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Gassframleiðsla við markið nærkast

Stórur spenningur er hjá okkara næstu grannum, hetlendingum, nú arbeiðið 

við at byggja út fyrstu gassframleiðsluna á Atlantsmótinum, gongur støðugt 

framá og nærkast málinum. Tað er franska oljufelagið Total, sum saman við 

danska Dong stendur fyri hesi søguligu útbygging, ið kann gerast byrjanin til 

ein nýggjan gasslandslut vestan fyri Hetland. Ein útbygging, sum er mett at 

kosta meira enn 20 milliardir krónur. Bygd verður ein gassverksmiðja í Sullom 

Voe í Hetlandi, og ein rørleiðing verður løgd út til gasskeldurnar, Laggan og 

Tormore, sum liggja miðskeiðis millum Hetland og føroyska markið. Har 

verður útbúnaðir settur upp á havbotninum, sum skal taka ímóti gassinum úr 

undirgrundini og flyta tað víðari til lands. Henda stóra útbygging merkist nógv 

astaðni í Hetlandi, eitt nú kemur nógv útgerð til oyggjarnar. Byggingin av eini 

gassverksmiðju gongur sum ætlað og rørleiðing verður løgd út til havs. Nú eru 

stór veitingarskip farin at flyta út sjálvan framleiðsluútbúnaðin, sum skal 

standa á havbotninum. Eisini føroysk fyritøka er við í hesi stóru verkætlan. 

Tað er Føroya Tele, sum umvegis Shefakaðalin veitir fjarskiftistænastur til 

bæði gassverksmiðjuna í Hetlandi og útbúnaðin til havs. Ætlanin er, at fyrsta 

gassið skal flytast til lands í Hetlandi í 2014. Eftir viðgerð á verksmiðjuni í 

Sullom Voe verður tað so flutt víðari umvegis rørleiðingsskipanina í 

Norðsjónum til St. Fergus í Skotlandi, haðani tað síðani verður koyrt út á stóra 

gassnetið í Stórabretlandi. Bretar seta stórar vónir til hetlendska gassið, tí tað 

skal vera við til at nøkta vaksandi tørvin á gassi til húsarhaldini í landinum. 

Eygleiðarar vilja vera við, at henda fyrsta útbyggingin kann gera, at fleiri aðrar 

gasskeldur í grannalagnum eisini fara at verða útbygdar og harvið kunna gera 

Bretland minni heft at innfluttum gassi úr eitt nú Ruslandi. Tað er ein 

sannroynd, at útbygging av einum undirstøðukervi til gassframleiðslu vestan 

fyri Hetland, tætt upp at føroyska markinum, eisini kann fáa týdning fyri 

framtíðar olju- og gassmenningina á føroyska landgrunninum. Statoil, sum 

borar Brugduna í løtuni, hevur vónir um at finna stórar nøgdir av gassi í 

føroysku undirgrundini. Tað er vert at býta merki í, at hetta hendir um sama 

mundið, sum fyrsta gassútbyggingin fer fram hinumegin markið. Myndir 

Myndirnar, sum heimildarmaður okkara í Hetlandi, Paul Moar hevur tikið, 

vísa tað nógva virksemið, sum er í Hetlandi í løtuni í sambandi við at byggja út 

Laggan og Tormore keldurnar vestan fyri Hetland. Myndir eru eisini frá 

heimasíðuni www.laggantormore.com
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