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

214648 \ skrmbillede_2013-06-04_kl._10.18.39.png

04 - 06 - 2013

www.oljan.fo

Jan Müller

Statoil bora tveir brunnar í Føroyum í 2014

Statoil fer at bora tveir brunnar á føroyska landgrunninum í 2014. Hetta 

upplýsti Rúni M. Hansen, stjóri hjá Statoil á oljuráðstevnuni í Havn í morgun. 

Fyri meira enn 200 áhoyrarum harímillum umboðum fyri fleiri altjóða 

oljufeløg, løgmanni og oljumálaráðharranum og øðrum kunngjørdi 

Statoilstjórin tíðindini um, at ætlanir verða lagdar um at bora tveir brunnar á 

føroyskum øki, ein á loyvi 006 og ein á loyvi 008. Væntandi fer arbeiðið 

ígongd í fyrru hálvu av 2014, treytað av endaligum loyvum frá Jarðfeingi. Tað 

frøir okkum at kunna halda fram við okkara leitiætlanum á hesari markleið. At 

bora tveir brunnar á rað í 2014 ger, at vit kunnu leggja arbeiðsgongdirnar so 

væl til rættis sum til ber og fáa sum mest burturúr. Við tveimum brunnum 

fara vit at gera royndir við ymiskum møguleikum, har nakrir møguleikar eru 

samsvarandi við til dømis Rosebank og Cambo hinumegin markið á bretskum 

øki. Vit hava tryggjað okkum ein boripall, sum eisini er væl egnaður til veðrið 

á føroyskum øki, segði leiðarin fyri virksemið hjá Statoil í Føroyum, Rúni M. 

Hansen á oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum í morgun. Sum partur av 

ætlanini fara Statoil og samstarvsfeløgini aftur til brunnin Brugdan II, sum 

varð fyribils steðgaður seinast í 2012. Brunnurin á loyvi 008 verður tann 

fyrsti, sum verður boraður á hesum loyvinum. At bora tveir brunnar á rað 

gevur okkum høvi at kanna møguleikarnar í hesum báðum loyvunum, sigur 

Rúni M. Hansen. Statoil hevur verið í Føroyum síðan í 2000 og leitar á týðandi 

stórum økjum. Herav er Statoil fyristøðufelg á 5 loyvum, sum hava ymisk sub-

basalt løg. Støðan í Føroyum er í tráð við leitiætlanirnar hjá felagnum um at 

vera tíðliga inni sum leiðandi felag á markaøkjum. Statoil eigur ein 50% part 

av Brugdu loyvinum (loyvi 006) Samstarvsfeløg eru ExxonMobil við 49% og 

Atlantic Petroleum P/F við 1% av loyvinum. Í loyvi 008 er parturin hjá Statoil 

50%, Dong Energy 30% og OMV 20%. Tað var annars landsstýrismaðurin í 

oljumálum, Johan Dahl, sum setti oljuráðstevnuni undir heitinum: Faroe 

prospects: Moving forward on the Atlantic Margin. Oljan.fo fer at hava meira 

frá ráðstevnuni komandi dagarnar. Tað er FOÌB, Føroya Oljuídnaðarbólkur, 

sum skipar fyri ráðstevnuni. Myndir: Rúni M. Hansen almannakunngerð 

ætlaninar hjá Statoil í Føroyum á ráðstevnu í Norðurlandahúsinum í morgun. 

Kortið vísir hvar Statoil fer at bora næsta ár. Myndatøka Oljan.fo/Jan Müller
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