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Runavíkin og fyri tað Skálafjørðurin minnir ikki sørt um eitt oljueldorado, nú ein av
heimsins størstu boripallum er komin á fjørðin saman við hópi av øðrum skipum. Sambært
Degi og Viku í kvøld fevnir henda í føroyskum eygum risastóra verkætlan um meira enn
500 fólk, ið hava tilknýti til umvælingarnar umborð á West Hercules. Stjórin í PAM
Offshore Service, Mouritz Mohr segði í samrøðu við Dag og Viku hjá Kringvarpinum í kvøld,
at arbeiðið er einki minni enn eitt sveinastykki hjá føroyskum vinnulívi. Tað er bert hent
einaferð áður, at ein oljupallur er komin inn á ein føroyskan fjørð. Tað var Stena Don,
sum kom inn á Nólsoyarfjørð í 2006 og fekk gjørt nakrar smærri umvælingar.

Henda verkætlan kann als ikki sammetast við tað. Her er veruliga talan um eina fyri
føroyskan ídnað kempuuppgávu, sum umfatar nógvar greinar av vinnuni. Og arbeiði er
bæði á sjógvi og á landi.
Statoil, sum eins og í 2006 tók Stena Don inn á Nólsoyarfjørð, er aftur hesaferð stigtakari
til stóru verkætlanina, nú tað er oljufelagið, sum hevur langtíðarleigað pallin. Tað var
annars í umbúnað at taka pallin til Noregs at umvæla, men føroyska Statoilleiðslan vildi
tað øðrvísi og fekk pallin henda vegin.
Herfyri segði Rúni M. Hansen, stjóri í Statoil við útvarpið, at royndirnar Statoil hevur gjørt
av at brúka føroyskan ídnað eru so mikið góðar, at felagið metti tað vera bæði rætt og
náttúrligt at lata hesa stóru uppgávuna til Føroyar.
Hetta hevur so eisini havt við sær, at Statoil hevur longt sáttmálarnar við fleri av føroysku
fyritøkunum, sum hava veitt tænastur í sambandi við boringarnar á landgrunninum.
Atlantic Airways stendur framvegis fyri flúgvingini millum Føroyar og Noreg, Atlantic
Supply Base stendur fyri flutningi og goymslu av tilfari, Thor stendur fyri uppgávuni sum
hjálparskip osfr.
Í Runavík er nógv virksemi. M.a. er stórt hotelskip komið úr Norra at hýsa 150
arbeiðsfólkum, hotellið á Runavík er aftur sera virkið og soleiðis kundi verið hildið fram.
West Hercules fer at liggja á Runavík í ein mánað ella so. Oljan.fo fer at fylgja gongdini í
Rúnavík og á Skálafjørðinum hesa tíðina og fara vit eisini at vera við á altjóða oljumessuni
í Stavanger, har føroysku luttakararnir uttan iva fara at brúka stórhendingina á
Skálafjørðinum sum ein part av marknaðarføringini av Føroyum sum oljuídnaðarland.

Sí eisini myndatema hjá Jens Kristian Vang longur niðri á síðuni.

