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Nýggj oljuframleiðsla byrjað millum Hetland og Føroyar

flótandi ffamleióslutøknin, 
sum í høvuðsheitum fevnir 
um sera framkomnan út- 
biínað á havbotninum og 
eitt framleidslu- og 
goymsluskip Henda tøkmn 
varð ttkin í brúk á Foinaven 
feltinum í fjør og verður nú 
førd víðari á Schiehallion- 
økinum

Shiehallíon-oljukeldan 
varð funnin á heysti í 1993 
av bonpallmum Ocean 
Valiant Keldan liggurá 375 
metra dýpi í teigunum 204 
og 205., tkki so langi fiá 
føroyska ftskimarkmum.

Mett verður, at oljukeldan 
goymir 340 milltóntr tunnur 
av olju. Haraftrat kom 85 
mill. tunnur. sum ltggja í 
grannakelduni Loyal.

Ætlanin er at framleiða 
154.000 tunnur av olju um 
dagtn. Framleiðsluskipið, 
sum kemur at liggja á 
feltinum alla tíðina. kann 
goyma 900.000 tunnur av 
olju.

BP hevur gjørt sær stóran 
ómak at liva upp til núúðar 
umhvørviskrøvini við eitt 
nú at koyra gassið niður aft- 
ur í undirgrundina.

Umframt stóra fram- 
leiðslu- og goymsluskipið 
hevur BPeisini latið byggja 
ein serútgjørdan langabát. 
Lord Rannoch. sum skal 
føra oljuna frá fellinum og 
til Sulllom Voe oljuterm- 
inalin umleið eina ferð um 
vikuna. Hesin verður lið- 
ugur í heyst og til ta tíð skal 
tangbáturin Nordic Sa- 
vonita dyta oljuna til lands.

Býtið millum feløgini er 
annars hetta; BP ag Shell 
eiga 33.35% hvør. Amerada

Stóra Schiehallion-oljuøkið vestan 
fyri Hetland varð tikið í brúk ólav- 
søkudag. Hetta er næsta oljufeltið, 
sumfer undir framleiðslu á Atlants- 
mótinum millum Føroyar og Hetland. 
Øll verkætlanin hevur kostað 11 mill- 
iardir krónur.

J an M lller

Ólav søkudag byrjaði fram- 
leiðslan fra ti næsta oljufelt- 
inum millum Hetland og 
Føroyar Talan er um stóra 
Schiehallton oljukelduna. 
sum ltggur miðskeiðis tnill- 
um Hetland og Føroyar. 
Schiehallion er væl størri 
enn Foinaven oljufeltið, 
sum fór undir framleiðslu í 
fjør sum t'yrsta framleiðandt 
oljukeldan nakrantið vestan 
fyn Hetland

I oljuhøpi verður hend- 
íngin ólavsøkudag mett sum 
em stórhending. ti nú verður 
oljuframleiðslan frá hesum 
nýggja økmum í Atiants- 
havi fleirfaldað

BP operatørur
Oljufeløgini. sum standa 
fyn Schiehallionfeltinum. 
eru BP, sum er operatørur. 
Shell. Statoil. Amerada 
Hess. Murphy og OMV

I øllum Schiehallionøki- 
num eru 29 brunnar í fýra 
ymiskum bonøkjum. Tann 
nýggjasta tøknin innan olju- 
framleiðslu er likin í bnik 
og fer mesta av arbeiðinum 
fram á sjálvum havbotnin- 
um. Haðani ganga oljuleið- 
ingar upp til tað nsastóra 
framleiðslu- og goymslu- 
skipið. ,.Schiehallion“. 
Hetta slagið av skipum er 
avloysann ul gomlu fram- 
leiðslupallarnar Skipið er 
tað størsta nýbygda av sín- 
um slag í heiminum. Tað er 
bygt í Belfast í Norðurír- 
landi. Tvey tangaskip skulu 
tøra otjuna frá framleiðslu- 
og goymsluskipinum til 
oljuhavnma Sullom Voe í 
Hellandi.

BP-stjórin fyri hesi verk- 
ætlamni. Pat McHugh. er 
sera fegin um. at tað hevur 
evdnast at fara undir fram- 
leiðslu einans 27 mánaðir 
t ftir, at avgerð v arð ukm um 
at fara undir verkætlanina 
og minni enn fimm ár eftir. 
at oljufeltið varð funnið.

11  m illa rd ir krónur
Kostnaðurin fyri alla verk- 
ætlanma er nærum 11 milli- 
ardtr krónur Umleið 80% 
av øllum arbeiðtnum er 
gjørt av fyritøkum í Bret- 
landi. Ikki fæm enn 3000 
fólk hav a havt tilknýli til 
verkætlanina

Umstøðumar vestan fyn 
Helland eru rxttiliga nógv 
øðrvísi enn tær í Norðsjón- 
um, og tí hava oljuserfrøð- 
ingar útviklað eina heilt 
nýggja tøkni. tann sokallaða

Schiehallion - 
oljuframleidslu- og 
goxmsluskipit7 sum liggur 
stuttfrá førnyska 
fiskimarkinum og sum nú 
er farið undir framleiðslu

Hess 15,6% og Statoil, 
OMV og Murphy 5,8% 
hvør. Grannakelduna Loyal 
eiga BP og Shell helvt um 
helvt.

Schiehallion oljuøkið 
liggur stutt frá Foinaven. 
Norðuri liggur 
grannakeldan Loxul. Slóra 
Clairfeltið. sum var funnið 
fyri 20 árum síðuni. híðar 
enn. Møguliga verður 
farið uruiir framleiðslu frá  
tí fehinum tíðliga í  nccstu 
øíd.

Stóri oljutemiinalurin í 
Sullom Voe í Hetlandi. Vit 
síggja framleiðslu- og 
goymsluskipið Schie- 
hallion nr. tvey frá  vinstru. 
Her ger tað klárt at fara 
út áfeltið. har tað nú 
liggur og helst kemur at 
liggja ncestu 20 árini. 
Oljan verður so avskipað 
til henda oljuterminalin.

Serútgjørda tangaskipið, 
sum verður bygt í  Korea 
og sum skal flyta oljuna 
frá  Schiehallion til Sullom 
Voe oljuterminalin í 
Hetlandi. Mxndir BP


