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Føroyingar byggja brýr í oljuvinnu
Nógvir føroyingar arbeiða longu í altjóða olju- og frálandavinnuni, og alsamt
fleiri velja at fara inn í hesa vinnu í bæði Føroyum og útlondum. Tað kemur so
eisini meira enn so fyri í hesi vinnu, at føroyskar fyritøkur brúka aðrar
føroyskar fyritøkur í sínum virksemi. Eitt gott dømi um eina slíka
samanrenning av føroyskum fyritøkum í altjóða oljuvirkseminum eru Faroe
Petroleum og Supply Service í Leirvík. Clapton Faroe Petroleum fer tíðliga
næsta ár fyri fyrstu ferð at standa á odda fyri eini boring á norskum øki.
Faroe, sum tað eisini oftani verður kallað í altjóða oljuverðini, skal vera
fyristøðufelag á eini boring sunnaliga í norskum sjógvi, PL 440S ella nevnt
Clapton, suður móti danska markinum, einar 15 fjórðingar suður úr eini av
størstu oljukeldunum í Norðsjónum, Ekofisk. Veitingarskipið til hesa ávísu
boringina er einki minni enn nýggja Saeborg hjá Supply Service í Leirvík.
Frammanundan hevur hitt veitingarskipið hjá føroyska reiðaríinum, Eldborg
arbeitt fyri Faroe Petroleum, men tá varð talan um eina boring, har føroyska
oljufelagið ikki stóð fyri sjálvari boringini. Tað verður annars jack-up pallurin
Maersk Guardian hjá Maersk Drilling, sum fer at bora brunnin við tí
sermerkta navninum Clapton. Oljan.fo skilur, at tað er stjórin í Faroe
Petroleum, Graham Stewart, sum sjálvur er gamal rocktónleikari, ið hevur
uppkallað brunnin eftir tí navnframa bretska rocktónleikaranum, Eric Clapton.
Nú vit hava umrøtt hesa føroysku samanrenningina í altjóða oljuverðini, har
eitt føroyskt oljufelag og eitt føroyskt frálandareiðarí arbeiða saman, so skal
sigast, at tað í hesi stóru verkætlan finst enn ein føroyskur vinkul, og tað er
havnarmaðurin Rógvi Finson Johansen, sum í hesum døgum er millum teirra,
ið undirvísa starvsfólkunum hjá Faroe Petroleum innan tilbúgving, eitt krav,
sum norskir myndugleikar seta øllum fyristøðufeløgum, ið bora á norskum
øki. Rógvi Johansen, sum hevur drúgvar royndir innan nettupp tilbúgving,
fegnast um at kunna vera við til at undirvísa starvsfólki hjá einum føroyskum
oljufelag, ið roynir eydnuna á norska landgrunninum. (Sí eisini samrøðu við
Rógva á oljan.fo) Strong krøv Hann vísir á, at nú hetta er fyrsta loyvi, har
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Rógva á oljan.fo) Strong krøv Hann vísir á, at nú hetta er fyrsta loyvi, har
Faroe Petroleum er fyristøðufelag í norskum sjógvi, so setir tað serliga strong
krøv til felagið, ið skal verða ført fyri at skipa eina umfatandi tilbúgving. Hetta
merkir, at ein týðandi partur av starvsfólkunum hjá Faroe Petroleum í Noregi
hava verið á skeiði og venjingum seinastu 4 mánaðirnar. Upplærd og vand eru
3 vaktarlið, so at felagið til eina og hvørja tíð hevur eina nøktandi tilbúgving.
Eisini eru, sambært norskari lóg, gjørdar nógvar og umfatandi váðametingar,
ið liggja til grundar fyri teim umfatandi tilbúgvingarætlanunum. Í viku 47 eru
upplæring og innanhýsis venjingarnar lidnar. Í januar 2012 og fram til
boringin á Clapton loyvinum byrjar, í byrjanini av 2. ársfjórðingi, verða fleiri
tilbúgvingarvenjingar fyri at royna og venja tilbúgvingarætlaninar og serliga
fyri at vísa, um skipaninar liva upp til krøvini frá norskum myndugleikum. Í
norskari frálandavinnu er tað eitt myndugleikakrav, at fyristøðufelagið sjálvt
skal fyriskipa og fíggja alla neyðugu tilbúgvingina, annaðhvørt innanhýsis ella
gjøgnum undirveitarar. Tað er vorðið alt meiri vanligt, at serliga tey smærru
oljufeløgini nýta undirveitarar, bæði innan boring og trygd. Veitari hjá Lundin
Í hesum førinum er tað so norska trygdar- og tilbúgvingarfyritøkan ACONA
(www.acona.com <http - //www.acona.com> ) ið er ráðgevari og undirveitari
hjá Faroe Petroleum. Áhugavert er eisini at býta merki í, at Acona er eisini
undirveitari hjá svenska oljufelagnum Lundin, sum herfyri varð við til at gera
størsta oljufundið í heiminum í ár og helst eitt tað størsta í norskari oljusøgu.
Nakað herfyri gjørdi Acona avtalu við Lundin uppá 100 mill. kr, sum inniber,
at fyritøkan komandi trý árini tekur sær av bæði tilbúgving og øðrum
uppgávum, eitt nú at standa fyri boriarbeiðinum í komandi brunnum.
Fyrisitingarligi stjórin í Acona, Oddbjørn Kopperstad sigur, at fyritøkan er sera
fegin um at hava gjørt eina avtalu við Lundin, tí hetta eru uppgávur, sum
mong av oljufeløgunum sjálvi greiða. Avtalan sigur okkum so mikið sum, at
Acona við hesum sáttmála er at meta sum ein fyritøka, ið er før fyri at lata
oljufeløgunum tær vørur og tænastur tey hava tørv á. Og Lundin, hóast tað er
eitt lítið oljufelag, hevur víst seg at vera eitt av teimum mest
framburðssinnaðu oljufeløgunum á norska landgrunninum. Sum skilst er
leiðslan í Acona eisini fegin um at hava fingið álagt uppgávuna at standa fyri
tilbúgvingini hjá føroyska oljufelagnum Faroe Petroleum. Myndir - Saeborg,
sum Faroe Petroleum hevur leigað til sína fyrstu boriuppgåvu sum
fyristøðufelag ì norskum øki Graham Stewart og Nils Sørensen, stjórar í Faroe
Petroleum. Myndatøka - oljan.fo/Jan Müller Frá tilbúgvingarrúminum hjá
Acona, har fólk frá Faroe Petroleum eru á skeiði. Myndir - Rógvi Finson
Johansen

