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Um somu tíð sum borurin melur í føroysku undirgrundini í royndini at finna lønandi nøgdir 

av olju og gassi og harvið seta Føroyar á oljuheimskortið, eru tey hinumegin markið farin 

undir at laða enn ein týðandi varða í bretskari oljusøgu. Bretska oljufelagið BP, sum varð 

ein av høvuðsleikarunum í Føroyum við aldarskiftið, hevur nú tikið enn eitt stig, sum 

staðfestir tess leiðarastøðu á bretska landgrunninum. Hóast virkið í hesum økinum 

seinastu 40 árini heldur bretska oljufelagið fram við at gera íløgur í olju- og gassvinnuna í 

Hetlandi og á Atlantsmótinum. 

Hesaferð hevur bretski oljurisin sett út í kortið eina gassverksmiðju, sum skal taka ímóti 

gassi frá leiðunum vestan fyri Hetland og eystan fyri Føroyar. Kostnaðarprísurin er fimm 



mia. kr. Hetta er umleið sama upphædd, sum franska oljufelagið Total og danska Dong 

brúka uppá eina nýggja og ta fyrstu gassverksmiðjuna í Hetlandi. Tann verksmiðjan skal 

taka ímóti fyrsta gassinum frá Laggan Tormore gasskeldunum vestan fyri Hetland. 

Verksmiðjan, sum BP letur gera, skal taka ímóti gassi frá oljufeltum í Norðsjónum og 

viðgera gassið eitt nú skilja vánaliga partin frá, og síðani flyta tað antin á gassmarknaðin á 

meginlandinum ella til stóru Magnus oljukelduna norðan fyri Hetland. Har skal gassið 

koyrast niður aftur í undirgrundina til tess at fáa meira olju upp úr Magnus kelduni. 

BP tørvar seinar 500 mans at gera arbeiðið, ið skal vera liðugt innan 2020. 

Myndugleikarnir í Hetlandi hava júst latið BP loyvi at byggja verksmiðjuna í Sullom Voe, 

sum er knútapunktið í oljuídnaðinum í Hetlandi. Og har er tað eisini BP, sum hevur gingið 

undan hesi seinastu 30 árini. BP hevur annars sera stórar ætlanir vestan fyri Hetlandi 

komandi árini. Í løtuni verður enn ein partur av Clair oljukelduni bygdur út umframt at 

stóra oljukeldan Schiehallion fær eitt nýtt framleiðsluskip og verða eisini stórar 

útbyggingar á havbotninum. Aftrat øllum hesum fer BP eisini undir at bora fleiri nýggjar 

avmarkingarbrunnar á Clair kelduni fyri at staðfesta hetta stóra oljufundið, ið varð gjørt í 

1977. 

Hetta eru alt tíðindi, sum eru kærkomin fyri føroyskar oljumyndugleikar og oljufeløgini, ið 

leita á landgrunninum. Útbygging av fundum hinumegin markið og nýggjur infrastrukturur 

kunnu hava positiva ávirkan á leitingina her. 

Ætlanin er at Total, sum er við at byggja út gassleiðirnar vestan fyri Hetland og eisini 

byggja eina gassverksmiðju á Sullom Voe, eisini skal gera brúk av útbyggingini hjá BP. So 

ein kann ikki siga annað enn, at stórar íløgur verða gjørdar komandi árini í undirstøðukervi 

og gassframleiðslu eystan fyri Føroyar. 

Hetta leiðir so sjálvandi eisini til áhugaverdar spurningar so sum, um komandi útbyggingar 

eisini kunnu gagna møguligum gassfundum á føroyska økinum. 
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