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Oljuíløgur bjarga Sullom Voe í Hetlandi
Út frá fyrstu forsøgnunum fyri umleið 30 árum síðani skuldi stóri
oljuterminalurin í Sullom Voe longu verið stongdur. Nógva oljan vestan fyri
Hetland heldur tó enn lív í hesum størsta terminalinum í Norðureuropa. Og
nýggja útbyggingin av Clair oljukelduni forlongir livitíðina hjá hesum stóra
arbeiðsplássinum fyribils til 2050. Góð tíðindi Avgerðin hjá bretsku stjórnini at
geva grønt ljós til fleiri stórar útbyggingar av oljukeldum vestan fyri Hetland
koma sera væl við í Hetlandi. Partur av hesum íløgum fara at gagna tí
risastóra oljuterminalinum í Hetlandi, Sullom Voe og forlongja livitíðina hjá
honum heilt fram til ár 2050. Talan er um útbyggingina av Clair oljukelduni,
kallað Clair Ridge, sum verður liðug í 2016. Bara hesin eini parturin av
Clairkelduni er mettur at goyma 640 milliónir tunnur av olju og fer at geva
arbeiði til fleiri hundrað fólk næstu 34 árini. Øll henda oljan fer at verða flutt
til Sullom Voe. Íløgan í Clair Ridge er mett at kosta 40 milliardir krónur. Meira
óvist er við útbyggingini av Schiehallion oljukelduni, har íløgan í nýtt
framleiðsluskip (FPSO) og havbotnsútbúnað er mett til knappar 30 milliardir
krónur. Higartil er oljan frá hesi leiðini endað í Sullom Voe, men møguliga
verður hon í framtíðina flutt beinleiðis til skotska meginlandið. Tað hevur
eisini sera stóran týdning fyri Sullom Voe og Hetland, at franska oljufelagið
Total nakað herfyri gjørdi av at fara undir útbygging av gasskeldum vestan fyri
Hetland fyri eina upphædd uppá góðar 20 milliardir krónur. Setir ferð á
menning Josie Simpson, leiðari fyri heimastýrið í Hetlandi sigur við shetnews
portalin, at tíðindini um útbyggingarnar eru góð fyri Hetland. Tá vit bygdu
terminalin í Sullom Voe fyri meira enn 30 árum síðani roknaði eingin við, at
hann skuldi vera opin heilt til 2050. Hóast framleiðslan ikki verður eins stór
sum fyrr, so fer honum at verða lív lagað í umleið 40 ár aftrat. Og hetta hevur
stóran týdning fyri arbeiðsplássini. Í Hetlandi rokna tey við, at menningin av
oljuvirkeminum vestan fyri oyggjarnar fer at hava stóran týdning fyri
vinnulívið og samfelagsgongdina annars. Útbyggingin av Clair fer at hava
stóran týdning fyri bretskan ídnað og verður øll tann nýggjasta og mest
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framkomna tøknin á oljuøkinum brúkt á teimum báðum pallunum, sum skulu
byggjast og setast upp á leiðunum miðskeiðis millum Hetland og føroyska
markið. Stórur dentur verður lagdur á endurnýtslu av orku og á
umhvørvisvinarligan útbúnað. Eisini verður nýggjasta reservoirtøknin tikin í
brúk fyri at tryggja sær, at sum mest av olju og gassi fast upp úr
undirgrundini. BP er í dag fyristøðufelag fyri 40 olju- og gasskeldur í
Norðsjónum og vestan fyri Hetland, fýra terminalar á landi og eini ørgrynnu
av rørleiðingsskipanum, haðani helvtin av allari bretsku framleiðsluni rennur
ígjøgnum. Umrøddu útbyggingar vestan fyri Hetland hava eisini tilknýti til
Føroyar. Í sambandi við útbyggingarnar av Clair hjá BP og gassframleiðsluni
frá Laggan hjá Total er Føroya Tele partur av verkætlanunum.

