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Hann kennir seg væl í Føroyum og heldur tað vera sera hugaligt at vera partur av føroysku 

oljuleitingini. Hann heldur eisini, at tað hevur riggað sera væl at samstarva við føroyskar 

myndugleikar og stovnar umframt oljufelagið Statoil, nú hol er sett á eina fyri Føroyar 

rættiliga stóra verkætlan, nevniliga at bora tveir leitibrunnar á landgrunninum. 



Norðmaðurin Bjørn Salte, sum saman við øðrum útlendskum oljuídnaðarfyritøkum hevur 

skrivstovu í gráa háhúsinum á Bryggjubakka 22 í Havn, stendur á odda fyri virkseminum 

hjá North Atlantic Drilling, ið hevur fingið uppgávuna frá Statoil at bora tveir brunnar. Á 

Bryggjubakka 22 halda eisini aðrar stórar oljufyritøkur til undir boringini, eitt nú 

Schlumberger og Halliburton. Hesar eru í løtuni eisini granni hjá FOÍB, sum umboðar 

oljufeløgini við leitiloyvi í Føroyum.  

Sum pallstjóri ella “Rig Manager” hevur Bjørn Salte ábyrgdina av at umsita hesa stóru 

uppgávu í Føroyum. Hann er arbeiðsgevari hjá teimum umleið 60 fólkunum hjá North 

Atlantic Drilling, sum arbeiða umborð á boripallinum West Hercules, meðan hesin er á 

føroyskum øki. Í landi stendur hann so eisini fyri allari tilbúgvingini á pallinum. Hann 

hevur tó einki við sjálva boriuppgávuna at gera. Tað taka onnur fólk hjá felagnum sær 

av.  

Felagið er dótturfelag hjá boririsanum Seadrill, sum er heimsins størsta oljufelag í 

marknaðarvirði við meira enn 60 boripallum. West Hercules er ein av teimum tungu 

“dreingjunum” hjá felagnum og kemur upprunaliga úr Kina, har hann hevur staðið fyri 

nógvum boringum. Men í 2012 kom pallurin í norskan sjógv fyri at vera við í týðandi 

leitingini í Barentshavinum. 

Bjørn Salte hevur ikki verið í Føroyum áður. Nú fer hann at vera partur av einum 

spennandi og áhugaverdum parti av føroyskari vinnulívsmenning í meira enn eitt hálvt ár. 

Tað dámar honum væl. Frammanundan hevur hann arbeitt í Houston og Singapore. Hann 

er útbúgvin skipsverkfrøðingur. 

Hóast Føroyar eru eitt nýtt øki fyri borifelagið, so dylur Bjørn Salte ikki fyri, at tað hevur 

gingið sera væl at samstarva við føroyskar myndugleikar. Fyrimunirnir eru, at hetta er eitt 

so lítið samfelag, at tað er lætt at samskifta og fáa tingini uppá pláss. 

“Okkara uppgáva her er at bora eitt hol í undirgrundina eftir ávísing frá serfrøðingunum 

hjá Statoil. Og ta uppgávuna ætla vit at fullføra, og vónandi verður fund gjørt. Og eftir 

Brugdan 2 halda vit fram í Súlan/Stelkur.” 

Tá vit spyrja hann, um West Hercules hevur verið við til at finna olju og gass aðrastaðni 

svarar hann við einum smíli: “West Hercules er í hvert fald ingen ulykkesfugl.” Pallurin 

boraði fimm brunnar í Barentshavinum og gjørdi tvey verulig fund umframt at gass varð 

funnið í einum brunni aftrat. 

Umframt tey umleið 60 fólkini hjá sjálvum borifelagnum eru eisini onnur 60-70 fólk á 

pallinum, sum arbeiða fyri aðrar fyritøkur, so samlaða manningin umborð er einar 130 

mans. Har er eingin føroyingur sum er. Bjørn Salte vísir á, at teir hava eina fasta manning 

á pallinum, sum hevur verið gjøgnum bæði útbúgving og royndir fyri at kunna arbeiða har. 

Sjálvur heldur hann, at hetta skjótt kann broytast, um eitt fund verður gjørt, og tað tá 

skulu borast nógvir brunnar á føroyska landgrunninum. Tað vil tá vera upplagt, at 

føroyskir oljuarbeiðarar eisini verða partur av arbeiðinum umborð. 



“Vit eru annars í samráðingum við føroyskar fyritøkur, um at taka sær av ymsum 

arbeiðsuppgávum umborð á pallinum so sum at standa fyri málaraarbeiði og øðrum 

viðlíkahaldsarbeiði. Tá tað kemur til meira specialiseraðar uppgávur verða vit tó noyddir 

at brúka útlendskar serfrøðingar.” 

Tá borifelagið Cosl stóð fyri boring í 2012 hevði tað fitt av samstarvi við MEST, og fer 

MEST helst eisini at fáa uppgávur frá nýggja borifelagnum, tá tørvur verður á tí. 
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