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Hóast nógvar olju- og gassútbyggingar eisini í okkara parti av heiminum eru lagdar á hillina 

vegna lága oljuprísin, so verða kortini nýggjar olju- og gasskeldur, ið hava verið undir 

útbygging í longri tíð, gjørdar lidnar og tiknar í brúk í hesum døgum. Ein teirra er fyrsta og 

risastóra gassútbyggingin vestan fyri Hetland, ella um tú vil, eystan fyri føroyska markið, 

nevnd Laggan Tormore, sum eftir øllum at døma verður tikin í nýtslu í hesum árinum. 



Tað er franski oljurisin Total, sum stendur fyri útbyggingini, ið er tann fyrsta av sínum slag 

nakrantíð á hesum leiðum. Eisini danska orkufelagið DONG Energy er partur av 

útbyggingini, ið er mett at kosta knappar 40 milliardir kr. 

Útbyggingin, sum hevur verið í gongd nú í fleiri ár, er vorðin nógv seinkað vegna veður og 

onnur viðurskifti. Hon er eisini vorðin munandi dýrari enn upprunaliga ætlað. 

Men roknað verður tó við, at hon fer at hava grundleggjandi týdning fyri alt økið vestan fyri 

Hetland í framtíðini, ikki minst, tá aðrar gasskeldur verða mettar lønandi og verða bundnar í 

rørleiðingina, sum gongur frá Laggan Tormore leiðini miðskeiðis millum Hetland og føroyska 

markið til eina risastóra gassverksemiðju á landi í Sullom Voe í Hetlandi. Har verður gassið 

viðgjørt og síðani flutt víðari gjøgnum gassleiðingar í Norðsjónum til Skotlands. 

Mett verður, at henda fyrsta gassframleiðslan burturav vestan fyri Hetland fer at fáa stóran 

týdning fyri húsarhald í Skotlandi og aðrastaðni við og eisini fyri búskapin. Sohvørt nýggjar 

gassleiðir verða funnar í økinum koma tær at gerast partur av hesi verkætlanini. Hugsast 

kann eisini, at um gass verður funnið við Føroyar ein dag, at føroyska gassið tá kann verða 

flutt á marknaðin umvegis Laggan Tormore rørleiðingina. Í løtuni verður eisini bíðað við 

spenningi eftir eini endaligari avgerð hjá oljufeløgunum Chevron, Dong og Total um at 

útbyggja oljukelduna Rosebank, ið liggur beint við føroyskt øki. Har er eisini nógv gass og er 

partur av tí verkætlanini eisini at leggja eina gassrørleiðing á havbotnin og binda í verandi 

undirstøðukervi. Eisini tað kann hava týdning fyri møguligar føroyskar gasskeldur. 

Í løtuni verður annars arbeitt við enn eini útbygging av øðrum gasskeldum vestan fyri 

Hetland at leggja rørleiðingar frá tveimum gassleiðum, ið liggja stutt frá 

høvuðsgassleiðingini frá Laggan Tormore og binda í hesa. 

Útbyggingin av Laggan Tormore hevur kravt stórt tal av fólki og hava túsundtals útlendingar 

arbeitt í Hetlandi seinastu árini. Neyðugt hevur verið at leiga eini 4 hotelskip fyri at hýsa 

mongu arbeiðsfólkunum. 

 


