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Inngangur 
Við støði í parti 1 í uppritinum verður í parti 2 hugt nærri eftir teimum báðum leistunum, ið viðmælt 

varð at granska og greina nærri, tí at teir út frá mettu atlitunum vóru til størst gagn fyri samfelagið. 

Bestu hættirnir at skipa Eysturoyartunnilin verða mettir at vera sum Alment partafelag (APF) ella 

sum APS (Alment, Privat, Samstarv).  

Fyribils varð valt frá at fara víðari við einari reinari almennari loysn beint á fíggjarlógini, tí hetta varð 

mett at ávirka fíggjarlógina og møguliga eisini kredittvirðið í ov stóran mun. 

Tann privata loysnin varð vald frá, tí samfelagsnyttan, brúkaratapið o.o. atlit, vórðu hildin at vera 

ávirkað ov nógv sammett við fáu fyrimunirnar, ið eru knýttir at hesum leisti. 

Endamálið við parti 2 er at lýsa APF og APS nærri og at sammeta hesi. Hugt verður eisini eftir 

møguleikunum fyri fremmandafígging, og hvussu hendan kann fáast bíliga til vega, og hvat krevst. 

Hugt verður eftir háttum at minka um ávirkanina á kredittvirðið hjá landinum. Fíggjarligi parturin av 

verkætlanini verður greinaður, og viðbreknisgreiningar verða gjørdar fyri at lýsa fíggjarliga váðan í 

verkætlanini. At enda verður hugt eftir verkætlanini sum ein møgulig inntøkukelda til landið. 

Fortreytir, metoda og avmarkingar 
Fyri ikki at taka upp í saman, verða somu fortreytir og metoda o.l. brúktar sum í Parti 1. Tó er rentan 

fyri APS, har einki veð er, uttan trygdin, sum óbeinleiðis er í eginognini á 33%, mett at vera 5,5% 

(10ára renta) í mun til 5%, sum áður brúkt.  

Sambært arbeiðssetninginum eru møguleikar og loysnir við Norðoya- Vága- og Sandoyar-tunlunum 

ikki tiknir við í uppritið.  

Møguleikar at skipa eitt alment partafelag 
Eitt alment partafelag verður stovnað við landinum sum einasta partaeigara, eftir sama leisti sum 

hini undirsjóvatunnilsfeløgini. 

Verklagslóg skal gerast, har m.a. ásett verður, hvussu eginfíggingin/lán til sjálva verkætlanina verður 

goldin. T.d. 400 mió. kr. yvir 5 ár e.l. í samsvari við fíggingarleistin og byggitíðina ella við øðrum 

aktivum. 

 

 

 

 

 

 

 

Landið 

Eysturoy p/f 
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Møguleiki er fyri at fáa fíggingarfyrimunirnar við øktari trygd. Vandin hjá landinum í einum veðhaldi 

til hesa verkætlan er sera lítil – vísandi til greiningarnar niðanfyri. Lánibyrðan hjá landinum í dag er 

lág í mun til lond, vit sammeta okkum við. Tí vil eitt veðhald neyvan ávirka kredittvirðið. Kredittvirðið 

verður í nógv størri mun mett út frá hallinum á fíggjarlógini og serliga, hvørt landið er ført fyri at 

røkka málinum um at fáa betri javnvág millum almennar inntøkur og útreiðslur næstu árini. 

Møguleikar at skipa eitt felag í eini APS-loysn  
So skjótt sum landið ikki hevur 100% ognarlut í felagnum, er talan um eina APS-loysn. Ein APS-loysn 

er myndað av íleggjarum við ymiskum áhugamálum – tað almenna hevur eitt nyttuendamál, meðan 

privatu íleggjararnir í høvuðsheitum hava vinning sum einasta endamál. 

Um samfelagsnyttan skal tryggjast í eini APS-loysn, er umráðandi, at tað almenna hevur týðandi 

ávirkan á eginkapitalin í felagnum. 

Hugsast kann, at t.d. føroyskir íleggjarar hava áhuga at koma inn í eginkapitalin. Eitt nú LÍV o.o. 

líknandi feløg og grunnar, umframt privatir íleggjarar. Hesir kunnu tó eisini fáa lut í verkætlanini 

umvegis fremmandafíggingina. Hetta verður mett at vera ruddiligari, enn at hava teir inni í 

eginkapitalinum. 

