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Hóast tøgnin hevur valdað á føroyska landgrunninum, síðani seinasti brunnurin varð
turrur, so er tó einki, sum bendir á, at virksemið - eitt nú í kjalarvørrinum á lækkandi
oljuprísum og harvið stagnation í oljuvinnuni - beint hinumegin markið er steðgað upp.
Tvørturímóti mæla hjólini skjótari enn nakrantíð, nú ikki færri enn tríggjar risastórar
útbyggingar og ein minni, eru í gongd.
Flestu oljumiðlar í Skotlandi og í grannalagnum hava í dag stórar yvirskriftir um, at
útbyggingin av Clair Ridge oljukelduni eystan fyri føroyska markið nú er komin eitt týðandi
stig víðari, nú eitt av heimsins størstu flótandi kranaskipum, Heerema Thialf, er við at
seta teir báðar pallarnar á beinini á hesi spildurnýggju oljuleiðini vestan fyri Hetland. Teir

tríggir fyrstu partarnir av pallunum, sokallað modul, eru dekk, orkustøð og bústaðir, sum
viga íalt 16.000 tons.
Clair Ridge oljuleiðin er ein partur av tí stóru Clair oljukelduni, sum varð funnin í 1977.
Henda oljuleiðin er onnur útbygging av hesi risastóru oljukelduni skamt frá føroyska
markinum. Og ikki nóg mikið við hesi úbygging. BP arbeiðir eisini við eini triðju útbygging
aðrastaðni á Clair umframt at brunnar í hesum døgum eisini verða boraðir við tí fyri eygað
einaferð í framtíðini møguliga at fara undir eina fjórðu útbygging.
Nýggja Clair Ridge oljuleiðin er mett at goyma 640 mill. tunnur av olju og fer framleiðslan
at byrja í 2017 og halda fram í 40 ár. Dagliga framleiðslan verður 120.000 tunnur. Tað
nýggja við hesi kelduni er, at BP hevur ment eina nýggja útgerð, sum hevur við sær, at
nógv meira olja fæst upp enn vanligt er fyri líknandi oljukeldur í bretskum øki. Fyrsta
framleiðslan frá hesi stóru oljukeldu byrjaði í 2005, tvs. nærum 30 ár eftir, at Clair varð
funnið.
Feløgini í Clair Ridge eru nøkur av heimsins størstu oljufeløgum, BP, Shell, ConocoPhillips
og Chevron. BP stjórin fyri útbyggingar í Europa, Trevor Garlick sigur, at væleydnaða
arbeiðið at fáa modulini á Clair Ridge uppá pláss uttan nakrar trupulleikar er ein
stórhending í bretskari oljusøgu, og henda verkætlanin er eitt týðandi vegamót í
oljuvinnuni vestan fyri Hetland, tí tað vísir, at stór framtíð liggur í teimum stóru
oljukeldunum í hesum økinum. Ikki færri enn 80 bretskar fyritøkur eru við at veita
tænastur í sambandi við útbyggingina.
Men hetta er so bara tann eina av fleiri stórum útbyggingum vestan fyri Hetland. Stór
útbygging fer eisini fram á Schiehallion leiðini longur syðri, har eitt nýtt framleiðsluskip er
ávegis umframt at nýggjur útbúnaður verður settur upp á havbotninum skamt frá føroyska
markinum.
Longur norðari er Total í ferð við at byggja út fyrstu gasskeldurnar vestan fyri Hetland,
Laggan Tormore. Hetta er eisini eitt risastórt projekt. Og fara vit so enn eitt legg suður
eftir aftur finna vit oljukelduna Solan, sum Premier Oil er við at útbyggja í løtuni. Við
øðrum orðum fýra stórar og meðalstórar útbyggingar verða gjørdar vestan fyri Hetland í
hesum døgum og vert er at merkja sær, at tær allar liggja ikki so langt frá føroyska
markinum heldur. Tað eigur í hvussu er at halda lív í vónunum um eina føroyska
oljuframtíð eisini. Útbyggingar eystan fyri markið eru uppá hundraðtals milliardir krónur.

