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Føroya Tele sær stórar møguleikar í oljuvinnuni
Fyrst var tað eitt av heimsins størstu oljufeløgum, BP. Síðani enn ein av
altjóða oljurisunum, Total. Nú er Føroya Tele so aftur úti um seg og loddar
dýpið fyri at finna nýggjar spennandi og avbjóðandi uppgávur í altjóða
oljuumhvørvinum. Oljan.fo fylgdi trimum umboðum hjá Føroya Tele á altjóða
oljumessuni í Aberdeen. Shefa er svarið Ein av teimum føroysku fyritøkunum,
sum er komin langt, tá tað snýr seg um at veita tænastur til altjóða
oljuvinnuna er Føroya Tele. Tá Shefakaðalin gjørdist veruleiki og varð lagdur á
havbotnin millum Føroyar og Skotland umvegis Hetland og Orknoyggjar í
2007 vísti tað seg skjótt, at her var ein spildurnýggjur marknaður, nevniliga
teir mongu oljupallarnir til havs vestan fyri Hetland. Og tað skuldi skjótt vísa
seg, at her vórðu vakstrarmøguleikar hjá hesi einu av Føroya størstu
vinnulívsfyritøkum. Eftir neyvt og drúgvt fyrireikandi arbeiði varð sáttmáli
undirskrivaður við eitt av heimsins størstu oljufeløgum BP um at knýta
fipursamband til Schiehallion framleiðsluskipið og Clair framleiðslupallin. So
væl hevur samstarvið hepnast, at Føroya Tele sær góðar møguleikar at fáa
aðrar avtalur eisini. Og tað var í hesum høpi, at trý fólk frá fyritøkuni fóru við
á altjóða oljumessuna Offshore Europe í Aberdeen nú um dagarnar. Oljan.fo
tosaði við ein teirra, Erik Thomsen, sølustjóri eftir nakrar gróðrarríkar
messudagar. -Vit eru í Aberdeen fyri at finna nýggjar uppgávur, sum eru
náttúrligar og upplagdar fyri Føroya Tele og sum byggja víðari á tað góða
samstarv vit longu hava við BP um at veita tænastur umvegis Shefa kaðalin til
oljuframleiðandi feltini vestan fyri Hetland, Clair og Schiehallion. Fylgja væl
við Erik Thomsen vísir á, at tey fylgja væl við gongdini vestan fyri Hetland, har
tað komandi árini verða gjørdar fleiri stórar útbyggingar í milliarda
klassanum. Vit hava antennurnar úti, royna at fylgja við og fáa samband við
tey feløg, sum fara at standa fyri menningini. Og tað gera vit m.a. við at
greiða frá um okkum sjálvi og tær tænastur vit kunnu veita oljufeløgunum so
sum fibursamband frá Shefa. Eisini kanna vit, hvønn tørv oljufeløgini fara at
hava komandi mongu árini sigur Erik Thomsen. Eftir at sáttmáli varð gjørdur
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tey feløg, sum fara at standa fyri menningini. Og tað gera vit m.a. við at
greiða frá um okkum sjálvi og tær tænastur vit kunnu veita oljufeløgunum so
sum fibursamband frá Shefa. Eisini kanna vit, hvønn tørv oljufeløgini fara at
hava komandi mongu árini sigur Erik Thomsen. Eftir at sáttmáli varð gjørdur
við BP hevur Føroya Tele gjørt enn ein sáttmála við eitt av teimum stóru
oljufeløgunum, Total, sum ger eina risastóra íløgu í gassframleiðslu vestan fyri
Hetland. Her kunnu vísa seg at vera fleiri møguleikar í framtíðini, nú
verkætlanin hjá Total kann gerast duraopnarin til fleiri framleiðandi gassfelt
komandi árini. Eisini útbyggingar av nýggjum oljufeltum kunnu koma at geva
Føroya Tele fleiri spennandi uppgávur. Hugt verður so eisini at møguleikum í
Norðsjónum, har framleiðandi oljupallar kunnu vera sinnaðir at keypa
teletænastur frá føroysku fyritøkuni. Støddin tann rætta -Hevur tú varhugan
av, at tað verður nógv brúk fyri einum felag sum Føroya Tele sum veitara til
altjóða oljuvinnuna í framtíðini? Vit kunnu bara staðfesta, at oftani eru tað
júst feløg í Føroya Tele stødd, sum oljufeløgini hava brúk fyri at gera
sáttmálar við. Vit hava so kunnað veitt eina nitchetænastu til eitt nú BP, sum
felagið hevur verið sera væl nøgt við. Skuldu teir farið til British Telecom
heldur, so hevði tað kanska ikki verið so smidligt og lætt og hevði helst tikið
væl longri tíð. Okkara stødd og tænastuútboð er tí júst tann rætta til ávísar
seruppgávur. Okkara styrki er, at vit kunnu við okkara væltrimmaðu
organisation vera nógv meira liðiligir og eisini skjótari at veita ein heilt
serstaka tænastu til ávísar kundar. Erik Thomsen sigur, at tey javnan vitja í
Aberdeen fyri at tosa við kundar, men oljumessan kemur so eisini væl við hjá
teimum, tí her ber til at møta teimum flestu av oljufeløgunum og kundum
annars. Og tað hevur so eisini gingið við fullari ferð hjá teimum trimum
luttakarunum hjá Føroya Tele. Vit hava brúkt tíðina hesar dagarnar sera
effektivt og hava havt fundir á messuni og í býnum frá morgni til kvøld, so vit
eru rættiliga væl nøgdir við úrslitið. Eg haldi tað er týdningarmikið at møta
nøkur av teimum fólkunum, sum taka avgerðirnar, andlit til andlit sigur Erik
Thomsen við oljan.fo. Mynd - Erik Thomsen og Brian Rosendahl frá Føroya
Tele á føroyska básinum í Aberdeen. Mynd oljan.fo/Jan Müller Mynd - Sune
Joensen frá Føroya Tele prátar við kundar á oljumessuni. Mynd oljan.fo/Jan
Müller

