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MRCC-stjórin -  Statoil-venjing gekk væl

Venjing er ein kravdur partur av øllum loyvum, sum verða latin oljufeløgum, 

tá hesi skulu bora brunnar. Og soleiðis er eisini í Føroyum. Statoil, sum er 

fyristøðufelag fyri boringini á landgrunninum í løtuni, hevur saman við 

føroyskum tilbúgvingarmyndugleikum staðið fyri tilsamans trimum 

venjingum, bæði undan boringini, og nú borað verður. Tann seinasta varð 

hildin mikudagin. Hendrik Weihe Joensen, virkandi stjóri á MRCC/Tórshavn 

Radio og Tilbúgvingarstovninum stóð fyri venjingini, sum mikudagin varð 

gjørd saman við Statoil, ið er fyristsøðufelag fyri boringini á Brugduleiðini á 

føroyska landgrunninum. Á heimasíðuni hjá MRCC verður greitt frá venjingini 

og serstøku søgugongdini. Henda varð sambært Hendrikki Joensen í 

útvarpstíðindunum hósdagin, at eitt útgerðarskip var stoytt saman við 

pallinum, sum borar fyri Statoil á landgrunninum. Ein persónur var komin til 

skaða umborð á útgerðarskipinum, og olja var likin í havið. Eftir avtalu við 

lækna á landi var tann skaddi persónurin settur umborð á pallin fyri síðani at 

verða fluttur við tyrlu til Landssjúkrahúsið. Eftir tað var hond tikin um 

oljulekan á staðnum, og tað varð gjørt í samstarvi við ábyrgdarhavandi 

føroyskar myndugleikar sigur Hendrik Joensen. Sambært útvarpinum hjá 

Kringvarpinum er tað ein treyt í royndarboriloyvinum, at venjingar skulu 

gerast bæði á skriviborðinum og í praksis. Venjingin mikudagin var so tann 

triðja og seinasta í hesum umfari, og hon gekk væl sambært Hendrikki 

Joensen. Men hvat virði hevur ein venjing, tá allir partar vita av henni 

frammanundan spyr útvarpsmaðurin MRCC stjóran -  Tað er rætt, at partarnir 

fingu eina fráboðan um venjingina frammanundan, men tað gevur so 

myndugleikum oø., sum eru partur av eini slíkari venjing, møguleika fyri 

frammanundan at hyggja at sínum mannagongdum. So tað er avgjørt ikki ein 

bági, at myndugleikar frammanundan vita um venjingina. Hann leggur aftrat, 

at venjingin kundi saktans verið ófráboðað, men tá er hann vísur í, at úrslitið 

hevði verið tað sama, og at tað hevði gingið væl. Og ta metingina byggir hann 

á ta vitan hann hevur um tilbúgvingarmyndugleikarnar í Føroyum og Statoil.
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Venjing er ein kravdur partur av øllum loyvum, sum verða latin oljufeløgum, 

tá hesi skulu bora brunnar. Og soleiðis er eisini í Føroyum. Statoil, sum er 

fyristøðufelag fyri boringini á landgrunninum í løtuni, hevur saman við 

føroyskum tilbúgvingarmyndugleikum staðið fyri tilsamans trimum 

venjingum, bæði undan boringini, og nú borað verður. Tann seinasta varð 

hildin mikudagin. Hendrik Weihe Joensen, virkandi stjóri á MRCC/Tórshavn 

Radio og Tilbúgvingarstovninum stóð fyri venjingini, sum mikudagin varð 

gjørd saman við Statoil, ið er fyristsøðufelag fyri boringini á Brugduleiðini á 

føroyska landgrunninum. Á heimasíðuni hjá MRCC verður greitt frá venjingini 

og serstøku søgugongdini. Henda varð sambært Hendrikki Joensen í 

útvarpstíðindunum hósdagin, at eitt útgerðarskip var stoytt saman við 

pallinum, sum borar fyri Statoil á landgrunninum. Ein persónur var komin til 

skaða umborð á útgerðarskipinum, og olja var likin í havið. Eftir avtalu við 

lækna á landi var tann skaddi persónurin settur umborð á pallin fyri síðani at 

verða fluttur við tyrlu til Landssjúkrahúsið. Eftir tað var hond tikin um 

oljulekan á staðnum, og tað varð gjørt í samstarvi við ábyrgdarhavandi 

føroyskar myndugleikar sigur Hendrik Joensen. Sambært útvarpinum hjá 

Kringvarpinum er tað ein treyt í royndarboriloyvinum, at venjingar skulu 

gerast bæði á skriviborðinum og í praksis. Venjingin mikudagin var so tann 

triðja og seinasta í hesum umfari, og hon gekk væl sambært Hendrikki 

Joensen. Men hvat virði hevur ein venjing, tá allir partar vita av henni 

frammanundan spyr útvarpsmaðurin MRCC stjóran -  Tað er rætt, at partarnir 

fingu eina fráboðan um venjingina frammanundan, men tað gevur so 

myndugleikum oø., sum eru partur av eini slíkari venjing, møguleika fyri 

frammanundan at hyggja at sínum mannagongdum. So tað er avgjørt ikki ein 

bági, at myndugleikar frammanundan vita um venjingina. Hann leggur aftrat, 

at venjingin kundi saktans verið ófráboðað, men tá er hann vísur í, at úrslitið 

hevði verið tað sama, og at tað hevði gingið væl. Og ta metingina byggir hann 

á ta vitan hann hevur um tilbúgvingarmyndugleikarnar í Føroyum og Statoil.


