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Týðandi avtalur undirskrivaðar um framleiðslu og tillagingar á pallinum 

Atlantic Petroleum boðar í dag frá, at felagið, saman við fyristøðufelagnum á Orlando 

leiðini, Iona Energy UK Limited (Iona), hevur undirskrivað allar neyðugar avtalur við CNR 

International (U.K.) Limited, ið er fyristøðufelag á Ninian Central pallinum, viðvíkjandi 

framleiðsluni úr Orlando útbyggingarleiðini. Atlantic Petroleum eigur 25% av loyvinum, og 

Iona hini 75%. 

Orlando er ein útbygging við einum brunni, ið verður bundin í Ninian Central pallin. 

Útbyggingarætlanin varð góðkend í apríl 2013. At byrja við verður framleiðslan úr Orlando 

umleið 2.600 tunnur til Atlantic Petroleum. í 2013 metti óhefta ráðgevarafelagið Gaffney 



Cline & Associates at goymslan inniheldur 3,8 mió. tunnur av oljulíka (proven plus 

probable boe). Ein av avtalunum lýsir,hvussu arbeiðast skal ímóti framleiðslu úr Orlando 

útbyggingarleiðini, har felags málið er,at framleiðslan skal byrja síðst í 2016. Komið er 

longu langt við fyrireikingunum at seta upp útgerð á Ninian Central pallinum í 2015. 

Arbeiðið á havbotninum og borivirksemið skal eftir ætlan byrja á vári 2016. 

Útbyggingarætlanin fyri Orlando fevnir um at bora ein 3.000 føtur langan horisontalan 

brunn út frá áður boraða brunninum 3/3b-13z, ið skal útgerðast við tveimum 

elektroniskum pumpum. Ein undirsjóvarleiðing og leiðingar til streymveiting og stýring 

skulu leggjast ímillum brunnin og Ninian Central pallin, ið liggur umleið 10 km vestanfyri 

Orlando leiðina. 

Orlando undirsjóvarleiðingin er framleidd, og somuleiðis eru tær leiðingarnar, ið skulu 

veita streym til tær elektrisku pumpurnar. Leiðingin til stýringina verður væntandi liðug 

tíðliga í 2016. Stýriskipanin og útgerðin, ið skal setast á havbotnin, verða framleidd í 

løtuni. Aðrar avtalur viðvíkjandi útgerðini á havbotninum eru við at vera uppá pláss, í 

samsvari við ætlanina um framleiðslubyrjan síðst í 2016. 

Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum 

‘Vit eru sera fegin um at neyðugu avtalurnar um at tryggja framleiðsluleiðina eru komnar 

uppá pláss, og at fyristøðufelagið á Ninian leiðini hevur bundið seg til at móttaka 

framleiðsluna frá Orlando leiðini. Hetta er síðsta handilssliga stig á leiðini ímóti eini 

útbygging, har fyrsta framleiðslan verður síðst í 2016. Orlando er ein týðandi liður í 

okkara vakstrarætlan, og vit vænta at okkara verandi framleiðsla meira enn tvífaldast við 

ársenda 2016. Vit síggja fram til at samstarva við Iona og samstarvsfeløgunum á Ninian um 

hesa verkætlan.‘ 

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627174&

lang=en 
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