Laggan Tormore, gasskeldurnar, sum liggja skamt frá føroyska markinum, verða fyrsta gassverkætlanin vestan fyri
Hetland. Nú verða tvær gasskeldur aftrat bundnar uppí hesa verkætlan.

Grønt ljós til nýggja
gassútbygging nær
føroyska markinum
Jan Müller
25.03.2015 - 12:01

Oljan.fo

Bretska stjórnin hevur givið grønt ljós til enn eina gassútbygging á Atlantsmótinum,
millum Hetland og føroyska markið.
“Hetta vísir, at vónirnar til eina olju- og gassframtíð vestan fyri Hetland, eru bjartar,”
segði bretski orkuráðharrin Matt Hancock, tá tað gjørdist greitt, at franska felagið Total
kann fara undir at byggja út tvær gasskeldur aftrat vestan fyri Hetland, Edradour og
Glenlivet. Frammanundan er felagið saman við danska Dong við til at leggja seinastu hond

á fyrstu gassútbyggingina í hesum økinum yvirhøvur, Laggan Tormore. Tað verður mett at
fara at kosta umleið 10 mia. kr. at fremja tær báðar útbyggingarnar. Total stendur fyri
80% og Dong fyri 20%.
Edradour og Glenlivet gasskeldurnar verða bundnar í gassleiðingina, sum longu er løgd frá
Laggan Tormore gasskelduni longur vesturi og til lands í Hetlandi. Hesar goyma gass, sum
svarar til 65 mió. tunnur. Sjálv høvuðsbyggingin av Laggan Tormore, sum hevur verið í
gongd í fleiri ár og sum fer at kosta fleiri tíggjutals mia. kr., verður tikin í brúk seinni í ár.
Henda gassútbyggingin verður tann triðja hjá Total. Frammanundan stendur Total fyri
tveimum gasskjarnum í Norðsjónum, Alwyn North og Elgin-Franklin.
Tað hevur ljóðað, at Total vegna lágu oljuprísirnar, umhugsar at selja millum 20 og 80% av
sínum ognum vestan fyri Hetland og í Norðsjónum. Nú sigur felagið, at tað metir ognirnar
vestan fyri Hetland at vera kjarnuøki av grundleggjandi týdningi fyri virksemið hjá
felagnum og at hava stóran strategiskan týdning
Edradour fer undir framleiðslu í seinnu helvt av 2017 og Glenlivet seint í 2018. Í báðum
førum er talan um at leggja gassleiðingar til høvuðsgassleiðingina, ið gongur frá Laggan
Tormore kelduni til Sullom Voe í Hetlandi.
Orkuráðharrin Hancock segði nú um dagarnar, at avgerðin at fara undir hesar báðar
nýggju gassútbyggingarnar er ein avleiðing av nýggja fíggjarlógaruppskotinum hjá stjórnini
eins og avgerðini at seta á stovn OGA, (Oil and Gas Authority), sum kendi vinnlívsmaðurin
Ian Wood, tók stig til herfyri við tí fyri eygað at menna olju- og gassvirksemið á bretska
landgrunninum, og har økið vestan fyri Hetland hevur stóran týdning. Sambært
frágreiðingini, sum Wood legði fram herfyri, skal nógv meira gerast fyri at fáa vinnuna og
eisini myndugleikarnar at arbeiða meira saman til tess at fáa eina meira lønandi og
effektiva oljuvinnu. Eitt nú skulu oljufeløg, hóast tey arbeiða hvør sær, kunna brúka data
hjá hvørjum øðrum ol.
“Hesar nýggju gasskeldurnar, sum fara at framleiða í í hvussu er 10 ár, fara at varðveita
nógv arbeiðspláss bæði á sjógvi og á landi. Hetta hevur so sanniliga nógv at siga fyri
bretska oljuídnaðin sum heild. Tað hevur stóran týdning fyri Bretland, at útlitini á
landgrunninum eru bjørt og fer stjórnin at halda fram við at arbeiða saman við ídnaðinum
fyri at røkka hesum málum,” segði Matt Hancock við bretskar miðlar í vikuni.
Eingin ivi er um, sæð við føroyskum eygum, at slíkar avgerðir og útmeldingar eisini kunnu
fáa týdning fyri møguliga leiting her um leiðir í framtíðini og eisini fyri møguleikarnar hjá
føroyskari veitingarvinnu, ið fegin vil fáa part av køkuni hinumegin markið.
Í heyst verður altjóða oljumessan “Offshore Europe” hildin í skotska oljuhøvuðsstaðnum
Aberdeen við m.a. føroyskari luttøku. Eingin ivi er um, at útbyggingarnar og virksemið
vestan fyri Hetland umframt positivu avleiðingar í kjalarvørrinum av nógv umrøddu Wood
frágreiðingini fara at fáa nógva umrøðu tá.

Kelda Energy Voice

