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Lív er aftur í oljuhavnini í Runavík

Nú gongd er komin á boringina á Brugduleitimiðinum á landgrunninum er fitt 

arbeiði á landi og sjógvi. Í oljuútgerðarhavnini, Atlantic Supply Base í Runavík, 

sum er eitt av knútapunktunum í allari borioperatiónini, er rættiligt lív íkomið 

aftur eftir, at har hevur ligið stilt í nøkur ár. Og fyri eitt pláss sum Runavík 

hevur tað ikki einki at siga, at arbeiði verður til eini 15 fólk, tá borað verður. 

Og vit tosa um einar fýra til fimm mánaðir. Tað fer so eisini at merkjast í 

kommunukassanum. Tað mesta av tilfarinum, sum fer umborð á Cosl Pioneer 

pallin, kemur úr oljuhavnini Kongshavn á Skálafjørðinum, ið væl saktans kann 

kallast tann føroyski oljufjørðurin. Okkurt av útgerð kemur so frá fyritøkum 

her á landi, eitt nú olja frá Effo og Magn. Men tað mesta av útgerðini, sum 

verður brúkt í sambandi við sjálva boringina, kemur úr Noregi. Skip koma tí 

javnan úr Noregi við útgerð, sum síðani verður flutt út á pallin við 

supplybátinum KL Brofjord. Hann kom fyri fyrstu ferð á Runavík 

mánamorgun. Esvakt Connector, sum røkir standby uppgávuna kring pallin, 

hevur eisini verið á Runavík fyri at fáa tað seinasta uppá pláss. Eli Lassen er 

stjóri hjá ASB og stendur fyri arbeiðinum i oljuútgerðarhavnini. Eins og hann 

hevur gjørt tað við tær undanfarnu boringarnar. Hóast tað onkuntíð hevur 

verið langt millum brunnarnar, so er hann kortini fit for fight, klárur til 

spennandi og avbjóðandi uppgávuna, sum hann jú kennir frá A til Z. Men 

hóast uppgávan í nógvum forum er tann sama hvørja ferð, so er kortini ikki 

talan um eina vanliga uppgávu. Tí tá tað um oljuvirksemi ræður, so eru 

krøvini til arbeiðspláss og fólk sera strong. Tað er so eisini orsøkin til, at 

óviðkomandi fáa ikki atgongd til útgerðarstøðina, og fyri tey, sum arbeiða har 

ella hava ørindi í oljuhavnini, eru sera strong trygdar- og umhvørviskrøv 

galdandi. Ein kann siga, at hetta er ein heilt nýggjur arbeiðskulturur, sum 

fylgir við oljuleiting og øðrum slíkum virksemi, sum føroysk virki og 

arbeiðspláss ikki í sama mun er von við. Tað er so eisini ein orsøkin til, at 

atgondin til oljuhavnina eisini hjá fjømiðlafólki er sera avmarkað fyri ikki at 

siga eingin. Stjórin á útgerðarstøðini er tí fámæltur, tá oljan.fo ringir til 

hansara at fregnast um, hvussu gongur. Eli Lassen kann tó ikki annað enn 

fegnast um, at gongd nú aftur er í oljuhavnini. Tað skapar lív og arbeiði og er 

ikki sørt av spenningi í luftini eisini. So mikið kann hann siga, at tað gongur 

væl. Annars vísir hann til fyristøðufelagið Statoil. Tað er annars ikki vanligt, tá 

ein boring er farin í gongd sum eitt nú henda á Brugduni, at hvørki 

fyritøðusfelag ella undirveitarar úttala seg um gongdina. Fyri hesa eins og 

aðrar boringar er talan um tight hole, sum merkir, at einki kemur út um 

boringina, fyrr enn í fyrsta lagið, tá hon er liðug. Gingið væl Vit skriva 20. Juni. 

Cosl Pioneer hevur nú borað í einar tríggjar dagar, og byrjanin kundi ikki verið 

betri, skilst  veðrið hevur verið til vildar, og nýggj kinverski pallurin hevur 

staðið henda tann so týðandi partin av sveinaroyndini úti í Norðuratlantshavi. 

Gongst sum ætlað og vónað, so fara at ganga einir 4 til 5 mánaðir, áðrenn 

komið er á mál, teir umleið 4500 metrarnar niðri í undirgrundini. Sjálvandi 

kann veðrið darva boring, tá vit koma út á árið, og sjálvandi er eisini ávís 

óvissa knýtt at boriferðini, tí vit vita ikki nágreiniliga, hvussu tjúkt basaltið er. 

Men vit kunnu tó staðfesta og fegnast um, at Statoil hevði gjørt sítt 

heimaarbeiði væl, tá tað fór undir at bora í basalti fyri fyrstu ferð í 2006. Og 

síðani tá hevur felagið ment boritøknina enn meira. Tað skuldi borga fyri 

einum frægum úrsliti í hesum so týðandi partinum av arbeiðinum. Skulu vit 

siga  eitt slag uppá taskuna, sum tikið verður til  at eitt úrslit fæst i seinnu 

helvt av oktober ella tíðliga í november. Livst so spyrst. Myndir -  Lív er í aftur 

á føroyska oljufjørðinum í Eysturoynni. Norska útgerðarskipið KL Brofjord 

kom á Runavík mánamorgunin og skal røkja siglingina millum oljuhavn og 

boripall komandi mánaðirnar.
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