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Faroe Petroleum, sum seinastu árini er vorðið sera virkið á norska landgrunninum og har
hevur havt eina hepna hond í leitingini eftir olju og gassi, boðaði fyrr í morgun frá einum
kolvetnisfundi í Norskahavninum. Nú sigur felagið frá eini væleydnaðari útvinsluroynd av
enn einum leitibrunni, Pil leitibrunninum (Faroe 25%), ið liggur 33 km frá Njord
framleiðslueindini (Faroe 7,5%) í Norskahavinum. Pil fundið økir munandi um nøgdirnar av
olju, sum Faroe hevur funnið tætt við Njord undirstøðukervið.
170 mió. tunnur av olju
Eftir at olja og gass vórðu funnin í Pil leitibrunninum, varð ein víðfevnandi dátusavnan
sett í verk, harímillum ein útvinsluroynd, sum máldi ein støðugan oljufloym uppá 6.710
tunnur av olju um dagin. Trýstmálingar benda á eina sera burðardygga jarðgoymslu, sum
kann geva eina framleiðslu frá komandi framleiðslu- brunnum, sum er væl hægri enn
útvinsluroyndin máldi.

Fyribilsmetingar av støddini á fundinum 50 – 170 milliónir tunnir av olju (netto til Faroe 13
– 42 milliónir tunnir av olju), har gassið er umroknað til olju. Hetta er nógv størri enn
væntað varð undan boringini.
VNG Norge (30%), sum er fyristøðufelag á loyvi PL586, fer nú at bora ein síðusporsbrunn
fyri at meta um støddina av fundinum. Tá henda boring er liðug, verður beinanvegin farið
undir eina aðra síðusporsboring fyri at meta um Bue leitimiðið, sum eisini liggur beint við.
Hesir báðir síðusporsbrunnarnir kunnu økja um mettu nøgdirnar á fundinum.
Transocean Arctic boripallurin nýttur til boringarnar. Hini feløgini, sum luttaka í boringini
eru Spike Exploration Holdings AS (30%) og Rocksource Exploration Norway AS (15%).
Graham Stewart, forstjóri sigur í viðmerking, at felagið er sera fegið um úrslitið av hesi
væleydnaðu útvinsluroyndini á Pil fundinum, sum fer munandi upp um tað, ið væntað
varð, og sum eisini minkar um vágan á øðrum miðum á loyvinum. Pil fundið økir munandi
um nøgdirnar av olju, sum Faroe hevur funnið tætt við Njord undirstøðukervið.

