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1. Inngangur 
 
 
Í hesum uppriti verður ein Eysturoyartunnil og tilknýttar verkætlanir viðgjørdar. Hesar verkætlanir eru 
partur av eini yvirskipaðari samferðsluætlan fyri Føroyar, sum er í gerð enn, men eru tiknar fram her, 
av tí at tað nú verður arbeitt við ymiskum ætlanum ítøkiliga í samband við ein Eysturoyartunnil. 
 
Talan eru um : Fast samband millum Suðureysturoy og Suðurstreymoy, millum Strendur og 
Toftir/Runavík og betri samband millum Gøtudal og Skálafjørðin. 
 
 
1.1. Yvirskipað samferðsluætlan  
 
Landsverk er, saman við Vinnumálaráðnum, í  ferð við at gera eina samferðsluætlan fyri Føroyar. 
Endamálið við verkætlanini er at tryggja, at samferðslukervið til eina og hvørja tíð nøktar 
samtíðarinnar krøv og tørv. Eisini skal tryggjast, at íløgur í samferðslukervið verða framdar á ein hátt, 
so samfelagið fær sum mest burtur úr íløgunum, bæði tá ið hugsað verður um framkomuleika, 
ferðslutrygd og umhvørvi.  
 
Ein innleiðandi meting av samlaða yvirskipaða samferðslukervinum var gjørd, við tí fyri eyga at meta 
um høvuðsfarleiðir í landinum. Við grundarlagi í eini meting av, hvørji samferðsluøki eru í landinum, 
tað eru øki, ið hanga saman sum ein eind í samferðsluhøpi (og helst í aðrar mátar eisini), verður mett 
at høvuðsfarleiðirnar eru, sum víst á mynd 1. Talan er um eina suður-/norðurgangandi farleið og eina 
eystur-/vesturgangandi farleið, sum eru høvuðssamferðsluásarnir í samlaða vegakervinum.  
 
Í eini heildarætlan verður dentur helst lagdur á, at høvuðsfarleiðir eru fleksiblar, tað vil millum annað 
siga, at tær eru fleirstreingjaðar á høvuðsstrekkjunum. Hetta merkir, at brúkarin hevur fleiri 
valmøguleikar, tá farleið skal veljast. Skitsan á mynd 1 er grundað á ein Eysturoyartunnil og tunnil 
millum Skálafjørðin og Gøtudal. Tað sæst, at báðar høvuðfarleiðirnar verða tveystreingjaðar í 
miðøkinum. 
 
Myndin lýsir møguligu høvuðsferðsluna millum samferðsluøkini, og er tankin við hesum at skapa best 
møguligt samband og harvið gróðrarlíkindi til øll øki í landinum. Dentur má í hesum sambandi 
leggjast á at knýta samferðsluøkini saman.  
 
Ein strategi, ið arbeitt verður við í okkara grannalondum er, at íløgur í samferðslukervið eiga at verða 
gjørdar á burðardyggan hátt. Tað vil siga, at roynt eigur at verða at finna loysnir í hesi røð: 

1. Tiltøk, ið kunnu ávirka flutningstørvin og val av flutningsformi 
2. Tiltøk, ið kunnu tryggja munadyggari nýtslu av verandi vegakervi og flutningstólum 
3. Avmarka umbyggingartiltøk 
4. Nýíløgur og størri umbyggingartiltøk. 
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Samferðsluøkini, ið hildið verður hanga náttúrliga saman, tá ið ein møguligur Eysturoyartunnil er 
komin, eru: 

1. Norðuroyggjar,  
2. Norðureysturoy og Norður-eystur-streymoy,  
3. Suðureysturoy,  
4. Mykines, Vágarnar og Norður-vestur-streymoy,  
5. Suðurstreymoy v. Hesti, Koltri og Nólsoy,  
6. Sandoy v. Skúvoy og Dímun 
7. Suðuroyggin. 

 
Høvuðsfarleiðirnar, sum knýta hesi øki saman eru vístar á mynd 1. 
 
 

 
 

Mynd 1: Høvuðsamferðsluásar 
 



 

Landsverk 
Tinghúsvegur 5   
Postsmoga 78 

FO-110 Tórshavn 

Tel:     311 333 
Faks:  314 986 
T-postur: lv@lv.fo 

www.landsverk.fo                                                                                                                     síða 5 av 31 
  

 

 
Í hesum uppriti verður við eina suður-/norðurgangandi farleið serliga hugsað um sambandið millum 
Norðoyggjar, Suðureysturoy, og Suðurstreymoy og við eini eystur-/vesturgangandi leið verður hugsað 
um sambandið millum Norðoyggjar, Norðureysturoy, Norðstreymoy og Vágar, sí mynd 1.  
 
Nakrar av verkætlanunum, sum eru viðgjørdar her, eru fast samband millum Suðureysturoy og 
Suðurstreymoy, millum Strendur og Toftir/Runavík og betri samband millum Gøtudal og Skálafjørðin. 
Hetta eru alt verkætlanir, sum stytta og betra farleiðirnar fyri ein stóran part av teimum ferðandi 
millum Norðoyggjar, Eysturoynna, Streymoynna og Vágarnar. 
 
Í uppritinum verða gjøgnumgingnir ymiskir møguleikar við variatiónum, ið eru fyri suður-
/norðurgangandi farleið og eystur-/vesturgangandi farleið.  
 
 
1.2. Samferðsluviðurskifti 
 

Málið við landsvegum er at knýta saman bygdir og býir, grundað á verandi og væntaða tørvin. 
Seinastu árini er miðvíst arbeitt við at leggja ferðsluna uttan um bygd øki, fyri m.a. at tryggja betri 
framkomuleika, av ferðslutrygdarorsøkum og møguleika fyri at dagføra vegirnar í framtíðini.  
 
Útbyggingar av íbúðar- og ídnaðarøkjum, ið krevja nógva samferðslu, eiga í størst møguligan mun at 
vera við verandi ella vældefinerað miðsavnað øki, og framvið høvuðsæðrunum í samferðslukervinum. 
Hetta vil hava við sær ein minni tørv á flutningi. 

