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Tænastan, sum Føroya Tele veitir størstu fyritøkuni í Danmark, Maersk, til oljupallarnar í 

Norðsjónum, er eftir øllum at døma eitt fund fyri oljufyritøkuna. Internet-sambandið 

loysir týðandi uppgávur hjá fyritøkuni staðfestir stjórin í Maersk Oil, Jakob Thomasen í 

samrøðu við føroyska oljuportalin. 

 

Hittust á ráðstevnu í Danmark 

Fyri einum ári síðani kundu Føroya Tele og Maersk Oil undirskriva eina avtalu um veiting 

av teletænastum til oljupallarnar hjá Maersk í Norðsjónum. 

 



Fyrr í hesum mánaðinum varð ein olju- og gassráðstevna hildin í Keypmannahavn, har 

stjórarnir frá teimum báðum fyritøkunum, Páll Vesturbú frá FT Net og Jakob Thomasen 

frá Maersk Oil, vóru tilsteðar og høvdu møguleika at hittast og tosa um royndirnar frá 

samstarvinum. 

 

”Tað hevur verið ein kollveltandi broyting fyri okkum at fáa bandbreidd. Vit hava fingið 

betri umstøður at flyta data millum land og pallarnar og eitt nógv betri samskifti av tí 

sama. Vit kunnu t.d. hava videokonferansur nú, hvat vit ikki hava kunnað áður, millum 

pallarnar og okkara starvsfólk á landi. Hetta er eitt munandi stig tann rætta vegin til at 

gerast enn meira effektivir í okkara vitanarbýti“, greiðir Jakob Thomasen, CEO fyri Maersk 

Oil, frá. 

 

Hann heldur fram: 

“Tað er fyrst og fremst innan tann professionella partin, at vit kunnu síggja vinningin við 

internetsambandinum. Tað hevur stóran týdning fyri okkum at deila vitan og skjótt at fáa 

skift um royndir og harvið tryggja, at øll hava røttu upplýsingarnar. Hitt økið er yvirførsla 

av data. Tað verða yvirførd sera stórar mongdir av data, sum vit á landi sera skjótt kunnu 

analysera og senda tað aftur til pallin”. 

 

Stóran týdning fyri starvsfólkini 

Internetsambandið hevur eisini havt eina positiva ávirkan fyri starvsfólkini greiðir Jakob 

Thomasen frá. 

 

”Fyri starvsfólkini privat er greitt, at bandbreiddin til at kunna brúka internet, samskifta 

við familjuna á Skype t.d. og síggja sjónvarp, eisini er vorðið betri. Tað er ein hjálp til 

sosiala lívið, at man betur kann koma í samband við sína familju, tá man arbeiðir á 

pallunum”. 

 

Umframt samstarvið við Maersk Oil hevur Føroya Tele eisini eina líknandi avtalu við 

oljufelagið Hess. 

 

Nú restar í, at fáa hitt týðandi fyristøðufelagið í danska partinum av Norðsjónum, DONG 

Energy, at knýta í Cantat kaðalin. 

 

(Í komandi grein ger Maersk stjórin viðmerkingar til oljuleiting við Føroyar) 

 

Myndir: 

Jakob Thomasen, ovasti stjórin í Maersk Oil saman við stjóranum í FT Net, Páll Vesturbú. 

 

Á eini av myndunum sæst eisini Johan Mortensen, ið arbeiðir fyri fleiri føroyskar fyritøkur 

sum aljtóða ráðgevi, og sum m.a. hevur verið við til at byggja brýr millum Føroya Tele og 

altjóða oljufeløg bæði í Norðsjónum og vestan fyri Hetland 
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