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Vaksandi oljuvirksemið við Hetland setir støðugt størri krøv til veitingar og tænastur á 

landi, og nú alt plássið í verandi útgerðarhavn í Lerwick er við at vera upptikið, eru 

myndugleikarnir farnir undir at útbyggja oljuútgerðarhavnina. 

 
Nógva virksemið skapar tørv 
Í Hetlandi er í løtuni nógv virksemi í sambandi við olju- og gassútbyggingar vestan fyri Hetland og í 
Norðsjónum. Vaksandi virksemið setir størri krøv til kei- og havnaøki á landi, her ikki minst í 
høvuðsstaðnum Lerwick. 
 
Farið er tí undir annað byggistig norðan fyri Greenhead Base, oljuútgerðarhavnina við Lerwick, fyri 



at nøkta tørvin á plássi. Nú um dagarnar fekk verkætlanin meira enn 5 mill.kr. til fígging av 
projektinum úr European Regional Development Fund í ES. 
 
Útbyggingin av útgerðarhavnini fer at geva myndugleikunum nógv meira pláss at veita brúkarum so 
sum olju- og orkufeløgum annars,” sigur Sandra Laurenson, sum er stjóri fyri havnini í Lerwick, 
Lerwick Port Authority. 
 
“Vit hyggja frameftir. Her er ikki nógv pláss á landi at bjóða fram til vinnuna. Alt pláss verður 
brúkt, so tað kemur væl við at fáa meiri pláss at bjóða vinnuni. Útbyggingin er mett at kosta góðar 
10 mill. kr. 
 
Miðjað verður móti at hava arbeiðið liðugt í mai næsta ár. Tað verður helst Tulloch Developments, 
sum fær arbeiðsuppgávuna. Føroyska fyritøkan Articon hevur annars eisini verið partur av 
útbyggingarverkætlanum í sambandi við oljuvinnuna í Hetlandi, tá tað nøkur ár herfyri stóð fyri 
dýpingini av havnini í Scalloway. 
 
Eisini tá tað snýr seg um at veita tænastur og vørur til oljuvinnuna vestan fyri Hetland liggja 
Føroyar framvið. Herfyri vitjaðu umboð fyri Tvøroyrar Kommunu oljufelagið Chevron, sum er í ferð 
við at tilrættaleggja eina risastóra útbygging, Rosebank beint við føroyska markið. Føroysku 
kommunuumboðini løgdu boð inn hjá tí amerikanska oljufelagnum at gerast veitari til útbyggingina 
komandi árini, eitt nú til at kunna hava tyngri útgerð liggjandi á Drelnesi. Hetta tí teinurin av 
Tvøroyri til Rosebank oljukelduna við markið er stytri, enn um talan er at fara til Skotlands ella til 
Lerwick. Eisini umboð fyri Vágs Kommunu hava bjóðað øki har fram til feløg, sum arbeiða 
hinumegin markið. Enn er tó óvist, um hetta fer at geva úrslit. 
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