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Føroya-brunnar partur av stórari Statoil-leitiverkætlan

Teir báðir brunnarnir, sum norska Statoil fer at bora á føroyska 

landgrunninum næsta ár, eru partur av eisini stórari og sera umfatandi 

boriverkætlan hjá felagnum komandi árini, har ikki færri enn 50 brunnar 

skulu borast frá 2013 til 2015. Umleið 20 av hesum brunnum eru mettir at 

vera sokallaðir high impact-brunnar, tvs. brunnar, ið verða boraðir í lutvíst 

nýggjum økjum, hava stóran váða við sær og hava møguleika at gerast stór 

fund. Bara í hesum árinum fer Statoil at brúka 20 mia. kr. uppá leiting. Her er 

fyrst og fremst talan um norskt øki, eitt nú í Barentshavinum men eisini ymsa 

staðni í heiminum. Tim Dodson, forseti fyri leiting hjá Statoil leggur dent á 

brunnar so sum Bay du Nord á kandisku eysturstrondini, Sake í Meksikanska 

Flógvanum eins og fleiri high impact brunnar í Norra, nakrar í Eysturafrika, 

tveir í Indonesia, og aftrat hesum koma so eisini teir báðir føroysku 

brunnarnir, Brugdan 2 og  Súlan/Stelkur. Rúni M. Hansen, stjóri hjá Statoil 

greiddi frá útbyggingarætlanunum hjá Statoil komandi árini, her ikki minst í 

Føroyum og í Arktis. á oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum herfyri. Annar 

av teimum báðum brunnunum, Brugdan 2, er tann brunnurin, sum Statoil, 

ExxonMobil og Atlantic Petroleum fóru undir at bora í fjør men sum tey 

góvust við orsakað av veðri og tøkniligum avbjóðingum. Ætlanin var at halda 

fram við tí brunninum í ár, men feløgini hava so avgjørt heldur at bora hann 

lidnan í 2014  um sama mundið, sum Statoil saman við Dong og OMV borar 

enn ein brunn á landgrunninum. Í løtuni verður arbeitt við at fáa tað seinasta 

uppá pláss, soleiðis at endalig avtala kann gerast millum Jarðfeingi og Statoil. 

Tað stendur greitt, at teir báðir brunnarnir, sum helst fara at kosta millum 1 

og 2 mia. kr. at bora, fara at geva føroyskari vinnu møguleika fyri at fáa 

sáttmálar um veiting av vørum og tænastum. Haraftrat koma so eisini 

skattapengarnir frá borifólkunum, sum fara at koma væl við hjá 

landskassanum. Oljan.fo skilur, at tað hevur verið gjørt stórt arbeiði at fáa 

tann rætta pallin at bora teir báðar brunnarnar á føroyska landgrunninum. 

Sum skilst verður ein pallur klárur til spennandi uppgávurar einaferð komandi 

vár ella summar. Myndir: Umboð fyri Atlantic Petroleum og OMV fegnast um 

at vera partur av teimum báðum brunnunum, sum Statoil sum fyristøðufelag 

fer at standa fyri í 2014. Pílarnir vísa, hvar Statoil fer at bora næsta ár. Rúni 

M. Hansen, stjóri í Statoil greiddi á Oljuráðstevnuni í Norðurlandahúsinum frá 

stóru boriverkætlanini hjá Statoil, sum Føroyar eisini eru partur av Stórur 

áhugi er fyri brunnunum, sum Statoil fer at bora næsta ár á føroyska 

landgrunninum. Her ein forvitin Jákup Magnussen, lærari á Tekniska Skúla í 
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