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Tað verður ein av tungvektarunum í norsku oljuvinnuni, boripallurin West Hercules, sum 

skal bora 2 brunnar í Føroyum komandi ár, og sum tí møguliga verður pallurin, ið finnur 

fyrstu føroysku oljuna og gassið – í lønandi nøgdum. 

Norskir miðlar hava í eina tíð gitt, at West Hercules, sum annars hevur verið rættiliga 

virkin og ein av pionerunum í Barentshavinum, fer til Føroya komandi ár. 

Rúni M. Hansen, føroyski stjórin hjá Statoil, váttar, at flestu viðurskiftini nú eru komin 

upp á pláss viðvíkjandi pallinum, sum væntandi kemur til Føroya í apríl mánaði komandi 

ár. 



Fyrst verður borað á Brugduni ll leiðini, har borað eisini varð síðsta ár, og síðani verður 

farið beina leið á Súlan/Stelkur leitimiðið. Hesin seinni brunnurin verður boraður einans 2-

3 fjórðingar frá bretska markinum. Væntandi verður pallurin á føroyskum øki í umleið 

hálvt ár. Hetta veldst so sjálvandi eisini um úrslitið av boringunum. 

Sum skilst leggur Statoil annars seinastu hond á teir ymsu sáttmálarnar, ið eru tengdir at 

hesi risastóru boriverkætlanini, ta størstu íløguni í Føroya søgu. 

Tøl uppá 1,5 mia. kr. hava verið nevnd í sambandi við boriverkætlanina, sum eisini fer at 

leggja nógvar milliónir eftir seg í føroyska samfelagnum. 

Boripallurin West Hercules telist millum tungvektararnar í norsku oljuvinnuni. Hann er 

sera væl útgjørdur til at bora í økjum sum tí føroyska og telist eisini millum teir dýrastu 

pallarnar av hesum slagnum. 

Statoil er fyristøðufelag í báðum brunnunum. Í fyrra brunninum eru hesi feløgini: Statoil, 

ExxonMobil og Atlantic Petroleum. Í tí seinna eru: Statoil, OMV og DONG. Við øðrum 

orðum eru øll oljufeløgini, sum hava leitiloyvi í Føroyum, við til at bora brunnar í 2014. 
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