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Oljuhavnin í Runavík klár til boring
Nú dagurin nærkast, tá Statoil setir borin í føroysku undirgrundina, eru
føroysku veitararnir eisini klárir til spennandi og avbjópðandi uppgávur. Ein
teirra er Atlantic Supply Base í Runavík. Har kom fyrsta lastin av útgerð fyri
eini viku síðani, tá Havfrakt hjá Frakt og Sand kom við fyrtu lastini til
útgerðarhavnina, havsalt, sum skal brúkast sum partur av tilfarinum, ið
verður brúkt í brunninum. Eisini hetta vikuskiftið er virksemi í Runavík, tá enn
eitt skip hevur lagt at í Runavík til útgerð. Eli Lassen, stjóri sigur, at tey eru
klár til at veita tænastur til boripallin Cosl Pioneer, sum kemur í føroyskan
sjógv hesi vikuni. Helst verður sett a komandi vikuskifti. Hóast tað oftani hava
gingið nógv ár ímillum brunnarnar, so hevur útgerðarhavniní Runavík veitt
sínar tænastur til allar sjey boringarnar í Føroyum. Statoil, sum er
fyristøðufelag, fyri komandi boringini, hevur frammanundan staðið fyri
tveimum brunnum, einum í 2001 og einum í 2006. Byggja út ASB hevur
annars síðan stovnan í 1999 brynjað seg til føroysku oljuvinnuna. Fyrsti
brunnurin varð boraður í 2001 og tann seinasti í ár 2010. Oljan.so skilur, at
feløgini, sum hava brúkt Atlantic Supply Base hava verið sera væl nøgdar við
tænastuna. Felagið hevur eisini brúkt hesi mongu árini at byggja upp royndir
og útvegað sær neyðugu útbgerðina og ekspertisuna. Í 2009 keypti ASB
pakkhúsið (Gula pakkhús), sum stendur á bryggjuni í Saltangará. Í vár yvirtók
ASB so eisini (Hvíta pakkhús). Hesar íløgur gera, at ASB er sera væl fyri, tá ið
tað kemur til hølisviðurskiftir. ASB tekur sær so at siga av øllum, sum verður
flutt út á pallin, fólk undantikið. Tað vera eini 8-12 fólk, sum fara at starvast
hjá ASB hesa tíðina í boringin varar. Eli Lassen, stjóri, sum hevur verið
noyddur at gera seg út við toil hesi mongu árini, sigur seg vóna, at henda
boringin fer 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 sigur arbeiðssami og entusiastiski
oljustjórin í Runavík við oljan.fo Myndir ASB
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