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Føroyskir útisetar løgdu lunnar undir blómandi 

oljufyritøku

Tað byrjaði við fýra føroyskum útisetum og íverksetarum í 2008. Fýra ár 

seinni hevur Keel Solutión, hóast lítil í altjóða oljuhøpi, tó vaksið seg størri og 

størri, og við sínum umleið 65 starvsfólkum bjóðar hon sínar 

ráðgevaratænastur fram til altjóða oljuvinnuna. Ársins íverksetaradagur 

Fríggjadagin verður eitt áhugavert og forvitnisligt tiltak - Ársins 

Íverksetaradagur -hildið í fabrikkini hjá Østrøm á Skálatrøð í Havn. Johan 

Dahl, vinnumálaráðharri setir dagin klokkan 13.30. Seinni fer løgmaður at 

avdúka ársins íverksetara. Harumframt eru mong onnur spennandi tiltøk á 

skránni. Tað er Íverksetarahúsið í Klaksvík, sum skipar fyri tiltakinum og hava 

tey fingið føroying, ið arbeiðir í altjóða oljuráðgevingarfyritøku at halda 

fyrilestur. Talan er um Dánial Hoydal, sum starvast hjá Keel Solution, ið er 

føroysk/altjóða fyritøka, ið veitir tænastur til oljuvinnuna, og sum hevur verið 

fyri stórari menning eftir stuttari tíð. Dánial Hoydal er ein av oddamonnum í 

fyritøkuni og fer hann á íverksetaradegnum at greiða frá fyritøkuni, royndum 

og avbjóðingum, byrjanini og hvussu menningin hevur verið. Oljan.fo fekk orð 

á Dánial, sum hevur eina rættiliga áhugaverda søgu at siga frá og sum uttan 

iva kann geva øðrum íblástur eisini. 65 fólk í arbeiði Í dag arbeiða 65 fólk í 

fyritøkuni, harav 7 føroyingar. Tey flestu starvsfólkini, umleið hálvthundrað 

arbeiða í Ukraina sum KT-mennarar og verkfrøðingar. Síðani eru skrivstovur í 

Esbjerg, Singapore og í Havn. Hetta byrjaði alt fyri fýra árum síðani. Føroysku 

stovnararnir vóru allir útisetar um tað mundið. Heine Mikkelsen, sum 

arbeiddi hjá Mærsk Drilling og Christian Grahn, ið arbeiddi sum ráðgevi fyri 

IBM møttust og fingu hugskotið at samansjóva teirra kompetansur innan 

boring og KT - og stovna egna fyritøku. Seinni komu so Ruben Mikkelsen og 

Dánial Hoydal uppí. Brúk var fyri einum at taka sær av HR og 

marknaðarføring, nú fyritøkan fór at vaksa so skjótt, og her kom Dánial inn í 

myndina. Uppá nógvar mátar eru vit ein føroysk fyritøka, men vit leggja 

okkum eftir at vera ein altjóða fyritøka, sigur Dánial. Í dag eru teir fýra eigarar 

av fyritøkuni, sum livir av at selja ráðgeving til oljuvinnuna. Endamálið við at 

stovna slíka fyritøku var at leggja seg eftir at finna betri hættir at handfara 

teknisk data í oljuvinnuni, serliga innan borivinnuna. Síðani hevur fyritøkan 

specialiserað seg í boriútgerð. Høvuðskundarnir hjá Keel Solution eru Mærsk 

Drilling og onnur dótturfeløg hjá Mærsk og síðani oljufelagið Marathon Oil, 

fyritøkur, sum eisini hava eina fortíð í Føroyum í 90-unum. Hóast fyritøkan 

hevur sínar flestu medarbeiðarar í útlandinum, so verður eisini hugt eftir 

føroyska arbeiðsmarknaðinum, tí eisini her eru vælútbúgvin og roynd fólk, ið 

ein fyritøka sum Keel Solution kann fáa brúk fyri í framtíðini. Kanna og 

ráðgeva Hvat eru tað so fyri ráðgevarauppgávur tey fáa? Dánial Hoydal -  Sum 

eitt dømi kann eg nevna, at tá norskir myndugleikar fara til eitt oljufelag, sum 

arbeiðir í norskum øki og gera vart við, at tað er ikki samsvar millum tess 

skipanir á landi og tær úti á boripallinum, soleiðis at man t.d. ikki hevur stýr 

uppá viðlíkahaldið, so eru boð eftir eini fyritøku sum okkara. Kravið frá 

myndugleikunum er, at slík viðurskifti skulu koma uppá pláss til eina ávísa tíð, 

og her fara vit so inn við okkara ekspertisu og hyggja eftir maskinum og 

útgerð og tjekka, um tær samsvara við tað, sum er skrásett í skipanini. Dánial 

vísir á, at krøvini frá kundunum, sum eru oljufeløg, eru sera høg og tey gerast 

størri og størri alla tíðina. Eisini krøvini frá myndugleikunum gerast størri. Og 

tað er her tað er brúk fyri eini fyritøku sum Keel við hennara KT fólkum og 

verkfrøðingum, ið fara inn og kanna fyritøkuna og ráðgeva, hvussu hon kann 

fáa betra um viðurskifti, ið ikki lúka treytirnar. Í dag er tað ómetaliga 

komplext at reka ein boripall. Hevur tú ikki øll forrætningsdata uppá pláss, so 

kann tú ikki hava eitt effektivt viðlíkahald ella innkeyp, og tú kann ikki reka 

nakrar av teimum mest týðandi forrætningsprosessunum, sum eru neyðugar. 
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størri, og við sínum umleið 65 starvsfólkum bjóðar hon sínar 

ráðgevaratænastur fram til altjóða oljuvinnuna. Hetta og annað verður nógv 

meira at frætta um á íverksetaradegnum í dag. Mynd -  Dánial Hoydal, ein av 

undangongumonnunum aftanfyri føroysku altjóðu oljuráðgevarafyritøkuna 
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