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Milliarda sáttmálar til oljuútbygging við føroyska markið

Amerikanska oljufelagið Chevron hevur tikið enn eitt týðandi stig á leiðini at 

byggja út risastóru oljukelduna Rosebank fáar kilometrar frá føroyska 

markinum. Nú um dagarnar lat Chevron fleiri ymsum fyritøkum í oljuvinnuni 

sáttmálar til eitt virði uppá fleiri milliardir kr. Millum fyritøkurnar, sum hava 

fingið sáttmálar, eru norska Aker Solutions, har stórt tal av føroyingum 

arbeiða, amerikanska Cameron International og franska Technip. 

Høvuðsparturin av hesum sáttmálum snýr seg um at byggja útbúnaða at 

standa á havbotninum. Hetta er fyrsta stigið at menna lønandi framleiðslu í 

hesum økinum heilt tætt upp at føroyska landgrunninum. Skipasmiðja í Korea 

hevur longu fingið uppgávuna at byggja eitt framleiðsluskip (FPSO) og 

komandi árini verða gjørdir nógvir sáttmálar aftrat, áðrenn Rosebank 

verkætlanin tekur endaligt skap. Ætlanin er, at henda spennandi og 

avbjóðandi verkætlanin við dyrnar til føroyskt øki skal gerast veruleiki í 

2017/18. Tá verður Rosebank ein týðandi partur av oljuframleiðsluni á 

bretska landgrunninum. Bretski orkumálaráðharrin, Michael Fallon sigur í eini 

viðmerking til tíðindini frá Chevron, at hetta er ein týðandi avgerð fyri bretska 

ídnaðin, sum við hesum sáttmálum fær stórar og spennandi uppgávur. Hann 

fegnast eisini um tann týdning, sum Rosebank fer at fáa fyri bretska oljuvinnu 

sum heild. Fyri Føroyar hevur henda verkætlan eisini stóran áhuga, tí hon 

liggur so tætt upp at markinum og nær tí økinum, har Statoil fer at bora 

næsta ár. Hetta nevndi løgmaður eisini í síni røðu á ólavsøku. Tað er eisini 

vert at geva gætur, at trý av feløgunum, sum eru partur av Rosebank, eisini 

eru við í komandi brunninum á føroyska landgrunninum, Statoil, Dong og 

OMV. Tey eiga ávikavist 30%, 20 og 10% lut í Rosebank, har Chevron er 

fyristøðufelag við 40%. Rosebankfundið varð funnið í 2004, og hóast stórar 

íløgur longu eru og verða gjørdar komandi tíðina í útbyggingini av Rosebank, 

so verður endalig avgerð um lønandi troytan av oljuni og gassinum ikki tikin 

fyrr enn næsta ár. Dong, sum hevur ein týðandi leiklut í føroysku 

oljuleitingini, var fyrsta felagið at umsita Rosebank loyvið heilt afturi í 2000. 

Nú er Dong eitt tað mest virkna oljufelagið á øllum Atlantsmótinum. Felagið 

er partur av fleiri loyvum og útbyggingum. Tað sær fyri sær, at Føroyar fyrr 

ella seinni eisini gerast partur av nýggja oljulandslutinum, ið røkkur úr 

Hetlandi til Føroya. Tað eru meira enn 40 ár liðin, síðani oljuleitingin fór av 

bakkastokki vestan fyri Hetland. Síðani eru hundraðtals brunnar boraðir, men 

bert fá lønandi fund eru gjørd, tó at nøkur teirra í dag teljast millum mest 

týðandi oljuframleiðslurnar í Bretlandi her m.a. Foinaven, Schiehallion og 

Clair. Og nú koma so Rosebank, Cambo og Laggan/Tormore aftrat. Orsøkin til 

at tað hevur gingið striltið við at gera fund vestan fyri Hetland eru fyrst og 

fremst veðurumstøðurnar í økinum. Talan er um sera stórt dýpi, nógvan vind 

og høgar aldur umframt harðan streym. Haraftrat kemur ein torfør jarðfrøði. 

Alt hetta hevur gjørt tað sera torført at bora í økinum. Ikki minst tí 

kostnaðurin av somu orsøk hevur verið sera stórur. Ráðgevarafelagið Wood 

Mackenzie hevur fyrr mett, at tað fara at verða gjørdar íløgur fyri 365 mia. kr. 

komandi árini í bretskum øki. Ein stórur partur av hesum verður gjørd vestan 

fyri Hetland. Hetta eru størstu íløgurnar í økinum síðani fyrst í 70-unum.
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