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Hóast tað er umleið eitt hálvt ár, til borað verður aftur á føroyska landgrunninum, so er 

fitt av virksemi í oljuútgerðarhavnini í Runavík kortini. Alt skal vera tip-top, tá boringin 

fer í gongd komandi vár. 

 

Eli Lassen, stjóri á Atlantic Supply Base, hevur við tíðini fingið drúgvar royndir og vitan 

um, hvussu ein oljuútgerðarhavn skal kunna liva upp til krøvini hjá oljufeløgunum. Og eitt 

má hann bara sanna, og tað er, at krøvini verða strangari og strangari fyri hvønn brunn, 

sum verður boraður. Soleiðis er tað bara í hesi vinnuni. Krøv til trygd, heilsu og umhvørvi 

eru alfa og omega í oljuvinnuni. 

 



Tá er gott at hava royndirnar at dúva og byggja víðari uppá, og í løtuni verða allar tær 

neyðugu broytingarnar og justeringarnar gjørdar á støðini, fyri at liva upp til krøvini frá 

Statoil, sum skjótt setir á aftur at bora Brugdan 2 leitibrunnin, hvørs boring varð steðgað 

fyribils í fjør. 

 

Heimurin flytur seg og vilja tað tí vera mannagongdir, sum skulu broytast og skal tú eisini 

finna fram til, hvat møguliga manglar í mun til nýggju krøvini. 

 

Krøvini mótvegis ASB og tess veitarum eru herd, fyrst og fremst eru vend móti økjunum 

heilsa, trygd og umhvørvi. Her verður eingin slingur í valsinum góðtikin. Her skulu tey á 

støðini og undirveitarar annars liva upp til tey hægstu krøvini. Og tað ger uppgávuna hjá 

tí við tíðini roynda og sera treiska stjóranum so mikið størri og krevjandi. Men hann passar 

sum fótur í hosu til júst hesa avbjóðingina, tí hann letur einki um seg ganga og hann VIL 

hava, at tingini eru í lagi. 

 

Sum part av krøvunum – og hetta er nakað av tí nýggja - hevur ASB fingið til uppgávu at 

góðkenna allar teir føroysku veitararnar. Á sama hátt, sum umboð fyri útlendsk oljufelag 

vitja og gjøgnumganga hvønn smálut á basanum, so skal útgerðarstøðin nú eisini út til 

undirveitararnar við sínum krøvum um, hvussu arbeitt verður, og tað er frá hægsta stjóra 

og niður á arbeiðsgólvið. Her er alt frá at taka ímóti eini bílegging, hvussu hon verður 

skrásett og hvussu hon verður avgreidd, um hjálmur verður brúktur og hvussu tey brúka 

HTU skipanina. Er talan um verkstaðir ol. verður spurt til, hvussu tey handfara vandamikið 

burturkast tað veri seg olju, akkumulatorar, sveising ol. 

 

“Krøvini frá oljufeløgunum eru sera mong og strong og er tað greitt, at vit megna ikki eins 

væl og tey aðrastaðni, har tey hava rikið oljuvinnu í nærum 50 ár, at liva upp til øll 

krøvini í øllum smálutum. Men sum heild mugu vit gera tað so gott vit kunnu, og vit royna 

eisini at hjálpa føroysku undirveitarunum,” sigur ein tilvitaður og andbráður Eli Lassen. 

 

“Vit blíva betri og betri til at ganga krøvunum á møti. Og kemur hetta frá leiðsluna í 

fyritøkunum, so verður tað eisini skjótari at koma víðari.” 

 

ASB er í ferð við at gera tilfar at lata føroyskum undirveitarum, soleiðis at hesir verða 

betri førir fyri at skilja krøvini. 

 

Alt skal vera undir skipaðum viðurskiftum, og alt sum verður gjørt, skal dokumenterast. 

Tað skal kunna plaserast ein ábyrgd í øllum, stórum sum smáum. 

Eli Lassen, sum man vera tann føroysku oljuarbeiðarin, sum alla tíðina hevur trúð uppá 

eina føroyska oljuvinnu, heldur, at hóast tað enn ikki er gjørt eitt lønandi fund, so hevur 

gingið rætta vegin. Olja er staðfest í undirgrundini, og tað ræður nú bara um at finna 

hana í nóg stórum nøgdum. 

 

Hann heldur eisini, at pengarnir, sum oljufeløgini hava latið til førleikamenning, hava 

verið við til at gera fyritøkurnar betri førar fyri at virka í oljuvinnuni, men hann loyvir sær 

tó at ivast í, um allir pengarnir eru brúktir rætt. Tað átti at verið enn lættari hjá teimum 



feløgum, sum veruliga ynskja at koma inn í oljuvinnuna, at sleppa framat teimum 

pengunum. 

 

“Man følir seg næstan sum ein biddara, um man spyr um stuðul til eitt og annað. Tað er 

sera keðiligt, tí tað kostar sera nógv at justera eitt felag til at arbeiða innan oljuvinnuna. 

Tað skerst tó ikki burtur, at tað var ómetaliga gott fyri Føroyar, at pengar vórðu settir av 

til førleikamenning frá byrjan av.” 

 

Vit spurdu Eli Lassen um tað er rætt at føroyskum fyritøkum at gera íløgur í oljuvinnu, nú 

einki lønandi oljufund er gjørt. Og sum altíð er hann skjótur at svara: 

 

“Tað er ríkiliga nokk at vita, at tað finst ein virkin kolvetnisskipan í undirgrundini, til at 

hugsa, at ein oljuframtíð fer at koma og tí so smátt gera íløgur. At man so ikki hevur gjørt 

lønandi fund enn, er so nakað vit mugu liva við. Vit kunnu eisini fara út ein ísfiskatúr, og 

tað er ov mikið av fiski at fáa, men tú fær ongan fisk, tí okkurt riggar ikki, sum tað skal. 

Og har er tað so ein avbjóðing fyri oljufeløgini at finna rætta modellið at arbeiða eftir.” 

 

At vit hava funnið góða olju í Marjunbrunninum heldur hann er av stórum týdningi fyri 

framtíðina, nú oljufelag vil fara aftur har at leita. 

Herfyri vitjaðu umboð fyri Statoil í Runavík fyri at gjøgnumganga arbeiðs- og 

mannagongdir á basanum og vita, um støðin er klár til komandi boringina. 

 

Fleiri av fólkunum hjá ASB hava annars verið í Norra, har tey hava arbeitt á norskari 

útgerðarhavn og tann vegin fingið bæði vitan og royndir á økinum. 

 

Myndir 

Frá oljuútgerðarhavnini í Runavík, har tey nú gera klárt til komandi boring 

 

Lesið eisini komandi grein: Sandblása tangar - ASB ger klárt til borin 
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