Fyrimunur er at hava fáar íleggjarar í eginpeninginum við avmarkaðum valdi. Hetta kann gerast við B-

partabrøvum, sum t.d. kann tryggja teimum eitt ávís avmarkað avkast í eitt tíðarskeið. Somuleiðis 

ber eisini til at avmarka ognarskapin til ávíst tíðarskeið, so tað slepst undan trupulleikum og 

tvístøðum, tá lántøkan er afturgoldin. 

Landið kann fara inn við eginpeningi í eina APS loysn á óteljandi aðrar hættir enn við reiðum 

partapeningi. Landið kann t.d. veita einum felagi trygdir av ymiskum slagi. Eitt nú við beinleiðis 

fíggjarligum veðhaldi, tryggja eina minstu ferðslu, ella við at leggja ein botn undir verkætlanina á 

ymiskar aðrar hættir, afturfyri at felagið tryggjar samfelagið og brúkaran.  

Nógvir APS leistir finnast. Men av tí, at niðurstøðan ikki broytist stórvegis, verða hesir møguleikar ikki 

viðgjørdir víðari. 

Ein vansi við APS-loysnini, um landið veðheldur fyri lántøkuni hjá einum tílíkum felagi, er tann ójavni, 

sum altíð vil vera í einum tílíkum veðhaldi. Landið hevði tá beinleiðis ella óbeinleiðis ábyrgdast fyri 

allari skuldini, men hevði samtundis býtt avlopið í verkætlanini og ta lágu rentuna, sum hevði komið 

av veðhaldinum, við aðrar eigarar.  

 

 Landið 

Eysturoy p/f 

Aðrir íleggjarar 
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Samandráttur av APF og APS-loysn 
Samfelagsnyttan vil sannlíkt vera størst í eini loysn við einum almennum p/f, sum hevur til uppgávu 

at fáa rakstur í verkætlanina við lægst møguliga nýtslugjaldinum. Í eini APS-loysn við privatum 

partaeigarum kann hugsast, at nýtslugjaldið verður nakað hægri. Men við einum skilagóðum 

sáttmála millum partaeigararnar, har landið fær ávirkan á prísásetingina, ber óivað til at fáa betri 

samfelagsnyttu úr verkætlanini. 

Verður rætt atborið, ber óivað til at fremja hesa verkætlanina á ein hátt, so tað fyri brúkaran fer at 

kennast lítil munur á hesi verkætlanini og á Vága- og Norðoyatunlinum. 

Ávirkanin á kredittvirðið hjá landinum verður ymisk alt eftir, hvussu stórt innskotið hjá landinum í 

felagið verður, og hvussu hetta verður fíggjað (og serliga hvussu fíggjarlógin verður ávirkað). Alt eftir, 

um landið veðheldur fyri lántøkuna hjá felagnum, fer hetta eisini at ávirka kredittvirðið hjá landinum. 

Óbeinleiðis vil landið altíð ábyrgdast fyri skuldina í einum felagi, sum landið er partaeigari í.Í hesum 

føri er ikki sannlíkt, at landið hevði latið eitt alment tunnilsfelag farið á húsagang. M.a. hevði hetta í 

sær sjálvum verið eitt óheppið tekin til lánveitarar, og hevði tí á tann hátt ávirkað kredittvirðið hjá 

landinum og øðrum almennum partafeløgum. Tí hevði landið eins væl kunnað veðhildið beinleiðis 

fyri skuldini hjá felagnum. Harvið hevði rentan á lántøkuni verið tað lægri.  

Av tí at hinir tunlarnir eru skipaðir í almennum partafeløgum, er líkareglan hildin, um hendan 

verkætlanin eisini verður framd í einum slagi av almennum partafelagi. Tað vil helst eisini kennast 

rættvíst fyri fólk flest, um henda verkætlanin verður framd á líknandi hátt sum aðrir tunlar og við 

líknandi prísáseting. Hinvegin vil tað neyvan kennast rættvíst, um henda verkætlanin verður framd í 

eini APS-loysn, har privat partafeløg fáa stóra ávirkan á prísásetingina, og nýtslugjaldið harvið verður 

hægri. 

