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Tað gongur væl hjá norska borifelagnum, North Atlantic Drilling, sum stendur fyri komandi
boringini av tveimum brunnum á føroyska landgrunninum í ár. Felagið er dótturfelag hjá
boripallsrisanum Seadrill, ið harafturímóti hevur klárað seg minni gott á
virðisbrævamarknaðinum.
Tað eru tvey ár síðani, at Seadrill setti á stovn North Atlantic Drilling, sum er serútgjørt
til nettupp at taka sær av boriuppgávum í veðurbardum økjum sum eitt nú í
Barentshavinum og á Føroyaleiðunum. Felagið umsitur seks av tungvektarunum hjá
Seadrill.

North Atlantic Drilling hevur góð úrslit av vísa á í seinasta ársfjórðingi í fjør uppá 310 mill.
dollarar móti 283 mill. dollarar somu tíð árið fyri. Úrslitið eftir skatt var 48 mill. dollarar í
mun til minus 5,2 mill. dollarar somu tíð árið fyri.
Ein orsøkin til góða úrslitið er, at eftirspurningurin eftir boripallum til veðurbard øki hevur
verið so stórur. Eitt nú hevur Statoil langtíðarleigað boripallar so sum West Hercules at
bora týðandi brunnar í Barentshavinum og nú eisini í Føroyum.
Tann pallurin er júst farin undir at bora á Drivisleiðini nær Johan Castberg fundinum í
Barentshavinum. Boringin er mett at taka millum 40 og 50 dagar og kemur boripallurin
beinleiðis til Føroya, tá hann er liðugur at bora tann brunnin.
North Atlantic Drilling hevur leigað allar sínar pallar út í 2014 og er næstan á sama støði
árið eftir.
Eftir ætlan kemur West Hercules til Føroya í seinnu helvt av apríl. Tá fer hann undir at
bora Brugdan 2 brunnin lidnan. Sett varð á at bora á hesi leiðini í 2012 men vegna veður
og tøkniligar trupulleikar varð givist at bora tá. Boringin fer at taka nakrar mánaðir, og
eftir tað fer pallurin eystur til markið at bora á Súlan/Stelkur leiðini. Tann boringin er
eisini mett at taka nakrar mánaðir.

