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Svein Breivik, kanningarstjóri hjá Norsk 
Hydro um oljufráyreióinyina:

-T it  h a v a  
g jø r t  e i t t  
s e r a  g o t t  
a r b e ið i
Hóast hann kann hava aðra støóu- 
takan til onkur av máliauan, sum 
verða viðgjørd í stóru frágreiðingini 
hjá Oljuráðleggingamevnditii, heldur 
Svein Breivik, kanningarstjóri hjá 
Norsk Hydro, at føroyingar hava 
gjørt eitt sera gott arbeiði.

Svetn Breivik. vuni stendur á itdda fyri altjóAa leilingim hjá slóra norska oljufelagnum. Norsk Hydrv var herfyri 
vertur hjá einum stórum fømvskum feróalag. sum vard hoóió al vitja ein horipall. eina útgeróorhavn og eina olju 
havn. sum norska felagió rekur Svem Breivik hevur ognaó serr eitt eintak av frágreidingini hjá Oljuráðlegging- 
amevndini. sum. hann lesur við stórum áhuga. Her er hann avmvndaóur narhendts oljuterminahn í  Sture, har fø r - 
oyingamir etsini vitjaóu. ViA serr hevur hann føm ysku oljufrágreithngina. sum hann heldur veru eitt sera gott út- 
gangssløði hjá htrth føroymgum og oljufeløgunum at virka úl frá  komandi árini

Svetn Breivik hcvur í dag 
áhyrgdma av nýggjum olju- 
og gassverkxilanum hjá 
Norsk Hydro. og fcvnir 
hetla eisini um føroyska 
økiA og annars um alt Al- 
lantsmótiA Hann cr úr 
Noróumorcgi og hcvur úl- 
húgving sum løgfrøóingur 
Hann hcvur arhcitt hjá 
Norsk Hydro í nogv ár 
scrstakliga við oljuvirk- 
scmi. í langa tíð hc vur hann 
tikist við úthyggingar- 
projckt í Noregi. men hcsi 
scinastu árini hcvur hann 
mcst arhcitt við altjóða 
projektum. citt nú i Mosksa

N o re g  góó
ra n n s o k n a rs to v a  fy r i 
Fø ro y ar
Svcin Brcivik vtsir á. at 
virkscmið í Norcgi hcvur 
venð cin góð rannsóknar- 
stova fyri rncnning av 
tcknologi til citt nú slíkar 
stóraravhjciðingar. sum fel- 
agið nú fx r við Føroyar.

-Eg haldi cisini. at vit 
hava góðar royndir, sum

kunnu koma lcitingini á 
djúpum valni við Føroyar 
til gríðar Eitt nú hesur stora 
oljufclagið í Kanada. Pan 
Canada. hiðið okkum vera 
við t mcnningini av olju- 
fcltinum Hihcmia út fyn 
Ncw Foundland. nakað. 
sum má sigast at vera viður- 
kcnning av tí ckspcrtisu. 
sum Norsk Hydro hevur 
arbeitt upp

Hann vísir á. at til citt nú 
slfkar stórar avhjiWVngar, 
sum fclagið nú fx r við Før 
oyar. cr nýggi lutur fclags 
ins í Ncw Foundlandi cin 
viðurkcnning

Hann vísir á. at avbjóð- 
ingarnar har h'kast ikki sørt 
teimum við Føroyar

Svcin Breivik vitjaði f 
Føroyum á ólavsøku og 
heldur fyn, at hctta vcrður 
so sanmhga ikki hansara 
scmasta vitjan Uppá fyri- 
spurning hvussu hann 
hcldur hclta Iftla samtclagið 
fcr at tola eina oljuvinnu 
vfsir hann til orðatakið um. 
..at tað skal ein giiður rygg-

ur til at klára góðar dagar“
-Finna tit ctna stóra olju- 

kcldu við Føroyar so má alt 
gcrast frá mynduglcikanna 
siðu al scta góð fólk til al 
umsita ta positivu støðu, 
sum tá tekur scg upp

O ljufragrøióing gott 
arbøiði
Hann vísir í hcsum sam- 
handi á. at føroyskir mynd- 
ugleikar hava arhcitt vxl 
v ið tilrxltalcggingmi av cmi 
oljuvmnu Hcr stpar hann 
m.a til nýggju frágreið- 
ingina frá Oljuráðlegging- 
arncvndini. sum skal vcra 
grundarlag undir viðgcrðim 
f landsstýrinum.

-Samanhorið við ta 
gongd. sum hcvur vcrið í 
Norcgi tíðliga f útvikling- 
inum. so havi cg varhugan 
av. frágrciðingin gevur fólki 
eilt sera gott innlit í hcsa 
vinnu. og hval hon kann 
hava við sxr. .Jcg er kort 
sagt imponerct" lcggur 
hann aftrat

Svcin Brcivik hcvur

kannað sxr frágreiðingina 
frá Oljuráðlcggingamcv nd 
ini, sum er nxstan 500 
síður Hann hevur enn hert 
citl føroyskt cintak mcn 
skilur. al danska umsctingin 
er um at vcrða liðug Sfðani 
kcmur so tann cnska um- 
sctingin, sum verður klár 
um cm til tvcir mánaðir

Á fcrðim hjá Norsk 
Hydro í Noregi vitjaðu før- 
oyingar hxði eina útgerð- 
arhavn og eina oljuhavn Vit 
spurdu Svcin Brcivik. 
hvussu hann lyrihcldur seg 
til slfkar spummgar, tá av- 
gcrð um tað skal takast i 
Føroyum?

