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10 mans frá Faroe Offshore Service hava seinastu vikurnar verið ávegis til Las Palmas úr
Walvis Bay í Namibia umborð á spildurnýggja Safe Boreas íbúðarpallinum hjá Prosafe,
ávegis til Noregs.

“Seinasta árið hevur Faroe Offshore Service lagt seg alt meiri eftir at fáa seruppgávur í
altjóða oljuvinnuni. Talan hevur serliga verið innan sokallaðar heat-trace uppgávur á eløkinum, (tað er at leggja hitakaðalar og hitaelementir á gonguteigar, trappur og aðra
útgerð, so hon ikki frystir í ísakøldum vetrarveðri), og at umvæla boriútgerð á tí
mekaniska økinum, - og vit eru sannførdir um, at hetta er gongda leiðin hjá okkum”, sigur
Jógvan Eliasen frá FOS í viðtalu.

Faroe Offshore hevur fyrr í ár havt 30 mans í Turkalandi ísambandi við at vetrarklárgera
boriskipið Globetrotter II hjá amerikanska felagnum Noble. Hendan uppgávan hildnaðist
sera væl, og amerikanska felagið hevur róst norska fyristøðufelagnum fyri avbera gott
avrik, har meginparturin av fólkinum kom frá Faroe Offshore Service. Globetrotter II er nú
farið at bora í Svartahavinum.
Úr Walvis Bay til Las Palmas
23. mars kemur Safe Boreas væntandi til Las Palmas, har manningarskiftið verður, áðrenn
pallurin skal sigla víðari til Stavanger. Teir 10 føroyingarnir eru partur av einum størri
toymi, ið ger umfatandi el-uppgávur umborð. Sum tað ljóðar, so kemur Safe Boreas at
verða liggjandi í nakrar vikur í Stavanger, har arbeitt verður víðari umborð, sigur Jógvan
Eliasen.
Safe Boreas, ið er bygdur á Jurong Shipyard í Singapore, hevur pláss fyri 450 fólkum, og
myndirnar, ið starvsfólkið hjá FOS hava sent, vísa veruliga, hvussu góðar umstøðurnar eru
umborð á einum nýggjum nýmótans íbúðarpalli.
Nakrir menn í Offshore
FOS hevur í løtuni fólk í offshore umborð á FPSO Knarr, sum er um at verða klárur til
framleiðslu. Útlit eru til, at FOS framhaldandi fær møguleika til fáa fólk í fasta rotasjón,
eftir at skipið er farið í vinnu. Annars er FOS í samráðingum um tvær líknandi
klárgerðingarverkætlanir.
Eru við í boðum uppá fleiri uppgávur uttanfyri Norra
Faroe Offshore Service er í løtuni í bíðistøðu í sambandi við fleiri størri verkætlanir
uttanfyri Norra, har skrivligar avtalur longu eru gjørdar um veitan av fólki, - men har
bíðað verður eftir endaligum svari uppá, nær uppgávurnar verða settar í gongd. Talan er
bæði um mekaniskar uppgávur innan umvæling av boriútgerð, av líknandi slagi, ið FOS
áður hevur gjørt, eittnú fyri Maersk í Esbjerg, og fyri COSL á CCB í Ågotnes í Norra og eluppgávur.
Torfør støða í Norra, - men møguleikar uttanfyri
Uppá fyrispurning frá oljan, hvussu FOS sær uppá várið og summarið, so eru teir
bjartskygdir inni á Skála. “Vit kenna tað á okkum, sum at tað bert er talan um tíð, so
hava vit aftur størv til okkara “kjarnu-starvsfók”, ið eru eini 50 – 60 í tali, bæði innan elog mekanisk arbeiðir, so vit brynja okkum við jaligum toli”, sigur sølu- &
marknaðarleiðarin hjá FOS, Jógvan Eliasen, við oljan.fo.
“Tað er rættuligt trýst á tímakostnaðin í Noreg í løtuni, og tí kann tað verða torført at fáa
góðan búskap í verkætlanir har í løtuni, og vit hava ikki áhuga í at fara niður á eitt støði,
har ein skal seta pening til, fyri at hava starvsfólkið í vinnu í Noregi, og júst tí gera vit alt
fyri at fáa uppgávur til okkara fólk á øðrum marknaðum”, - endar Jógvan Eliasen.