1.2.1. Framkomuleiki. 

Framkomuleiki er allýst sum tann tíðin, tað tekur at koma frá A til B, og er eisini eitt mát fyri 
góðskuna/dygdina á ferðini.  
 
Tá íløgur verða gjørdar í samferðslukervið hevur hetta ávirkan á flytførið (mobilitetin) og 
framkomuleikan. Flytføri er, hvørjir ferðamøguleikar eru frá A til B.  
 
Góður framkomuleiki og flytføri hevur ávirkan á vinnulívi og tænastuna. 

1.2.2. Ferðslutrygd. 

Norðurlendskar kanningar1 vísa, at uml. 40 % av øllum ferðsluóhappum við fólkaskaða henda í 
vegamótum. Tann parturin  av óhappunum, sum henda í vegamótum, er hægri í bygdum øki (58 %), 
enn í óbygdum (20 %). Vegamót eru trupul og vandamikil fyri øll ferðandi; tí verður arbeitt við, so vítt 
møguligt, at leggja landsveg út um bygt øki, hava so fáa vegamót sum til ber og at økja trygdina í 
vegamótum. 
 
1)Kelda: Trafikksikkerhetshåndbok, Transportøkonomisk institutt, Olso 1997, p. 171 

1.2.3. Ferðslumodell. 

Eitt ferðslumodell er gjørt fyri vegakervið, ið skal vísa framrokningar av ferðsluni, umframt broytta 
ferðslumynstrið í sambandi við møguligar samferðsluverkætlanir. Modellið er grundað á verandi vitan 
um søgulig ferðslutøl, verandi vegakervið, búseting og pendlingskanningar (ferðing millum bygdir til 
og frá arbeiðsplássum), ið Landsverk hevur gjørt. 
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Ferðslumodellið er nýtt millum annað í sambandi við framrokningar av ferðslutølum fyri 
Sandoyartunnilin, Eysturoyartunnilin, Norðoyatunnilin og vegakervið í sambandi við innkomuveg til 
Havnar. Framyvir fer ferðslumodellið at hava ein týðandi lut í sambandi við út- og nýbygging av 
samferðslukervinum, og er tí ein hornasteinur í planleggingararbeiðinum.  

1.2.4. Krøv til vegir og tunlar. 

Í Føroyum eru, orsakað av teimum landafrøðiligu viðurskiftunum, nakrar avmarkingar, til hvar vegir 
kunnu gerast. Tá ið ætlanir verða gjørdar um nýggjar vegir, eru nøkur vegatøknilig viðurskifti, ið eru 
serliga týdningarmikil. Hesi eru hallið á vegnum, bogar, íbindingar o.a. Hallið á vegnum verður sett í 
promillum; hetta merkir, at siga vit, at vegurin er 70 promillur, hækkar (ella lækkar) hann 70 
millimetrar fyri hvønn metur, farið verður fram eftir vatnrætt. Somuleiðis verður, tá ið ræður um hædd 
á vegi, nýtt orðið „kota“, t.d. merkir kota 69, at vit eru 69 metrar yvir sjógvi á miðalvatni.  

Tá ið talan er um tunlar, er tað serliga tey jarðfrøðiligu viðurskiftini, ið seta avmarkingarnar. Ógvuliga 
nógvir trupulleikar hava víst seg at vera í sambandi við at halda tunlarnar, tí koyrast kann ikki í 
tunlunum, meðan arbeitt verður. Trygdarkrøvini seinastu árini eru sera nógv herd. At halda og dagføra 
verandi tunlar er fíggjarliga nógv tyngjandi í mun til vegir annars. Landsverk hevur tí ta greiðu fatan, 
at tunlar eiga bert at verða gjørdir, har onnur loysn ikki kann gerast nøktandi.  

Í grannalondum okkara, serliga í Noregi, verður hugsað um at fara burtur frá at gera tunlar, har aðrir 
møguleikar eru; hetta orsakað av nýggjastu trygdarkrøvunum hjá ES. Hugsað verður heldur um at gera 
brúgvar (serliga um sund), hóast prísurin fyri meturin er umleið 3 ferðir so høgur, sum fyri tunlar 
(samanlagt verður prísurin fyri brúgvar ofta á leið hin sami, sum fyri tunlar, tí teinurin verður vanliga 
nógv styttri við brúm). 

Grundarlagið fyri at leggja og dagføra landsvegir eru norðurlendskir normar, serliga teir norsku, ið 
vera hildnir at hóska til viðurskiftini í Føroyum.  
 
 
1.3. Fíggjarlig viðurskifti  
 
Grundarlagið fyri fyrstu kostnaðarmetingunum av vega- og tunnilsverkætlanum, t.e., áðrenn rætti 
prísurin verður fingin við útboði, eru tær royndir, ið Landsverk hevur við líknandi verkætlanum og 
royndum úr grannalondunum.  
 
Til teir mettu íløgu- og viðlíkahaldkostnaðirnar í hesi frágreiðing eru nýttir niðan fyri standandi 
miðalprísir. 
 
     
   Byggikostnaður rakstur og viðlíkahald  
 Vegur 15.000 kr./m 250 kr./m um árið  
 Tunnil á landi 45.000 kr./m 700 kr./m um árið  
 Undirsjóartunnil 60.000 kr./m 750 kr./m  um árið  
 Brúgv 182.000 kr./m 700 kr./m um árið  
 Rundkoyring 3 mió kr./stk.  32.000 kr. um árið  
 
Samanumtikið er kostnaðurin fyri hvønn kilometur av tunli umleið 3 ferðir kostnaðin av vegi; tað 
sama er galdandi fyri byggikostnaðin av brúgv í mun til undirsjóartunnil.  
 
Kostnaður, rakstur, viðlíkahald og byggitíð fyri tær ymisku farleiðirnar sæst í fylgiskjali 1. 
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1.4. Náttúru- og umhvørvislig viðurskifti 

Tá ið um náttúruviðurskifti ræður, verða neyðug atlit tikin til náttúru- og umhvørvislig viðurskifti  og 
verða allar vegaætlanir latnar avvarðandi myndugleikum til viðgerðar umframt fornminnisnevnd, 
nátturufriðingarnevnd o.ø. til góðkenningar. Her verða eisini neyðug atlit tikin at serligum  
verndarverdum økjum, sum t.d. økið við Toftavatn. 
 
