
C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\

186880 \ img_7190.jpg

29 - 08 - 2012

www.oljan.fo

Jan Müller

Føroya Tele tendrað fyri fjarsamskifti til Mærsk

Ein av føroysku fyritøkunum, sum í fleiri ár hevur latið tænastur til altjóða 

oljuvinnuna, er Føroya Tele. Hetta er eitt arbeiði, sum byrjaði í kjalarvørrinum 

á Shefakaðalinum, vestan fyri Hetland, men føroyska fjarskiftisfyritøkan hevur 

ikki ligið á boðunum, tá tað snýr seg um at vera partur av oljumenningini í 

Norðsjónum eisini. Fyri nøkrum mánaðum síðani varð sáttmáli undirskrivaður 

millum FT Net, sum er partur av Føroya Tele samtakinum og danska 

vinnurisan Mærsk í sambandi við oljuvirksemið í Norðsjónum. Føroyaska 

fyritøkan skal gjøgnum sín samskiftiskaðal í Norðsjónum, Cantat veita 

fjarskiftistænastur til tveir oljupallar hjá Mærsk í Norðsjónum komandi árini. 

Fyri eini tíð síðani varð fest í tveir Mærskpallar, og hevur sambandið verður 

royndarkoyrt í góðar tvær vikur. Páll Vesturbú, stjóri hjá FT Net sigur við 

oljan.fo, at fyrstu royndirnar hava gingið væl. Mærsk hevur higartil brúkt 

sokallaðar radioloysnir í samskiftinum millum pallarnar og land. Nú nøktar 

hetta ikki eftirspurningin longur, tí brúk er fyri bæði betri og meira sambandi 

millum pall og land og eisini til at geva starvsfólkunum betri 

internetsamband. Umframt avtaluna við Mærsk gjørdi FT Net fyrr í ár eisini 

sáttmála við stóra amerikanska oljufelgið Amerada Hess um at veita betri og 

skjótari samband til tess framleiðslupall í danska partinum av Norðsjónum, 

Syd Arne. Tað sambandið er longu komið uppá pláss, men Hess vil so sjálvt 

fáa lagt seinasta parting av kaðalinum frá Cantat umborð á sín pall. Hetta fara 

teir undir seinast í september og verður sambandið tikið í brúk seinni í ár ella 

tíðliga næsta ár. Páll Vesturbú sigur, at enn er nakað av tøkari orku eftir í 

Cantat kaðalinum og royna teir at kanna, um tað kann lata til tænastur til eitt 

nú DONG í danska økinum ella til pallar í norska partinum av Norðsjónum. 

Føroya Tele letur annars eisini fjarskiftistænastur frá Shefa kaðalinum til 

oljufeløg, sum arbeiða vestan fyri Hetland, eitt nú BP og Total. Tað liggja 

eisini nógvar stórar og spennandi útbyggingar fyri framman í hesum økinum, 

og Føroya Tele er longu í samráðingum við fleiri av oljufeløgunum, sum eru 

við at gera milliardaíløgur har, eitt nú tætt við føroyska markið. Tvey av 

hesum feløgum eru Chevron og Hess. Føroya Tele er sum so oftani áður aftur 

við á oljumessuni í Stavanger. Vit royna at fylgja við gongdini á teimum ymsu 

økjunum vit arbeiða við, og vónandi kunnu vit halda fram við at menna 

okkara møguleikar at veita vørur og tænatur til vaksandi oljuvinnuna, sigur 

Páll Vesturbú. Mynd Tríggir av manningini hjá Føroya Tele, sum eru við á 

altjóða oljumessuni í Stavanger. Myndatøka oljan.fo/Jan Müller
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oljuvinnuna, er Føroya Tele. Hetta er eitt arbeiði, sum byrjaði í kjalarvørrinum 

á Shefakaðalinum, vestan fyri Hetland, men føroyska fjarskiftisfyritøkan hevur 
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millum pall og land og eisini til at geva starvsfólkunum betri 
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skjótari samband til tess framleiðslupall í danska partinum av Norðsjónum, 
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eisini nógvar stórar og spennandi útbyggingar fyri framman í hesum økinum, 
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við at gera milliardaíløgur har, eitt nú tætt við føroyska markið. Tvey av 

hesum feløgum eru Chevron og Hess. Føroya Tele er sum so oftani áður aftur 
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