Eingin minni enn borgarstjórin og varaborgarstjórin, sum eisini er havnameistari vitjaðu Oljuútgerðarhavnina í
teirra egnu kommunu, tá fyrsta útgerðin til komandi boringar á landgrunninum komu í land. Myndatøka Jan
Müller/oljan.fo
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Tey eru helst mong, sum vóna, at 2014 verður árið, tá Føroyar veruliga kunnu kalla seg
oljutjóð. Um so verður veit tó eingin enn, men vit kunnu í hvussu er staðfesta, at fyrsta
ítøkiliga ella sjónliga stigið seinastu árini til eitt møguligt føroyskt oljuævintýr varð tikið í
gjár. Tá fóru starvsfólkini á oljuútgerðarhavnini í Runavík undir at lossa fyrstu útgerðina,
sum skal brúkast í sambandi við boring av tveimum brunnum á landgrunninum.
Hálendska farmaskipið EEMS SUN kom á Runavík í vikuskiftinum úr Noregi við fyrstu lastini
av útgerð til boringarnar hjá Statoil. Útgerðin varð løgd upp á Atlantic Supply Base, har
tey eru klár til komandi boringarnar.

Eli Lassen, stjóri á oljuútgerðarhavnini fegnast um, at tað nú aftur verður lív í í
útgerðarhavnini og sigur við oljan.fo, at tey umleið 15 starvsfólkini hava brúkt ta neyðugu
tíðina til at fyrireika seg til tær báðar boringarnar í ár.
“Vit eru klár at veita Statoil tær tænastur, sum fyritøkan skal brúka til komandi
boringarnar,” sigur Eli Lassen, ið sjálvur hevur verið við til allar sjey boringarnar á
føroyska landgrunninum. Hann dylur ikki fyri, at spenningurin, nú áttandi og níggjandi
brunnurin verða boraðir, er stórur.
Oljuhavnin í Runavík hevur veitt tænastur til allar brunnarnar higartil og fer eisini at gera
tað til teir báðar komandi. Hetta hevur givið Eli og hansara starvsfólki nógvar royndir og
vitan, sum tey kunnu brúka nú eisini.
Statoil setir sum fyristøðufelag sera stór krøv til veitararnar og her ikki minst oljuhavnina,
og hesi krøv ætlar Eli Lassen sær at liva upp til. Hann heldur tað eisini vera gott at
arbeiða saman við einum so professionellum felag sum Statoil og vónar, at felagið eisini í
ár fer at vera nøgt við tænasturnar. Og hann vónar somuleiðis, at fyrsta lønandi fundið
verður gjørd hesaferð.
Sum skilst fer farmaskipið EMMS SUN at vera skipið, sum komandi hálva árið fer at flyta
útgerð millum oljuhavnina í Dusavik nær Stavanger til Runavík. Útgerðin fer so at verða
løgd upp í Runavík og flutt út á boripallin West Hercules við veitingarskipinum Sjóborg,
sum Skansi Offshore eigur.
Runavíkar kommuna, sum longu hevur gjørt stórar íløgur í havnaøkið, har oljuhavnin
heldur til, hevur eisini í ár brúkt orku til at betra um umstøðurnar í oljuhavnini og hevur
m.a. asfalterað eitt stórt øki. Við hesum eru umstøðurnar hjá ASB nógv betraðar.
Magnus Rasmussen, borgarstjóri sigur við oljan.fo, at tey í kommununi síggja fegin, at
oljuvinnan fer at brúka Runavík og Skálafjørðin til oljuvirksemið, og tí vil kommunan eisini
gera tað hon kann fyri at skapa so góðar umstøður sum til ber. Framtíðar ætlanir eru um
at fylla økið millum oljuhavnina og havnaøkið eystan fyri út og harvið fáa ein nógv longri
bryggjukant.
Fyrsta boringin er annars ætlað at byrja seinast í apríl, tá sett verður á at bora Brugdan 2
brunnin lidnan. Hetta er brunnurin, sum Statoil setti á at bora í 2012 men mátti gevast
vegna veður og tøkniligar trupulleikar.
Eisini er áhugavert at staðfesta, at um sama mundið sum fyrsta boriútgerðin kemur til
landið, hevur enn ein føroysk fyritøka, P/F Poul Hansen Heilsøla skrivað undir sáttmála
um at lata proviantin til boripallin West Hercules í eitt hálvt ár.