Váðin fyri at verkætlaninin dýrkar liggur hjá eginkapitalinum, og í hesum førinum hjá landinum. 

Greiningar longri frammi vísa tó, at váðin allur mest sannlíkt kann dekkast við nýtslugjaldinum uttan 

at nerva ferðsluna. 

Partafelagsformurin ger tað eisini møguligt, at nýggir íleggjarar kunnu koma upp í seinni. 
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Alment Alment p/f APS Privat 

Byggikostnaður 1,2 mia. 1,2 mia. 1,2 mia. 1,2 mia. 

Lánsrenta 3,5% 4,5% 5  til 5,5% 5,5% 

Prísur persónbil n/s 32 kr. 34,25 kr. 36,25 til 100 kr. 100 

Meirkostnaður fyri brúkara 0 kr. 2,25 kr. 4,25 til 68 kr. 68 kr. 

Samfelagsnytta 1,7 mia. ++ 1,7 mia. + 1,7 til 1,4 mia. 1,4 mia. 

Brúkaratap 0 kr. 198 mió. 367 mió. - 3,5 mia. 3,5 mia. 

(Við almennari loysn, sum fevnir um brúgv um Skálafjørðin, verður samfelagsnyttan minst 1,8 mia. 

kr.) 

 

Gjøgnumskygnið í verkætlanini vil sannlíkt vera best, um hon verður framd av einum almennum 

partafelagi við bara landinum sum eigara. Hinvegin kann gjøgnumskygnið eisini vera gott í eini APS-

loysn, um ikki ov nógvir eigarar vera, og um hesir ikki hava ov ymisk áhugamál. Ein loysn við einum 

almennum partafelagi við landinum sum einasta eigara, er sannlíkt tann loysnin, sum skjótast kann 

verða framd í verki, um vilji er til tað. Hetta tí,  at fleiri partaeigarar tá ikki skulu semjast um 

ognarpart og møguligan sáttmála millum partarnar. Hesin leisturin er eisini royndur áður av 

landsstýrinum við góðum úrslitum. 

Metingaratlit APS Alm p/f Viðmerkingar 

Samfelagsnytta +(+) ++ 

 Rættvísi + + 

 Líkaregla (+) + 

 Kredittávirkan (-) (-) 

 Gjøgnumskygni (+) + 

 Tíð - + 

 Váði (-) - 

 Annað - + Mótstríðandi áhugamál og leiðsla 

 

- + Flyting av gjaldføri millum feløg 

 

+ + Møguleiki fyri nýggjum eigarum 
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Fremmanda fígging 

Lánsfíggingin – bankalán og lánsbrøv 
Aftan á at støða er tikin til eginpeningsviðurskiftini, er eisini tørvur á lántøku fyri at fíggja 

íløgukostnaðin. 

Í høvuðsheitum eru tveir møguleikar fyri lántøku, umframt grunnalán. Í fyrra lagi ber til at taka 

bankalán og í øðrum lagi lánsbrævalán, har lánsbrøvini eru skrásett á einum keypsskála/fondsbørsi. 

Fyrimunirnir við lánsbrævaláninum eru ein breiðari íleggjaraskari, og at rentan sannlíkt verður eitt 

vet lægri sammett við eitt bankalán. 

Eitt bankalán hevði í hesum føri helst verið eitt samansett lán millum fleiri bankar, og føroyskir og 

útlendskir bankar høvdu kunnað verið við í einum tílíkum.  

Eitt bankalán frá NIB, Nordic Investment Bank, er sannlíkt eisini ein møguleiki. Fyrimunurin við einum 

bankaláni er, at tað kann avgreiðast skjótt. Rentan kann hinvegin vera hægri á einum bankaláni 

sammett við eitt  lánsbrævalán.  