Ein stórur trupulleiki í sambandi við ferðslu er m.a. óljóð og ristingar, men kann eisini vera annað, t.d. 
bilroykur. Tá arbeitt verður við at minka um ampan av óljóði, eru møguleikarnir fleiri: akfør og dekk, 
minka hallið á vegnum, asfaltið, at hava longri millum veg og hús og fysiskar verjur (verjugarðar).  
 
 
1.5. Ognartøka 

Natúrliga nervar vegagerð tey, ið eiga lendið, vegurin skal ígjøgnum, og er tað tí í summum førum 
neyðugt at ognartaka lendið. Hetta er galdandi fyri allar vegir í landinum, og verður endurgjald latið 
fyri ”mist” lendi og ampar.  
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2. Lýsing av farleiðum 
 
 
2.1. Farleiðin Suðurstreymoy-Suðureysturoy 
 
Arbeitt hevur verið við ymiskum uppskotum til fast samband millum Suðurstreymoy og 
Suðureysturoy. Tvær ymiskar linjuføringar eru gjørdar, ein millum Suðurstreymoy og Toftir/Runavík 
og ein millum Suðurstreymoy og Strendur. Á mynd 2 sæst, hvussu linjuføringin í høvuðsheitum kann 
vera, tá ið hædd er tikin fyri krøvunum um hall og bogar.  
 

 
 

Mynd 2: Linjuføring Eysturoyartunnil 
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Mynd 3: Íbinding á Kallanesi á Streymoynni 
 
Linjuføringarnar til Toftir/Runavík ávikavíst Strendur fylgjast frá Streymoynni út undir hálvan fjørðin, 
so at íbindingin á Streymoynni er tann sama fyri báðar linjuføringarnar.  
 
Á Streymoynni verður tunnilsvegurin bundin í landsvegin á Kallanesi við eini rundkoyring, sí mynd 3.  
 
Kallanes er valt, tí her liggur landsvegurin lágt og á rímiliga sløttum lendi, sum ger eina íbinding við 
rundkoyring gjørliga. Jarðfrøðiligu viðurskiftini benda eisini á, at einki er til hindurs fyri at leggja 
tunnilin her. Náttúruumhvørvisliga er eisini heppið at leggja tunnilsmunnan, so hann fellir væl inn í 
lendið, og tað er gjørligt her. Møguligt verður eisini her at gera nyttu burtur úr einum møguligum 
Innkomuvegi til Tórshavn  
 
Út frá linjuføringini, sum sæst á mynd 2, er fylgjandi meting gjørd: 
 
Suðurstreymoy-Toftir/Runavík: 

Longd av tunli    8100 m 
Longd á atkomuvegum                                                        700 m 
Mettur íløgukostnaður   503 mió kr 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið  6,34 mió kr 

Talva 1 
 
Suðurstreymoy-Strendur: 

Longd av tunli    7200 m 
Longd á atkomuvegum                                                        911 m 
Mettur íløgukostnaður   452 mió kr 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið  5,68 mió kr 

Talva 2 
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Á Strondum verður bundið í landsvegin gjøgnum bygdina, sí mynd 4a og mynd 5.  
 
Roynt hevur verið at fingið lagt íbindingina til Eysturoyartunnilin uttan fyri bygt øki, men enn er ikki 
funnin nøkur endalig loysn á hesum á Strondum. Landsvegurin gjøgnum Strendur er ein breiður, góður 
vegur, sum við ávísum tillagingum, fer at klára øktu ferðsluna av Eysturoyartunnlinum. 
 

             
 
Mynd 4a:Íbindingin í landsvegin á Strondum                 Mynd 4b: Íbindingin við Toftavatn 
 
Á eystara armi á Skálafjørðinum verður bundið í landsvegin fram við Toftavatni (Runavík-Rituvík) 
við eini rundkoyring, sí mynd 4b. 
 
 
2.2. Farleiðin Toftir/Runavík-Strendur  
 
Arbeitt hevur verið við tveimum loysnum til fast samband millum Toftir/Runavík og Strendur. Onnur 
loysnin er ein brúgv um fjørðin og hin er ein tunnil undir fjørðin. Á mynd 5 síggjast báðar 
linjuføringarnar. 
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Mynd 5: Farleiðin Toftir-Strendur við íbindingunum í Eysturoynni 
 
 
Út frá linjuføringini, sum sæst á mynd 5, eru hesar metingar gjørdar: 
 
Brúgv millum Toftir/Runavík  – Strendur 

Longd av brúgv    920 m 
Longd á atkomuvegum                                                      2280 m 
Mettur íløgukostnaður   226 mió kr 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið 1,27 mió kr 

Talva 3 
 
Tunnil millum Toftir/Runavík – Strendur 

Longd av tunli    3200 m 
Longd á atkomuvegum                                                        900 m 
Mettur íløgukostnaður   212 mió kr 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið  2,69 mió kr 

Talva 4 
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Trupult er at leggja tunnilslinjuna, so hon fylgir treytunum til hall og bogar, av tí at so stutt er yvirum, 
og linjan skal eini 50 metrar niður um havbotnin, við í mesta lagi hallinum 70 promillum. Tí er 
tunnilslinjan eisini rættiliga long í mun til frástøðuna yvirum. Trupult hevur verið at finna eitt stað, har 
tunnilsmunnin fellir væl inn í lendið, serliga Strandamegin. 
 
Tunnilsvegurin er bundin í landsvegin gjøgnum Strendur, sí mynd 4a. Á eystara armi á Skálafjørðinum 
verður tunnilsvegurin bundin í eina rundkoyring við Toftavatn, sí mynd 4b.  
 
