Hesir pallarnir verða í løtuni settur upp á Clair Ridge framleiðslufeltinum eystan fyri føroyska markið.
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Um somu tíð sum oljufeløgini Statoil, Dong og OMV eru farin at bora nýggjan leitibrunn á
føroyska landgrunninum og vóna, at hann kann lata dyrnar upp til fyrsta lønandi fundið í
hesum partinum av Atlantsmótinum, heldur eitt av heimsins størstu oljufeløgum, bretska
BP fram við at menna síni oljumið á bretskum øki eystan fyri føroyska markið.
Eftir mong bakkøst hjá oljurisanum ymsa staðni í heiminum sær leiðslan í BP nú fram til
eina ljósari tíð hjá felagnum, og stavar bjartskygnið fyrst og fremst frá komandi
útbyggingum av oljufeltum á Atlantsmótinum fyri hundraðtals mia. kr.

BP stendur fyri øllum teimum verandi oljuframleiðslunum í økinum vestan fyri Hetland í
løtuni. Felagið hevur gjørt risaíløgur í framleiðslu á trimum av sínum oljukeldum,
nevniliga Foinaven, Schiehallion og Clair. Haraftrat kemur, at BP eisini er felagið, sum
heldur lív í stóra oljuterminalinum Sullom Voe í Hetlandi.
Trevor Garlick, sum er stjóri fyri oljuvirkseminum hjá BP í Norðsjónum og á
Atlantsmótinum vestan fyri Hetland, sigur við bretskar oljumiðlar, at felagið roknar við
vaksandi framleiðslu frá keldunum vestan fyri Hetlandi komandi árini.
Íløgur verða gjørdar í eitt nýtt framleiðsluskip, sum skal liggja á Schiehallionfeltinum.
Eisini verða stórar útbyggingar av útbúnaðinum á havbotninum gjørdar.
Haraftrat er BP í ferð við at fremja eina nýggja útbygging á tí risastóra Clair oljufeltinum,
sum liggur skamt frá føroyska markinum og er ein tann stórsta keldan í Norðureuropa við
umleið 6-7 mia. tunnum av olju.
Her verða komandi árini boraðir avmarkingarbrunnar, sum skulu vera grundalagið undir at
fara undir enn eina nýggja framleiðslu á Clair-kelduni. So stóran dent leggur BP á hetta
arbeiði, at tað júst hevur navngivið ein nýggjan boripall í Suðurkorea, sum burturav skal
brúkast til menning av oljukeldunum vestan fyri Hetland. Clair keldan varð funnimn í 1978
og fyrsta framleiðslan har byrjaði fyri umleið 10 árum síðani. Nú verður arbeitt við at fara
undir næstu framleiðsluni frá Clair. Og aftrat hesum verður nú farið undir eina umfatandi
boriætlan at bora avmarkingarbrunnar, sum so aftur skulu vera grundarlag undir 3.
framleiðsluni.
“Vit leggja nógva orku í at kunna fara undir at byggja út okkara triðju framleiðslu á Clair,
sum vit eru sera hugtiknir av. Hetta økið hevur eina stóra framtíð, tó at tað eisini finnast
stórar avbjóðingar her, umframt at tað er kostnaðarmikið at arbeiða í hesum økinum,”
sigur Trevor Garlick.
Umframt BP eru eisini oljufeløgini Total og DONG í gongd við at byggja út fyrstu
gasframleiðsluna nakrantíð vestan fyri Hetland.
Aftrat hesum er vert at nevna, at oljufeløg sum DONG, OMV og Chevron framhaldandi
arbeiða við ætlanum at byggja út stóra oljufeltið Rosebank, sum liggur bert fáar
kilometrar eystanfyri brunnin Súla Stelkur, sum nú verður boraður á føroyska
landgrunninum.

