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Gass av hetlandsleiðini stóran týdning fyri Bretland
Óvanliga nógv nýtt olju- og gassvirksemi fer fram í grannalagnum, í Hetlandi
og vestan fyri Hetland í hesi tíð. Oljan.fo hevur í fleiri greinum roynt at fylgja
gongdini í hesum mest týðandi menningarøkinum í Bretlandi, tá talan er um
olju og gass. Seinast varpaðu vit ljós á stóru útbyggingina á Rosebank leiðini
beint við føroyska markið. Men eisini aðrastaðni í hesum partinum av
Atlantsmótinum eru stórar útbyggingar í gongd, eitt nú størsta
gassútbyggingin í Bretlandi í 40 ára gomlu olju- og gassøguni. Talan er um
bygging av eini risastórari gassverksmiðju í Sullom Voe, rørleiðing frá
gasskeldunum til havs og framkomnari framleiðslutøkni og útbúnaði á
havbotninum. Tað snýr seg um Laggan Tormore útbyggingina, sum franski
oljurisin Total stendur fyri saman við danska Dong Energy. Dong er eisini eitt
av oljufeløgunum á føroyska landgrunninum. Arbeiðið gongur sum ætlað og
kemur fyrsta gassið á marknaðin næsta ár. Men útbyggingin fer at kosta ein
triðing meira enn mett orskað av vaksandi prisum og óvantaðum
avbjóðingum skrivar Shetland Times. Samlaða útbyggingin er mett at kosta
góðar 30 milliardir kr. Gassið fer at fáa stóran týdning fyri bretska
heimamarknaðin og er henda gassútbygging tann fyrsta í heila tikið vestan
fyri Hetland. Hon kann eisini fáa stóran týdning fyri aðrar gasskeldur, sum
higartil hava verið mettar ov lítlar til at verða útbygdar einsamallar. Um nøkur
ár kunnu hesar binda í framleiðslu- og flutningsútbúnaðin hjá Total. Í løtuni
arbeiða 1400 fólk við at byggja gassverksmiðjuna í Hetlandi. Nýggju
íbúðarblokkarnir, sum eru settir upp burturav til at hýsa oljufólkunum, klára
ikki eftirspurningin, og tí verður gjørt brúk av flótandi gistingarhúsum. Í
hesum mánaðin kemur tað næsta hotellskipið til Lerwick. Í næstum letur
eisini eitt nýtt gistingarhús upp í Brae, sum eisini skal hýsa oljuarbeiðarum.
Forsetin í Total, Yves Louis Darricarrere sigur, at økið vestan fyri Hetland fer
at gerast ein av teimum mest týðandi olju- og gass landslutunum hjá
felagnum sum heild, og at fleiri av gasskeldunum, sum longu eru funnar í
økinum, í framtíðini kunnu binda í verandi framleiðslueindina á
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Forsetin í Total, Yves Louis Darricarrere sigur, at økið vestan fyri Hetland fer
at gerast ein av teimum mest týðandi olju- og gass landslutunum hjá
felagnum sum heild, og at fleiri av gasskeldunum, sum longu eru funnar í
økinum, í framtíðini kunnu binda í verandi framleiðslueindina á
Laggan/Tormore leiðini. Eitt nú keldur sum Edradour, Glenlivet og
Tobermory. Total raðfestir økið vestan fyri Hetland so nógv, at tað hevur
lagt seg á fleiri nýggj loyvisøki har og verður felagið mett at gerast størsti
framleiðari av olju/gassi í Bretlandi. Stóra gassútbygginin gevur arbeiði til
nógv fólk í Hetlandi tó at ein stórur partur av fólkinum kemur aðrastaðni frá.
Tá útbyggingin er liðug verða skapt 80 nýggj arbeiðspláss á verksmiðjuni í
Sullom Voe. Tað er eingin ivi um, at bæði føroyskir myndugleikar og
oljufeløgini, sum bora við Føroyar, fylgja gongdini vestan fyri Hetland. Eins og
risastóra framleiðsluskipið, sum verður bygt til Rosebank oljukelduna við
markið, kann hava týdning fyri føroysk oljufund, kann eisini
gassframleiðsluútbúnaðurin til havs, rørleiðingin til lands og verksmiðjan á
landi í Hetlandi koma at gagna møguligum útbyggingum av olju- og
gasskeldum á føroyska landgrunninum í framtíðini. Og neyvan er nakar ivi um
heldur, at bretskir myndugleikar, sum fegnir síggja, at teirra heimamarknaður
fær gass frá leiðunum við Hetland og Føroyar heldur enn úr Russlandi, fylgja
væl við í boringum á føroyska landgrunninum. Hetta eru upplagt spurningar,
sum fara at verða viðgjørdir á oljuráðstevnuni í Havn 4. juni.