Á Strondum verður íbindingin til brúnna bundin í landsvegin gjøgnum Strendur, sí mynd 4a. Á eystara 
armi á Skálafjørðinum eru tvær ymiskar loysnir, onnur í sambandi við, at Eysturoyartunnilin kemur 
upp á Strondum; so kann vegurin frá brúnni bindast í eina rundkoyring í Runavík, nakað uttan fyri 
verandi rundkoyring. Hin loysnin er, at tunnilin kemur upp við Toftavatn; so verður tunnilsvegurin 
bundin í eina rundkoyring við Toftavatn, sí mynd 5. Prosjektuppskot er gjørt til brúgv millum Strendur 
og Toftir, sí mynd 6, har hædd er tikin fyri, at størri skip, t.d. Norrøna, uttan trupulleikar kunnu sigla 
undir brúnni. Størsta fríhædd undir brúnni er mitt millum fakini, har eru 51,6 metrar. Sum eisini víst á 
niðanfyristandandi mynd, er størsta spenn 174 metrar. 
 
 
 

 
 

Mynd 6: Brúgv um Skálafjørðin 
 
 
2.3. Avleiddar verkætlanir. 
 
Tá ferðslan úr Norðoyggjum og norðara parti av Eysturoynni fer at nýta Eysturoyartunnilin, er 
neyðugt at gera umleggingar fyri at bøta um trygd og framkomuleika, bæði í Eysturoynni og 
Streymoynni. 
 
Alt eftir, hvar Eysturoyartunnilin verður lagdur, er talan um hesar báðar farleiðirnar: 
 

1. Gøtudalur – Runavík 
2. Gøtudalur – Strendur 

 
Á Streymoynni er talan um vegin frá Kallanesi til Tórshavnar, nevndur Innkomuvegurin. 
 

2.3.1. Farleiðin Gøtudalur-Runavík 

Um ferðslan verður munandi økt á landsvegnum millum Runavík og Leirvík, er neyðugt at gera ávísar 
umleggingar. Í hesum sambandi hevur verið arbeitt við at gera vegaføringar oman fyri bygdirnar Gøta, 
Søldafjørður og Runavík. 
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Mynd 7: Farleiðin Gøtudalur – Runavík 
og farleiðin Gøtudalur - Strendur 
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Út frá linjuføringini, sum sæst á mynd 7, er fylgjandi meting gjørd av landsvegi millum Gøtudal og 
Runavík: 
 

Longd av veg   11.100 m 
Brúgv 105 m 
Mettur íløgukostnaður   191 mió kr 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið    2,9 mió kr 

Talva 5 
 
Talan er um uml. 11.100 metrar av vegi, frá rundkoyring í Gøtudali til rundkoyringina við Toftavatn. 
Vegurin verður førdur oman fyri bygdina Gøtugjógv (3.800 m), við brúgv um sjálva gjónna (105 m), 
um Gøtueiði (eftir verandi vegi) til rundkoyringina á Skipaneskrossinum. Haðani verður nýggjur vegur 
gjørdur oman fyri Søldarfjørð og út í eina rundkoyring á Lambareiði. Longdin á hesum strekki er uml. 
2.600 metrar. Um Lambareiði verða uml. 450 metrar av verandi landsvegi nýttir, haðani farið verður 
niðan um Glyvrar og Runavík. Strekkið oman fyri Glyvrar og Runavík er uml. 4.600 metrar. 
 

 2.3.2. Farleiðin millum Gøtudal og Strendur. 

Arbeitt hevur eisini verið við at stytta og tryggja farleiðina við einum tunli. Ein tunnil millum Gøtudal 
og Skálafjørðin fer at stytta farleiðina úr Norðoyggjum, Leirvík, Gøtu og Fuglafirði til Skálafjørðin. 
Hesin tunnil er eisini partur av eini eystur-/vesturgangandi farleið í samlaða vegakervinum, sí mynd 1. 
 
Út frá linjuføringini, sum sæst á mynd 7, er fylgjandi meting gjørd: 
 

Longd á tunli    3297 m 
Longd á atkomuvegum                                                      664 m 
Mettur íløgukostnaður   165 mió. kr. 
Mettur viðlíkahaldskostnaður um árið  2,53 mió. kr. 

Talva 6 
 
Tunnilsvegurin verður bundin í rundkoyringina í Gøtudali, og í landsvegin við Ánirnar við 
Skálafjørðin. 
 
Annars er henda farleið eftir landsvegnum uttan um bygdirnar Skálafjørður, Skáli og Strendur. 
Vegurin á vestara armi á Skálafjørðinum er ikki við í metingunum, hann er í gerð og verður liðugt 
gjørdur í øllum førum, áðrenn Eysturoyartunnilin er gjørdur.  
 
Á Strondum kemur ferðslan serliga at ávirka eitt økið í bygdini. Sum er, gongur ein landsvegur 
gjøgnum bygdina her, men væntandi verður nógv meira ferðsla á hesum vegnum, um 
Eysturoyartunnilin verður lagdur á Strondum. Hesin vegateinur má fáa neyðugar ábøtur, so ferðslan 
verður til so lítlan ampa, sum gjørligt.   

2.3.3. Innkomuvegur til Tórshavnar. 

Framrokningar vísa, at ferðslan til og frá Havnini, 20 ár eftir at Eysturoyartunnilin er latin upp, er 
12000 bilar um samdøgurið, í mun til knapar 5000 í dag. Longu tá ið tunnilin letur upp, verður 
ferðslan uml. 7500 bilar um samdøgurið. Tørvur er tí á, at vegakervið á strekkinum verður útbygt, so 
tað nøktar henda tørv. Tí er umráðandi, at annað byggistig av innkomuvegnum til Havnar er liðugt, 
áðrenn Eysturoyartunnilin verður tikin í nýtslu. 
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Mynd 8: Innkomuvegurin til Havnar 
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3. Lýsing av framrokning av ferðsluni. 
 

Landsverk hevur latið gjørt eitt ferðslumodell fyri landsvegakervið. Modellið er grundað á 
upplýsningar um ferðslutøl, vegakervið, hall á vegnum, hámarksferð, brúkaragjøld, tal á akførum, tal á 
íbúgvum, tal á arbeiðsplássum og tal á fólki, sum ferðast millum bygdir til arbeiðis (”pendla”).  Við 
hesum amboðnum kunnu framrokningar gerast av ferðsluni, eisini á nýggjum farleiðum.  