Ein møguleiki er, at landið veðheldur beinleiðis fyri lántøkuni hjá felagnum við einum fíggjarligum 

veðhaldi. Í tí førinum hevði møguliga ikki verið neyðugt við nógvum eginpeningi í felagnum, tí 

kredittvirðið hjá felagnum tá hevði verið sera gott. Eitt beinleiðis fíggjarligt veðhald hevði ávirkað 

kredittvirðið hjá landinum meira sammett við, um eitt sjálvstøðugt alment partafelag stóð fyri 

lántøkuni.  

Hóast ein verkætlan er fíggjarliga sterk, so leggja bankarnir stóran dent á, at landið veðheldur, tí tað 

ávirkar ikki solvenskrøvini til bankan. 

Rentan á lánsfíggingini 
Rentan á lánsfíggingini verður lægri, jú hægri eginpening partafelagið hevur at standa ímóti við, og 

tess betri trygdir kunnu setast í veð í sambandi við lántøkuna. Ein tílík verkætlan skal helst kunna 

tola, at byggikostnaðurin í ringasta føri verður umleið 30-40% dýrari sammett við upprunaætlanirnar, 

uttan at eginognin hvørvur. Eitt tílíkt felag má tí helst hava um 30-40% í eginogn at standa ímóti við. 

Eitt tílíkt felag hevði sannlíkt uttan stórvegis trupulleikar kunnað tikið lánsbrævalán ella eitt 

samansett bankalán til umleið 5-5,5% p.a. (umleið 10 ára lán) við hægri rentu í byggitíðini og við 

lægri rentu eftirfylgjandi. Við veðhaldi frá landinum, hevði rentan verið lægri. 

Í løtuni er rentan á fíggjarmarknaðunum somikið lág, at rentuváðin í eini tílíkari verkætlan er 

avmarkaður. T.d. hevði borið til at tikið eitt 10 ára lán við lágari rentu, og tá lánið síðani hevði verið 

endurfíggjað, hevði tað verið niðurgoldið við umleið 1/3. Rentan tey síðstu 20 árini er tá ikki so 

týðandi fyri samlaða lønsemið í verkætlanini. 
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Hættir at minka um kredittávirkanina hjá landinum 
Er greiða fingin á kapitalstrukturinum, t.v.s. at støða er tikin til býtið millum egin- og 

fremmandafígging, eru fleiri møguleikar at minka um neiligu kredittávirkanina hjá landinum. Nakrir 

av hesum eru nevndir niðanfyri. 

Spara upp 

 Hækka landsskattin tíðaravmarkað 

 Serskattur sum t.d. heilsutrygdargjaldið 

 Brennievnisavgjald (1 kr. fyri hvønn litur av brennievni gevur knappar 30 mió. kr. árliga) 

 Økja um vektgjaldið. (1.000 kr. í meiravgjaldi á øll akfør um árið gevur eisini 30 mió. kr. 

árliga) 

 Onnur avgjøld 

Minka um íløguna 

 Minka um almenna ognarlutin  

 Avdekka byggiváðan 

 Selja byggiætlanina við eini keypsoptión 

 Endurskoða linjuføringina (Uppskot frá Landsverk fyriliggur, sum minkar íløguna við 200 mió. 

kr. og hevur størri nyttu enn verandi uppskot) 

 At býta verkætlanina sundur í brúgv og tunnil betrar um møguleikan at stýra váðanum. 

 

Viðbreknisgreining 
Endamálið við talvunum niðanfyri er at lýsa fíggjarligu ávirkanina á verkætlanina undir broyttum 

fortreytum. Kannað verður, hvussu byggikostnaðurin og rentan ávirka nýtslugjaldið. Eisini verður 

hugt eftir, hvørjar avleiðingar ein ógvuslig minking í ferðsluni vil hava á nýtslugjaldið. Mett verður um 

fíggjarliga váðan og møguleikarnar í verkætlanini, og hvussu hetta kann ávirka landið. 

Val av fyritreytum 
Byggikostnaðurin fyri sjálva verkætlanina við 10% lagt omaná fyri óvæntaðar útreiðslur, umframt 

byggirentur, er mettur mest sannlíkt at vera um 1.200 mió. kr. Royndir vísa, at tað er meira 

sjáldsamt, at verkætlanir gerast nógv bíligari enn mett. Tí er bert eitt dømi við minni byggikostnaði á 

1.000 mió. kr. Hinvegin er meira sannlíkt, at verkætlanin dýrkar. Tí eru nøkur dømir sett upp, har tað 

í ringasta føri verður ein byggikostnaður á 1.700 mió. kr.  

