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Oljufólk stóran lut í vøkstri í flogferðslu
Oljuboring á føroyska landgrunninum, útleigan av føroyskum handverkarum
til norska oljuvinnu og vaksandi talið av føroyskum sjómonnum í altjóða
frálandavinnuni eiga sín stóra part av tí vøkstri, sum seinasta árið hevur verið
í flutninginum um flogvøllin í Vágum. Met Ongantíð áður hava so nógv
ferðafólk ferðast umvegis Vága Floghavn sum í 2012. Samlaða framgongdin í
2012 var 10.9% ella 22.123 ferðafólk fleiri enn í 2011. Hetta merkir, at
225.532 ferðafólk ferðaðust umvegis Vága Floghavn í 2012. Gamla meti bleiv
sett í 2008, tá 221.942 ferðafólk ferðaðust umvegis flogvøllin. Í
summarmánaðunum er orsøkin fleiri ferðafólk, men frá septembur til
novembur er vøksturin serliga frá oljuboringini og føroyskum starvsmonnum,
ið arbeiða í Noregi. Mett verður, at uml. 3,5 % av samlaða
ferðafólkavøkstrinum er orsakað av oljuflutningi skrivar Vága Floghavn á
heimasíðu síni. Tað er langt millum boringarnar á landgrunninum, men í fjør
var borað í nærum eitt hálvt ár og var hesa tíðina nógvur flutningur av
oljufólki bæði millum boripall og flogvøll og síðani millum flogvøllin og Norra,
haðani flestu av borifólkunum koma. Tað er ikki bara hesin parturin av
oljuvinnuni, sum er orsøk til vøksturin í ferðafólkatalinum á flogvøllinum í
Vágum. Seinastu árini er talið á føroyingum, sum arbeiða í norsku oljuvinnuni
vaksið nógv, onkuntíð eru 250 mans, mest elektrikarar, til arbeiðis í Norra.
Hesir fara og koma við jøvnum millummbili, og síðani koma allir teir
føroyingar, sum arbeiða umborð á frálandaskipum kring heimin.
Samanumtikið munnu olju- og frálandavinnurnar eiga ein lutvíst stóran part
av ferðafólkastreyminum um flogvøllin í Vágum metir oljan.fo. Fleiri ferðafólk
og fleiri flogfeløg Vága Floghavn sigur annars, at eftir at flogbreytin bleiv
longd, hevur framburður verið innan føroyska flogvinnu. Breytin bleiv longd
frá 1250 metur til 1799 metur. Nýggj innflúgvingartól eru tikin í nýtslu, og
Atlantic Airways fekk umstøður til at gera íløgu í eitt nýtt Airbus 319 flogfar.
Tølini vísa umframt eina framgongd í ferðafólkatalinum, at reglusemi til og frá
Vága Floghavn er hækkað. Hetta merkir, at ferðafólk í enn størri mun kunnu
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Vága Floghavn er hækkað. Hetta merkir, at ferðafólk í enn størri mun kunnu
líta á, at tey kunnu koma og fara til ásettu tíðina. Harumframt so merkir
hetta, at flogfeløg í minni mun skulu vænta eykaútreiðslur í samband við
seinkingar og avlýsingar. Atlantic Airways er einasta flogfelag sum flýgur
regluliga ímillum Føroyar og útheimin. Umframt Atlantic Airways hevur
flogvøllurin eisini havt vitjan av flogførum og flogfeløgum sum annars ikki
hava roynt seg í Vágum áður. Vit á Vága Floghavn eru sera fegin um
framgongdina. Vit høvdu væntað, at 2012 bleiv eitt betur ár enn 2011, men
at vit fingu ein vøkstur uppá heili 22.123 ferðafólk, var framúr. Vit roknaðu
við einum lítlum undirskoti í rakstrinum, men nú sær tað út til, at raksturin
fer at geva eitt lítið avlop, sigur Jákup Sverri Kass, stjóri í Vága Floghavn. Vága
Floghavn kann vænta stórar avbjóðingar komandi árini, tí at felagið er í gongd
við at byggja nýggjan tænastubygning og farstøð. Útbyggingin kemur at hava
við sær, at vit mugu taka nakrar avskrivingar, sum fara at hava neiliga ávirkan
á okkara roknskap. Hóast hetta, so vænta og vóna vit, at komandi árini fer
rakstrinum av Vága Floghavn at geva eitt lítið avlop, sigur stjórin. Frá leiðsluni
í Vága Floghavn ljóðar tað, at tey komandi tíðina fara at byggja víðari uppá
vøksturin. Tey vilja leggja nógv fyri at tryggja, at menningin av føroysku
flogferðsluni heldur fram í 2013. Broytingar á flogvøllinum frá 8. januar Frá 8.
januar og fram til miðskeiðis í 2014 verða umleggingar á økinum uttanfyri
farstøðina og inni í sjálvari farstøðini. Fráferðaøkið verður flutt, soleiðis at
fráferð, trygdarkanningar og taxfree-økið verður á einum øðrum stað, enn
tað, ið fólk annars eru von við. Við skelting, skermum og øðrum, so vóna vit,
at vit ikki koma at órógva viðskiftafólk okkara meira enn neyðugt. Men fram
til miðskeiðis í 2014, so verður talan um eitt sindur av órógvan. Saman við
Articon, verkætlanarbólki okkara og starvsfólkum okkara vænta og vóna vit,
at nýggja farstøðin og tænastubygningarnir fara at bøta munandi um
umstøðurnar hjá teimum ferðandi, sigur Jákup Sverri Kass, stjóri á Vága
Floghavn. Mynd - Tyrlan hjá Atlantsflogi hevur flutt nógv oljufólk um
flogvøllin í Vágum seinasta árið.

