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Rosebank oljuútbygging við markið nærkast

Risastóra oljuútbyggingin hjá Chevron skamt frá føroyska markinum, 

Rosebank, er komin eitt risafet nærri málinum, nú Chevron hevur boðið 

oljuídnaðin inn til undangóðkenning fyri at kunna bjóða uppá tær ymsu 

uppgávurnar í sambandi við útbyggingina. Henda eisini fyri okkum føroyingar 

týdningarmikla útbygging er mett at kosta einar 40 milliardir krónur. Hetta 

skrivar blaðið Upstream. Ein umboðsmaður fyri Chevron váttar, at felagið 

hevur sent ídnaðarfyritøkum innbjóðan til at vera við í tí tøkniligu sera 

krevjandi útbyggingini men vil einki siga um tíðarætlanina. Ein kelda vil tó 

vera við, at hol verður sett á undangóðkenningina í summar og fer hon at 

vera í 12 til 15 mánaðir. Tað hevur eisini ljóðað, at Chevron miðjar móti at 

taka endaliga avgerð um útbyggingina einaferð í 2013. Chevron ætlar at 

byggja út Rosebank við einum nýggjum FPSO oljuskipi, sum kann taka millum 

800.000 og 1,3 milliónir tunnur umframt at fevna um brunnar á 

havbotninum. Sum skilst er verkætlanin ikki uttan avbjóðingar bæði orsakað 

av tí harðføra veðurlagnum, eini torgreiddari jarðfrøði og kapping við onnur 

øki hjá Chevron kring heimin um at fáa neyðugu pengarnar til útbygging. Eftir 

øllum at døma skal Chevron til at raðfesta, hvørji øki tað vil byggja út 

komandi árini. Møguliga er avgerðin hjá bretsku stjórnini at lækka skattin á 

útbyggingin av nettup tí slagnum Chevron er í gongd við á Rosebank økinum, 

ein hjálpandi hond til at fáa tey í Chevron, sum sita á pengakassanum til at 

raðfesta økið vestan fyri Hetland. Tað hevur eisini ljóðað, at Cambo keldan í 

grannalagnum fer at verða bygd út sum partur av Rosebank verkætlanini men 

enn er hetta ikki váttað. Enn ein stór útbygging í grannalagnum er í gongd í 

løtuni. Tað er BP, sum byggir eitt spildurnýtt goymslu- og framleiðsluskip til 

Schiehallion oljukelduna, sum er tann størsta framleiðandi oljukeldan á 

bretska landgrunninum. Um so er, at endalig avgerð at byggja út Rosebank 

fellur í komandi ári, so fer fyrsta oljan at koma upp í 2017 ella 18. Rosebank 

er mett at goyma 250 milliónir tunnur av olju. Oljan fer at verða flutt til 

Hetlands við tangabátum. Rosebank var funnið í 2004. Oljan liggur millum 

basaltfláir og er tí torfør at fáa upp. Eisini er har nógv gass, sum ger eina 

útbygging truplari. Neyðugt verður helst at leggja eina gassleiðing til 

Hetlands. Slík útbygging kann hava týdning fyri møgulig gassfund á føroyskum 

øki í framtíðini, nú Rosebank liggur so tætt upp at markinum. Mynd Rosebank 

liggur vestan fyri Hetland. Mynd Upstream.
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