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Aftur ein risastór oljuútbygging í Hetlandi

Tær tykjast ongan enda at fáa  útbyggingarnar í Hetlandi í kjalarvørrinum á 

mongu nýggju olju- og gasskeldunum á Atlantsmótinum millum Hetland og 

Føroyar. Nú boðar leiðslan í størstu fyritøkuni í Hetlandi, Sullom Voe 

oljuterminalinum frá, at tað skjótt verður farið undir at byggja út og 

nútímansgera størsta oljuterminalin í Norðureuropa, Sullom Voe. Útbyggingin 

saman við umvælingum , sum fer at kosta einar 3 milliardir krónur, fer at 

tvívalda livitíðina hjá hesi eini tí størstu inntøkukelduni hjá grannanum fyri 

sunnan við 30 árum ella meira. Upprunaliga varð mett, at oljumóttøkustøðin 

fór at virka fram til ár 2000. Nú verður tosað um ár 2050. Tað eru tey mongu 

nýggju olju- og gassfundini serstakliga vestan fyri Hetland og í stóran mun 

tætt upp at føroyska markinum, sum nú hava skapt grundarlag fyri eini 

nærsagt endurføðing av hjartabarninum hjá hetlendingum, Sullom Voe. 

Oljuterminalurin, sum tekur tikið ímóti olju og gassi frá keldunum bæði 

eystan og vestan fyri Hetland, hevur havt alstóran týdning fyri hetlendska 

búskapin í meira ein mansaldur. Útbyggingin og nútímansgerð av støðini 

Oljuterminalurin hevur verið virkin í 34 ár, og tí er neyðugt at nútímansgera 

stórar partar av útbúnaðin so sum stóru tangarnar. Eisini er ætlanin at byggja 

nýtt gassorkuvirki, nú roknast má við stórari gassframleiðslu frá økinum 

vestan fyri Hetland. Hetta fer so at koma aftrat tí gassvirki, sum Total longu er 

í ferð við at byggja nærhendis Sullom Voe. Stjórin á Sullom Voe, Arthur 

Spence sigur við Shetland Times, at nógv er broytt á støðini hesi mongu árini. 

Í byrjanini komu 1,6 mill. tunnur av olju upp um dagin í Sullom Voe frá Ninian 

og Brent framleiðslupallunum eystan fyri Hetland. Nú er talið einans 150.000 

tons, meðan Schiehallion og Clair frá økinum vestan fyri Hetland lata 100.000 

tunnur um dagin. Ein triðingur upp í Hetlandi Terminalurin framleiddi einans 

9.2 milliónir tons av olju seinasta ár, men síðani hann lat upp fyrst í 80-unum 

eru 1.07 milliardir tons av olju farin um terminalin  ein triðingur av allari tí 

bretsku oljuframleiðsluni offshore. Nú sær bjartari út eftir at bretska stjórnin 

hevur lækkað skattin á útbygging vestan fyri Hetland. Hetta hendir um somu 

tíð, sum virksemi eystan fyri Hetland er minkað nógv. Tískil er tað økið millum 

Hetland og føroyska markið, eisini kent sum Atlantsmótið, ið fer at eiga lívið í 

Sullom Voe í framtíðini. Tað er serstakliga BP, sum stendur fyri stórum parti 

av framleiðsluni og er felagið í løtuni við at leggja seinastu hond á eina 

útbygging av risastóru Clair oljukelduni vestan fyri Hetland við tveimum 

framleiðandi pallum. Fyrsta framleiðslan haðani kemur til Sullom Voe í 2016. 

Føroyar og Sullom Voe Um fólkini aftanfyri hesa útbygging eisini hava 

komandi olju- og gasskeldur á føroyska landgrunninum í huganum skal vera 

ósagt, men tá útbyggingin eisini skal fevna um nýggjar framleiðslur við markið 

komandi árini, so er ikki av leið at gita, at tað eisini verður lagt upp fyri 

møguligum komandi føroyskum olju- og gassfundum tætt við markið. Ein 

kann imynda sær, at hesi kunnu gerast partur av virkseminum á Sullom Voe í 

framtíðini, um ikki aðrar flutningsloysnir verða funnar t.d. at olja og gass 

verður flutt til lands í Føroyum ella verður flutt beinleiðis av olju- og 

gassleiðunum á landgrunninum til Skotlands, har stóri terminalurin St. Fergus 

hevur dyrnar opnar. Stórar útbyggingar verða framdar vestan fyri Hetlandi 

komandi árini. Fyrsta gassframleiðslan nakrantíð í økinum verður veruleiki um 

fá ár. Total og DONG eru í ferð við at byggja eina stóra gassverksmiðju í 

Sullom Voe økinum umframt at leggja kaðal út til gasskeldurnar Laggan og 

Tormore. BP er farið undir at byggja ein spildurnýtt FPSO skip til risastóru 

oljukelduna Schiehallion fyri tíggjutals milliardir umframt at byggja út Clair 

oljukelduna við enn einum framleiðsluøki, Clair Ridge. Aftrat hesum koma 

oljukeldurnar Rosebank, Cambo og Tornado, ið allar liggja beint upp at 

føroyska markinum. Tær verða eftir øllum at døma bygdar út til framleiðslu 

komandi árini eisini. Hetta er bert ein partur av tí, sum hendir og fer at henda 

í økinum millum Hetland og føroyska markið komandi árini. Tað er greitt, at 

við so stórum framleiðsluvøkstri komandi ári verður brúk fyri at gera munandi 

íløgur í Sullom Voe. Tað eru hesar, sum nú verða umrøddar í Hetlandi. Men 

fyrst skulu tey 27 oljufeløgini, sum eiga Sullom Voe, taka støðu til 

útbyggingarnar. Flotta og kinverjar Áhugavert er eisini at merkja sær, at tað í 

Orknoyggjunum finst en nein oljuterminalur, nevndur Flotta, sum eisini tekur 

ímóti olju frá framleiðsluleiðunum vestan og eystan fyri Hetland. Ein kann 

siga, at hann er kappingarneytin hjá Sullom Voe. Herfyri frættist, at kinesisk 

íløgufeløg hava keypt nærum helvtina av partabrøvunum í Flotta 

oljuterminalinum. So kinverjar eru í grannalagnum og ein kann spyrja, nær 

teirra íløguhugur fer at ganga longur vestureftir  móti Føroyum!
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