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Eldborg við í 100 milliarda gassverkætlan í Afrika
Føroysk frálandavinna er við, nú norska oljufelagið Statoil eftir øllum at døma
fer undir sína størstu útbygging nakrantíð uttan fyri Noreg, eini gassverkætlan
fyri 100 milliardir kr. út fyri eysturafrikanska landið, Tanzania. Tað er
veitingarskipið Eldborg hjá Skansi Offshore, sum herfyri kom fram til
gassleiðirnar í Eysturafrika, har skal skal veita tænastur til boriskipið Ocean
Rig Poseidon komandi tíðina. Sáttmáli er gjørdur við Statoil um at veita hesa
tænastu, og er hetta fyrsta av veitingarskipunum hjá Skansi Offshore, sum er
farið út í heim at arbeiða. Tað var í fjør, at Statoil og ExxonMobil raktu við
stórar gassgoymslur í undirgrundini út fyri Tanzania. So mikið nógv gass er til,
at Statoil arbeiðir við størstu útbyggingini nakrantíð. Í dag arbeiða 25 fólk á
skrivstovuni hjá Statoil í Dar es Salaam í Tanzania men skjótt fer tað talið at
vaksa nógv. Nú verða boraðir metingar- og avmarkingarbrunnar og er Eldborg
veitingarskip hjá stóra boriskipinum í sambandi við hesar brunnar. Borað
verður á 2000-3000 metra dýpi og verður tann mest framkomna boritøknin
brúkt. Tað vóru upprunaliga Statoil og brasilianska oljufelagið Petrobras, sum
í 2007 sóu stóru møguleikarnar at finna kolvetni í undirgrundini út fyri
Eysturafrika. Seinni hevur heimsins størsta oljufelag, ExxonMobil keypt seg
inn í partin hjá Statoil. Statoil Tanzania AS er fyristøðufelag við 65 % og
ExxonMobil hevur 35% í økinum, har nógv gass longu er staðfest. Norska
blaðið Teknisk Ukeblad, sum ger nógv burtur úr kolvetnisvinnuni, hevur vitjað
hjá Statoil í Tanzania. Statoil hevur gjørt ikki færri enn fýra gassfund í einum
stórum øki. Helst verður talan um at byggja út við eini LNG skipan, har gassið
verður kølt niður til flótandi nátúrgass. Vit hava alla tíðina sagt, at vit mugu
hava dupult so nógv gass, sum í dag finst í Snøhvit feltinum út fyri
Norðurnorra, skal tað loysa seg at fara undir eina útbygging, og tað hava vit
nú staðfest. Endaliga avgerðin at byggja út er enn ikki tikin, men eg kann tó
siga so mikið, at her verður talan um eina útbygging, sum Erik Holtar,
Statoilstjóri í Tanzania. Statoil er ongantíð áður farið inn í eitt nýtt og
jomfrúuligt øki sum hetta, útvegað sær leitiloyvi, funnið kolvetni og staðið á
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jomfrúuligt øki sum hetta, útvegað sær leitiloyvi, funnið kolvetni og staðið á
odda fyri eini útbygging uttan fyri norskt øki. Tí er Tanzania avgjørt tað
veruliga altjóða gjøgnumbrotið hjá Statoil skrivar Teknisk Ukeblad. Hetta
verður tann størsta Statoil útbyggingin nakrantíð uttan fyri norska
landgrunnin. Myndugleikarnir hava biðið okkum samarbeiða við BG, sum
eisini hevur gjørt eitt stórt fund og byggja eina LNG-verksmiðju. Vit eru longu
byrjaðir at leggja eina verkætlan til rættis og meta um støð, har gassið kann
koma í land. Talan verður um eina sera dýra útbygging á sera djúpum vatni,
sigur Holtar. Fundini, sum Statoil hevur gjørt, eru størri enn næststørsta
gasskeldan í Norra, Ormen Lange. Og útlit eru til at gera fleiri nýggj fund í
økinum. Talan verður um eina sera torgreidda og torføra verkætlan, tí
ongantíð áður er útbúnaður til gassframleiðslu settur á havbotnin á 20003000 metra dýpi. So talan verður um fleiri stórar tøkniligar avbjóðingar. Fleiri
paralellir til Føroyar Áhugavert er at býta merki í, at Tanzania leitingin hevur
fleiri paralellir til leitingina í Føroyum. Her eru tað eisini tey somu feløgini,
Statoil og ExxonMobil, sum arbeiða saman. Eisini bora tey eftir gassi á
rímuliga djúpum vatni. Og eins og í Tanzania fer eisini her møguliga at verða
talan um LNG útbygging, har gassið antin verður flutt til lands í Føroyum ella
tað verður flutt beinleiðis til eitt nú gasstreminalin St. Fergus í Skotlandi. Tað
veldst so um, hvussu stórar nøgdir verða funnar. Eisini verður tað ein
spurningur at umrøða millum føroysku myndugleikarnar og fyristøðufelagið.
Nú fáa vit so at síggja, hvussu leikur fer fram. Mynd Boriskipið Ocean Rig
Poseidon, sum hevur funnið nógva gassið út fyri Tanzania. Mynd: HEINE
MELKEVIK Statoil Kort Gassfundini eru markað við reyðum. Gulu økini goyma
helst eisini gass. Statoil arbeiðir í løtuni við eini verkætlan, sum fevnir um
størri partar av teigi 2

