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Risastórar oljuútbyggingar við markið
BP hevur nú um dagarnar tikið endaliga avgerð um at brúka umleið 25
milliardir krónur til at menna og nútímansgera rissastóru oljukelduna
Schiehallion vestan fyri Hetland, skamt frá føroyska markinum. Tað eru júst
40 ár síðani, at fyrsti brunnurin varð boraður vestan fyri Hetland. Tað skuldu
borast nógvir tíggjutals brunnar, áðrenn rakt varð við kolvetni, og ikki fyrr enn
miðskeiðis í 90-árunum rann fyrsta oljan. Í dag sær øðrvísi út. Nú er økið
vestan fyri Hetland eitt tað mest týðandi framtíðar oljuøkið í Stórabretlandi
við fýra framleiðandi feltum, Foinaven, Loyal, Schiehallion og Clair. Aftrat
hesum koma fleiri nýggjar útbyggingar av bæði olju- og gassfeltum. Nýggjasta
stórhendingin vestan fyri Hetland er avgerðin hjá leiðsluni í BP at byggja eitt
nýtt framleiðsluskip (FPSO) til Schiehallion oljukelduna umframt at menna
útbúnaðin á havbotninum fyri einki minni enn 25 milliardir krónur. Ætlanin
er, at nýggja framleiðsluskipið skal verða klárt at taka í brúk í 2015-16. Tá
verður framleiðslan frá hesum eina tí størsta oljufeltinum í Bretlandi økt til
130.000 tunnur um dagin og við møguleika at goyma 1 millión tons av olju
umborð. Tvífalt so stór sum hildið Oljuframleiðslan frá Schiehallion byrjaði í
1998 og verður mett, at hon kann halda fram til 2035 ella ennn longuri.
Keldan, sum upprunaliga varð mett at goyma 400 milliónir tunnur av olju,
hevur síðani víst seg at vera tvífalt so stór, so hon nærkast eini milliard
tunnum. Higartil eru 400 milliónir tunnur tiknar upp, aðrar 450 mill. tunnur
skulu so framleiðast komandi 25 árini. Forsetin hjá BP fyri Norðsjógvin, Trevor
Garlick sigur - Hesin týdningarmikli mílasteinur er í tráð við strategiina hjá BP
at halda fram við at menna Norðsjógvum sum eitt framtíðar trygd oljuøki.
Báðar hesar oljukeldurnar hava eina langa framtíð, og saman við okkara
partnarum fara vit at gera alt fyri at troyta keldurnar optimalt. Týdning fyri
Føroyar Avgerðin at leingja munandi um livitíðina hjá hesum oljufeltinum,
sum liggur so tætt upp at føroyska landgrunninum kann eisini fáa týdning fyri
møguligar framtíðar oljuútbyggingar tættari markinum og entá inni á
føroyskum øki. Har oljufund eru ov lítil til at kunna verða útbygd einsamøll
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(stand alone), har kann tað hava týdning at kunna binda í eina verandi
framleiðslu so sum Schiehallion. Feløgini, sum eru partur av Schiehallion og
Loyal keldunum eru - BP og SHELL við hvør sínum 36,3% ognarluti, Amerada
Hess við 12,90% og Statoil, OMV og Murphy Petroleum við hvør sínum 4,84%.
Keldur - Shetland News og heimasíður hjá luttakandi oljufeløgunum.