Tá nýggjar farleiðir verða gjørdar, broytist ferðslumynstrið; t.d. kann ein vegaútbygging, sum gevur 
styttri ferðatíð millum nakrar bygdir, hava við sær, at fleiri túrar verða gjørdir millum hesar bygdir. 
 
Í sambandi við tær ymisku farleiðirnar er ferðslumodellið nýtt fyri at kanna, hvussu ferðslumynstrið 
broytist, tá ið hesar ymisku farleiðir broytast. Tølini eru framroknað við støði í fylgjandi: at prísurin 
fyri at nýta Eysturoyartunnilin er 40 kr, fyri tunnil/brúgv um fjørðin 15 kr. og at Norðoyartunnilin er 
latin upp fyri almennari ferðslu.  
 
Í fylgiskjali 2 síggjast framrokningar av ferðsluni fyri tær ymisku farleiðirnar.  
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4. Meting av farleiðum. 
 
 
4.1. Fast samband millum Toftir og Strendur, brúgv ella tunnil. 
 
Landsverk hevur í síni ætlan arbeitt serliga við at knýta Strendur og Toftir saman við eini brúgv. 
Orsøkin til, at ein brúgvaloysn verður mett at vera betri, er bæði tøknilig, fíggjarlig og samfelagslig.  
 
Brúgvin er nógv styttri enn tunnilin, sjálvt um íløgukostnaðurin er nøkulunda tann sami. Av tí at 
brúgvin er nógv styttri, verður samlaði viðlíkahaldskostnaðurin bert ein triðingur av 
viðlíkahaldskostnaðinum fyri tunnilin. 
 
Hædd er tikin fyri, at øll vanlig skipaferðsla, sum t.d. Norrøna, ikki fáa trupulleikar at koma undir 
brúnna. Mett verður, at samfelagsliga fer ein brúgv at binda økini nógv betri saman, serliga við tá ið 
hugsað verður um súkklandi og fótgangarar. Vegurin til brúnna kann eisini, umframt íbindingina í 
Runavík, bindast í tann kommunala vegin  til Toftir. 
 
Ein vansi við brúnni kann vera vindur. Kannast má, hvussu vindviðurskiftini eru á staðnum.  Til 
samanberingar kann nevnast, at brúgvin um Streymin (sum er uml. 250 m long) enn ikki hevur verið 
stongd vegna veður. 
 
Kannast má eisini, um vindverja kann gerast fyri bleytu ferðsluna um brúnna. 
 

Brúgv  um Skálafjørðin 
Fyrimunir Vansar 
Viðlíkahald bíligari enn fyri 
tunnil 

Hálka, kavi 

Styttri farleið Vindur 
Møguleikar fyri bleytari ferðslu Ikki pláss fyri nógv hægri førum enn 

Norrønu, t.d. boripallum. 
Jøvn farleið: 
- Orkusparandi 
- Minni CO2 útlát 

 

 
Tunnil um Skálafjørðin 

Fyrimunir Vansar 
Ikki trupuleikar hjá stórum førum 
at koma inn á fjørðin 

Ójøvn farleið (stórir hæddarmunir): 
- Orkukrevjandi 
- Meiri CO2 útlát  

Eingir ampar av vindi, hálku og 
kava 

Ikki møguleiki fyri bleytari ferðslu 

 Longri farleið 
 Dýrari viðlíkahald 
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Undir arbeiðinum at leggja tunnilslinjuna var rættiliga trupult at finna eina linju, sum fylgdi  
treytunum til hall og bogar, av tí at so stutt er yvirum, og kravið er, at linjan skal 50 metrar niður um 
havbotnin, við í mesta lagi hallinum 70 o/oo. Hesi krøv gera, at tunnilslinjan er rættiliga long í mun til 
frástøðuna yvir um fjørðin. Torført er eisini at finna eitt stað, har tunnilsmunnin fellir væl inn í lendið.  
 

 
4.2. Farleiðin Gøtudalur-Strendur (við tunli millum  Gøtudal og Skálafjørðin). 
 
Verður ein tunnil gjørdur millum Gøtudal og Ánirnar við Skálafjørðin, verður farleiðin út á Strendur 
stytt eini 10 minuttir. Samstundis verður farleiðin tryggari, bæði fyri tann ferðandi og umhvørvið, tí 
ferðslan ikki longur skal koyra gjøgnum bygdirnar Gøtugjógv, Skipanes og Undir Gøtueiði. Ein av 
høvuðsorsøkunum til ynski um ein tunnil millum Gøtudal og Skálafjørðin er, at trupult er at fara um 
Gøtueiði, serliga um veturin og serliga hjá tungari ferðslu. Ikki er sjálvdan, at tungir bilar um veturin 
skulu hava hjálp fyri at koma um Gøtueiði. Hægsta punkt á Gøtueiði er á kotu 135. 
 
Arbeitt hevur í fleiri ár verið við at gera tað soleiðis, at tann koyrandi millum Skálafjørð og Strendur 
ikki skal gjøgnum bygt øki, men kann koyra eftir framsíðuleysum vegi við hámarksferðini 80 km/t. 
Hesin vegurin liggur í láglendi og er dimensioneraður til rættiliga nógv meiri ferðslu, enn har er í dag. 
Tá verkætlanin, sum nú er í gerð er liðug, verður farleiðin uttanum bygt øki allan vegin úr Gøtudali til 
Strendur. 
 
Ein vansi við hesi farleið er, at seinasta vegastrekkið er gjøgnum bygt øki úti á Strondum. Roynt hevur 
verið at fingið lagt íbindingina til Eysturoyartunnilin uttan fyri bygt øki, men enn er ikki funnin nøkur 
endalig loysn á hesum.  
 
