir ætlan verður byrjað at bora í
øðrum ársfjóðringi 2013. Novus (50%) Faroe Petroleum er fyristøðufelag á
hesum loyvi, sum liggur í ein útsynning úr Heidrun eindini á tí virknað Halten
Bankanum í Norskahavinum. Ætlanin er at bora brunnin í øðrum ársfjóðringi
2013. Butch East og Butch South West (15%) Centrica Norge AS er
fyristøðufelag á hesum brunnunum, sum verða boraðir á 60 metra dýpi í
norska partinum av Norðsjónum nær við framleiðslueindinar Ula, Tambar og
Gyda. Brunnarnir verða boraðir sum úrslit av Butch fundinum í 2011. Tann
fyrsti av hesum brunnunum verður væntandi boraður við ársenda 2013 sigur
felagið í kunningarskrivi.

