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Tað verður P/F Esvagt-Thor, sum skal standa fyri “standby/rescue” uppgávuni, tá 

Statoil í 2014 fer at bora tveir brunnar á føroyska landgrunninum. 

Nú um dagarnar nevndi stjórin í Statoil, Rúni M. Hansen í samrøðu við Rás2, at fyrstu 

sáttmálarnir í sambandi við boringarnar næsta ár, verða undirskrivaðir í hesum døgum. Og 

eftir at hava kunngjørt, at tað verður boripallurin West Hercules, sum fer at bora teir 

báðar brunnarnar á landgrunninum í 2014, er nú avgjørt, at tað verður føroysk-danska 

felagið Esvagt-Thor, sum hevur fingið standby uppgávuna. Hesa uppgávuna hevði sama 

felag eisini í fjør, tá Statoil boraði á landgrunninum. Og líknandi uppgávu hevði Esvagt-



Thor, sum er eitt dótturfelag hjá Thor í Hósvík, í 2001, tá BP boraði sín fyrsta brunn á 

landgrunninum. 

So ikki kann sigast annað enn, at tað er eitt felag við drúgvum royndum innan føroyska 

oljuleiting, sum nú hevur fingið enn eina nýggja uppgávu við Føroyar um hendi. 

Statoil, sum er fyrsitøðufelag, hevur avgjørt at leiga “multipurpose” skipið “Esvagt Don” 

og kemur tað skipið at røkja uppgávuna sum standby and rescue skip til tær báðar 

boriuppgávurnar í 2014. Arbeiðini eru mett at taka umleið eitt hálvt ár. 

Avtalan umfatar tað á oljumáli nevnt “Standby/Rescue og Oil recovery” uppgávur, meðan 

boringin av tveimum brunnum fer fram. Tað verður Esvagt Don, eitt sokallað 

fleirnýtsluskip/multipurpose vessel, sum er vælegnað til uppgávuna, ið skal gera arbeiðið. 

Stjórin í P/F Esvagt-Thor, Gunnbjørn Joensen, fegnast um at hava fingið sáttmálan og vísir 

á, at hetta hevur verið í kapping við aðrar fyritøkur. Felagið Esvagt -Thor stóð eisini fyri 

Standby og Rescue uppgávuni tá Statoil boraði á føroyskum øki í 2012 og tá BP boraði á 

føroyskum øki í 2001. 

Helst verða fleiri føroyingar við skipinum, tá tað kemur til Føroya komandi ár. Hjá Esvagt í 

Esbjerg starvast í dag meira enn 70 føroyingar 
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