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Í oljuútgerðarhavnini í Runavík hava tey úr at gera í løtuni, hóast næsta boringin liggur 

eitt hálvt ár frammi í tíðini. Tey eru nevniliga við at gera klárt til komandi boringina. Eitt 

av stóru arbeiðunum í so máta er at sjeina upp “mud” tangarnar, ið eru ein av 

lívæðrunum í hvørjari boring. Tangarnir verða í løtuni sandblástir. Hetta er fyrstu ferð, 

síðani teir komu til Runavíkar fyri meira enn 10 árum síðani at vera grundarlagið undir 

teimum mongu ella um tú vil, fáu fyrstu brunnunum, á føroyska landgrunninum, at teir 

verða umvældir. Tangarnir verða sandblástir bæði innan og uttan og eru í hesum 

sambandi fluttir í eitt stórt tjald á keiøkinum, har arbeiðið fer fram. Tað er KJ Hydraulik 

á Kambsdali, sum hevur átikið uppgávuna. 

 

Tá oljan.fo vitjaði í Runavík herfyri vóru tey í ferð við at rigga til sandblásingina. Hetta er 



eitt sera kostnaðarmikið arbeiði og verður gjørt, tí at ASB trýr uppá framtíðina sigur tann 

arbeiðssami stjórin, vágbingurin Eli Lassen. 

 

Søgan um tangarnar er ein týðandi partur av sjálvari søguni um útgerðarstøðina sum heild. 

Tangarnir vórðu upprunaliga leigaðir frá fyritøku í Hálandi. 

Tað hevur síðani eydnast Atlantic Supply Base at keypa helvtina av teimum, og í løtuni 

verður roynt at fáa eina avtalu um at keypa restina eisini. 

Útgerðarhavnin er bygd út sohvørt. Ein lítil skúrur varð settur upp í 2006, og í 2009 keyptu 

teir fyrst eitt pakkhús á økinum og í 2012 hitt pakkhúsið frá Skipafelagnum. 

 

Eli Lassen heldur tað vera av stórum týdningi, at ein útgerðarhavn sum tann í Runavík er 

so sjálvstøðug sum tilber tvs. eigur ognirnar á økinum. Og hon skal hava flest allar 

hentleikar, soleiðis at kundar so kunnu leiga seg inn. 

 

Í dag eru tað 14 feløg og 3 einstakir persónar, sum eiga ASB. Her er fyri tað mesta talan 

um fyritøkur í Eysturoynni. Faroe Petroleum er størsti partaeigari. Olaf Olsen er 

nevndarformaður. 

 

Eli Lassen sigur, at tað er sera týdningarmikið fyri kundan, at hann hevur eina 

professionella fyritøku at fara til. Tí leggur hann eisini so nógva orku í at fremja tær 

neyðugu ábøturnar og útbyggingarnar, soleiðis at útgerðarhavnin eisini í framtíðini kann 

bjóða seg fram. 

 

Ein oljuútgerðarhavn burturav 

Og tá tosað verður um ta enn ókendu framtíðina, so hevur tann avgjørdi oljuhavnsstjórin 

sína greiðu meining. Stjórin á ASB dylur nevniliga ikki fyri, at tað eftir hansara tykki bara 

er tørvur á einum góðum oljubasa í Føroyum. 

 

“Føroyingar misskilja, at man kann hava fleiri basar ella útgerðarhavnir í Føroyum. Tað er 

nógv lættari og betri fyri allar partar, at tað er ein professionellur basi, sum síðani tekur 

sær av øllum teimum føroysku undirveitarunum. Alt annað líka burdi kundin tá verið 

meira tryggur við, at tað er ein professionell útgerðarhavn í Føroyum, sum hevur allar 

føroyskar undirveitarar undir sær. 

 

Í míni verð er tað fullkomiligt spill av orku og als ikki skilagott hjá fleiri føroyskum 

kommunum at brúka pengar uppá at hugsa um fleiri enn ein supplybasa. Man verður 

noyddur til at hugsa um volumin, mongdina tú arbeiðir við í oljuvinnuni. Sum støðan er í 

dag, har talið av brunnum er sera avmarkað, er ikki brúk fyri meira enn tí vit kunnu lata í 

Runavík. Men hendir nakað størri í Føroyum, og vit finna olju, so hava vit brúk fyri nógvum 

lendi, sum eitt nú Skálafjørðurin kann bjóða. Tá er betri, at man leggur aðrar vinnur, sum 

eru atknýttar oljuvinnuni, í Suðri, Tórshavn ella í Klaksvik fyri tað. 

 

Tað eru nøkur ting, sum t.d. suðuroyingar kunnu blíva specialistar í heldur enn at leggja 

ein oljubasa í Vági ella á Tvøroyri. 

 



So skal Suðuroyggin, Norðoyggjar ella høvuðstaðurin verða partur av oljuvinnuni, má tað 

vera sum undirveitari til oljuútgerðarhavnina í Runavík,” sigur Eli Lassen og vísir á, at tað 

eigur at bera til at brúka aðrar havnir kring landið sum ískoyti til høvuðs-útgerðarhavnina 

á Skálafjørðinum. 

 

Eitt nú kundi burturkast og tilfar, sum kemur upp úr aftur boriholinum og sum skal av 

landinum, verið lagt upp í t.d. Vági ella á Tvøroyri, áðrenn tað verður avskipað. Sama 

kundi verið galdandi fyri tyngri útgerð, sum skal brúkast á oljufeltinum. 

 

Hóast Eli Lassen er vágbingur og vil Suðuroynni alt væl, so heldur hann, at vit føroyingar 

eiga at vera realistiskir, tá tað um framtíðar oljuvinnu viðvíkur. Oljuútgerðarhavnin kemur 

ongantíð í verðini at liggja har. Oljuvinnan má hugsa longur enn til dagin í morgin. 

 

Vit mugu ikki fara upp at klandrast og draga í hvør sína ætt. Heldur eiga vit at brúka 

okkara avmarkaðu kreftir til at samstarva, tí tá kunnu vit bjóða útlendsku oljufeløgunum 

ta bestu og mest kappingarføru tænastuna. Vit skulu ikki kappast innanhýsis men móti 

øðrum veitarum í útlandinum. 

 

Tá stjórin á Atlantic Supply Base hyggur aftureftir og somuleiðis inn í framtíðina, so ivast 

hann ikki í, at Skálafjørðurin er avgjørt best egnaði fjørðurin í landinum at hýsa eini 

oljuútgerðarhavn. Og tí heldur hann tað vera eina vanlukku, um myndugleikarnir fara at 

gera eina brúgv um Skálafjørðin. Brúgvin kemur ongantið at hava tað spenni, sum er 

neyðugt fyri at koma inn við boriskipum og pallum. Eli Lassen, sum hevur brúkt part av 

sínum lívi at menna eina føroyska oljuvinnu, heldur tað tí vera altumráðandi, at okkara 

politikarar bera so í bandi, at ongar forðingar verða lagdar fyri at gera Skálafjørðin til 

framtíðar oljufjørðin í Føroyum. 

 

Myndir 

Frá arbeiðinum at flyta tangarnar og sandblása teir í tí stóra tjaldinum á keiøkinum. 

 

Eli Lassen peikar á staðið, har tosað hevur verið um at gera brúgv um fjørðin. 

 

Eli Lassen heldur Skálafjørðurin er best egnaði fjørðurin í landinum at hýsa eini framtíðar 

oljuútgerðarhavn. 
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