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Faroe Petroleum boðar í morgun frá, at gass og dropagass er funnið í Solberg
leitibrunninum í Norska- havinum.
Byrjað varð at bora Solberg leitibrunnin í februar mánaða 2014 fyri at meta um vídd og
stødd av Rodriguez fundinum, ið boðað varð frá í januar mánaða 2013. Solberg brunnurin
varð boraður niður á 3.345 metra dýpi frá vatnskorpuni, og komið varð fram á eina 12
metra flá (netto) av sama slagi av kolvetni, sum varð funnið í Rodriguez brunninum, men
jarðgoymslan er av betri góðsku enn væntað. Bruttofláin er 16 metrar. Ein
síðusporsbrunnur var eisini boraðar. Har varð borað niður á 3.311 metrar frá vatnskorpuni,
og komið var fram á tvær sandfláir, sum tilsamans vóru 7 metrar tjúkkar (netto) í eini
jarðargoymslu, sum er 13 metrar (brutto).
Sannlíkt er, at gass og dropagass kanalirnar, sum eru funnar bæði í Rodriguez og Solberg
brunnunum, halda fram norðureftir og inn á Milagro loyvið, sum Faroe eigur 30% av. Mett

verður, at Solberg fundið er 6-25 mió. tunnir (umroknað til oju) til støddar. Nøgdirnar í
Rodriguez eru mettar til 6-38 mió. tunnir. Áðrenn støða verður tikin um boring av
avmarkingarbrunnum, verður ein neyv meting um burðardygni av báðum fundunum gjørd.
Í august 2013 boðaði felagið frá, at ein ognarpartur av Solberg loyvinum varð seldur við
sera góðum treytum. Faroe eigur nú 20% av loyvinum. Wintershall, sum er fyristøðufelag,
eigur 35% í loyvinum. Hini feløgini, sum luttaka, eru Centrica (20%), Moeco Oil & Gas
(15%) og Spike Exploration (10%).
Borgland Dolphin boripallurin varð nýttur til boringina. Brunnurin er nú typtur og fráfarin.
Umframt Solberg, luttekur felagið í tveimum øðrum boringum. Onnur av teimum er Pil
brunnurin (Faroe 25%), har felagið í dag kunngjørdi sera góð úrslit av
framleiðsluroyndunum av olju- og gassfundinum, sum var kunngjørt í mars. Hin brunnurin
er Butch East (Faroe 15%), ið liggur við síðurnar av Butch Main fundinum í norska partinum
av Norðsjónum.

