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Føroyskir handverkarar við í nýskapandi oljuútbygging
Føroyskir handverkarar hava í mong ár havt ein týðandi leiklut í menningini av
olju- og gassframleiðsluni í Norra. Teir vóru m.a. við til at byggja risa
gasstøðina Snøvit á Melkoya í Norðurnoregi, teir vóru við til at byggja Ormen
Lange gassfeltið í Miðnoregi, og nú eru teir eisini við, tá ein av teimum gomlu
og stóru oljupallunum Valhall har suðuri í Norðsjónum verður útbygdur og
nútímansgjørdur. Í løtuni arbeiða 15 føroyskir handverkarar, teir flestu
elektrikarar úti á norska oljupallkompleksinum Valhall, har brúktar verða
góðar 40 milliardir krónur fyri at økja um livitíðina hjá oljukelduni til 2050.
Senda heilsu heim Tað finst neyvan nøkur fullfíggjað skráseting av, hvussu
nógvir føroyingar arbeiða í olju- og frálandavinnuni í øðrum londum. Men
nærum hvønn dag frætta vit um føroyingar, sum arbeiða í hesum vinnum
uttan fyri landoddarnar. Síðani oljan.fo fór undir sítt kunningarvirksemi gerst
hesin veruleiki alsamt meira og meira sjónligur. Í hesum døgum fara føroyskir
handverkarar til Kina at gera boripall lidnan har, og í gjár komu umboð fyri
norska frálandafyritøku til Havnar at greiða áhugaðum føroyingum frá
arbeiðsmøguleikum umborð á frálandaskipum. Um somu tíð hoyra vit eisini
um slóðbrótandi føroyska fyritøku, sum hevur dirvi og vilja til at taka upp
kappingina við offshorefyritøkur í umheiminum við at byggja og manna skip
til frálandavinnuna. Í meira enn 10 ár hevur fyritøkan Pam Offshore, ein
partur av MEST samtakinum, leigað út føroyskar handverkarar, mest
elektrikarar og sveisarar til arbeiði í norsku oljuvinnuni. Henda vinna, sum
mong hava hildið er um at síggja sínar seinastu dagar, er beint tvørturímóti í
stórari menning. Verandi og nýggjar oljukeldur vísa seg at goyma nógv meira
olju og framkomin tøkni syrgir fyri, at tað ber til at taka upp olju og gass í
kanska 50 ár aftrat. Og hetta er orsøkin til, at stórar íløgur framhaldandi
verða gjørdar í hesum vinnum. Og tað skapar so uppaftur arbeiðspláss, ið
nógvir føroyingar higartil hava gjørt sær dælt av. Oljan.fo fær javnan
heilsarnir frá føroyskum oljufólkum í útlandinum, og tað hendi eisini nú um
dagarnar, tá 10 føroyskir handverkarar umborð á stóra Valhall olju- og
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dagarnar, tá 10 føroyskir handverkarar umborð á stóra Valhall olju- og
gassframleiðslupallinum í Norðsjónum møttust til eina myndatøku á
arbeiðsplássinum at senda oljan.fo sum eina heilsu heim til Føroya og við
ynski um at siga øðrum føroyingum frá møguleikunum, sum oljuvinnan hevur
at bjóða uppá. Sum skilst eru føroyinarnir 15 í tali, ið eru við til at
nútímansgera og útbyggja henda eina av heimsins mest framkomnu
framleiðslupallum. Elkaðal úr landi Tað er BP, sum er fyristøðufelag og sum
nú brúkar alla ta nýggjastu tøknina til at byggja út Valhall, soleiðis at
oljukeldan kann vera virkin í eini 50 ár aftrat. Teir flestu av føroyingunum har
arbeiða fyri PAM, nærum allir elektrikarar. Onkur føroyingur hevur arbeitt har
í fimm ár fyri eitt danskt felag og onkur føroyskur verkfrøðingur arbeiðir fyri
norsku fyritøkuna ABB. Projektið snýr seg um ein nýggjan pall, sum er bygdur
afturat gamla anlegginum, ið er frá tíðliga í 80'unum. Valhall oljukeldan, sum
liggur nær við stóra Ekofisk oljufeltið, varð funnin í 1969. Fyrsta oljan kom
upp í 1982. Stór útbygging er farin fram síðani, og í dag fevnir Valhall um 8
pallar, hr brýr binda pallarnar saman. Nýggja útbyggingin fevnir m.a. um at
leggja eina elleiðing teir 294 kilometrarnar út til pallarnar, soleiðis at teir í
framtíðini fáa streym úr landi. Harvið verður eisini CO2 dálkingin nærum
eingin. Sum so er menningin av Valhall, ið eitt nú føroyskir handverkarar eiga
lut í, ein nýskapan í oljuhøpi. Arbeiðið, sum verður gjørt nú, er bert liðugtgerð
- og har arbeiða nærum 800 fólk í løtuni sigur heimildarmaður okkara Heri
Mortensen úr Vági. Myndir 10 av teimum 15 føroysku handverkarunum, ið
eru við í avbjóðandi nútímansgerðini og útbyggingini av tí risastóra
oljupallkompleksinum Valhall í Norðsjónum. Valhall oljupallarnir eru frá 1982
og fara at framleiða fram til 2050 í minsta lagi.