Í myndini niðanfyri er til hvønn einstaka byggikostnað roknað eitt minsta nýtslugjald, tá rentan 

verður broytt. Hetta verður gjørt fyri at vísa, hvussu nýtslugjaldið verður ávirkað undir broyttum 

byggikostnaði og broyttari rentu. Hetta gevur eisini eina góða mynd, av hvussu stórur váðin í 

verkætlanini er, og um verkætlanin sjálv er før fyri at bera váðan. 
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Min. prísur fyri persónsakfør á N/S leiðini 

 
Byggikostnaður (mió. kr.) 

Renta (30ár)                1.000                 1.200                 1.500          1.700  

3,00% 27 31 37 40 

3,50% 28 32 38 42 

4,00% 29 33 40 43 

4,50% 30 34 41 45 

5,00% 31 36 43 47 

5,50% 32 36 44 48 

6,00% 33 38 46 50 

8,00% 37 43 51 57 

 

Útrokningarnar í talvuni eru bygdar á fortreytina um, at fólkatalið minkar 10%. Hóast hetta sæst, at 

nýtslugjaldið einans fer upp á 57 kr., tá kostnaðurin gerst 500 mió. kr. hægri enn væntað, og miðal 

rentan fyri tey komandi 30 árini verður 8%. Hetta seinna er rættiliga veruleikafjart, tí rentan í dag og 

10 ár fram er væl lægri enn 8%. Og um ein eisini hevur í huga, at minst triðingurin av láninum er 

afturgoldin tá, verður rentuávirkanin á nýtslugjaldið tað minni.  

Um ein byggikostnaður á 1.700 mió. kr. og ein renta á 8% eru dømi um mesta váðan, skal landið taka 

støðu til, hvørt tað vil átaka sær hendan ódekkaða váða og í næsta føri, um hesin váðin kann dekkast 

av øðrum. Við øðrum orðum skal støða takast til, um man kann og vil áseta nýtslugjaldið til 57 kr. 

Útrokningarnar vísa, at til ber at áseta nýtslugjaldið til 57 kr., uttan at hetta ávirkar ferðsluna 

stórvegis. Niðurstøðan er tí tann, at landið átekur sær nærum ongan váða, sum ikki kann flytast 

beinleiðis yvir á brúkaran, uttan at hetta ávirkar nyttuna hjá honum nakað serligt. 

Talvurnar niðanfyri vísa ávirkanina á nýtslugjaldið, um fortreytirnar gerast uppaftur verri, enn tær 

vóru omanfyri. Hóast talan er um eina stagnastionsforsøgn, har fólkatalið minkar 10% við tilhoyrandi 

ferðslubroyting, verður afturat hesum løgd ein ferðsluminking omaná. 

 

Min. prísur við stagnatión og ferðsluminking 

1.200 mió. kr. -10% -20% -30% 

3,50% 35,50 40,00 45,75 

4,50% 38,00 43,00 49,00 

5,50% 41,00 46,00 52,00 

 

Min. prísur við stagnatión og ferðsluminking 

1.500 mió. kr. -10% -20% -30% 

3,50% 42,00 47,00 54,00 

4,50% 45,50 51,00 58,00 

5,50% 48,00 55,00 62,50 
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Talvurnar vísa, at hóast ferðslan minkar munandi, samstundis sum íløgan verður dýrari enn væntað,  

er at kalla eingin fíggjarligur váði tilstaðar fyri landið, sum ikki kann flytast til brúkarin, uttan at hesin 

verður ávirkaður av tí. 

Mest tolda ferðsluminking 

Íløga (mió. kr.) Minking Ferðsla  

                  1.200  -52% 1.596 

                  1.500  -43% 1.895 

                  1.700  -37% 2.095 

r=5,5%, og stagnatiónsforsøgn, p=100 N/S 

 

Talvan omanfyri vísir, hvussu nógv ferðslan kann minka í mun til stagnatiónsforsøgnina, og at íløgan 

hóast hetta kann javnviga. Raðið uttast til høgru vísir, hvussu nógvir bilar koyra ígjøgnum um dagin. 

