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Maersk Oil væl nøgt við Føroya Tele samstarv

Í hesum tíðum har tosað verður um at menna føroyskt vinnulívi til at taka 

ímóti nýggjum avbjóðingum eitt nú í Arktis, er ikki sørt hugaligt at vita, at 

m.a. føroyskt "know how" er við til at halda oljuframleiðsluni í Norðsjónum 

og vestan fyri Hetland koyrandi. Her gongur ein av teimum størstu 

fyritøkunum í landinum, Føroya Tele á odda. Og enn meira hugaligt er tað at 

frætta, tá keypararnir av føroyskum vørum og tænastum, eru væl nøgdir við 

veitingarnar úr Føroyum. Maersk væl nøgt Tað var seinasta summar, at 

Føroya Tele fór undir samstarv við danska oljufelagið Maersk Oil. Tá vóru 

oljupallar hjá danska felagnum í Norðsjónum bundnir í Cantat-3 kaðalin, sum 

síðani tá hevur veitt Maersk Oil fjarskiftistænastur, ið felagið í dag viðgongur, 

at tað ikki vil vera fyriuttan, so stóran týdning hava tær fyri felagið. Vit hava 

verið sera væl nøgdir við samstarvið við Føroya Tele og teirra tænastur koma 

væl við hjá okkum sigur René Lykke Røndbjerg, sum er kt-stjóri hjá Maersk 

Oil. Hann vísir á, at tann seinkanin, sum hevur verið í fjarsamskiftinum við at 

brúka gamla tøkni, hvarv fullkomiliga við Cantat-sambandinum. So teir merkja 

sera væl broytingina. Við tí nýggja sambandinum ber til at samskifta nógv 

skjótari og lættari millum pall og land, umframt at hetta gevur manningunum 

á pallunum nógv betri atgongd til internetið og harvið ger tað hugaligari at 

vera umborð í frítíðini. Starvsfólkini á pallunum hava nú eins gott 

breiðbandssamband sum tey í landi. Og felagið sleppur undn at senda fólk 

umboð, tá serstakar uppgávur skulu gerast. Nógvar av hesum kunnu nú 

gerast í landi umvegis fjarskiftissambandið. René Lykke Røndbjerg sigur, at 

allir pallarnir hjá Maersk Oil eru dekkaðir við tí eina kaðalinum frá Cantat-3. 

Hesin er knýttur í ómannaða pallin, Valdemar og gongur sambandið so víðari 

Thyra west pallin og haðani til hinar umleið 15 pallarnar í Norðsjónum. Cantat 

3 er so eisini bundin í Syd Arne oljupallin, sum Amerada Hess rekur í 

Norðsjónum. Cantat-3 Maersk Oil og Hess vóru fyrstu sáttmálarnir hjá Føroya 

Tele á sjókaðalinum Cantat-3 um veiting av fjarskifti til oljupallar í 

Norðsjónum tey næstu 15 árini Avtalurnar eru við til at tryggja olju- og 

gasspallunum í danska partinum av Norðsjónum eitt dygdargott 

fjarskiftissamband við høgari ferð. Samstundis er Cantat-3, eisini ein eyka 

trygd fyri føroyska fjarsskiftis-sambandinum við umheimin. Føroya Tele 

yvirtók Cantat-3 kaðalin frá Tata Communication og øðrum telefeløgum í 

januar í fjør. Cantat-3 varð upprunaliga tikin í nýtslu í 1994 og knýtti saman 

Kanada, Ísland, Føroyar, Ongland, Danmark og Týskland í eitt kervi. Føroya 

Tele yvirtók tann partin av kaðalinum, sum gongur millum Ísland, Føroyar, 

Danmark og Týskland. Endamálið við at keypa Cantat var partvíst at fáa eitt 

eyka samband til vega og harvið veita eina eyka trygd fyri fjarskifti føroyinga 

út í heim. Haraftrat var ætlanin at gagnnýta kaðalin til at selja kapasitet fyri at 

fáa inntøkur, ið kunnu vera við til at tryggja útbyggingina av føroyska 

undirstøðukervinum frameftir. Tað var hetta, sum eydnaðist við avtalunum 

við Maersk Oil og Hess. Cantat-3 kaðalin gongur gjøgnum danska partin av 

Norðsjónum, har stórt olju- og gassvirksemi er. Í hesum øki liggja boripallarnir 

Tyra West hjá Maersk Oil og Syd Arne hjá Hess Denmark, DONG Energy og 

Danoil Exploration. Endamálið við avtalunum at tryggja olju- og gasspallunum 

eitt dygdargott, trygt og framtíðartryggjað fjarskiftissamband til 

skrivstovurnar hjá Maersk Oil í Esbjerg og Hess í Keypmannahavn. Fyri Maersk 

er harumframt galdandi, at sambandið við Tyra West eisini skal leiða 

fjarskiftistænastur frá Cantat-3 víðari til aðrar pallar hjá Dansk Undergrunds 

Consortium, sum liggja nærhendis. Avtalan hevur m.a. við sær, at stýringar og 

eftirlit við pallunum kunnu gerast úr landi. Harvið nýtast færri serfrøðingar at 

uppihalda seg á pallunum. Haraftrat kemur, at manningin umborð á pallunum 

fáa atgongd til eitt nútímans breiðband við høgari ferð, og tað gevur stórt 

sæð somu samskiftismøguleikar, sum fólk í landi hava. Myndir -  Cantat 3 

tænasturnar fara m.a. til Thyra West og Syd Arne pallarnar í Norðsjónum
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