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Tað er ikki óvanligt í oljuvinnnuni, at framleiðandi pallar steðga framleiðsluni í
avmarkaða tíð fyri at gera eftirlit, útbyggingar og umvælingar. Hetta komu tey í Faroe
Petroleum av álvara at føla, tá framleiðslan á stóra Njord pallinum nakað herfyri varð
steðgað. Orsøkin var tann, at Statoil, sum er fyristøðufelag, hevði funnið brek í
sjálvari pallkonstruktiónini. Fyri at kanna hetta nærri og gera neyðugu umvælingarnar
varð skrúvað fyri krananum.

Nù um dagarnar kundi so framleiðslan frá Njord og Hyme leiðunum í norska partinum
av Norðsjónum byrjað aftur. Faroe Petroleum eigur 7.5% í báðum
framleiðslueindunum.
Tað var 21. Juli, at framleiðslan frá Njord og Hyme kundi byrja aftur, eftir at hava
ligið still síðani juli 2013 vegna umvælingar á framleiðslupallin.
Pallurin er umvældur og tann berandi struktururin av pallinum styrktur á staðnum.
Pallurin hevur verið nýttur bæði sum framleiðslu- og boripallur, men verður frameftir
bara nýttur sum framleiðslupallur. Um nýggir framleiðslubrunnar skulu borast verður
tað við øðrum palli.
Væntandi fara Njord og Hyme at framleiða fram til fyrra hálvár av 2016, tá ábøtur og
broytingar skulu gerast aftur á pallinum. Tá verður pallurin helst tikin til lands, har
arbeiðið verður gjørt.
Miðalframleiðslan frá Njord og Hyme var 48.000 tunnur av olju um dagin, og netto til
Faroe Petroleum 3.600 tunnir um dagin. Hetta er ein ikki lítið týðandi partur av
samlaðu framleiðsluni hjá felagnum.
Mett verður at tað er nógv olju eftir á Njord økinum (Njord, Hyme og Snilehorn) sum
kunnu framleiðast við Njord pallinum, bæði við verandi framleiðslubrunnum og
nýggjum framleiðslubrunnum, sum møguliga skulu borast. Eisini eru nógv leitimið eftir
at kanna á økinum.
Feløgini, sum eiga Njord og Hyme umhugsa, hvørjar framleiðslumøguleikar, ið skulu
nýtast í framtíðini.
Pil fundið, sum Faroe Petroleum eisini er partur av og sum varð funnið herfyri, liggur
nær við Njord og kann møguliga bindast í Njord framleiðslupallin, sama er galdandi fyri
Bue fundið, sum Faroe Petroleum somuleiðis er partur av.
Møguliga verður Pil og Bue so mikið stórt, at tað verður ein sjálvstøðug
framleiðslueind. Um ein útbygging fer at verða gjørd er neyvan hugsandi, at Faroe
Petroleum verður partur av henni. Helst fer felagið eins og í øðrum útbyggingum, sum
eitt nú á Maria leiðini, at selja sín part til onnur feløg og skifta um loyvi.

