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PAM Offshore Service hevur í eina tíð havt rættiliga fitt av arbeiði umborð á boripallinum 

West Hercules, sum í løtuni er í ferð við at bora brunn á føroyska landgrunninum. Eisini er 

arbeiði í landi bæði á skipasmiðjuni í Havn, á Skála og á maskinverkstaðnum hjá MEST í 

Runavík. 



Mouritz Mohr, stjóri fegnast um, at tað hevur eydnast teimum at fáa samstarv við felagið, 

sum rekur pallin, og hann heldur arbeiðið hevur gingið væl í hond. 

Í løtuni eru einir 9 handverkarar frá PAM úti á pallinum umframt, at fleiri av fólkunum á 

skipasmiðjuni arbeiða við uppgávum fyri pallin á landi. Eitt nú verða motorlutir o.a.flutt 

til lands at verða umvældir. 

Tilsamans man tað tátta í eini 20 fólk hjá MEST og PAM, sum í løtuni eru tengd at 

uppgávum fyri West Hercules. 

“Tað er spennandi at kunna gera uppgávur fyri útlendskan boripall, ið arbeiðir í føroyskum 

sjógvi sigur Mouritz Mohr, sum eisini hevur eina kenslu av, at tey, ið standa fyri pallinum, 

eru væl nøgd við tað arbeiði, sum MEST og PAMfólkini gera. 

Hetta er tó ikki fyrstu ferð, at MEST ger arbeiði fyri pallar, sum bora við Føroyar. 

Tey høvdu eisini fitt at gera, tá COSL Pioneer var her nøkur ár herfyri. So tað hevur verið 

gott at kunna byggja víðari á tær royndirnar sigur skipasmiðjustjórin við oljan.fo. 

Sum skilst hava MEST og PAM sett sokallaðan feltverkfrøðing ella verkætlanarleiðara at 

standa á odda fyri arbeiðsuppgávunum og hevur hann eitt nú verið í Noregi at kunna seg 

við fyritøkuna, sum rekur pallin, og annars við krøvini, sum verða sett til slíkt arbeiði. 

Fólkini, sum arbeiða við uppgávum fyri West Hercules, eru fyrst og fremst stál- og 

maskinsmiðir, men tørvur verðureisini á elektrikkarum. 

Tað er felagið Seadrill, ið eigur pallin og sum verður rikin av felagnum North Atlantic 

Drilling. 
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