Til sammetingar kann nevnast, at tað í dag koyra umleið 3.600 bilar ígjøgnum Norðskálatunnilin. 

Í øllum útrokningum higartil hevur sjóneykan verið vend ímóti teimum neiligu fíggjarváðunum. 

Arbeitt hevur bara verið við stagnatiónsforsøgnini. Tað er ikki rætt bert at hyggja eftir henni, tí 

hugsandi er eisini ein vakstrarforsøgn. Í næsta brotinum verður hetta umrøtt.     
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Inntøkumøguleikar í verkætlanini 
Ofta verða almennar verkætlanir íverksettar við tí endamáli at skapa stóra samfelagsnyttu. Tískil er 

ofta ókeypis ella sera lágt nýtslugjald á almennum verkætlanum. Ofta er rakstrarkostnaðurin so 

høgur, at nýtslugjaldið sjálvt ikki megnar at bera kostnaðin, og tí verður stuðul veittur. Meira 

sjáldsamt er tað, at ein almenn íløga hevur møguleika at kasta pening av sær gjøgnum nýtslugjaldið. 

Nevnda verkætlan er av slíkum slagi, at um byggikostnaður og ferðsla verða sum mett, er gott pláss 

fyri at hækka nýtslugjaldið somikið, at íløgan gevur eitt avlop, uttan at hetta fer at nerva ferðsluna 

ella nyttuna. 

Talvurnar niðanfyri vísa avlopið eftir 30 árum í ársins prísum við ymiskum nýtslugjøldum. Sum tað 

sæst, eru møguleikar fyri stórum inntøkum til felagið, ið kunnu brúkast til onnur endamál ella aðrar 

samferðsluútbyggingar, um vilji er til tað.   

 

Inntøkumøguleikar undir ymsum fortreytum 

Stagnationsforsøgn Avlop (mió. kr.) 

Nýtslugjald 40 50 60 70 

Alment veðhald (3,5%)                       660          1.440               2.220            3.000  

Alment p/f (4,5%)                       474          1.254               2.034            2.813  

APS (5,5%) 50/50 ognarbýti                       288          1.068               1.848            2.627  

 

 

Inntøkumøguleikar undir ymsum fortreytum 

Vakstrarforsøgn Avlop mió. kr. 

Nýtslugjald 40 50 75 

Alment veðhald (3,5%)                   1.522          2.252               4.083  

Alment p/f (4,5%)                   1.336          2.340               3.897  

APS (5,5%) 50/50 ognarbýti                       575          1.077               1.856  

 

Um vakstrarforsøgnin verður brúkt og nýtslugjaldið ásett til  75 kr., fær tunnilin eitt avlop á góðar 4 

mia. kr.  eftir 30 árum, sum kann vera við til at fíggja aðrar íløgur.  
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Tíðarætlan 
Niðanfyri er ein meting av tíðarætlanini. 

Forkanningar 
P/F Skálafjarðartunnilin hevur tilfar, sum svarar til forkanningar til tunnilssambandið. 

Geoteknisk analysa og rapport er gjørd, sum greiðir geologisku viðurskiftini á havbotninum, har 

linjuføringin er. Í hesum sambandi eru kjarnuboringar og seismiskar kanningar gjørdar í økinum. 

Kostnaður í sambandi við hesar kanningar er ikki við í prísunum niðanfyri. 

Væntandi kann hetta tilfar keypast frá gamla felagnum. Um nýggja felagið ikki velur at keypa hetta 

tilfar, men í staðin vil gera nýggjar kanningar, væntast hesar at kosta 4-5 mió. kr., umframt 

kjarnuboringar á 7,5 mió kr., íalt 12,5 mió. kr. Kanningarnar og nýggj frágreiðing kunnu fáast til vega 

innan 6-8 mánaðar.  

Projektering 
Projekt skal gerast saman við neyðugari dokumentatión fyri trygd og tilbúgving. Hetta kann væntandi 

framleiðast uppá 1½ ár. 

