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Tat> e r  kostnaðarm jkiA  hja e ld n i tan|{askipunum , id ikki hava nyKigastu útger<)ina, at til b r > r ø -
una á Sture term inalinum . Ilavna ioa ld id  e r  450.(HMI krónur, m en tá tey fa ra  avstad hava tey kanska eitt 
laatavirði m illum  200 o g  300 m illión ir k rón u r

120 mió. litrar av olju streyma í land um dagin
Meira enn eitt prosent 
av samlaðu oljufram- 
leiðsluni í heiminum 
streyma dagliga inn 
til goymsiumar á olju- 
terminalinum í Sture, 
sum liggur 60 kilo- 
metrar í ein útnyrðing 
úr Bergen. Fimm risa- 
stórar oljugoymslur 
eru sprongdar inn í 
fjallið, sum hvør taka 
200.000 rúmmetrar.

O ku o<; myndir: D ia

f 1988 kundu norðmenn á 
fyrsta sinni íøra olju úr 
NorðBjónum og inn til Nor- 
egs umvegis eina rørkúðing 
á havbotnium, ið er 28 
tummar í tvørmáti og 130 
kilometrar til longdar.

Oljan bleiv pumpað inn 
til Sture oljuterminalin firá 
Osebtírg-sentrinum, ið um- 
fatar oljupallamar Ose- 
berg A og B. Seinni eru ao 
fleiri framleiðslupallar 
bundnir í rørleiðingina, so í 
dag tekur Sture oljutermi- 
nalurin ímóti olju frá Ose- 
berg A, B, C og Oseberg 
Vest, Brage, Veslefrikk, 
Iállefrikk og Frøy. Tilsam- 
ans 750.000 tunnur um 
samdøgrið.

Risastór tøl

Tað sigur seg sjálvt, at 
goymslumar á Sture ofju- 
terminalinum mugu vera 
risastórar. Tað eru tær eis- 
ini, hóast tú ikki sært tær 
við eygunum. Fimm 
goymslut angar, ið em  33 m 
høgir, 19 m breiðir og 316 m 
langir em sprongdir i fjall - 
ið. Hesir rúma 200.000 
rúmmetrar hvør, so saml- 
aða oljugoymlsan á Sture 
er 1 mió. rúmmetrar. Hetta 
svarar til einar 5 milliónir 
tunnur ella 800 milliónir 
litrar av olju.

Tangabátar upp til 
300.000 tons kunnu leggja 
at teimum báðum bryggj- 
unum hjá terminalinum, 
og í meðal um árið avskipar 
ein tangabátur um dagin. 
Dagin eftir at føroyska 
ferðalagið vitjaði á olju- 
terminalinum, var ein 
tangabátur á 300.000 tons 
eflir olju. Tá ið hann fór frá 
bryggjuni, hevði hann eitt 
virði áljóðandi einar 250 
milliónir krónur í lastini. 
At so havnagjaldið var ein- 
ar 200.000 krónur, tað 
hevði ikki so nógv at siga f 
slíkum samanhangi.

Ein stýrir øllum
Alt arbeiði á Sture o|ju- 
terminalinum verður stýrt 
úr einum kontrollrúmi, har

altíð fýra mans eru til ar- 
beiðis. Hóast o|jan streym- 
ar á land og skal inn á 
goymslumar, og tvey stór 
tangaskip liggja við bryggj- 
una og taka olju umborð, so 
kann alt arbeiðið stýrast av 
einum persóni.

Teldur stýra øllum ar- 
btúðnum og eisini samskifl- 
inum millum oljupallarnar 
og o\juterminalin. A  et- 
talvuni í kontroll-rurninum 
er ein grønur avbrótari, 
sum ikki skal brúkast í tí 
og úrtfð. Verður trýst á 
tann knøttin, so steðgar 
framleiðslan á øllum olju- 
pallunum i Norðsjónum, 
sum framleiðu til ofju- 
terminalin. Neyðugt er við 
einari góðari grundgeving, 
tá ið telefonirnar i kontroll 
rúminum stutt eftir fará at 
kima.

Trygdin  í hásæti
Eins og úti á oljupallunum, 
so er trygdin eisini í hásæti 
á Sture oljuterminalinum. 
Tað er kanska ikki so løgið, 
tá ið so nógv ofja veraur 
móttikin og uvskipað. Eitt 
nú í 1996 vórðu fleiri enn 
35 mió. tons ella 265 mió. 
tunnur avskipað.

