Boripallurin West Hercules skal bora tveir brunnar í Føroyum í ár
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Lagt er upp til eitt sera virkið, spennandi og áhugavert vinnuár í 2014, tá norski oljurisin
Statoil sum fyristøðufelag fer at bora ikki færri enn tveir leitibrunnar.
Hesar báðar oljuboringarnar í 2014 á føroyska landgrunninum verða størsta einstaka
verkætlanin og íløgan nakrantíð í føroyskari vinnusøgu.
Talan er um eina samlaða íløgu uppá millum 1,5 og 2 mia. kr. og fer tað at síggjast aftur í
nógvum virksemi bæði á sjógvi og landi og fer at leggja eftir seg hundraðtals mió. kr. til
føroyska samfelagið.

Ein leystlig útrokning, sum oljan.fo hevur gjørt, vísir, at tað beinleiðis fara at koma inn í
føroyska búskapin millum 200 og 300 mió. kr. frá leitivirkseminum næsta ár. Aftrat hesum
koma so aðrar óbeinleiðis inntøkur.
Inntøkurnar koma fyrst og fremst frá teimum sáttmálunum, sum Statoil hevur gjørt og fer
at gera við eitt nú føroyskar veitarar. Enn vita vit bert um onkrar einstakar, men uttan iva
fara vit fyrst í nýggja árinum at frætta meira um nýggjar sáttmálar við føroyskar veitarar.
Her er talan um bæði inntøkur og arbeiðspláss.
Aftrat hesum koma skattainntøkur frá meira enn 300 fólkum, sum skulu arbeiða umborð á
boripalli og við boringini á landi.
Tað verður ein av tungvektarunum í borivinnuni, pallurin West Hercules, sum fer at bora
brunnarnar inni á landgrunninum og úti í Hetlandsrennuni, tætt upp at bretskum øki.
Hetta er fyrstu ferð, síðani oljuleitingin byrjaði fyri umleið 13 árum síðani, at sama
oljufelag er fyristøðufelag fyri tveir brunnar sama ár.
Statoil hevur virksemi í 34 londum, og stórt leitivirksemi fer fram í heimshøpi. Statoil er
tað felagið, sum fann mest olju í 2013. Rúni M. Hansen, ið millum annað hevur ábyrgd av
virkseminum í Føroyum, segði við oljan.fo fyrr í ár, at tey vænta at bora líka nógvar
brunnar í 2014 sum í 2013, tað vil siga umleið 50 sokallaðar leitibrunnar.
Sjálvt um váðin er stórur, so fer felagið undir hesa verkætlan við góðum treysti, og so má
tíðin vísa, hvat spyrst burturúr. Men Statoil, sum seinastu árini hevur økt munandi um
leiklut sín sum eitt altjóða oljufelag, ið arbeiðir í flestu heimspørtum, hevur so Føroyar
sum eitt av sínum kjarnuøkjum.
Seinastu árini hevur felagið sett nærum heimsmet í at finna olju og gass, bæði í
Norðsjónum, í Kanada, í Brasil og í Afrika. Nú er so túrurin komin til grannalandið og
gomlu brøðratjóðina Føroyar.
Brunnarnir, sum Statoil borar í Føroyum næsta ár, eru nr. 8 og 9. Fyrstu loyvini vórðu latin
í 2000 og fyrstu brunnarnir boraðir í 2001.