Vegurin millum tunnilsmunnan á Eysturoyartunlinum og brúnna/tunnilin um Skálafjørðin, kann fáast 
til ein nærum framsíðuleysum, breiðan og góðan veg, sum klárar ferðsluna, sum er væntandi á hesum 
strekkinum (sí mynd 4a). Í dag eru fáar íbindingar í landsvegin á hesum strekkinum, sí mynd 4, og 
arbeitt eigur at verða fyri at gera enn færri, so at lokala ferðslan fær minst møguligan ampa av 
gjøgnumkoyrandi ferðslu, og øvugt.  
 
 
4.3. Farleiðin Gøtudalur-Toftir.  
 
Farleiðin frá Gøtudali til Toftir fer gjøgnum fleiri bygdir, har hámarksferðin er 50 km/t. Hesar bygdir 
eru: Gøtugjógv, Søldarfjørður og strekkið Glyvrar-Runavík. Hetta vegastrekkið gjøgnum bygt øki er 
longu ein trupulleiki í dag, við nógvum íbindingunum og virksemi fram við vegnum; og mátingar vísa, 
at ferðslan her ofta hevur ov nógva ferð. 
 
Í dag fer øll ferðslan frá Norðoyggjum, Fuglafirði, Gøtu og Leirvík gjøgnum Gøtugjógv, í løtuni er 
hendan ferðslan um 3700 akfør um samdøgurði, og tá ið Norðoyatunnilin letur upp, verður mett, at 
uml. 4000 akfør fara gjøgnum Gøtugjógv. Tá ein Eysturoyartunnil letur upp, fer ferðslan at økjast her 
við knøppum 500 bilum og kemur upp á 4430 akfør, sí niðanfyristandandi talvu. Til samanberingar 
kann nevnast, at verður tunnil gjørdur millum Gøtudal og Skálafjørðin, minkar hetta talið niður í 1580 
akfør.  
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Ferðslan á leiðini Gøtudalur-Suðurstreymoy gjøgnum bygdirnar: Gøtugjógv Søldafjørður Skipanes 
við verandi veganeti 4430 4010 1570 
við tunnli millum Gøtudal-Skálafjørð,  
tunnil millum Strendur og Suðurstreymoy  
og brúgv um Skálafjørðin 1580 2680 1120 
við landsvegi um bygdirnar Gøtugjógv, Søldafjørð og  
Glyvrar-Runavík,  
við tunli millum Toftir/Runavík og Suðurstreymoy;  
og tunli um Skálafjørðin 2940 2300 1640 

*) 
Tølini eru framroknaði við støði í fylgjandi : at prísurin fyri Eysturoyartunnil er 40 kr; fyri tunnil/brúgv millum Toftir 

Toftir/Runavík-Strendur er 15 kr og at Norðoyartunnilin er latin upp fyri almennari ferðslu 
 
 
Roynt hevur verið at leggja ferðsluna uttan um bygdirnar. Fyri allar bygdirnar her á leið er galdandi, at 
bygt er langt niðan í hagan, soleiðs at ein landsvegur má leggjast rættiliga høgt, ella framvið 
sjóvarmálanum. At leggja ein veg framvið sjóvarmálanum ger, at bygdirnar verða avskornar frá 
sjónum.  
 
Arbeitt hevur verið við eini linjuføring, har landsvegurin liggur oman fyri bygdirnar Gøtugjógv, 
Søldarfjørð og Glyvrar-Runavík í støðum má niðan um kotu 110. Skal hetta samanberast við aðrar 
vegir, kann nevnast, at hægsta punktið á vegnum um Gøtueiði er á kotu 135. At vegurin liggur so høgt 
kann, sum áður nevnt, geva trupulleikar um veturin, bæði fyri tunga og lætta ferðslu.  
 
Verður høvuðsfarleiðin løgd á vestaru síðu á Skálafjørðinum (Streymoy-Strendur-Gøtudalur), og 
bundið verður saman millum Toftir og Strendur, so fer ferðslan at minka niður í 2680 bilar um 
samdøgurið gjøgnum hesi bygdu økir, Søldafjørð-Runavík, og trupulleikin, sum er í dag, hevði verið 
munandi minni. 
 
Verður høvuðsferðslan løgd á eystaru síðu á Skálafjørðinum (Streymoy-Toftir-Gøtudalur), verður 
neyðugt at gera ein veg oman fyri Runavík og Søldarfjørð, um Gøtueiði, og oman fyri og um 
Gøtugjógv, til rundkoyringina í Gøtudali, soleiðis at ferðslan frá Norðoyggjum og Norður-Eysturoy 
ikki kemur at ganga gjøgnum bygt øki. 
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Farleiðin Gøtudalur-Strendur: 
Fyrimunir Vansar 
Gjøgnum óbygt økið 
meginpartin av teininum 

Longri teinur hjá ferðslu úr 
Norðoyggjum og Runavík 

Góður framkomuleiki  Gjøgnum bygt øki tætt við 
tunnilsmunnan til 
Eysturoyartunnilin  

Góð ferðslutrygd  
Liggur lágt í lendinum: 
-Minni CO2 útlát 
-Orkusparandi 

 

Minni ampa av kava og 
hálku 

 

 
Farleiðin Gøtudalur-Toftir (við umfartsvegi): 

Fyrimunir Vansar 
Styttri teinur Dýrari at byggja og reka 
Góður framkomuleiki  Liggur høgt: 

- Meira CO2 útlát 
- Orkukrevjandi 

Ferðslutrygd góð  Meira ampa av kava og hálku 
 Ferðslutrygd og framkomuleiki  

ávirkað av kava o.l. 
 
 
4.4. Eystur-/vesturgangandi farleiðin. 
 
Út frá útrokningum í ferðslumodellinum sæst, at øll ferðslan úr Norðoyggjum, Fuglafirði, Gøtu og 
Leirvík, sum ikki skal suður um Kollafjarðartunnilin, fer framvegis at nýta farleiðina gjøgnum 
Norðskálatunnilin. Fyri hesa ferðslu fer ein tunnil millum Gøtudal og Skálafjørðin at hava stóran 
týdning, og verður ein góðshavn gjørd í Kollafirði, fer hesin  tunnilin at fáa enn størri týdning.  
 
