4

Nr. 152 - 13. august 2004

Oljurisin Clair úr dvala:

Nýggj oljuleið nærkast á Atlantsmótinum
OLJA
Jan Müller,
jan@sosialurin.fo
Um nakrar fáar mánaðir,
móti endanum av hesum
árinum, byrjar fyrsta oljuframleiðslan frá tí risastóra
oljufeltinum Clair, vestan
fyri Hetland. Hetta er
størsta fundið, er gjørt á
bretska
landgrunninum
yvirhøvur og varð fundið
gjørt í 1978. Ikki fyrr enn
nú 25 ár seinni hevur borið
til við nýggjastu tøknini at
menna ein part av oljufeltinum. Talan er um eina íløgu
uppá fleiri milliardir kr.
Fyri stuttum varð sjálvur
oljupallurin fluttur út á feltið og settur á beinini. Talan
er um eina konstruktión,
sum vigar 11.000 tons.
Hetta er samtíðis heimsins
tyngsta konstruktion, sum
er flutt á hjólum á landi
nakrantíð. Oljupallurin er
settur saman á skipasmiðjuni í Wallsend í Bretlandi.
Tað er fyritøkan, AMEC,
sum hevur staðið fyri arbeiðinum. Tað var serútgjørdi kranabáturin Saipem

Oljupallurin, sum vigar 11.000 tons verður settur á beininini
á Clairfeltinum vestan fyri Hetland. Ein nýggj epoka í
oljuvinnuni á Atlantsmótinum. Mynd David Gold í BP
blaðnum Horizon.

7000, sum flutti tunga pallin á endaastøðina á leiðinum millum Hetland og
Føroyar.
Um henda fyrsta royndin
at menna Clairoljufeltið
eydnast til fulnar, so verður
av álvara tosað um at
byggja út við enn einum
oljupalli og møguliga
tveimum.
Altjóða oljuvinnan hevur

stórar vónir til Clairfeltið,
sum loksins fer undir framleiðslu. Framleiðslan fer at
fáa stóran týdning fyri leiting á Atlantsmótinum, tí nú
er infrasstrukturur tøkur.
Keldur í oljuverðini vilja
vera við, hetta kann koma
at skunda undir aðrar útbyggingar eisini. Frammanundan eru bara tvey øki farin undir framleiðslu, nevni-

Clairfeltið er risastórt Tað var funnið í 78, og nústaðni er tøknin so framkomin at farast kann
undir framleiðslu. Longu nú er rørleiðing løgd frá Clair til Sullom Voe. Vit síggja eisini
gassleiðingina, sum er løgd frá Schiehallion við føroyska markið víðari framvið Clair og til
Sullom Voe. Ein infrastrukturur er við at gerast veruleiki á Atlantsmótinum, og kann hesin
eisini fáa stóran týdning fyri framtíðar fund á føroyska landgrunninum. Oftani er nettupp
infrastrukturin grundarlagið undir metingum hjá oljufeløgunum, skulu tey byggja felt út.

liga Foinaven og Schiehallion. Nú er so Clair
komið aftrat og helst verður
eisini Suilvenfeltið nær føroyska markinum eisini bygt
út.
Um vit so gita, at
Cambofeltið við markið er

so mikið lønandi, at tað eisini verður bygt út, tá má
sigast, at Atlantsmótið hevur fingið ta tyngd og tann
týdning, sum londini og
oljuvinnan hevur havt ynski
um. At fleiri øki á Atlantsmótinum eru og verða boð-

in út bæði á føroyskum og
bretskum øki kann so eisini
vera við til at seta heilt nýtt
ljós á hetta økið, sum fyri
ikki so nógvum árum síðani var mett at vera alt ov
váðiligt og ókent til at gera
størri íløgur í.

