
 
Deepsea Aberdeen komin til oljuleiðirnar nær føroyska markið, har hann skal bora brunnar fyri BP komandi sjey 
árini. 
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Um somu tíð sum nógvar boriverkætlanir mestsum kring allan heim verða lagdar á hillina 
til at bíða eftir hægri oljuprísum, hendir júst tað øvugta eystan fyri føroyska markið. Í 
hesum døgum er spildurnýggi boripallurin “Deepsea Aberdeen” farin undir eina sjey ára 
boriverkætlan fyri BP, Shell og OMV. Talan er um stóru oljukeldurnar Loyal og 
Schiehallion, sum liggja skamt frá føroyska markinum, har tað verða gjørdar útbyggingar 
og nýíløgur fyri hundraðtals milliardir kr. 



So mikið stórar eru goymslurnar í undirgrundini, at oljufeløgini eru farin undir eina 
risastóra verkætlan, sum skal økja um framleiðsluna og leingja munandi um livitíðina hjá 
keldunum. Eitt nýtt framleiðsluskip, Glen Lyon, verður bygt,  og nýggjur útbúnaður verður 
settur á havbotnin.Glen Lyon skal taka ímóti fyrstu oljuni seint í 2016. Verkætlanin, sum 
ber heitið “Quad 204” verður mett sum ein av teimum størstu í okkara parti av heiminum. 
Hon skal tryggja Bretlandi olju og gass í mong ártíggju. Tað er Odfjell Drilling, sum eigur 
pallin, ið BP hevur leigað í eitt tíggju ára skeið. 

Umframt hesa risaverkætlan so tætt upp at føroyska landgrunninum, stendur BP eisini fyri 
enn eini nýggjari útbygging av Clair oljukelduni, kallað Clair Ridge. Tað verður næsta 
útbyggingin og verður harumframt eisini arbeitt við at finna rætta staðið á hesi risastóru 
oljukeldu at byggja út tríðja framleiðslustaðið.  

Við føroyskum eygum kann ein siga, at hetta stóra virksemi so stutt frá markinum, fer 
uttan iva framhaldandi at varðveita áhugan hjá altjóða oljufeløgum fyri føroyska økinum. 
Hóast turrar brunnar í Føroyum, so gevur tað vónir fyri føroyska økið í frmatíðini, at so 
stórar útbyggingar av oljukeldum og undirstøðukervi fara fram í næsta grannalag. Aftrat 
hesum koma eisini ætlanir um at byggja út Rosebank kelduna, ið liggur uppaftur tættari 
markið. Eftir at hava lagt ta útbyggingina á hillina í eina tíð, er Chevron, sum er 
fyristøðufelag nú av álvara farið undir at raðfesta útbyggingina. Hetta tí tað hevur borið 
til at minka munandi um útreiðslurnar eftir nærri kanningar. Eitt nú er úrslitið av hesum 
kanningum, at tað verður ikki neyðugt at bora so stórt tal av framleiðslubrunnum, sum 
upprunaliga mett. 

Eisini aðrastaðni á Atlantsmótinum eru glottar, hóast ringu tíðirnar í oljuvinnuni. Total og 
Dong eru við at leggja seinastu hond á stóra gassútbygging, og sunnan fyri eru feløgini 
Premier Oil og Hurricane hvør í sínum lagi við at leggja til rættis útbyggingar av tveimum 
nýggjum oljuleiðum. 
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