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Føroya Tele heldur fram á fipurkós síni í oljuøkinum vestan fyri Hetland. Fólk frá 

fyritøkuni hava júst knýtt enn ein framleiðslupall til havs í Shefa-kaðalin. 

Dótturfelagið hjá Føroya Tele, FT Net, sum rekur Shefa2 telesamskiftis-kaðalin, er aftur á 

breddanum í oljuheiminum. 

Tað eru nú nøkur ár síðani, at føroyska telefyritøkan tók øll á bóli við at gera sáttmála við 

eitt av heimsins størstu oljufeløgum, BP, sum knýtti oljufelt vestan fyri Hetland í Shefa2 

samskiftiskaðalin. 



Síðani tá hevur føroyska fyritøkan eisini gjørt sáttmálar við oljufeløgini Maersk og Hess og 

bundið fleiri oljupallar í Norðsjónum í enn ein samskiftiskaðal hjá fyritøkuni, Cantat. 

Góðu úrslitini og hepnu royndirnar við Shefa hava nú aftur sett Føroya Tele á breddan. 

Fyritøkan hevur víðkað um samstarvið við bretska oljurisan við at knýta enn ein oljupall 

vestan fyri Hetland upp í Shefa. 

Stórar útbyggingar 

Stórar útbyggingar fara fram við markið. Framleiðsluskipið á Schiehallion oljuleiðini er 

vorðið ótíðarhóskandi, og tí verður eitt nýtt framleiðsluskip (FPSO), nevnt Glen Lyon bygt 

til hesa longu kendu oljuleiðina. Haraftrat verða gjørdar stórar útbyggingar á 

havbotninum. Umframt hesa útbyggingina verður ein nýggjur partur av tí stóra Clair 

feltinum útbygdur, nevndur Clair Ridge. 

Hesar báðar útbyggingarnar, sum skulu tryggja bretska oljuframleiðslu komandi 30-50 

árini, gevur arbeiði til nógvar fyritøkur kring heimin og millum hesar er eisini Føroya Tele. 

Tað er neyvan skeivt at siga, at tað eru boð eftir Føroya Tele, nú bretska BP av álvara 

hevur merkt stóru fyrimunirnar og framstigini við verandi telesamskiftissamstarvi. 

Tað vísir seg, at nýggju telesamskiftismøguleikarnir BP hevur fingið gjøgnum 

fipurkaðalarnar hjá FT Net, eru einki minni enn kolveltandi fyri felagið. Við hesum 

sambandinum, sum avloysir tað meira svikaliga og kostnaðarmikla fylgisveinasambandið, 

ber til at stýra stórum pørtum av framleiðsluni og arbeiðinum úti á feltunum úr landi. Tað 

ger, at manningin umborð á pallum og skipum, kann avmarkast, og tað ger aftur, at 

manningarnar fáa atgongd til breiðbandsinternet og gerst tað harvið meira hugaligt at 

arbeiða langt úr landi. Aftrat hesum koma aðrir fyrimunir so sum betran av trygdini. So 

her er bæði talan um rationalisering og effektivisering fyri ikki at siga sosialisering. Øll lið 

í framleiðsluni fáa gagn av tí betraða telesamskiftinum frá føroysku fyritøkuni. 

Í Suðurkorea og til havs 

Nýggju útbyggingarnar hava so havt við sær, at tvey av starvsfólkunum hjá FT Net í fjør 

vóru í Suðurkorea og settu upp útgerð í tær báðar nýggju oljueindirnar hjá BP, 

framleiðslupallin Clair Ridge og framleiðsluskipið Glen Lyon. Hesar eru partur av stóru 

oljuútbyggingunum hjá BP eystan fyri føroyska markið. 

Nýggi Clair Ridge pallurin er nú við at blíva uppsettur tætt við gamla Clair pallin, ið 

kortini heldur áfram at virka, tá nýggi pallurin er tikin í nýtslu. Her verður talan um tvær 

sjálvstøðugar framleiðslueindir. 

Fyri nøkrum døgum síðani vóru nøkur starvsfólk hjá FT Net í økinum nær markið, har tey 

vóru við til at seta upp eitt kaðalsamband millum gamla Clair pallin og nýggja Clair Ridge. 

Eisini blivu fyrireikingar gjørdar í nýggju kaðalføringini, soleiðis at nýggir pallar kunnu 

setast til Shefa, tá ið komandi oljufelt verða útbygd í framtíðini. Talan er t.d. um 

Rosebank feltið, sum liggur norðan fyri Clair feltið, og sum væntandi verður útbygt um 



nøkur ár. Eisini kann talan blíva um fleiri aðrar kendar og eisini enn ókendar oljuleiðir í 

økinum nærhendis. 

Til at loysa uppgávuna hevði FT Net starvsfólk umframt umborð á Claire og Claire Ridge 

pallunum, eisini á frálandsskipinum Seven Falcon, sum legði sambandið millum báðar 

pallarnar og so eisini á kaðalstøðini í Hetlandi. Ein vala team, sum fekk gjørt allar 

uppgávurnar til fulnar. 

Umframt at vera við til hesar týðandi arbeiðsuppgávurnar vóru umboð fyri Føroya Tele 

eisini til steðar á oljumessuni í Aberdeen nú um dagarnar. 

Tey fýra fólkini frá FT Net, sum vóru við á ferðini í Hetlandi og Skotlandi vóru Martin 

Mikkelsen, sum tók sær av arbeiðinum á landi, á Maywick landingarstøðini, Rúni Árting, 

sum var á Clair framleiðslupallinum, Jónleif Jørgensen, sum var umborð á nýggja Clair 

Ridge framleiðslupallinum og Brian Rosendahl, sum var umborð á veitingarskipinum, Seven 

Falcon. 

Helst er hetta eindømi um føroyska fyritøku, ið arbeiðir í altjóða oljuvinnuni, og sum 

umframt at hava eina so góða vøru at selja, eisini hevur tey røttu fólkini til at taka sær av 

teimum mongu og fjølbroyttu arbeiðsuppgávunum. Her gekk alt upp í eina hægri eind. 
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