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Oljuútbygging við føroyska markið væl áleiðis

Ì dag varð eitt týðandi stig tikið til enn eina oljuframleiðslu á leiðunum vestan 

fyri Hetland og tætt upp at føroyska markinum. Tað hendi, tá beinini og sjálvt 

grundarlagið undir Clair Ridge oljuútbyggingini kom uppá pláss. Alt gekk, sum 

tað skuldi, sambært fyristøðufelagnum BP, tá partur av teimum báðum 

pallunum varð settur á havbotnin vestan fyri Hetland. Talan er um at 

útbyggja enn ein part av tí risastóru Clair oljukelduni til framleiðslu. Hetta er 

onnur útbyggingin av hesi oljukelduni, sum varð funnin í 1977 og nústaðni 

kom í framleiðslu í 2005. Tað er ikki eiti á upphæddir her verður tosað um. 

Útbyggingin av Clair Ridge er mett at kosta góðar 40 mia. kr. Talan er um ein 

dupultan framleiðslupall umframt eina rørleiðing til Sullom Voe 

oljuterminalin í Hetlandi. So mikið nógv er til av olju í hesum partinum av 

Clair kelduni, at framleiðslan fer at vara í minsta lagi fram til 2050. Øll Clair 

oljukeldan er mett at goyma einar 7 mia. tunnur av olju og er tí ein av 

heimsins størstu oljukeldum. Útbyggingin er mett at vara í nøkur ár við fyrstu 

framleiðslu í 2016. Tað er BP, sum er fyristøðufelag við 28,6% av kelduni, 

ConocoPhillips við 24%, Chevron við 19,4% og Shell við 18,7%. Hjá BP eru tey 

sera væl nøgd við henda týðandi partin av útbyggingini. Tað verður mett, at 

hesin parturin av kelduni goymir 640 milliónir tunnur av olju, sum verða 

útvunnin komandi 40 árini. Tá mest verður framleitt er talan um 120.000 

tunnur um dagin. Tað, sum er serstakt við hesi útbyggingini, er, at tann 

nýggjasta tøknin verður brúkt og sum skal tryggja, at framleiðslan verður 

bæði sera umhvørvisvinarlig og gevandi. Fyrsti parturin av útbyggingini av 

Clair risakelduni varð samtyktur í 2001, nærum 25 ár eftir, at keldan varð 

funnin. Framleiðslan byrjaði í 2005 og eru higartil framleiddar 90 mill. tunnur. 

Tann framleiðslan fer at halda fram í 15 ár aftrat. Tað er eitt av heimsins 

størstu kranaskipum, Thialf, sum seinastu tíðina hevur arbeitt við at fáa teir 

báðar pallarnar uppá pláss á leiðunum millum Hetland og Føroyar. Myndirnar 

vísa arbeiðið uppá at seta upp pallarnar. Ì havsbrúnni sæst oljuskipið á Clair-

leiðini, sum er tann fyrsta útbyggingin av hesi risa oljukelduni. Myndir og 

kelda BP Mynd av Thialf Paul Mohr
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Ì dag varð eitt týðandi stig tikið til enn eina oljuframleiðslu á leiðunum vestan 

fyri Hetland og tætt upp at føroyska markinum. Tað hendi, tá beinini og sjálvt 

grundarlagið undir Clair Ridge oljuútbyggingini kom uppá pláss. Alt gekk, sum 

tað skuldi, sambært fyristøðufelagnum BP, tá partur av teimum báðum 

pallunum varð settur á havbotnin vestan fyri Hetland. Talan er um at 

útbyggja enn ein part av tí risastóru Clair oljukelduni til framleiðslu. Hetta er 

onnur útbyggingin av hesi oljukelduni, sum varð funnin í 1977 og nústaðni 

kom í framleiðslu í 2005. Tað er ikki eiti á upphæddir her verður tosað um. 

Útbyggingin av Clair Ridge er mett at kosta góðar 40 mia. kr. Talan er um ein 

dupultan framleiðslupall umframt eina rørleiðing til Sullom Voe 

oljuterminalin í Hetlandi. So mikið nógv er til av olju í hesum partinum av 

Clair kelduni, at framleiðslan fer at vara í minsta lagi fram til 2050. Øll Clair 

oljukeldan er mett at goyma einar 7 mia. tunnur av olju og er tí ein av 

heimsins størstu oljukeldum. Útbyggingin er mett at vara í nøkur ár við fyrstu 

framleiðslu í 2016. Tað er BP, sum er fyristøðufelag við 28,6% av kelduni, 

ConocoPhillips við 24%, Chevron við 19,4% og Shell við 18,7%. Hjá BP eru tey 

sera væl nøgd við henda týðandi partin av útbyggingini. Tað verður mett, at 

hesin parturin av kelduni goymir 640 milliónir tunnur av olju, sum verða 

útvunnin komandi 40 árini. Tá mest verður framleitt er talan um 120.000 

tunnur um dagin. Tað, sum er serstakt við hesi útbyggingini, er, at tann 

nýggjasta tøknin verður brúkt og sum skal tryggja, at framleiðslan verður 

bæði sera umhvørvisvinarlig og gevandi. Fyrsti parturin av útbyggingini av 

Clair risakelduni varð samtyktur í 2001, nærum 25 ár eftir, at keldan varð 

funnin. Framleiðslan byrjaði í 2005 og eru higartil framleiddar 90 mill. tunnur. 

Tann framleiðslan fer at halda fram í 15 ár aftrat. Tað er eitt av heimsins 

størstu kranaskipum, Thialf, sum seinastu tíðina hevur arbeitt við at fáa teir 

báðar pallarnar uppá pláss á leiðunum millum Hetland og Føroyar. Myndirnar 

vísa arbeiðið uppá at seta upp pallarnar. Ì havsbrúnni sæst oljuskipið á Clair-

leiðini, sum er tann fyrsta útbyggingin av hesi risa oljukelduni. Myndir og 

kelda BP Mynd av Thialf Paul Mohr


