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Føroya Tele sær fleiri møguleikar í oljuvinnuni

Eftir at hava fingið fótafesti í oljuøkjunum vestan fyri Hetland og danska 

partinum av Norðsjónum, roynir Føroya Tele nú at hyggja eftir nýggjum 

møguleikum í hesum økjum. Tað eru teir báðir fjarskiftiskaðalarnir, Shefa og 

Cantat 3, sum gera hetta møguligt. Umframt at geva brúkarum í Føroyum 

betri samband og trygd, so verður eisini hugt at, hvussu hesir báðir kaðalarnir 

kunnu skapa inntøkur við vera við til at veita oljuvinnuni í økjum vestan fyri 

Hetland og í Norðsjónum fjarskiftistænastur. Eftir at hava gjørt avtalur við 

oljufeløg sum BP og Total vestan fyri Hetland og eisini fingið fotafesti 

Orknoyggjunum og við Maersk Oil og Hess í Norðsjónum roynir Føroya Tele 

eisini at lodda dýpið fyri øðrum kundum á marknaðinum. Páll Vesturbú, stjóri 

í FT Net, sum stendur fyri hesum verkætlanum, sigur við oljan.fo, at tey eru 

sera væl nøgd við verandi samstørv, men tey hava tó alla tíðina eyguni eftir 

nýggjum møguleikum. Í løtuni kanna tey møguleikarnar fyri at binda 

oljupallar í norskum øki í Cantat 3 kaðalin eisini, umframt at fáa nýggjar 

kundar í donskum øki í Norðsjónum. Har er framvegis orka nokk til at binda í 

fleiri pallar. Enn er ov tíðliga at siga nakað ítøkiligt, men her eru møguleikar 

skilst. Eisini vestan fyri Hetland, har stórar útbyggingar standa fyri framman, 

eru møguleikar hjá Føroya Tele at fáa nýggjar kundar til Shefa-kaðalin. Felagið 

hevur longu knýtt oljukeldurnar Schiehallion og Clair Field í Shefakaðalin, og 

um ikki so mong ár verður enn eitt framleiðsla, Clair Ridge bundið í 

fjarskiftikervið hjá Føroya Tele. Men her liggja uppaftur fleiri møguleikar fyri 

framman vestan fyri Hetland. Í ár verður avgjørt, um stóra oljukeldan 

Rosebank verður bygd út og eftir tað kemur túrurin til enn eina stóra 

oljukeldu nær føroyska markinum og nær Shefaumhvørvinum, Cambo. 

Umframt hesar útbyggingar eru eisini aðrar, sum kunnu gerast veruleiki 

næstu árini. Fleiri keldur aftrat eru funnar, men enn er tørvur á at bora fleiri 

brunnar fyri at fáa vissu fyri, um nóg stórar nøgdir av olju og gassi eru í 

undirgrundini, sum kunnu rættvísgera hesar útbyggingar. Sambært Páll 

Vesturbú verður fylgt væl við menningini í hesum stóra og nýggja 

oljulandpartinum. Hyggja vit so at gongdini á føroyska landgrunninum, so er 

greitt, at Føroya Tele eigur hevur antennurnar úti her. Eitt nú er áhugavert at 

fylgja við, hvat fer at henda á gomlu Marjunleiðini, sum liggur nær 

Shefakaðalinum. Oljufelag hevur søkt Jarðfeingi um loyvi at fara undir aftur at 

gera kanningar á Marjun leiðini, nú nýggjar analysur vilja vera við, at 

Marjunfundið, sum varð gjørt í 2001 møguliga er meira áhugavert enn hildið, 

tá avgjørt varð at fara frá tí brunninum fyri meira enn 10 árum síðani. Myndir 

Soleiðis fer nýggja útbyggingin Clair Ridge vestan fyri Hetland at síggja út og 

fer BP eisini her at brúka fjarskiftissambandið, sum Shefa kaðalin gevur.
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