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BP bora 12 oljubrunnar við føroyska markið
Atlantsmótið, sum er økið millum Hetland og Føroyar, kann um ikki so mong
ár gerast tann nýggi oljulandsluturin, sum fer at yvirhála Norðsjógvin. Bretska
oljufelagið BP er farið undir eina risastóra nýggja boriverkætlan skamt frá
føroyska markinum. Borast skulu 12 brunnar komandi árini. Hetta er tann
størsta einstaka boriverkætlan hjá BP í heiminum í mong ár. Heimsins
oljurisar við Bretski oljurisin BP hevur - saman við trimum av heimsins størstu
oljufeløgum, Shell, ConocoPhillips og Chevron - gjørt av at fara undir eina
umfatandi boriverkætlan á Atlantsmótinum, vestan fyri Hetland og ikki so
langt frá føroyska markinum. Tað snýr seg um einki minni enn at bora 12
brunnar á tí risastóru oljukelduni CLAIR, sum varð funnin fyri 35 árum síðani
og sum fór undir fyrstu framleiðslu í 2005. Hesi tíðindini eru ovast á
breddunum í nærum øllum enskum og skotskum fjølmiðlum
skírishósdagsmorgun, eftir at bretska stjórnin almannakunngjørdi sína nýggju
olju- og gassstrategi. Tað snýr seg í fyrstu atløgu um at bora fimm
avmarkingar- og metingarbrunnar (appraisal) næstu tvey árini. Verður úrslitið
positivt so verður talan um at bora upp til 12 brunnar komandi árini.
Avgerðin at fara undir nýggjar boringar á tí longu framleiðandi oljukelduni fer
at gera Atlantsmótið til framtíðar mest týðandi oljulandslutin í Stórabretlandi.
Clair verður rópt at verða ein monster oljukelda við 8 milliardum tunnum av
olju. Økið vestan fyri Hetland hevur avgjørt eisini stóran týdning fyri
oljugongdina við Føroyar. Tað er við nýggjari vitan og oljufundum í hesum
økinum, at fleiri oljufeløg eisini hava fingið áhuga fyri føroyska
landgrunninum í grannalagnum. Tað gav at býta tá júst BP fyrst í 90-árunum
gjørdi tvey stór oljufund eystan fyri føroyska markið, Foinaven og
Schiehallion. Hesi hava í dag alstóran týdning fyri bretsku oljuframleiðsluna.
Hesar liggja sunnan fyri Clair. Áhugavert er at leggja til merkis, at nýggja
boriverkætlanin fyri Clair kelduna kemur samstundis, sum BP og onnur feløg
eru við at byggja út næsta stigið á Clair. Henda útbygging,Clair Ridge. er mett
at kosta 20 mia. kr. og verður klár í 2016. Í løtuni er ein framleiðsla í gongd og
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boriverkætlanin fyri Clair kelduna kemur samstundis, sum BP og onnur feløg
eru við at byggja út næsta stigið á Clair. Henda útbygging,Clair Ridge. er mett
at kosta 20 mia. kr. og verður klár í 2016. Í løtuni er ein framleiðsla í gongd og
verður hon nevnd Clair Field, first face So talan er í veruleikunum um at bora
metingarbrunnar, sum kunnu vera grundarlag undir tí triðju og hvør veit
fjórðu og fimtu útbyggingareindini á hesum risastóra oljufeltinum.
Eygleiðarar síggja eisini møguleika fyri, at komandi metingarbrunnar kunnu
koma til tað úrslit, at Clair er uppaftur størri enn upprunaliga mett. Tað eru
ikki so mong ár síðani, at áhugin fyri økinum vestan fyri Hetland var so sum
so. Tað er nevniliga sera dýrt at gera íløgur í leiting og framleiðslu í hesum
partinum av Atlantshavinum, men m.a. nýggj fund og skattalækkingar gjørdu,
at gongd kom á aftur, og hetta hevur við sær, at tað verður bygdur ein
nýggjur infrastrukturur í einum øki, sum liggur heilt tætt upp at føroyska
markinum, og harvið ger tað meira áhugavert fyri oljufeløgini at leita í okkara
parti av Atlantsmótinum eisini. Um komandi boringar á Clair verða
væleydnaðar kann hetta halda lív í hesi oljukelduni langt eftir 2050. Øll oljan
fer at verða flutt til oljuterminalin í Sullom Voe í Hetlandi. Fleiri arbeiðspláss
Tað er veruligt ovfarakæti at merkja, tá tú sær tær mongu heimasíðurnar í
Bretlandi, sum hálova nýggju ætlanunum at fara undir fyrireiking av einari
møguligari triðju útbygging av Clair kelduni. Trevor Garlick, sum stendur á
odda fyri virkseminum hjá BP í Norðsjónum og økinum vestan fyri Hetland,
sigur, at avgerðin er ein varði í bretskari oljusøgu, sum fer at seta
Atlantsmótið uppaftur fremri á breddan. Verður boriverkætlanin væleydnað,
letur tað upp fyri triðju útbygging av hesi stóru oljukelduni og fer harvið at
gera alt Hetlandsøkið til ein meira týðandi oljulandslut í framtíðini. Greinarar
vilja vera við, at fer tað at ganga sum ætlað við Clair-útbyggingunum, so fer
Atlantsmótið at yvirhála Norðsjógvin sum nýggi og stóri framtíðar
oljulandsluturin í Bretlandi. Nýggja strategiin fyri leiting og útbygging vestan
fyri Hetland fer eisini at fáa stóran týdning fyri arbeiðsplássini í Bretlandi. Í
løtuni arbeiða 400.000 fólk í oljuvinnuni, og hetta tal fer at økjast komandi
árini. Brúk er fyri 15.000 vælútbúnum fólki at arbeiða í oljuvinnuni sum er.
Stjórnin arbeiðir við eini ætlan at umskúla fólk, sum eru farin úr
hernaðartænastu til at arbeiða í oljuvinnuni. Stjórin í Oil and Gas UK, Malcolm
Webb sigur seg vera sera væl nøgdan við nýggju strategiina hjá stjórnini at
menna oljumøguleikarnar og fegnast um samstarvið millum stjórnina og
ídnaðin, ið m.a. skal vera við til at menna øki sum útbúgving og dugnaskap,
tøkni og útflutning. Hetta fer eisini at styrkja oljuídnaðin kring alt landið,
skapa gróðrarbotn fyri tryggum íløgum, varðveita og skapa nýggj arbeiðspláss
og fáa nýtt lív í bretska oljuvinnu sum heild, tí hon verður við til at finna enn
fjaldar olju- og gassgoymslur í bretsku undirgrundini."