Projektið skal góðkennast av friðingarmyndugleikum, tilbúgvingarmyndugleikum og 

landsvegamyndugleika. 

Væntandi kunnu hesar góðkenningar gerast innan 6 mánaðar.  

Keyp av jørð 
Væntandi kann jørð til nýggjar vegir keypast innan 6 mánaðar. 

Bygging 
Til ber at byrja verkætlanina við trimum holum samstundis. Eitt á Sundi, eitt á Strondum og eitt á 

Toftum. 

Væntandi kann eitt borilið bora á leið 2 km. árliga. Alt bori- og spreingiarbeiði kann tí gerast upp á 

tvey ár. Síðani skal ljós, ventilatión og annar teknikkur monterast.  

Byggitíðin væntast gjøgnumførd upp á 2½-3 ár. 

Tíðarætlan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Forkanningar                             

Projektering                             

Mynduleikaviðgerð                             

Keyp av jørð                             

Bygging                             

Upplating                             

Kelda: Landsverk. 
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Niðurstøður 
Grundað á arbeiðssetningin og tær settu fyritreytirnar, eru hesar niðurstøðurnar gjørdar í ritinum: 

 Hildið verður, at skilabesta loysnin fyri samfelagið er, at Eysturoyartunnilin verður gjørdur í 

einum slagi av almennum partafelagi, sum vit kenna aftur frá Vága- og Norðoyatunlunum. 

 

 Ein APS-loysn, har landið eigur eitt partafelag saman við øðrum partaeigarum hevði eisini 

borið til. 

 

 Fyrimunirnir við einum almennum partafelagi eru m.a., at hetta er ein leistur, sum vit kenna 

áður frá hinum tunlunum, og at hetta kann gerast lutfalsliga skjótt og við góðum 

gjøgnumskygni. 

 

 Til ber at fáa góða samfelagsnyttu úr verkætlanini, um tað almenna fær ávirkan á 

prísásetingina á nýtslugjaldinum. 

 

 Viðbreknisgreiningar av verkætlanini vísa, at til ber at handfara váðan í verkætlanini. Til ber 

at hækka nýtslugjaldið, um t.d. verkætlanin verður óvæntað kostnaðarmikil, og uttan at 

hetta ávirkar samfelagsnyttuna av verkætlanini stórvegis 

 

 Til ber eisini at fáa góðar rentutreytir, um landið veðheldur beinleiðis fyri skuldini hjá 

felagnum. Landsstýrið eigur at umhugsa at veðhalda beinleiðis fyri skuldina hjá einum tílíkum 

felagi, tí landið kortini ikki hevði kunnað latið eitt tílíkt felag farið á húsagang. 

 

 Uttan eitt beinleiðis landskassaveðhald skal eitt tílíkt partafelag, sum fer undir verkætlanina, 

helst tola, at verkætlanin í ringasta føri verður 30-40% dýrari sammett við upprunaætlanir, 

uttan at øll eginognin hvørvur. Felagið skal tí helst hava 30-40% í eginogn frá byrjan. 

 

 Fleiri hættir eru at minka um møguligu ávirkanina á kredittvirðið hjá landinum, sum eiga at 

verða umhugsaðir. 

 

 Av tí at váðin er somikið avmarkaður og kann flytast á nýtslugjaldið, samstundis sum 

møguleiki er fyri munandi størri avlopi av verkætlanini, eigur APF loysnin at verða vald. 

Eydnast hetta ikki, ber í øðrum lagi til at fremja verkætlanina eftir einum APS-leisti. Men tá 

er neyðugt, at landið fær ávirkan á prísásetingina. 

 

 Brúgvaloysnin gevur hægri nyttu og lægri íløgukostnað 
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Tilmæli 
Arbeiðsbólkurin mælir í fyrsta lagi til eina loysn eftir einum almennum P/F-leisti og ikki eitt APS, 
grundað á, at: 

– Samfelagsnyttan er størri 

– Brúkaratapið er minni 

– Nýtslugjaldið verður lægri 

– Landið eigur at umhugsa at seta trygd, hóast kredittvirðið møguliga versnar, tí landið 
vil kortini lofta verkætlanini 100% fyri ikki at missa kredittvirðið 

– Landið fær eina betri lánsrentu við at stilla trygd 

– Tað almenna verður mest sannlíkt fyri vanbýti, tí privati parturin letur partapeningin 
fara. T.v.s., at ósamsvar verður millum vinning og váða partanna millum. 