 Tunnilin Gøtudalur-Skálafjørður vil hava stóran týdning fyri ferðsluna, serliga ta (tungu) ferðsluna, 
sum skal vestureftir. Fyri hesa ferðsluna kemur eitt fast samband millum Suðurstreymoy-
Toftir/Strendur ikki at fáa nakran stórvegis týdning.  
 
Tunnilin millum Gøtudal og Skálafjørðin hevur eisini stóra ávirkan á ferðsluna gjøgnum Skipanes og 
Undir Gøtueiði. Her fer ferðslan niður í eina knappa helvt, sí talvu á síðu 21, óansæð hvør farleið 
verður vald til høvuðsstaðarøkið. 
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5. Víðari kanningar 
 
5.1. Jarðfrøðilig kanning 
 
Fyri at kunna fastleggja tunnilslinjurnar er neyðugt, at gjørdar verða neyvar jarfrøðiligar kanningar av 
einum øki uttan um skitseraðu linjuføringarnar.  
 
Gjørdar eru innleiðandi jarðfrøðiligar metingar av økinum, og her síggjast eingi jarðfrøðilig tekin um, 
at ikki skal bera til at gera ein undirsjóvartunnil millum Suðurstreymoy og Suðureysturoy.  
 
Mælt verður til, at kanningar verða gjørdar fyri at gera eina neyvari jarðfrøðiliga kortlegging av 
økinum, t.d.  

- Eygleiðingar av eini røð av viðkomandi jarðfrøðiligum fyribrigdum 
- Kjarnaboringar 
- Botnkanningar, sum umframt at kortleggja dýpið til hellubotn, eisini geva eina 

góða mynd av botnskapinum 
- Seismiskar refraktiónsmátingar, sum geva eina hóming av, hvussu føst hellan er, 

og um tað t.d. eru tekin um rivuløg við leysum gróti niðri í hellubotninum. 
 
Jarðfrøðiligar kanningar mugu eisini gerast við tunnilslinjuna og brúgvalinjuna millum Strendur og 
Toftir. 
  
5.2. Náttúru- og umhvørviskanningar 
 
Kannast má nærri, hvat árin ein so stór verkætlan hevur á umhvørvið. Tá hugsað verður um náttúru-
umhvørvið, eru tað serliga niðan fyri nevndu økir, ið eiga at verða kannaði nærri: 

- Økið vestan fyri Toftavatn 
- Økið rundan um brúnna 
- Økið við allar tunnilsmunnarnar 
- Umframt allar vegalinjuføringarnar á landi 

 
Miðast má eisini ímóti altíð at leggja vegir, tunlar og brúgvar, so hesi ikki misprýða umhvørvið. 
 
Har landsvegur fer gjøgnum bygt øki, eiga árinskanningar at verða gjørdar, tað verið seg óljóð, 
ristingar ella bilroykur. Og fara hesar mátingar upp um markavirðini, mugu tiltøk setast í verk.  
 
5.3. Veðurlagskanningar 
 
Kannast mugu nærri veðurviðurskiftini, har ætlanin er at gera brúgv millum Tofir og Strendur, fyri at 
vita, hvussu nógv ferðslan um brúnna hevði verið tarnað av veðrinum. 
 
5.4. Kostnyttu kanningar 
 
Arbeitt verður við at gera kostnyttu kanningar av hesum verkætlanum, og úrslitini av teimum vera 
væntandi klár í januar 2006. 
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6. Tilmæli 
 
 
Uppritið vísur, at bæði við atliti til frammkomuleika, ferðslutrygd og viðlíkahaldakostnað er ein loysn 
har Eysturoyartunnilin kemur upp á Strondum og brúgv er um Skálafjørðin, tann sum hevur størst 
fyrimun, samfelagsliga. Tó er ein loysn, har tunnil verður gjørdur undir Skálafjørðin nakað bíligar, tó 
verður rakstrarkostnaðurin nakað størri. 
 
Orkunýtslan, og harvið CO2 útlátið, fyri hvønn kilometur verður minni fyri hesa loysn, tí farleiðin 
liggur lágt og við jarvnari hædd, í mun til hinar loysnirnar.  
 
Hendan farleiðin er eitt sindur longri fyri ein part av ferðsluni. Frá Gøtudali til Suðurstreym er 
farleiðin eftir vestara armi á Skálafjørðinum knappar 5 kilometrar longri enn um fari verður eftir 
eystara armi við umfartsvegnum. Hetta svarar til ca. 4 minuttir. Hinvegin verður Eystur-Vestur 
farleiðin millum Gøtudal og Sundalagið stytt við 10 minuttum, um ein tunnil verður gjørdur millum 
Gøtudal og Ánirnar við Skálafjørðin. Hesir munir fara at vísa seg aftur í eini kostnyttu kanning av 
verkætlanunum. 
 
Í teimun framroknaðu ferðslutølunum sæst eisini, at hetta er loysnin har Eysturoyartunnilin verður 
mest nýttur.  
 
Avleidda verkætlanin, at gera ein tunnil millum Gøtudal og Skálafjørðin, ger at samfelagið  
samstundis fær eitt meiri fleksibult veganet, av tí at hendan loysnin eisini betrar tað Eystur-Vestur 
gangandi farleiðina. Hendan farleiðin framtíðartryggjar samstundir útbyggingarmøguleikarnar av 
samfelagnum.  
 
Um so er, at ein komandi kostnyttu kanning ikki vísur markantan fyrimun fyri aðrari loysn, eigur 
hendan loysnin: Tunnil Suðurstreymoy - Strendur og brúgv um Skálafjørðin, at verða vald. 
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Fylgiskjal 1: Fíggjarlig viðurskifti 
 
Í hesum fylgiskjali eru talvur við mettum kostnaði, rakstri, viðlíkahaldi og byggitíð fyri tær ymisku 
farleiðirnar.  
 
Grundarlagið fyri kostnaðarmetingina av vega- og tunnilsverkætlanunum eru tær royndir, Landsverk 
hevur frá øðrum slíkum verkætlanum. 
 
Fyri tunnil undir sjógv og brúgv um Skálafjørðin eru fíggjarkostnaðurin íroknaður. 
 

