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Føroya Tele við í risaútbyggingum hinumegin markið

Føroya Tele er við at fáa  í hvussu er annan - fótin fastan í altjóða oljuvinnuni 

og er fyrsta stigið í hesi stóru avbjóðing økið vestan fyri Hetland. Tað eru 

nøkur ár síðani, at lutvíst lítla føroyska fyritøkan gjørdi tað bragd at sleppa inn 

um dyrnar hjá einum av heimsins oljurisum, BP, nakað, sum krevur tíð, tol og 

dugnaskap. Síðani hevur tað gingið slag í slag  fyrst við avtalu við enn ein 

altjóða oljurisa TOTAL, og nú eru so samráðingar um at menna hesi 

samstørvini umframt at knýta enn fleiri. Orsøkin til hesa fyri Føroya Tele 

hepnu gongd er tann, at her ganga tilvildarliga tvey ting hond í hond. BP er 

tað felagið, sum stendur á fremstu rók, tá talan er um at menna 

oljuframleiðslu vestan fyri Hetland, og FT er somuleiðis at fremstu rók, tá 

talan er um framkomið og skjótt telesamskifti í nettupp hesum sama økinum. 

Og her ganga tingini upp í eina hægri eind, nevniliga har BP og onnur 

oljufeløg kunnu binda í Shefakaðalin hjá FT og harvið rationalisera sín rakstur 

og hava nógv lættari og skjótari við at arbeiða  og har FT sleppur út á 

heimsmarknaðin við sínum vørum og tænastum. Fylgja væl við Nú fleiri av 

heimsins størstu oljufeløgum, BP, Shell, Chevron, Conoco/Phillips og Total eru 

í ferð við at gera seríløgur júst vestan fyri Hetland vil føroyski í altjóða høpi, 

dvørgurin Føroya Tele heldur enn fegið vera við. Og vit eru við, sigur Páll 

Vesturbú, stjóri í FT Net við oljan.fo. Hann er bæði varin og avgjørdur um 

somu leið. Men tað tekst ikki frá honum, at hann er bjartskygdur og vónríkur 

um nýggju møguleikarnar, tó at hetta krevur bæði tol og nógv skil. Vit fylgja 

sjálvandi gongdini alla tíðina  eisini á oljan.fo  og eru í løtuni í samráðingum 

við fleiri oljufeløg, sum longu brúka og kunnu fáa brúk fyri Shefa. Vit hava 

longu havt eitt framúr gott samstarv við BP og verður hetta nú útbygt sohvørt 

oljuinstallatiónirnar verða mentar. Her er m.a. talan um at at fáa betri pláss 

til útgerð ol. umborð á tí stóra og spildurnýggja framleiðsluskipinum, sum 

verður bygt til Schiehallion leiðina. Møguleiki verður tá at stýra ymsu 

operatiónunum í økinum rundan um eisini frá hesum skipinum. Shefa gongur 

so eisini til Clair framleiðslupallin, og nú avgerð er tikin um at byggja út enn 

ein part av risakelduni Clair, so eru aftur her boð eftir Føroya Tele. Tað verða 

so eisini gjørdar boringar í økinum vestan fyri Hetland, og her roynir FT eisini 

at koma inn sum veitari av teletænastum við at brúka tað sambandið, sum 

longu eru lagt frá Shefa og víðari norður og eystureftir. Langsiktað Páll 

Vesturbú vísir á, at nógv av hesum er langsiktað og í hesum sambandi fylgja 

tey eisini væl við, hvørjar oljukeldur kunnu væntast at verða bygdar út til 

framleiðslu í framtíðini. Her eru stórir møguleikar, eitt nú á Cambo og 

Rosebankleiðunum, sum allarhelst verða útbygdar, men eisini aðrar smærri 

leiðir sum Tornado, Suilven, Handcross og Hurricane kunnu gerast 

áhugaverdar uppá eitt sindur longri sikt. Aftrat hesum kemur samstarvið við 

Total og Dong í sambandi við risa gassútbygging til havs og á landi í Hetlandi. 

Her hevur FT longu fingið annan fótin innanfyri. Uppá fyrispurning um FT 

eisini sær møguleikar í Norðsjónum sigur Páll Vesturbú, at her eru eisini 

møguleikar tey hyggja eftir, men hertil skal sigast, at kappingin er eisini stór. 

Tí ræður um at gera tingini 100% rætt frá byrjan. Oljan.fo skilur, at samstarvið 

við oljufeløg vestan fyri Hetland er við til at gera íløguna í Shefakaðalin lættari 

og kann hetta gerast ein lopfjøl víðari eisini, so er nógv vunnið. Myndir -  Clair 

framleiðslupallurin, har Føroya Tele longu hevur útgerð umborð. Nýggja 

framleiðsluskipið til Schiehallionleiðina, har Føroya Tele fer at fáa betri 

umstøður. Longu nú skipið er á tekniborðinum eru fólk frá Føroya Tele við at 

innrætta høli, har teleútgerðin skal standa. Myndir Føroya Tele
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