-Tá talan cr um útgcrðar- 
havn tosa vit í fyrstu atløgu 
um lcitingog kannmgar Eg 
haldi tað má vera umráð- 
andi. at tú fxr samskipað 
virksemi. solciðis at tú ikki 
skal spjaða krcftimar Av ti 
at tað ikki er so nógv virk- 
semi knýtt al leitingini eins 
og eini uthyggjarfasu, soer 
umráðandi at em hrúkar 
vcrandi møgulcikar - infra- 
struktur - og ikki gcra dýrar 
fløgur

Uppá fyrispuming um øll 
oljutcløgim. sum lara at 
arhciða við Føroyar. longu 
nú áttu at fingið cin dialog f 
gongd við føroyskar mynd- 
uglcikar um. hvar cin út- 
gcrðarstøð skal liggja. sigur 
Svcin Brcivik. at tað skila- 
hcsta cr at hava eina útgerð- 
arstøð. haðani oll oljufel- 
øgim kunnu arhciða út frá.

Tað hcvði givið betri 
rakstur fyri oljufcløgim og 
tryggastu umstøður fyri tey. 
sum skulu arheiða við hesu- 
m í landi.

-Hvat nú um okkurt olju- 
fclag longu nú roynir at fáa 
scravtalu við onkra før- 
oyska kommunu um at 
lyrircina cina útgerðarstøð!

-Nú cr tað rxtuliga tíðliga 
at fara at hugsa um tað. ti 
cnn cr nakað av tíð til loyvi 
vcrða givin. Hvat viðvikur 
Norsk Hydro og hinum

feløgunum i samtakinum. 
so mcla vit tað bcsta vera at 
hava eina hctn samskipan 

Svein Brcivik sigur. at 
føroyskir myndugleikar 
skulu vera vxlkomnir til at 
fáa góð ráð og upplysingar 
frá oljufeløgunum og hcldur 
lyn. at tað hevði kanska 
vcriðcitt gott hugskot at sctt 
ein serfrøðingarholk. sum 
kundi fanð út og sxð  uppá 
ymsar møgulcikar og givið 
ráð til hxði mynduglcikar 
og oljufeløg

O ljan  t i l  lands
Hvat viðvíkur tí at flyta 
oljuna til lands i Føroyum 
hcldur Svein Breivik. at tað 
cftir teirra hugsan eigur at 
vera økonomiin. sum skal 
avgcra. um olja skal flytast 
til lands frá cinum oljufclti 
-Tann loysnin. sum fíggj- 
arliga cr skilahcst. vil cisini 
vcra best fyri bxði føroysk- 
ar myndugleikar og olju- 
feløg.

-Vit kunnu hcrt koma við 
prcnussunum. tí at cnda cru 
tað førovskir myndugleikar. 
sum laka avgerð um hetta

Hvat gongdini í Norcgi 
viðvikur so gingu rxttiliga 
nógv ár frá tí at olja kom 
upp fyrstu fcrð. til al avgjøn 
varð at flyta oljuna til lands 
í Noregi.

Fyrsta oljan frá norskum 
øki varð flutt til Teesside í 
Brctlandi. Siðani cr oljan 
farm hcinlciðis umhorð á 
tangaskip á sjálvum fclti- 
num Tað var ikki fyrr cnn 
N‘>rsk Hydio i I9H4 saman 
við øðrum oljulcløgunurn 
hyrjaði al Iramleiða olju á 
OsehergfclUnum, at avgerð 
varð tikin at lcggja oljuna 
upp í Noregi.

-Hclta bygdi sjálvandi á 
figgjarligar útrokningar. 
sum vístu, at tað fór at løna 
scg hetur at flyta oljuna til 
lands enn at lasla hana um- 
borð á tangaskip.á feltinum.

Mcn antin cin skal velja 
la einu ella hin loysmna

vcldst um so nógv, eitt nú 
um rørlciðingsflutnmg. 
veðurviðurskifti. dýpi í 
havn til stor tangaskip osfr.

Hvat hcldur Svcin Brei- 
vik. sum hcvur havt høvi at 
hlaða i oljufrágreiðingini. 
um uppskotið at scta i eina 
føroyska kolvetmslóg. at 
oljan skal flvtast til lands. 
men at landsstýrið kann 
gcra undantøk’

-Mín persónliga meting 
cr, at slíkir tankar áttu at 
verið óncyðugir. tí best vildi 
verið, um tað vóru ratio- 
nellar mctingar. sum av- 
gjørdu hctta Men vit í 
oljufcløgunum siggja eisini, 
at tað cru onnur viðurskifti 
cnn hert tey fíggjarligu. sum 
kunnu hava nakað at siga I 
hcsum tjakinum 

Svein Brcivik sigur. at 
føroy ingar sjálvandi eiga at 
hyggja cftir royndunum í 
Noregi cisini i samhandi við 
at føra oljuna til lands Har 
var orsøkin til. at oljan m.a. 
fór til Bretlands, tann djúpa 
rcnnan tmllum londini 
Tøknifrøðin var ikki so nóv 
útviklað tá. Men hetta 
hcvði eisini við økonomi at 
gcra. Semni vísli tað seg so 
at vera meira lønandi við 
..boyc" lastning tvs. at 
tangabátarnir taka oljuna 
longu á fcltinum.

Føroyskt oljufelag?
-Hvat heldur tú um eitt 

føm yskt oljufelag ?
-ía ð  cr cin politiskur 

spurmngur. sum vit ikki 
skulu hava nakra støðu til 
Tað, sum er avgerandi fyn 
okkum. er. at vit kunnu fáa 
arheiðsumstøður. sum gcra, 
at vit kunnu siggja møgu- 
leikar fyn økonomiskum 
projektum Luttøka frá før- 
oyskum felag cr citt lýdn- 
ingarmikið lið. tá tú sum 
oljafelag skal meta um 
toialu umstøðumar í cinum 
øki