Farleiðin Gøtudalur-Suðurstreymoy við tunli millum Gøtudal og Skálafjørð, brúgv um Skálafjørðin og 
tunli av Strondum til Suðurstreymoy 

  Longd m 
Íløgu 

kostnaður 
Árligur rakstur 
og viðlíkahald Byggitíð 

Tunnil Strendur-Suðurstreymoy 7200 432 5,4 3 ár 

Vegagerð isv. tunnil írokn. 2 rundkoyringar 911 20 0,28 1 ½ár 

Brúgv um Skálafjørðin 920 186 0,64 2 ½ ár 

Vegagerð isv.brúgv írokn. 2 rundkoyr. 2280 40 0,63 2 ár 

Tunnil millum Gøtudal og Skálafjørð 3297 149 2,3 2 ½ ár 

Vegagerð isv.tunnil, írokn. 2 rundkoyring 664 16 0,23 1 1/4 ár 

Eysturoyartunnil íalt              mió.kr.   678 6,95   

Avleiddar farleiðir íalt           mió.kr.   165 2,53   

Kostnaður íalt                         mió.kr.   843 9,48   
 

Farleiðin Gøtudalur-Suðurstreymoy við tunli millum Gøtudal og Skálafjørðin, tunnil undir Skálafjørðin 
og tunli av Strondum til Suðurstreymoy 

  Longd m 
Íløgu 

kostnaður 
Árligur rakstur 
og viðlíkahald Byggitíð 

Tunnil Strendur-Suðurstreymoy 7200 432 5,4 3 ár 

Vegagerð isv.tunnil, írokn. 2 rundkoyringar 911 20 0,28 1 ½ ár 

Tunnil undir Skálafjørðin 3200 192 2,4 2ár 

Vegagerð isv. tunnil írokn.. 2 rundkoyr. 900 20 0,29 1½ ár 

Tunnil millum Gøtudal og Skálafjørð 3297 149 2,3 2 ½ ár 

Vegagerð isv. tunnil írokn. 2 rundkoyring 664 16 0,23 1 1/4 ár 

Eysturoyartunnil íalt              mió.kr.   664 8,37   

Avleiddar farleiðir íalt           mió.kr.   165 2,53   

Kostnaður íalt                         mió.kr.   829 10,9   
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Farleiðin Gøtudalur-Suðurstreymoy við landsvegi um strekkið Gøta-Runavík, tunnil undir 
Skálafjørðin og tunli av Strondum til Suðurstreymoy 

  Longd m 
Íløgu 

kostnaður 
Árligur rakstur 
og viðlíkahald Byggitíð 

Tunnil Toftir/Runavík-Suðurstreymoy 8100 486 6,1 3 ½ ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn.. 2 rundkoyr. 700 17 0,24 1 1/4 ár 

Tunnil undir Skálafjørðin 3200 192 2,4 2ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn.. 2 rundkoyr. 900 20 0,29 1 ½ár 
Vegagerð Gøta-Runavík írokn.. brúgv og 2 
rundkoyrin 11100 191 2,9 5 ár 

Eysturoyartunnil íalt                         mió.kr.   715 9,03   

Avleiddar farleiðir íalt                      mió.kr.   191 2,9   

Kostnaður íalt                                    mió.kr.   906 11,93   
 

Farleiðin Gøtudalur-Skálafjørður við tunli millum Gøtudal og Skálafjørð, tunnil undir Skálafjørðin og 
tunli av Toftum/Runavík til Suðurstreymoy 

 Longd m 
Íløgu 

kostnaður 
Árligur rakstur 
og viðlíkahald Byggitíð 

Tunnil Toftir/Runavík-Suðurstreymoy 8100 486 6,1 3 ½ ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn.. 2 rundkoyr. 700 17 0,24 1 1/4ár 

Tunnil undir Skálafjørðin 3200 192 2,4 2ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn.. 2 rundkoyr. 900 20 0,29 1½ ár 

Tunnil millum Gøtudal og Skálafjørð 3297 149 2,3 2 ½ ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn. 2 rundkoyring 664 16 0,23 1 1/4 ár 

Eysturoyartunnil íalt                         mió.kr.   715 9,03   

Avleiddar farleiðir íalt                      mió.kr.   165 2,53   

Kostnaður íalt                                    mió.kr.   880 11,56   
 
Farleiðin Gøtudalur-Suðurstreymoy við tunli millum Gøtudal og Skálafjørðin, brúgv um Skálafjørðin 
og tunli av Toftum/Runavík til Suðurstreymoy 

 Longd m 
Íløgu 

kostnaður 
Árligur rakstur 
og viðlíkahald Byggitíð 

Tunnil Toftir/Runavík-Suðurstreymoy 8100 486 6,1 3½ ár 

Vegagerð isv. tunnil, írokn.. 2 rundkoyr. 700 17 0,24 1 1/4ár 

Brúgv um Skálafjørðin 920 186 0,64 2 ½ár 

Vegagerð isv. brúgv írokn. 2 rundkoyr. 2280 40 0,63 2 ár 

Tunnil millum Gøtudal og Skálafjørð 3297 149 2,3 2 ½ ár 

Vegagerð isv. tunnil írokn. 2 rundkoyring 664 16 0,23 1 1/4 ár 

Eysturoyartunnil íalt                         mió.kr.   729 7,61   

Avleiddar farleiðir íalt                      mió.kr.   165 2,53   

Kostnaður íalt                                    mió.kr.   894 10,14   
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Fylgiskjal 2: Ferðsluframrokningar 
 
 
Á fylgjandi kortum eru framrokningar fyri ferðsluna, tá fast samband verður millum Suðurstreymoy 
og Suðureysturoy. Tølini eru framroknaði við støði í fylgjandi: at prísurin fyri Eysturoyartunnil er 40 
kr; fyri tunnil/brúgv millum Toftir Toftir/Runavík-Strendur er 15 kr og at Norðoyartunnilin er latin 
upp fyri almennari ferðslu 
 
Kortini vísa ymiskar samansetingar av teimum ymisku verkætlanunum, sum eru umrøddar í 
uppritinum. 
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