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Ein av føroysku tungvektarunum á oljumessuni í Aberdeen í farnu viku var Føroya Tele, 

sum heldur fram at menna sínar tænastur til útlendsku oljuvinnuna, ið arbeiðir vestan fyri 

Hetland og í Norðsjónum. 

“Vit brúktu messuna í stóran mun til at røkja tey sambond vit hava, operatørar og 

veitarar, ið arbeiða vestan fyri Hetland. Og vit uppsøktu eisini nýggjar kundar,” sigur ein 

bjartskygdur Páll Vesturbúð, sum saman við tveimum starvsfeløgum umboðaði Føroya Tele 

á “Offshore Europe” í Skotlandi. 

Føroya Tele hevur nakað av bjóða oljufeløgunum vestan fyri Hetland og í Norðsjónum, 

sum aðrir ikki hava, nevniliga skjótt fjarskiftissamband umvegis fipur. Tað eru teir báðir 

kaðalarnir hjá Føroya Tele, Shefa og Cantat, sum gera hetta møguligt, og higartil hevur 

tað gingið eftir ætlan. 

 

Tvey oljufeløg vestan fyri Hetland, BP og Total keypa tænastur frá føroyska veitaranum 



og somuleiðis tvey oljufeløg í danska partinum av Norðsjónum, Maerk og Hess. 

 

Royndirnar eru so mikið góðar, at Føroya Tele nú roynir at fáar fleiri kundar. Og tað sær 

gott og spennandi út. 

 

Á oljumessuni í Aberdeen var eitt av evnunum, hvussu oljufeløgini, ið arbeiða vestan fyri 

Hetland og í Norðsjónum kunnu vera meira kappingarfør. Her er ein av týðandi 

faktorunum at minka um útreiðslurnar til havs. Og tað er her Føroya Tele kemur inn í 

myndina. Við at fáa fjarskiftissamband frá føroyska veitaranum kunnu feløgini spara 

nógvan pening og tíð. Ístaðin fyri at senda serfrøðingar umborð á pallarnar kunnu teir 

arbeiða frá landi, nú alt data kann sendast umvegis Shefa av pallunum til lands. 

 

Aftrat hesum kemur so sosiali parturin, ið ger, at manningarnar fáa skjóttvirkandi 

internetsamband, sum betrar um trivnaðin til havs. 

 

Páll Vesturbúð sigur, at teir hava havt góðar fundir í Aberedeen við fleiri oljufeløg, sum 

arbeiða vestan fyri Hetland. Umframt verandi kundar, BP og Total, eru nú eisini 

samráðingar við Chevron, sum eftir øllum at døma fer at útbyggja Rosebank oljukelduna 

skamt frá føroyska markinum. Tað tykjast vera góðir møguleikar hjá Føroya Tele at binda 

hesa oljukelduna, sum fer undir framleiðslu í 2017, í Shefa. 

Eisini verður arbeitt við at knýtt eina av nýggju keldunum hjá BP, Clair Ridge í kaðalin. 

Somuleiðis eru samráðingar við felagið, sum eigur FPSO skipið á Foinaven oljuleiðini. um 

at knýta tað uppí Shefa-netið. 

Longur frammi í tíðini eru so enn tvær oljukeldur við markið, Cambo og Tornado, sum 

Føroya Tele hevur eyguni eftir. Hesar verður uttan iva útbygdar í framtíðini men hetta 

liggur longur frammi. 

 

So hjá Føroya Tele hava tey úr at gera. Hann váttar, at trupulleikar vóru við Shefa herfyri, 

men hesir nervaðu ikki oljufeløgini stórvegis. Tey høvdu so ongar negativar viðmerkingar 

til slitið, sum var. Páll Vesturbúð vísir á, at tað er umráðandi at informera feløgini alt fyri 

eitt og fáa tingini upp aftur at koyra sum skjótast. Og tað hendi í hesum førinum. 

 

Tað var nøkur ár herfyri, at Føroya Tele tók sítt fyrsta lop inn í altjóða oljuvinnuna, tá 

fyritøkan knýtti oljupallar og oljuskip í Shefa-fjarskiftiskaðalin, sum gongur úr Føroyum til 

Skotlands. Tað var eitt stórt stig at taka at fáa ein sáttmála við eitt av heimsins størstu 

oljufeløgum, BP, sum gongur á odda, tá talan er um oljuframleiðslu vestan fyri Hetland. 

 

Men hetta samstarvið og tað stóra forarbeiðið, sum varð gjørt tá, kemur nú fyritøkuni væl 

við. Hetta ger tað lættari at fáa røttu sambondini og vónandi eisini sáttmálarnar, tá 

avtornar. 
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