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Statoil fyrireikar nú størstu íløgu í Føroyum

Oljufelagið Statoil er nú av álvara farið undir at fyrireika boring av tveimum 

brunnum á føroyska landgrunninum komandi ár. Henda verkætlan verður 

tann størsta einstaka íløgan í Føroyum nakrantíð og fer at kosta umleið 1,5 

mia. kr. skilur oljan.fo. Statoil fyristøðufelag Statoil er fyristøðufelag fyri 

báðar brunnarnar, sum skulu borast í 2014. Annar brunnurin er eitt framhald 

av Brugdan 2 boringini, sum varð steðgað í fjør vegna veður og tøkniligar 

trupulleikar og útsett. Hin brunnurin er ein nýggjur leitibrunnur. Ætlanin er at 

fara undir boriverkætlanina á vári komandi ár. Sum vera man krevur tað 

nógva tilrættalegging at skula bora tveir brunnar slag í slag. Hon er av álvara 

byrjað. Vitjaðu Jarðfeingi Statoil og ExxonMobil, sum saman við Atlantic 

Petrolum, standa fyri at bora Brugdan 2 brunnin lidnan, hava fundast á 

skrivstovuni hjá Statoil í Havn og hava eisini vitjað á Jarðfeingi, har Petur 

Joensen, stjóri tók ímóti kærkomnu gestunum og greiddu teimum frá 

arbeiðinum hjá jarðfeingi Talan er um tvey høgtstandandi umboð fyri 

amerikanska oljufelagið, Kevin Biddle, leitistjórin fyri Europa og Kaspiska økið 

og Tristan Aspray, leitistjóri fyri Bretland og Føroyar, sum eru komin til Føroya 

bæði fyri at kunna seg við viðurskiftini her og at práta við leiðsluna í Statoil 

bæði um komandi føroyska brunnin og eisini um verkætlanir úti í heimi, ið 

hesi bæði feløgini eru saman um. Boripallur funnin Oljan.fo skilur, at Statoil 

hevur útvegað sær ein størri boripall til at bora teir báðar brunnarnar. Farið 

er eisini undir at fyrireika tilfar at senda oljuídnaðinum í Føroyum og 

aðrastaðni at bjóða uppá ymsu uppgávurnar í sambandi við boringarnar. Í fjør 

legði Statoil seg eftir at brúka so nógvar føroyskar veitarar sum gjørligt, tó at 

hesir skulu vera kappingarførir við aðrar veitarar. Rúni M. Hansen, stjóri hjá 

Statoil sigur, at tey hava onga ætlan um at broyta hesa mannagongd, heldur 

tvørturímóti sær felagið fegið, at so nógv uppgávur sum gjørligt kunnu liggja í 

Føroyum. Hetta setir tí eisini strong krøv til føroysku veitararnar at kunna 

vera kappingarførir. Bora Brugduna fyrst Sum skilst verður í fyrsta lagi farið 

undir aftur at bora Brugdan 2 brunnin inni á landgrunninum. Tá henda 

boringin er liðug, verður pallurin fluttur út á leitimiðið Súlan/Stelkur skamt 

frá markinum. Umframt Statoil eru eisini DONG og OMV við tí 

boriverkætlanini. Umrøddu brunnar eru ávikavist nummar 8 og 9 í 13 ára 

leitingini við Føroyar. Við til at bora hesar brunnar eru øll tey fimm feløgini, 

sum hava leitiloyvi. Sætta felagið, ið hevur eitt forkanningarloyvi, er Faroe 

Petroleum. Jarðfrøðingar hjá felagnum sita í løtuni og kanna tilfar frá 

seismiskum og øðrum kanningum og úrslit frá gomlum brunnum við tí 

endamáli at finna fram til nýggj prospekt, leitimið, ið kunnu vera áhugverd at 

hyggja nærri at. Myndir: Statoil og ExxonMobil vitja á Jarðfeingi í vikuni. Fv. 

Tristan Aspray, leitistjóri hjá ExxonMobil fyri Bretland og Føroyar, Kevin 

Biddle, leitistjóri hjá ExxonMobil fyri Europa og Kaspiska økið, Rúni M. 

Hansen, stjóri Statoil og Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi. Myndatøka: Jan 

Müller/oljan.fo
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