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Arbeitt verður við eini ætlan at útbyggja oljuhavnina í Runavík, soleiðis at har koma at 

vera 320 metrar av kei við 12 metra dýpi. Tá eigur kommunan landsins bestu havn heldur 

borgarstjórin. 

Lív aftur í oljuhavnina 



Tað eru bert tvær vikur síðani, at útlendskt skip kom á Runavík við tí fyrstu útgerðini til 

komandi oljuboringar á landgrunninum. Skipið hevur nú verið aftur í Norra eftir útgerð og 

skipar hana nú upp á oljubryggjuna í Runavík. Ein teirra, sum fylgir gongdini og sum er 

sera fegin um, at virksemið aftur er í økinum, er sjálvur borgarstjórin Magnus Rasmussen. 

“Tað er hugaligt at síggja, at tað nú er lív í aftur oljuhavnini. Hetta hava vit bíðað eftir, 

og eg vil vegna kommununa og eisini allan Skálafjørðin ynskja virkseminum og teimum her 

arbeiða vælkomin,” sigur borgarstjórin, sum í samráð við leiðsluna á basanum, hevur 

fingið møguleikan eina løtu at fylgja arbeiðinum. 

“Eg havi stóra virðing fyri teimum her virka og ynski teimum góða eydnu við hesum góða 

arbeiði, ið vónandi kann fara at skapa øllum Føroyum eina heilt nýggja framtíð,” sigur 

Magnus Rasmussen, nú hann eygleiðir oljuhavnina úr grannalagnum. 

Hann sigur við oljan.fo, at býurin hevur sæð fram ímóti, at skipið skuldi koma við fyrstu 

útgerðini, tí tað boðar frá ljósari tíðum. Beint nú hevur oljuhavnin ikki tann heilt stóra 

týdningin fyri økið sum so, tí enn er talan “bert” um eina leitifasu, tó so, at tað eisini 

hevur fitt av virksemi við sær. 

Uppá longri sikt 

Borgarstjórin telist millum teirra, sum heldur sær menningina uppá longri sikt. Hann ivast 

ikki í, at myndugleikar og vinnan fara at velja Skálafjørðin, eisini tá olja verður funnin, og 

tað fer at hava nógv meira virksemi við sær. 

“Vit hava, um ikki alt, so nógv av tí, sum skal til fyri at tæna eini oljuvinnu her á 

fjørðinum, tað veri seg skipasmiðju, verkstaðir og onnur virki. Og verður tørvur á nógv 

meira øki og her serstakliga upplandi til oljuvirksemið, so hava vit eisini lagt pláss av til 

tað inni á fjørðinum,” leggur borgarstjórin aftrat. 

Í løtuni verður arbeitt við eini møguligari ætlan at fáa uppaftur meira bryggjupláss og øki 

í verandi oljuhavn. Rímuliga góðir møguleikar eru at fylla út og longja bryggjuna millum 

báðar pierarnar við 220 metrum, so har verða tilsamans 320 metrar av kei og við einum 

dýpi uppá 12 metrar sigur Magnus Rasmussen og heldur fyri, at Runavíkin tá fer at vera 

best fyri í landinum við keiplássi.  

Tað er greitt, at nógva virksemið á havnaøkinum og í kommununi annars smittar av í 

ymsar mátar, eitt nú eru fleiri matstovur í býnum. So tað grør um gangandi fót. 

“Vit vilja gera alt vit eru ment fyri, at oljuvinnan kann kenna seg væl her, og sjálvur eri 

eg ikki í iva um, at tað er her, at framtíðar oljuvinnan eigur at halda til.” 

Borgarstjórin í hesi eini av landsins størstu kommunum fegnast tí ikki bert um fiski- og 

alivinnuna í økinum. Hann setir eisini sítt álit á ta komandi oljuvinnuna og vónar, at tað 

hesaferð fer at bragda við boringunum. 
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