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Runavik miðdepil fyri oljuboring í summar
Atlantic Supply Base (ASB) hevur skrivað undir sáttmála við Statoil um at veita
tænastur í sambandi við komandi boringina á føroyska landgrunninum í
summar, Brugdan 2. Hetta er áttandi brunnurin, sum verður boraður á
landgrunninum seinastu 10 árini. Brunnurin verður boraður við COSL Pioneer
stutt norðan fyri fyrra Brugdu-brunnin, sum varð boraður í 2006. Oljan.fo
skilur, at ASB er sera fegið um at kunna veita tænastu til Statoil til komandi
boring. ASB hevur annars veitt tænastur til allar leitibrunnar við Føroyar
seinastu góðu 10 árini. Eli Lassen, stjóri í ASB sigur, at oljuútgerðarhavnin
spílar seg út til at veita tænastu til oljuvinnuna á føroyska landgrunninum og
til virksemið vestanfyri Hetland, sum er í sera stórari menning. Drúgvar
royndir ASB hevur síðan stovnan í 1999 brynjað seg til føroysku oljuvinnuna
og veitt tænastur til allar boringar á landgrunninum. Seinast tá ASB í 2008
skrivaði undir sáttmála við Eni, sum boraði Anne Marie brunnin í 2010.
Afturmeldingarnar, ið ASB hevur fingið, eru sum skilst sera positivar. Nógv er
annars hent í Runavík hesi seinastu 10 árini borað hevur verið. Í 2009 keypti
ASB Gula pakkhúsið, sum stendur á bryggjuni í Saltangará. Í vár yvirtók ASB so
eisini Hvíta pakkhús, og hesi bæði keyp gera, at ASB er sera væl fyri, tá tað
kemur til hølisviðurskifti. ASB tekur sær so at siga av øllum, sum verður flutt
út á pallin, fólk undantikin. Hetta er at lasta og lossa skip og at handfara alla
vøru út og inngangandi. Tað vera eini 8-12 fólk, sum koma at starvast hjá ASB
hesa tíðina boringin varar. Eli Lassen, stjóri sigur, at vónadi fer henda
komandi boringin at vera frambrotið innan føroyska oljuvinnu. Hevur Statoil
somu eydnu í Føroyum sum aðrastaðni, so stendur væl til og føroyingar
kunnu av álvara heilsa kolvetnisvinnuni vælkomnari. Mynd Starvsfólk hjá ASB

