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Byggja nýtt oljuhotell í Hetlandi

Vaksandi oljuvinnan í Hetlandi, og tað avleidda virksemið hon hevur við sær, 

kann vera ein góður mátistokkur fyri, hvat stendur Føroyum í boði, um olju- 

og gassfund verða gjørd á landgrunninum. Nýtt oljuævintýr Hóast tað eru 

meira enn 30 ár síðani, at oljufeburin rakti hetlendingar, so tykist eitt nýtt 

oljuævintýr at vera ávegis. Nógvar nýggjar olju- og gasskeldur eru komnar 

undan kavi seinastu árini, og stórar útbyggingar eru í stoypiskeiðini. Tann 

útbyggingin, sum er komin longst, er fyrsta gassframleiðslan frá 

hetlandsleiðunum. Talan er um gasskeldurnar Laggan og Tormore miðskeiðis 

millum Hetland og føroyska markið. At hýsa teimum mongu hundrað 

arbeiðarunum, sum byggja eitt stórt gassvirki í Sullom Voe eru settir upp fleiri 

íbúðarbygningar. Tá gassvirkið, ið skal taka ímóti fyrsta gassinum, er liðugt , 

verða teir tiknir niðuraftur. Men nógv fólk fer at arbeiða á nýggja 

gassvirkinum, og hetta setir nýggj krøv til hotellkapasitetin í Hetlandi. Fyri at 

nøkta henda tørv verður nú bygt eitt spildurnýtt hotell við 100 kømurum Tað 

er BDL Management í Glasgow, sum byggir nýggja gistingarhúsið, ið er mett 

at kosta 60 milliónir krónur. Hotellið verður bygt nær bygdini Brae og verður 

liðugt um eitt ár. Byggiarbeiðið er júst farið í gongd. Byggifelagið McAleer & 

Rushe úr Norðurírlandi hevur fingið uppgávuna at byggja hotellið. Tá hotellið 

verður tikið í brúk verða 30 heildagsstørv og 10 parttíðarstørv har. Longu 

áðrenn byggingin er farin í gongd hevur franska orkufelagið Total bílagt 100% 

av kømurunum tað fyrsta árið og 80% komandi seks árini. So endurfødda 

kolvetnisvinnan í Hetlandi fer at skapa nýggj arbeiðspláss bæði á komandi 

gassvirkinum í Sullom Voe og í tí avleidda virkseminum, eitt nú á nýggja 

hotellinum nærhendis Brae. Myndir Soleiðis fer nýggja hotellið í Hetlandi at 

síggja út.
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