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Atlantic Petroleum boðar í morgun frá á virðisbrævamarknaðinum, at Brugdan 2 

brunnurin, sum hevur verið boraður á føroyska landgrunninum í skjótt tveir mánaðir, 

varð turrur. Komið varð niður á 4542 metrar og hvørki olja ella gass var at síggja í 

undirgrundini. Brunnurin er typtur og frágingin og ger pallurin West Hercules nú klárt 

til at bora seinna brunnin, á Súla Stelkur leitimiðinum tætt við markið. Meira í 

komandi greinum á oljan.fo 

Eisini Statoil, sum er fyristøðufelag sigur í morgun frá úrslitinum av boringini av 

Brugdan 2 leitimiðinum á føroyska landgrunninum. Tíðindaskrivið er soljóðandi: 

Boringin av brunninum Brugdan ll liðug 

Boringin av Brugdan ll brunninum í loyvi 006, á føroyskum øki, er endað. 

Brunnurin verður nú tiptur og frágingin. 



Borað varð niður á 4.542 metrar. Kolvetni vórðu ikki staðfest í brunninum. 

Byrjað varð at bora brunnin, ið liggur 70 fjórðingar í ein landssynning úr Føroyum, í mai 

2014. Boripallurin West Hercules boraði brunnin á 450 metra dýpi. 

Hetta er annar brunnurin, ið er boraður á loyvi 006. Loyvið er umleið 580 ferkilometrar til 

støddar. 

Statoil hevur verið virkið í Føroum síðani ár 2000. Statoil hevur fýra leitiloyvi og er 

fyristøðufelag í øllum fýra loyvunum. 

Feløgini í loyvi 006 eru: Statoil 35% (fyristøðufelag), ExxonMobil 49%, OMV 15% og Atlantic 

Petroleum 1%. 

West Hercules setir í næstum kós móti loyvi 008 fyri at bora brunnin Súla/Stelkur, har 

Statoil eisini er fyristøðufelag. 
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