Eli Lassen, stjóri í oljuútgerðarhavnini í Runavík er spentur í hesum døgum, bæði um úrslitið av boringini á
landgrunninum og til, at pallurin West Hercules skal koma inn á fjørðin at verða umvældur. Mynd: Jan
Müller/oljan.fo
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Um somu tíð, sum alt Føroya fólk og partur av oljuheiminum bíða í spenningi eftir
úrslitinum av boringini á føroyska landgrunninum, hava tey í oljuútgerðarhavnini í Runavík
úr at gera. Seinastu mánaðirnar hevur oljuhavnin veitt sínar týdningarmiklu tænastur til
boripallin West Hercules, sum í skrivandi løtu borar á Súla Stelkur leitimiðinum tætt við
markið.

Oljan.fo hevur vitjað í oljuhavnini og tosað við ótroyttiliga og arbeiðssama stjóran har, Eli
Lassen. Hann hevur kanska meira enn nakar annar føroyingar havt eitt sera tætt tilknýti
til allar brunnarnar, sum eru boraðir á landgrunninum hesi seinastu 13 árini.
Og hóast tað enn ikki er vorðið til nakað lønandi fund, so heldur oljustjórin kortini, at tað
fer at eydnast fyrr ella seinni. Hann vónar, at hesin 9. brunnurin fer at verða
gjøgnumbrotið í føroyskari oljuleiting.
Arbeiðið í oljuhavnini er bert ein partur av tí stóra virksemi, sum er rundan um boringina.
Men oljuhavnin spælir ein týðandi leiklut, og tað veit Eli Lassen. Tí brúkar hann eisini alla
orku og evni til at tryggja, at allar uppgávur í oljuhavnini verða frágingnar so professionelt
sum tilber. Og skoðsmálini, sum oljuútgerðarhavnin higartil hevur fingið, eru eisini sera
jalig.
Hava ment oljuhavnina
Eli Lassen váttar, at tað hevur gingið væl at veita tænastur til øll skipini, sum hava verið í
oljuhavnini við og eftir útgerð. Talan er um seinna brunnin í ár, og hevur tað verið nógv
virksemi nú í eina tíð.
Tað er so heldur ikki tann sama oljuhavnin, sum í dag letur tænastur til oljuleiting, í mun
til oljuhavnina, ið tók ímóti fyrstu útgerðarskipunum í 2001. Nógv er gjørt fyri at
uppgradera bæði havna- og hølisviðurskiftini og arbeiðsgongdir sum heild í mun til árini
frammanundan.
Krøvini til føroysku undirveitararnar eru eisini nógv herd seinastu árini. Og her skal
oljuhavnin vísa seg sum eitt gott fyridømi. Tað vónar Eli Lassen, at tey hava verið og eru.
Hann heldur eisini, at føroysku undirveitararnir sum heild hava fatað boðskapin og arbeiða
enn meira professionelt í dag enn fyrr. Men tíverri eru tað kortini einstakir veitarar, sum
koyra í tí gamla sporinum, ið hann nevnir GSG, ”gongur tað, so gongur tað”, sigur
oljuhavnastjórin við einum skálkabrosi.
Hann heldur annars, at samarbeiðið við skipini hevur verið sera gott, og hann dylur heldur
ikki fyri, at tað hevur tað verið bæði gott og hugaligt, at tað eru fføroyingar, sum standa
fyri fleiri av uppgávunum – at tað er ein føroyskur basi og eitt føroyskt frálandavinnuskip,
sum í felag røkja kundans krøv.
Pallur á Skálafjørðin
Á ASB eru tey sera spent um boringina, nú hon er farin inn í annan mánaðin
Og tað er við ikki minni spenningi, at tað verður bíðað eftir, at boripallurin West Hercules
kemur inn á Skálafjørðin.
Eli Lassen sigur, at tá ASB hevði samráðingar við North Atlantic Drilling/Seadrill undan
boringunum, var líka sum havt á orði, at tá boringin er liðug, so koma teir bara inn til ASB
at gera umvælingar og annað arbeiði, áðrenn pallurin fer víðari til Kanada. Tað hevur so
eydnast MEST at fáa eina avtalu, sum vil vera góð fyri allar partar og harvið eisini

oljuútgerðarhavnina.
ASB kemur at veita nakað av tænastu, meðan pallurin liggur á Skálafjørðinum.
Eli Lassen ivast ikki í, at føroysk vinna fer at megna at veita eina tænastu, sum fer at gera
henda nýggja kundan nøgdan og vil tað uttan iva eisini fáa hepnar avleiðingar fyri vinnuna
í framtíðini.
”Vónandi verður hetta ein eygnaopnari fyri restina av oljuverðini, at tað er kann lata seg
gera at umvæla boripallar á Skálafjørðinum. Føroyar hava einar 400-600 handverkarar av
ymiskum slag klárar at traðka til, og hetta kann skapa enn meira vøkstur her á landi.”
Eli Lassen hevur annars á sama hátt sum Tórbjørn Jacobsen, varaborgarstjóri í Runavík
verið nógv ímóti ætlanini at byggja eina brúgv um Skálafjørðin, nettup tí at hetta hevði
forðað fyri, at oljupallar kundu koma inn á fjørðin at fáa umvælingar gjørdar.

