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Stúra fyri trygdini á norskum øki

Hendingin fyrr í vikuni, tá 326 fólk máttu flytast av norska búpallinum Floatel 

Superior, tí ein barlasttangi undir pallinum var farin at leka, so pallurin fekk 

slagsíðu, hevur fingið fleiri at seta spurnartekin við trygdina á norska 

oljuøkinum. Tey vísa á, at tað eru bara tveir mánaðir, síðani pallurin Scarebo 

8 fekk slagsíðu í Barentshavinum. Í umhvørvisfelagsskapinum Bellona vilja tey 

hava oljumyndugleikarnar at kanna óhappið við Floatel Superior. -Tað er 

álvarssamt, at eitt akker kann seta hol á ein barlasttanga, tí her tosa vit um 

ein búpall, sum verður umrøddur sum ein tann mest nútímans av sínum slagi 

í heiminum. Tað er okkara krav, at Oljueftirlitið kannar, hvussu hetta kundi 

henda, sigur Karl Kristensen, ráðgevi hjá Bellona, við Aftenbladet. Kravið er 

ikki neyðugt, tí Oljueftirlitið hevur longu boðað frá, at tað fer at kanna 

hendingina við Floatel Superior. Formaðurin í Bellona, Frederic Hauge, 

heldur, at tilburðurin máar undan álitinum á ta norsku oljuvinnuna og 

eftirlitsskipanirnar. -Vit hava leingi roynt at fáa myndugleikarnar at leggja 

størri dent á eftirlitið við virkseminum á norskum øki, og nú stúra vit fyri, at 

tað er vorðið meiri og meiri vanligt, at myndugleikiarnir geva vinnuni 

undantøk, sigur Karl Kristensen. Ræðandi Í fakfelagnum SAFE halda tey tað 

vera bæði skelkandi og ræðandi, at tveir pallar skulu fáa slagsíðu við so 

stuttum millumbili. -Ein skuldi hildið, at ein tilburður av hesum slagnum fekk 

onnur feløg til at kanna sína útgerð eina ferð eyka og at tryggja, at tað sama 

ikki skal henda hjá teimum, sigur Roy Erling Furre hjá SAFE við Aftenbladet. 

Fakfelagið vil vera við, at fleiri trupulleikar vóru við Floatel Superior, tá 

pallurin søkti Oljueftirlitið um góðkenning til norskt øki, og at eftirlitið vísti á 

fleiri frávik og kravdi ymsar ábøtur. Roy Erling Furre sigur, at sjálvandi eru tey 

í felagnum fegin um, at Oljueftirlitið fer at kanna hendingina, hóast tey halda 

kanningina vera eina sjálvfylgju.. -Høvdu vit havt 15 - 20 metrar høga aldu, og 

slagsíðan var fýra stig, hevði støðan hjá teimum umborð verið álvarssom. At 

hendingar av hesum slagnum endurtaka elvir til ótta, tí fólk kenna seg ótrygg 

á arbeiðsplássinum. Tí fara vit í SAFE at fylgja gjølla við kanningini hjá 

eftirlitinum, sigur Roy Erling Furre at enda við Aftenbladet.
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