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1400 mans byggja gassvirki í Hetlandi
Í vár verður farið undir enn ein týðandi part av størstu einstøku
byggiverkætlanini í Skotlandi, nevniliga bygging av einum stórum gassvirki í
Sullom Voe í Hetlandi. Ikki færri enn 1400 fólk fara at arbeiða við hesi
byggiætlan, so har verður ikki sørt av eini innrás av fólki upplýsir Shetland
News. Talan er um ein part av tí risastóru íløguni hjá Total og Dong at taka
upp og flyta fyrsta gassið vestan fyri Hetland til lands og viðgera tað á nýggja
gassvirkinum í Sullom Voe. Gasskeldurnar, sum tað nú verður latið upp fyri,
vóru funnar i 1986, og tað skuldu ganga nærum 25 ár, áðrenn tað í 2010 varð
gjørt at fara undir eina útbygging. Arbeiðið við hesi verktætlan hevur verið í
gongd nú í fleiri ár. Tað snýr seg um at taka upp gass úr teimum báðum
keldunum, Lagggan og Tormore, sum liggja miðskeiðis millum Hetland og
føroyska markið. Hetta er fyrsta miðvísa gassframleiðslan, sum fer í gongd í tí
stóra økinum vestan fyri Hetland og fer gassið at hava stóran týdning fyri
svanga bretska gassmarknaðin. Samlaða íløgan er einar 25 milliardir krónur,
harav sjálv gassverksmiðjan í landi er mett at kosta einar 5 milliardir. Umboð
fyri Total kunnaðu í vikuni politikarar oo. um næsta stigið í verkætlanini, har
lidnir partar av verksmiðjuni verða fluttir til Hetlands úr øðrum londum.
Innrás av arbeiðsfólki Nógv verður gjørt fyri at hýsa útlendsku arbeiðsmegini,
sum longu er har og sum skjótt fer at gera veruliga innrás. Eitt stórt
hotellskip, Bibby Stockholm, kemur til Lerwick í apríl. Har skulu nógvir av
arbeiðsmonnunum búgva. Eisini verða lidnu partarnir til eitt spildurnýtt
hotell, sum í framtíðini skal hýsa gassarbeiðarum, fluttir til Brae í Hetlandi í
komandi mánað. Í løtuni húsast meira enn 700 arbeiðsfólk í nýggjum
íbúðarbygningum, sum eru gjørdir til endamálið. Aftrat hesum hevur
Petrofac, sum leigar útlendingar, serstakliga úr Írlandi, til at arbeiða við
gassútbyggingini, lagt seg á nærum 80 hotellpláss kring alt Hetland. Fyrsta
gassið er ætlað at koma í land í Hetlandi í 2014. Henda kollveltandi
útbyggingin kann fáa stóran týdning fyri aðrar gasskeldur vestan fyri Hetland,
sum kunnu binda í Total-gassleiðingina. Eitt nú skal Dong taka støðu til, um
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tað fer at útbyggja gasskeldur tað hevur funnið í økinum. Í dag er sum vera
man einki arbeiðsloysi í Hetlandi. Tá gassverksmiðjan er klár at taka í brúk
fara 70 fólk at hava fast arbeiði har. Verksmiðjan liggur beint við síðuna av
stóra oljuterminalin, Sullom Voe, so hesar báðar olju- og gasstøðirnar verða
heilt greitt størstu arbeiðsplássini í Hetlandi í mong mong ár aftrat. Føryskt
gass Nú vit tosa um gasskeldur vestan fyri Hetland og tann týdning hesar fáa
fyri bretska heimamarknaðinum er eisini rætt at hava í huga møguleikarnar
fyri at finna gass á føroyska landgrunninum. Í 8. brunninum, sum Statoil
boraði á Brugdan 2 leitimiðinum í fjør og sum tað stendur til at bora víðari í
ár, hevur verið frammi, at oljufeløgini, sum bora, fara eftir gassi í
undirgrundini. Verður nógv gass funnið her um okkara leiðir, so stendur ein
svangur bretskur marknaður og bíðar og uttan iva vil taka alt tað føroyska
gassið, sum finst. Ein stór føroysk gasskelda vil tá hava fleiri ymsar
framleiðslumøguleikar. Gassið kann verða flutt til lands í Føroyum ella tað
kannn verða flutt beinleiðis á bretska marknaðin umvegis gassterminal í
Skotlandi eru so nakrir av møguleikunum. Keldur - Shetland Times og
www.laggan-tormore.com Myndirnar eru frá heimasíðuni hjá verkætlanini

