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Milliardasáttmálar í grannalagnum

Tað eru ikki smápengar, sum koma á borðið, tá tað um oljuútbyggingar í 

okkara nærmasta nærumhvørvi, vestan fyri Hetland ræður. M.a. hevur 

oljufelagið BP gjørt av at gera íløgur uppá fleiri tíggjutals milliardir í verandi 

og nýggj oljufelt skamt frá føroyska markinum. Technip ger gott hál Tað gerst 

alsamt meira vanligt at seta upp útbúnað á sjálvum havbotninum og er hetta 

vorðin ein rættiliga stórur ídnaður. Størsta einstaka sáttmálan fyri útbygging 

á havbotninum nakrantíð í hesum økinum hevur franska fyritøkan Technip 

fingið, uppá ikki minni enn knappar 5 milliardir krónur. Talan er eisini um eina 

ta størstu og kostnaðarmiklastu undirsjóvarútbygging nakrantíð á bretska 

landgrunninum. Fyritøkan skal samskipa ta sokallaðu Quad 204 verkætlanina, 

sum snýr seg um útbúnað til nútímansgerð og útbygging av størstu 

oljukelduni í Bretlandi, nevniliga Schiehallion, sum liggur eystan fyri føroyska 

markið. BP skal skifta út sjálvt framleiðslu- og goymsluskipið, FPSO. 

Endamálið við útbyggingini er at økja um framleiðslutíðina hjá Schiehallion og 

Loyal keldunum til at framleiða 450 mill. tunnur av olju fram til ár 2035. 

Arbeiðið er ætlað at byrja næsta ár. Feløgini, sum eru partur av 

oljukeldunum, eru umframt BP, sum er fyristøðufelag, Hess, Murphey 

Petroleum, OMV, Shell og Statoil. Sáttmálin fer at geva arbeiði til nógvar 

fyritøkur í Skotlandi. Aðrar útbyggingar Eisini aðrar stórar útbyggingar eru í 

gong vestan fyri Hetland. BP stendur fyri enn eini risastórari útbygging av 

Clair oljukelduni. Aftrat hesum kann nevnast, at BP eisini er farið undir ein 

rættiliga áhugaverda leitiboring, North Uist skamt frá føroyska markinum. 

Franska oljufelagið Total stendur saman við danska DONG fyri fyrstu 

gassútbyggingini nakrantið í hesum økinum fyri 20-25 milliardir krónur. Stórt 

gassorkuverk verður bygt í Hetlandi og júst í hesum døgum er heimsins 

størsta kaðalskip við at gera klárt at leggja eina gassleiðing úr Hetlandi til 

gasskeldurnar til havs. Tá henda útbygging er liðug í 2014 er skaptur 

spildurnýggjur møguleiki hjá øðrum smærri gassfeltum at knýta í 

gassleiðingina hjá Total. Nú vit eru inni á íløguvirksemi vestan fyri Hetlandi 

komandi árini standa eisini tvær aðrar oljukeldur fyri útbygging, Rosebank og 

Cambo. Her verður eisini talan um milliardaíløgur, og nú bretska stjórnin 

hevur gjørt av at lækka skattin hja teimum fyritøkum, sum vilja gera íløgur 

vestan fyri Hetland er greitt, at nógvar útbyggingarætlanir, sum hava verið á 

einum ivamarki, nú bráddliga kunnu løna seg. Her kemur so eisini góði 

oljuprísurin inn í myndina. Alt hetta hendir um somu tíð, sum farið verður 

undir at bora ein hin mest áhugaverda og dýrasta brunnin á føroyska 

landgrunninum nakrantíð, Brugdan 2.
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