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Statoilsáttmáli alstóran týdning
Tað hevur alstjóran týdning fyri okkum at fáa fótin inn um hjá oljurisanum
Statoil. Hetta sigur Jens Meinhard Rasmussen, stjóri hjá Supply Service við
útvarpið hjá Kringvarpinum, eftir at føroyska frálandafelagið í vikuni skrivaði
undir sáttmála við norska oljufelagið. Jens Meinhard Rasmussen sigur, at teir
hava valt at leggja seg eftir hesum marknaðinum, serliga á norskum øki við
nýggjum skipum og føroyskari manning. Statoil hevur sum fyristøðufelag
umleið 75% av øllum hesum marknaðinum. Vit hava gjørt eina góðan
sáttmála, og hesin kann vera startskotið til nýggjar sáttmálar hjá Sjóborg sigur
frálandastjórin við útvarpið og leggur aftrat - Vit hava tað rætta skipið og tað,
sum verður spurt eftir. Supply Service hevur annars í heyst arbeitt nógv fyri
Statoil á spotmarknaðinum bæði við Eldborg og Saeborg, og tað hevur gingið
sera væl. Tað hevur sjálvandi hjálpt til avgerðina hjá Statoil at brúka føroyska
reiðaríið í longri tíð. Sáttmálin, sum er undirskrivður við Statoil er fyri 6
mánaðar við møguleika fyri at leingja í 1 ár. Umframt veiting, fevnir sáttmálin
eisini um oljurudding og rescue. Supply Service fer at manna skipið við
føroyingum burturav og verða 24 mans knýttir at skipinum, sum verður latið
eigarunum 23. Mars. Sjoborg er av slagnum Havyard 833. Tað er eitt PSV
design frá Havyard Design, sum er ment í tøttum samstarvi við Supply
Service, við fokus á rakstrarbúskap, stóran fleksiblan kapasitet til at flyta fleiri
ymisk sløg av farmi, góðar hentleikar til manningina og at minka um árin á
umhvørvið (Clean Design, optimeraðum skrokklinjum, diesel- elektrisk
framdrift, katalysatorum osv.). Havyard 833 er ein stórur PSV, væl útgjørdur
til at bjóða seg fram til flestu sløg av tænastum og veitingum til
frálandavinnuna. Umframt stóran fleksiblan lastkapasitet, verður skipið
útgjørt til oljuverndartilbúgving (NOFO 2009) og stand-by / rescue. Skipið
hevur fylgjandi høvuðsdáta - Longd - 86 m Breidd - 19,6 m Deyðvekt - 4700
tons Dekkvídd - 1002 m2 Ferð - 15 sjómíl Í tíðindaskrivi fyrr í vikuni fegnast
Supply Service um sáttmálan við Statoil, sum er tann størsti operatørurin á
norskum øki. Sáttmálin staðfestir eisini tað góða arbeiðið, sum manningin á
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Supply Service um sáttmálan við Statoil, sum er tann størsti operatørurin á
norskum øki. Sáttmálin staðfestir eisini tað góða arbeiðið, sum manningin á
hinum veitingarskipunum hjá reiðarínum, Eldborg og Saeborg, hava avrikað,
sigur Jens Meinhard Rasmussen, stjóri. Umframt hesi trý frálandaskipini er
Supply Service eisini við at byggja eitt fjórða skip, Tórsborg, sum verður latið
reiðaríinum seinni í ár. Herfyri skrivaði føroyska frálandareiðaríið Esvagt-Thor
í Hósvík undir sáttmála við Statoil um at lata standbyskip til boringina á
føroyska landgrunninum í summar. Myndir Sjóborg við bryggju á Havyard
skipasmiðjuni. Myndir - Supply Service Saeborg á Havnini. "Arbeiðið, sum
manningarnar á Eldborg og Saeborg hava gjørt fyri Statoil higartil hava avgjørt
stuðlað uppundir, at Supply Service nú hevur fingið ein sera góðan sáttmála
fyri leigu av nýggjasta farinum í Supply Serviceflotanum, Sjóborg," sigur
stjórin Jens Meinhard Rasmussen. Mynd oljan.fo/Jan Müller

