Súla Stelkur, sum verður borað í løtuni á føroyska landgrunninum, liggur tætt við tvær stórar oljukeldur hinumegin
markið, Rosebank og Cambo. Møguleikar eru fyri at báðar keldurnar verða útbygdar.
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Um somu tíð sum Statoil er í ferð við at bora á Súla Stelkur leitimiðinum, boðar
amerikanski oljurisin Chevron frá, at felagið framvegis arbeiðir miðvíst við ætlanum um at
útbyggja Rosebank oljukelduna tætt við markið. Hetta eru sera góð tíðindi fyri bæði
bretskar og føroyskar oljumyndugleikar. Keldan liggur tætt við, har Statoil, DONG og OMV
bora á føroyska landgrunninum í løtuni.
Funnin í 2004

Tað eru 10 ár síðani, at Chevron fann oljukelduna Rosebank beint eystan fyri føroyska
markið. Síðani hevur felagið borað nógvar avmarkingarbrunnar og varð so smátt í ferð við
at fyrireika útbygging, tá fíggjarliga støðan hjá felagnum fekk Chevronleiðsluna at steðga
á og leggja Rosebank útbyggingina á hillina.
Nú ljóða aftur aðrir tónar frá amerikanska oljurisanum. Um somu tíð sum felagið kunnger,
at tað fer at siga upp 225 starvsfólkum í Aberdeen vegna sparing og umskipan av
virkseminum, ger tað greitt, at tað hevur ikki slept Rosebank verkætlanini men fer
tvørturímóti at arbeiða víðari við eini útbyggingarætlan, sum fer at kosta 60 mia. kr.
Rosebank er mett at goyma 240 milliónir tunnur av olju.
Chevron er fyristøðufelag og eigur 40% av kelduni. Tað er kortini eitt av teimum virknu
feløgunum á Føroyaøkinum, eysturríkska OMV, sum eigur 50% av loyvinum, eftir at tað í
fjør keypti upp allan partin hjá Statoil sum parturin av eini heimsumfatandi avtalu. Eftir
er so at nevna, at enn eitt felag við stórum áhuga fyri Føroyaøkinum, DONG eigur 10% av
loyvinum.
Tætt við markið
Áhugavert er at bíta merki í, at Rosebank liggur sera tætt upp at føroyskum øki og Súla
Stelkur leitimiðinum, har Statoil borar í løtuni. Fyri Statoil og hini feløgini í hesi boring,
nevniliga OMV og DONG, sum jú eisini eru partnarar í Rosebank, hevur tað eisini stóran
týdning, at Rosebank verður útbygt, tí ein slík útbygging kann fáa týdning fyri eitt
møguligt fund á Súla Stelkur leitimiðinum. Og uttan iva kann tað eisini hava týdning fyri
Chevron og tess partnarar í Rosebank, at tað verður gjørt eitt fund føroysku megin
markið.
Um so er at Súla Stelkur verður eitt fund men eitt fund, sum ikki er nóg stórt til at verða
útbygt einsamalt, so vil ein útbygging av Rosebank hinumegin markið kunna fáa avgerandi
týdning fyri føroyska fundið, sum tá kann bindast í Rosebank.
Nú ljóðar so eisini, at Cambo, sum liggur stutt frá bæði Rosebank og Súla Stelkur, og har
OMV er fyristøðufelag kann blíva útbygd og møguliga knýtast í Rosebank, um so er at ein
sjálvtøðug útbygging ikki er lønandi.
Skjóta seismikk
Sostatt er her talan um sera áhugaverdar útbyggingarmøguleikar. Jarðfeingi upplýsti
herfyri, at tey hava latið OMV eitt forkanningarloyvi. Oljan.fo skilur, at hetta loyvi hevur
sambandi við eina ætlan hjá OMV at skjóta 3 D seismikk á tess Cambo-keldu beint
hinumegin markið. Fyri at kunna skjóta henda seismikkin má felagið eisini sleppa inn á
føroyskt øki. Tað merkir so aftur, at OMV her vil fáa týðandi seismikkdata frá økinum
føroysku megin Cambo.
Vert er eisini at nevna, at OMV í 2015 fer undir eina leitiboring á Blackrock leitimiðinum,
sum liggur millum Rosebank og Cambo og bert fáar kilometrar frá markinum.

Fyri at taka samanum, so hava vit her á marknaleiðunum millum Føroyar og Bretland fleiri
oljufelt, sum saman kunnu gerast ein sokallaður “hub” ella framleiðslukjarni.

