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Atlantic Petroleum (AP) byrjar nú oljuboring á Norðhavinum, í økinum sum kallast Roald 

Rygg í norskum sjógvi. Í einum boðum til keypsskálan í Oslo verður sagt at samtakið sum 

AP er ein partur av, nú gera klárt til at byrja boringina. Avgerðin kemur aftaná at AP og 

Statoil tann 23. februar samdust um at Statoil skuldi keypa partar av loyvinum hjá AP á 

hesum økinum. 

Tað er boripallurin Transocean Spitsbergen sum í gjár var komin uppá pláss á Roald Rygg, 

og kundi byrja boringina. Ætlanin er at bora 3420 metrar, og rokna verður við at hetta 

kemur at taka umleið 35 dagar. 

Roald Rygg liggur beint við Snefrid Nord-ætlanina, har bæði gass og olja bleiv funnin fyri 

stuttum. Hetta er eitt sera áhugavert øki, og serfrøðingarnir rokna við at fleiri olju- og 



gassfund verða gjørd. Loyvini liggja í tilknýti til Aasta Hansteen-øki, sum Statoil ætlar skal 

koma í framleiðslu í 2017. 

Í Roald Rygg-samtakinum eru hesi feløgini við: Statoil er fyritaksfelag við 42,5 prosentum 

av loyvinum. Centrica hevur 20 prosent, Petoro 20 prosent, Wintershall 10 prosent og 

Atlantic Petroleum Norge 7,5 prosent.- Vit eru sera væl nøgd við at klárt er at bora á 

Roald Rygg so stutt aftaná at vit gjørdu avtaluna við Statoil, sigur Ben Arabo, stjóri í 

Atlantic Petroleum.  

- Í samband við menningina av gassøkinum í Aasta Hansteen-ætlanini, so er hetta eitt sera 

áhugavert øki, serliga fyri nýggj gassfund. Harafturat er tað fyri okkum í Atlantic 

Petroleum sera áhugavert at olja eisini er funnin undir gass-kelduni á Snefrid Nord. Hetta 

hevur jaliga ávirkan á okkara felag, sum hevur tryggja sær fleiri áhugaverd leitiloyvir í 

hesum partinum av Norðhavinum, sigur Ben Arabo. 

AP eigur í seks loyvum á hesi leiðini. 

- Vit hava allatíðina mett at umframt gass, so er eisini olja í hesum økinum, og tað 

prógvar tað sum er funnið á Snefrid Nord, sigur hann. 
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