Tá ið tangaskipini boða 
frá, at tey koma eftir ofju, 
verða tey móttikin av ser- 
ligum sleipibáti. Hann 
fylgir tangabátinum til

hryggjuna og kann, um eitt 
nu motorurin steðgar ella 
róðuramboðini svíkja, 
steðga stóra tanguskipin- 
um ella fáa tað beint á 
røttu kósina.

Oljuterminuluriun er eis- 
ini serliga væl útgjørdur 
við utgerð og manning, um 
ein ofjuleki hendi á sjónum. 
Tveir bátar toga eina ser- 
liga gyrðing á 300 metrar 
út í báðum síðunum, so 
tamarhald beinanvegin 
fæst á lekanum.

Endurvinna gass
Á umhvørvisøkinum verð- 
ur eisini nógvur peningur 
brúktur í Sture.

í 1996 var eitt nýtt end- 
urvinningarverk tikið í 
brúk. Tá ið oljun verður 
pumpað umlxirð a tunga- 
skipini, er ein ávís nøgd av 
VOt’-gassum í dampinum 
frá oljuni. Nýggja endur 
vinningarverkið ger, at í 
dag er henda nøgd minkað 
við meira enn 90 prosent 
um. Sture oljuterminalurin 
er tann einasti i heiminum, 
ið hevur eitt slíkt verk. 
Kostnaðurin er 140 milli- 
ónir krónur.

Neyðugt er eisini, at 
tangaskipini, sum skulu 
ferma oljuna, hava røttu 
útgerðina til at endurvinna 
gassið úr oljudampinum. 
Nýggjastu tangaskipini

Atlantsflog má flúgva 
til Noreg og Bretland
-  Tað er bæði synd og 
skomm, at okkara al- 
menna flogfelag ikki 
hevur flogsamband 
við nærmastu granna- 
londini, sigur vinnu- 
lívsmaðurin Johan 
Mortensen.

D ia MmjQRi)__________

Oljuvinnan er av álvara 
farin at gera um seg í Før- 
oyum. Hotellini eru á trem- 
ur við útlendskum olju- 
monnum, og føroyingar 
hnva eisini nógv samskifti 
við umheimin. Eitt nú eru 
fleiri føroyingar farnir at 
útbúgva seg innan olju- 
vinnuna í grannalondun- 
um.

-  Okkara lítla oyggja- 
land er alt ov avbyrgt, um 
vit bert skulu hava flog- 
samhand við Danmark, 
heldur vinnulívsmaðurin 
Johan Mortensen.

Hann vísir á, at Atlants- 
flog er eitt alment flogfelag 
og tí eigur og má finna 
onkra frægari loysn enn 
bert Danmark.

-  Bretland og Noreg eru 
okkara nærmastu grannar, 
og tað sigur seg merum 
sjálvt, at flogsamband eig-

ur at vera til hesi støð, 
sigur Johan Mortensen.

íkki bara oljuvinnan 
vindur upp á seg. Fleiri og 
fleiri føroyingar arbeiða 
innan fiskivinnuna í Nor- 
egi og Bretlandi. Og tað

gongur alt ov striltið og er 
sera kostnaðarmikið, um 
sambandið millum Føroyar 
og umheimin og umheimin 
og Føroyar altíð skal ganga 
umvegis Danmark.

-  Sjálvandi skal Atlants

Tað e r  ov kostnaðar- 
m ikið og  strævið, um  
sam handið  m illum  um- 
heim in tig F’ø ro y a r ein- 
ans skal ganga  um vegis  
Danm ark . Johan  
M ortensen heldur, at 
A tlantsflog e igu r at 
finna o nk ra loysn, so 
vit fáa  okkurt s lag  av  
sam bandi við granna- 
londin i N o reg  o g  Bret- 
land.

flog ikki flúgva til Noreg og 
Bretland, um hetta slettis 
ikki kann forsvara seg 
fíggjarliga. Men eg kenni 
meg sannførdan um, at tað 
á ein ella annan hátt kann 
lata seg gera. í hvussu so er 
eiga allir møguleikar í hes- 
um sambandi at vera 
troyttir.