– Skjótast at gjøgnumføra, tí: 

– Eingin samráðingartilgongd er við aðrar partar 

– Leisturin virkar, og landið hevur royndir við honum 

– Líkareglan verður hildin við APF í mun til APS 

– Rættvísiskenslan er meiri sannlík undir einum APF  

– Gjøgnumskygnið er væntandi betri 

– Kredittvirðið kann isolerað sæð betrast aftaná byggitíðina, tí landið fær ein øktan 
inntøkumøguleika 

– Landið átekur sær ongan ódekkaðan váða 

– Viðbreknisgreiningar vísa, at ætlanin er sera sterk fíggjarliga  

– Endurskoða linjuføringina við atliti til at minka um íløguuphæddina og økja nyttuna.  

 

Arbeiðsbólkurin mælirí øðrum lagi til at royna eina APS-loysn treytað av, at samfelagsnyttan verður 
tryggjað. Hetta kann gerast við: 

– At landið fær avgerandi ávirkan á nýtslugjaldið 

– Ávirkan á íløgukostnaðin 

– Ávirkan á gjøgnumskygnið 

– Ognarskapin  

– At samsvar er við landsins langtíðar-infrakervisætlanir 

– Hugsast skal um, hvussu tað almenna kann fáa aðrar íleggjarar úr felagnum í “ár 30” 
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Framhaldandi viðgerð 
Verður farið víðari við verkætlanini, verður neyðugt at fara undir neyvari tilrættarlegging og 

útgreining av verkætlanini. Hetta fevnir m.a. um at fáa greiði á hesum viðurskiftum: 

 Gjaldførisætlan fyri byggitíðarskeiðið 

 Forkanningar fyri at minka um váðan í smb. við byggingina 

 Fáa greiðu á fyri hvønn kostnað byggifyritøkur kunnu fara undir tílíkar byggiverkætlanir, og 

hvørjar møguligar byggifyritøkur megna at loysa eina tílíka stóra uppgávu  

 Kanna møguleikarnar fyri at læsa byggikostnaðin fastan frammanundan við ymiskum 

byggisáttmálum ella tryggingum 

 Fáa greiðu á møguleikum fyri samanseting av eginogn og samanseting av eigaraskara 

 Kanna møguleikarnar fyri fremmandafígging og treytirnar fyri lántøku, harundir møguligum 

landskassaveðhaldi 

 Støða eigur eisini at verða tikin til, hvussu framtíðar prísásetingin á nýtslugjaldinum í øllum 

undirsjóvartunlunum skal vera. T.d. kann eitt felags nýtslugjald vera í øllum tunlunum, sum 

júst rindar fyri rakstur, viðlíkahald og enduríløgu, tá skuldin er afturgoldin. 

 Stig, ið kunnu minka um ávirkanina á kredittvirðið hjá landinum, eiga at verða umhugsaði, 

áðrenn farið verður undir verkætlanina. 

 Greiða eigur frammanundan at verða fingin á, hvussu eginpeningur ognarviðurskiftir skulu 

verða skipaði, tá skuldin er niður- og afturgoldin. 

 

 

  

Keldulisti 
Hetta tilmælið við greiningum byggir á keldutilfar, ið frammanundan er til taks, umframt óformligar 

samrøður við fakfólk. Í eini víðari viðgerð við tí fyri eyga at røkka einum neyvari úrsliti, verður 

sjálvandi farið gjølligari til verka. Tó skal leggjast dentur á, at vit meta, at núverandi keldutilfar er 

nøktandi fyri góðskuna á hesum fyribils niðurstøðunum. 

 Landsverk 

 Fíggjarmálaráðið 

 Fígging Landsins 

 Bank Nordik 

 Ferðsluframskriving Rambøll 2012 

 Kostnyttu kanning Sund & Bælt 2013 

 Notat frá Landsverki 

 EIK Banki 

 Grannskoðanarvirkið Januar 

 


