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Fyrrapartin var hátíðarhald á Besiktas skipasmiðjuni í Turkalandi, har føroyska reiðaríið 

Thor byggir fýra nýggj frálandaskip. 

 

Hetta varð í sambandi við, at farið er undir at skera stálið til triðja og fjórða skipið. 

Millum tey, sum vórðu tilsteðar, var Poul N. Laksafoss, sum er verkætlanarleiðari eins og 

Javuz Surucu, sum stendur fyri eftirlitinum av stálarbeiðinum. Eisini stjórin á 

skipasmiðjuni, Murat Bener, var hjástæddur, tá farið varð undir stálskeringina. 

 

Tey bæði skipini eru partur av einum skipapakka uppá fýra hjálparskip, sum Thor letur 

byggja og sum skulu arbeiða í seismikkvinnuni. Arbeiðið uppá tey bæði fyrstu skipini 

byrjaði 23. juli í ár. 

 

Øll skipini verða bygd á turkisku skipasmiðjuni. Tað fyrsta verður latið í august 2014 og 

hini trý skipini komandi níggju mánaðirnar. 



Thor hevur so eisini møguleika at byggja fýra skip aftrat, sum kunnu latast felagnum í 

2015 og 2016. 

 

THOR endurnýggjar offshore-flotan 

Tað var í fjør, at P/F THOR gjørdi avtalu um bygging av nýggjum "seismik support" 

skipum, sum koma at arbeiða í samband við oljuleiting. Avtalan byggir serliga á 

langtíðarsáttmála við seismikkfelagið PGS. 

 

Skipini eru teknað av Skipteknisk í Ålesund í tøttum samstarvi við THOR, og fíggingin er 

fingin til vega í samstarvi við RS Platou Finans í Oslo. 

 

Tey eru serútgjørd til tænastur hjá seismikskipum og verða útgjørd við allari nútíðar 

útgerð. Eisini verða skipini bygd til at kunna fremja allar veitingar á øllum heimshøvum. 

Skipini verða 64 metur til longdar og 14,5 metur til breiddar. 

 

Avtala er gjørd um íalt 8 skip (4+4) og er hon soleiðis skipað, at í fyrstu atløgu verða fýra 

skip sett í gerð. Felagið hevur síðan optión uppá fýra skip afturat. 

 

Sambært avtaluni verða skipini bygd á skipasmiðjuni Besiktas í Turkalandi. 

 

Hetta er nógv tann størsta avtalan hjá felagnum THOR higartil. Hon er m.a. komin í lag 

eftir sera gott samstarv við seismikkfelagið PGS. 

 

Myndir 

Poul Nolsøe Laksáfoss og Javuz Surucu trýsta á startknøttin 

 

Stálið verður skorið 

 

Murat Bener, MD Besiktas Shipyard, and Poul Nolsøe Laksáfoss, verkætlanarleiðari hjá 

Thor 

 

Poul Nolsøe Laksáfoss og Javus Surucu frá Thor 

 

Tey fýra skipini 

 

Kelda: www.thor.fo 
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