Johan Mortensen vÍHÍr á, 
at tað einans er ein stórur 
tími at flúgva til Bergen og 
tað er upp aftur styttri at 
flúgva til Aberdeen.

E in  s líku r s le ip ihátur fy lg ir hvørjum  tangask ip i seinasta strekkið  til S ture o lju term inalin . H ann  festir  
seg í tangask ip ið  har afturi o g e r  sole iðis ein eyka trygd, um eitthvørt óvæ ntað  hendir við m otorinum  ella  
stýriam boðunum  hjá skipinum

hava hesa útgerð, meðan 
støðan er verri hja teimuin 
eldru skipunum. Tiskil er 
tað eisini nógv dýrari lyá 
einum eldri tangaskipi at

koma til bryggpina í Sture 
Havnagjaltíið er 450000 
krnnur, meðan tangaskip- 
ini við nyggjastu utgerðini 
sleppa við 150.000 kmnum.

Statoil, Hydro, Saga, Elf, 
Mobil og Total eiga olju- 
terminaíin i Sture og rør- 
leiðingina inn frá Norðsjón- 
um. Hydro er operatørur

fyri bæði terminahn og rør- 
leiðingina.

Sparikassin:

Fólk hava fleiri pengar um hendi
Føroya Sparikassi 
kundi føra aflur 4,1 
mió. kr. av framdum 
burturleggingum 
fyrra hálvór í 1997. 
Orsøkin sigur Føroya 
Sparikassi vera ein- 
falda: Búskapurin er 
batnaður. Hetta sæst 
aftur í gjaldsevnunum 
hjá fólki og í hækkaðu 
sethúsaprísunum, 
sigur Føroya Spari- 
kassi.

Fyrra hálvár í ár royndist 
væl hjá Føroya Sparikassa. 
Roknskapurin, sum kom 
fyrr í vikuni, víair eitt avlop 
fyrra hálvár upp á 32,5

milliónir krónur. Hetta er 
900.000 krónur frægari úr- 
slit enn sama tíðarskeið 
1996.

Nettorentuinntøkumar 
gjørdust 71,7 mió móti 
69,5 sama tíðarskeið 1996. 
Úrslitið av fíggjarpostum 
gjørdist 75,6 mió. Hetta eru 
3,7 mió. hægri enn í 1996.

Fleiri starvsfólk
Viðskiftafólkini eru vorðin 
fleiri seinni árini hjá spari- 
kassanum. Tískil er eisini 
virksemið munandi økt. 
Sparikassin sigur t skrivi, 
at nógv orka verður brúkt 
at skúla starvsfólkini, so 
tey til eina og hvøija tíð 
kunnu geva eina kapping- 
arføra tænastu.

Tað kostar pening at 
skúla Htarvsfólkini, og 
manningin í Føroya Spari- 
kassa vaks við 12 fólkum í 
1996. I Jtreiðslumar til 
starvsfólk v.m. og umsiting 
hækkaðu við 4,7 mió. upp í 
39,6 mió.

Sparikassin kundi eisini 
fyrra hálvár í 1997 føra aft- 
ur framdar hurturlegging- 
ar. 4,5 mió. vóm afturførd- 
ar, og sparikassin sigur or- 
søkina vera, at fólk tykjast 
hava fleiri pengar at gjalda 
aftur við. Sparikassin held- 
ur búskaparstøðuna vera 
batnað, tí eisini sethúsa- 
prísimir em  hækkaðir.

Solvensurin 35,7%
30. juni 1997 var javni

Sparikassans 3,512 milli- 
ardir. Hetta er ein vøkstur 
upp á 173 mió. Útlánið 
vaks við 150 mió. Vøkst- 
urin stavar bæði í útlánum 
til privat og vinnulívið. 
Innlánini øktust við 104 
mió. til 2,7 mitliardir. Út- 
lánsprosentið er 89.

(ijaldførið var 945 mió. 
30. juni 1997. Eginognin er 
í dag 639 mió. Hetta er ein 
vøkstur á 50 mió. frá sama 
tíðarskeiði í Qør. Solvensur- 
in er 36,7%. Ixigarkravið er 
8%.

Sparikassin roknar við, 
at úrslitið seinna hálvár 
verður á leið tað sama, sum 
urslitið frá seinna hálvár- 
inum í 1996.


