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Tað gerst alsamt meira tómligt í oljuútgerðarhavnini í Rúnavík, nú fyrst tveir brunnar eru 

liðugt boraðir og boripallurin West Hercules hevur sett kós móti New Foundlandi. Tað 

merkir bæði Kongshavnar havn og kommununa annars. 



Í dag hevur veitingarskip úr Noregi verið eftir tí seinastu útgerðini hjá borifelagnum 

Seadrill frá boringunum í summar, sum nú skal brúkast til boring út fyri New Foundland. 

Seinasta lastin til Norra fór við skipinum Blue Thunder seint í gjár. 

Nú boriuppgávurnar og haraftrat umvælingararbeiðið, ið gjørdist eitt munagott ískoyti til 

raksturin hjá oljuútgerðahavini, eru lidnar verður aftur øskukalt. Slík gongd er tó ikki 

eindømi, heldur er tað regulin hesi seinastu 12 árini borað hevur verið á landgrunninum. 

Atlantic Supply Base hevur verið brúkt til útgerðarhavn til allar 9 brunnarnar, men hetta 

man so vera fyrstu ferð, at eingin brunnur hevur verið eftir í arbeiðsbókunum. Hóast 

steðgur hevur verið millum brunnarnar øll hini árini, so hava nýggir brunnar alla tíðina 

staðið fyri framman. 

Stjórin Eli Lassen, sum er vanur við hesa óstøðugu arbeiðsrytmuna, er tó fegin um, at tað 

hevur gingið so væl øll árini og heldur hann, at oljuhavnin hevur ment seg og fingið 

drúgvar royndir og vitan, sum kunnu vera góð barlast til komandi boringar í framtíðini, tó 

at hann ikki hevur kunnleik til nakra slíka í løtuni. 

”Nú bíða vit eftir, at oljufeløgini tulka úrslitini av boringunum. Vónandi eru tey so mikið 

áhugaverd, at okkurt postivt fer at spyrjast burturúr. Hinvegin eru vit noydd til at steðga 

øllum virksemi og hava vit tí sagt upp bæði tímaløntum og fastløntum. Tá mest hevur 

verið at gera hava verið 15 fólk til arbeiðis. Hesaferð er sesongin eisini munandi longd við 

tað, at boripallurin hevur ligið á fjørðinum í nærum hálvan annan mánað. So hetta hevur 

verið ein góður endi í hesum umfarinum. 

”Vit liva tó í vónini um, at oljuleitingin við Føroyar ikki er endaliga av. Vónandi fara 

okkara myndugleikar at gera sítt ítarsta fyri at halda lív í oljuleitingini komandi árini. Her 

er einki annað at gera enn at fara út og banka á dyrnar hjá oljufeløgunum.” 

Hóast óvissan er stór, so roynir Eli Lassen at ugga seg við, at nýggja fyristøðufelagið DONG 

eisini er komið á banan og skal til at taka støðu til møguligan brunn um eitt ár ella 

so."DONG skal eins og onnur oljufeløg vera so vælkomið at brúka oljuhavnina í Rúnavík 

komandi árini" 

Eli Lassen fegnast um tað góða samstarvið, sum hevur verið í sambandi við 

umvælingararbeiðið av West Hercules á fjørðinum. Her hevur alt gingið uppá stás, og eiga 

PAM og Mest saman við øðrum rós og tøkk fyri teirra góða innsats at fáa pallin til lands. 

ASB vil eisini takka fyristøðufelagnum Statoil fyri hesaferð og fyri eitt gott samstarv, sum 

vónandi heldur fram. Og sama heilsan fer til Seadrill og fólkini hjá North Atlantic Drilling 

eins og allar samstarvspartar, ið hava verið við til spennandi og gevandi uppgávuna henda 

seinasta mánaðin.  

Stjórin í oljuhavnini minnir á, at tað var í tøkum tíma, at pallurin kom inn á Skálafjørðin, 

tí tað hevur einaferð med alla steðgað ætlanunum at byggja brúgv um fjørðin.Hendingin, 

sum er ein varði í føroysku vinnusøguni, kann vónandi eisini vera við til at rudda slóð fyri 

fleiri uppgávum av hesum slag í framtíðini leggur ramligi oljustjórin aftrat.  
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