Gongu- og sjórænaratúrur við Johannu leygardagin
FERÐAVINNA
Tíðindaskriv

Gongufólk hvíla seg frá
túrinum tann 3. juli

Leygarmorgunin gongutúrur Øravík - Porkeri:
Bussur koyrir av Kunn-

Teistaveitsla á Sandi
Teistin siglir um kvøldið
- og tað skal feirast
GRILL
Tíðindaskriv
Endiliga ber til at vera alt kvøldið á Sandoynni! Teistin
er farin at sigla seint - og tí bjóða vit í grillveitslu á
sandinum á Sandi fríggjakvøldið, sigur Sandoyar
Kunningarstova og Ungmannafelagið Virkið í tíðindaskrivi.
– Matinum taka vit okkum av - tað er bara at koma
suður til størstu sandstrond í Føroyum at hugna sær.
Og norðuraftur slepst klokkan 22.30.
Vit tendra grillirnar klokkan 18.00, men Teistin siglir
fyrsta túr av Gomlurætt longu klokkan 07.30, so tað
ber til at njóta oynna allan dagin.
Til dømis ber til at síggja hana frá vestursíðuni fríggjadagin fer seksæringurin Hvíthamar tríggjar túrar vestur um Sandoynna. Klokkan 10, klokkan 14 og
17.30.
Báturin er góðkendur til 12 ferðafólk, og Jóan Petur
Clementsen, ið sjálvur hevur smíðað bátin, er skipari.
Pláss kunnu bíleggjast á Kunningarstovuni á Sandi
Um kvøldið sleppa børnini ein túr í ánni Niðri á Sand
við jollu, um tey eiga eina 10-krónu. Vit syrgja fyri
bjargingarvestum.

ingarstovuni í Vági kl.
10.00 og av Kunningarstovuni á Tvøroyri kl. 10.30 til
Øravíkar.
Gingið verður inn til
hagaportrið omanfyri Øravík. Gingið verður framvið
Tinggilinum Uppi millum Stovur, har suðuroyingar í gomlum døgum hildu
ting. Landslagið er sermerkt við gilum og hvøssum ryggum. Her er eisini
Tingborðið og helst fer
onkur at fortelja søgnina
um Snæbjørn sum dømdur
at arbeiða 4 ár í bolti og
jarni á Bremerholm.
Gingið
verður
um
Mannaskarð og her er
framúr gott útsýni ein góðveðursdag yvir Dalin og
Hovsvøtnini. Vit ganga
eystanfyri Laganfellið og
oman til vøtnini. Síðani
framvið ánni eftir vegagilið. Komið verður yvir til
grótbrotið í Skørðini. Staðkend heimildarfólk eru við
á túrinum

Eftir loknan gongutúr
verður koyrt við bussi úr
Porkeri til ávikavist Kunningarstovurnar í Vági og á á
Tvøroyri. Latið bilin standa
við kunningarstovurnar,
eftirsum bussur koyrir er
ikki neyðugt at hava egnan
bil til gongutúrarnar. Soleiðis hevur gongufólkið
ikki høvuðbrýgg eftir loknan túr, at fara eftir bilinum
við byrjunarstaðið fyri
gongutúrin.

oyri tlf. 372480/ 284480 í
seinasta lagi fríggjadagin
16.00.
Leygardagin kl. 17 sjórænaratúrur við sluppini
Johannu
Serligt barnatiltak verður
leygardagin við Johannu.
Johanna fer av bryggjuni
í Vági kl. 17.00, hon loysir
frá landi, men fer bara stutt
útfrá og leggur stilt millum
flakavirkið og grótkastið.
Johanna verður aftur um 19
tíðina.
Børn frá 0 - 100 ár ílætin
sum sjórænarar hava atgongd. Hvat fer at henda er
ein loyna enn. Børnini
sjálvi eiga løtuna og fara
helst at spæla teimum
vaksnu eitt puss.

Gott at hava við!
Øll sum koma umborð
mugu onkursvegna verða
ílætin sum sjórænarar.
(turriklæði um høvdi ella
eygnaklaffa fyri
ella
kanska hava eitt svørð við).
Verið í heitum og góðum
klæðum, góðum skóm ella
styvlum.

Tilmelding og prísur
Tað er avmarkað luttøka til
hetta tiltakið. Kostnaður
fyri hvønn kr. 70,- íroknað
prísin er ábit og tostadrykkur umborð á Johannu.
Bindandi tilmelding til
túrin skal gerast á kunningarstovuni í Vági á tlf.
374342/284342 ella á
kunningarstovuni á Tvøroyri tlf. 372480/284480 í
seinasta lagi fríggjadagin
16.00.

Tilmelding og prísur
Kostnaður fyri gongutúrin
og busskoyring er kr. 100,fyri vaksin men fyri børn er
tað ókeypis.
Bindandi tilmelding til
túrin skal gerast á kunningarstovuni í Vági á tlf.
374342/ 284342 ella á
kunningarstovuni á TvørFrá vinstru Eyðstein, Árni,
Sirið, Rani og Nancy.
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Børnini fara í skúla
mánadagin - í Suðuroynni hendir ein
rúgva leygardagin
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