C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
215154 \
unknown.jpeg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\215154\unknown.jpeg
www.oljan.fo
Jan Müller

10 - 06 - 2013

Bora brunn nr. 100 í Barentshavinum
Hóast Statoil hevur avgjørt av úseta Johan Castberg verkætlanina í
Barentshavinum, so er kortini einki, sum bendir á, at felagið hevur slept
leitingini í Barentshavinum. Heldur tvørturímóti. Felagið hevur sambært NTB
júst avgjørt at fara undir at bora brunn nr. 100 í Barentshavinum, á Nunatak
leiðini. Tað er boripallurin West Herkules, sum er farin undir at bora tann
fyrsta av fýra leitibrunnum í summar fyri at kanna møguleikarnar fyri at finna
olju og gass nærhendis fundunum, sum vórðu gjørd í 2011 á Skrugard og
Havis (nú navnabroyting til Johan Castberg) leiðunum har suðuri í
Barentshavinum. Seismikkurin vísir, at her finst olja og gass, spurningurin er
bara, um goymslurnar eru nóg góðar. Nunatak liggur 240 kilometrar frá
Hammerfest. Aftrat hesum brunnum fer Statoil eisini at bora fleiri aðrar
brunnar á øðrum leiðum í Barentshavinum, har fund longu eru gjørd. Tað eru
umleið 30 ár síðani, at Statoil fór undir at bora í Barentshavinum og ikki fyrr
enn við brunn nr. 90 rakti felagið við olju eitt lønandi oljufelt - á Skrugard
leiðini og varð tá farið undir at tosa um ein nýggjan oljulandslund í
Barentshavinum. Frammanundan. í árunum 1980 til 1984, fann Statoil
Snøhvit gassleiðina, sum varð bygd út fyri fáum árum síðani. Í ár 2000 fann
italska felagið ENI olju beint norður úr Norra á Goliatleiðini. Henda leiðin
verður nú útbygd. Fyri Norra hevur tað stóran týdning at halda fram við
leiting í Barentshavinum, tí neyðugt er at gera nýggj fund, skal verandi
framleiðsla halda fram. Eftir 2020 fer framleiðslan at minka. Og hóast nýggju
fundini, sum eru gjørd, koma í framleiðslu um nøkur ár, er tørvur á at gera
uppaftur fleiri fund, her ikki minst í Barenshavinum. Eftir boringar í syðra
partinum av Barentshavinum fara feløgini at leita longur norðari og bora í
nýggjum økjum nær Svalbard. Norðmenn eru sera spentir uppá at bora á
nýggju leiðunum við Svalbard skrivar NTB.

