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

202736 \ transocean_arctic_.jpg

31 - 01 - 2013

www.oljan.fo

Jan Müller

Faroe Petroleum finnur gass í Norra

Faroe Petroleum, sum herfyri gjørdi hattrick  eitt rimmar hál - í nýggjastu 

útbjóðingini í Norra, hevur nú rakt við gass/kondensat í nýggjasta brunninum, 

Rodriguez, sum felagið hevur verið við til at bora á norska landgrunninum 

sigur norska oljudirektoratið á síni heimasíðu tiðligaí morgun. Tað er 

Wintershall, sum er fyristøðufelag við 50%, Faroe Petroleum eigur 30% og 

Centrica 20%. Boringin byrjaði 10. desember í fjør og varð tá mett at taka 75 

dagar. Tað hevur tó tikið munandi styttri tíð at bora. Fundið liggur tætt við 

eitt annað fund, sum Faroe Petroleum gjørdi í 2011, kallað Maria. Hetta varð 

so mikið stórt og gott, at tað eydnaðist Faroe Petroleum at gera eitt býti við 

almenna norska oljufelagið Petoro, har tað fekk Maria fundið og Faroe 

Petroleum ístaðin fekk tríggjar framleiðandi oljukeldur í sín part. Faroe 

Petroleum hevur eisini sent ut tiðindaskriv um fundið -  "Kolvetni staðfest í 

hjáleitimiði í Rodriguez leitibrunninum. Faroe Petroleum boðar við hesum frá 

nýggjum úrsliti úr Rodriguez leitibrunninum, sum felagið eigur 30% av. Tann 

16. januar boðaði felagið frá, at ábendingar vóru um kolvetni í einum 

hjáleitimiði, og at ein umfatandi savning av dátum varð gjørd, sum nú blivu 

viðgjørdar. Fyristøðufelagið boðar nú frá, at flytandi kolvetni eru í 

sandfláunum, sum innihalda dropagass (gas condensate). Tjúkdin á 

kolvetnisberandi sandfláunum er samanlagt 9 metrar. Fyribilsmetingar hjá 

fyristøðufelagnum um nøgdina av kolvetni í leitimiðinum, sum kann 

útvinnast, er mett til 19 - 126 mió. tunnir av olju (umroknað frá dropagassi) 

brutto. Faroe Petroleum hevur frammanundan Fogelberg gasfundið í 

Norskahavinum, sum verður fyrireikað til útbýgging um somu tíð, sum 

flutningskapasitetur gerst tøkur í rørskipanini. Í hesum sambandi skal 

viðmerkjast, at norsku myndugleikarnir fyri stuttum eru komnir við uppskoti, 

um at minka um prísirnar fyri gassflutningi á nýggjum útbyggingum. 

Uppskotið er til hoyringar inntil 15. mars 2013. Verður uppskotið samtykt, fer 

hetta at hjálpa munandi um framleiðslumøguleikarnar hjá bæði Fogelberg og 

Rodriguez fundinum. Hetta er fyrsti leitibrunnur, sum er boraður á Rodriguez 

loyvinum PL475, og samlagið fer nú at halda fram við kanningum fyri at finna 

fram til eina hóskandi eftirkanningarverkætlan. Felagið fegnast um Rodriquez 

úrslitið, har dropagass er staðfest í einum hjáleitimiði á hesum leitiloyvi í 

Norskahavinum, sum makliga fer út um metingarnar, áðrenn byrjað var at 

bora. Hetta týðandi fundið gevur samlagnum góðar ábendingar um fleiri 

góðar leitimøguleikar, sum skulu kannast á loyvinum. Felagið hevur eina 

virknað leitiætlan fyri 2013, sum millum annað inniheldur leitibrunnarnir 

Darwin (Barentshavið), Novus (Norskahavið) og tveir brunnar Butch fundinum 

(norski Norðsjógvurin)." Í løtuni verður so eisini bíðað eftir úrslitinum av 

North Uist brunninum eystan fyri føroyska markið. Har stendur Faroe 

Petroleum fyri 6,5%, meðan BP er fyristøðufelag. Tann brunnurin hevur verið 

boraður i goðar 10 manaðir.
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