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Upprit um fígging av tunlum 

Inngangur og bakgrund 

Sitandi landsstýri hevur sett sær fyri, at finnast skal fram til eina loysn viðvíkjandi 
Eysturoyartunlinum og Sandoyartunlinum, sum inniber, at báðir tunlarnir vera veruleiki innan eitt 
ávíst áramál. Uppritið tekur samanum nakrar fíggingarmøguleikar viðvíkjandi Eysturoyartunlinum 
og Sandoyartunlinum og avleiðingar fyri væntaðu samfelagsnyttuna og kredittvirðið hjá landinum. 
Víst verður eisini til tilmælið um møguligan leist viðvíkjandi Eysturoyartunlinum, sum 
embætismannabólkur læt landsstýrinum herfyri. 

Um avbjóðingar í sambandi við at fíggja tunlarnir  
Í sambandi við fíggingina av tunlunum, verður stóra avbjóðingin at fíggja Sandoyartunnilin, meðan 
Eysturoyartunnilin ikki verður eins torførur at fíggja. Hildið verður í hesum føri, at til ber í mesta 
lagi at savna umleið 500 mió. kr. saman í føroyskari fígging; írestandi fíggingin verður útlendsk. 
 
Grundað á eitt ynski um minst møguligan váða fyri samfelagið, eigur at verða umhugsað fyrst at 
fara undir at byggja Eysturoyartunnilin og síðani Sandoyartunnilin. Munandi meira váði verður í 
verkætlanunum, um t.d. Sandoyartunnilin verður bygdur fyrst og síðani Eysturoyartunnilin ella um 
báðir tunlarnir verða bygdir samstundis. Óivað hevði tað eisini dýrkað verkætlanirnar, vórðu báðir 
tunlarnir bygdir samstundis. Hinvegin hevði borið til at boðið byggingina av báðum tunlunum út í 
einum til ein arbeiðstakara. Byggitíðin í báðum tunlunum er mett til 3 ár umframt 2 ár í 
fyrireikingartíð. Útfrá hesum kann farast undir at byggja Eysturoyartunnilin í 2016 og 
Sandoyartunnilin í 2018-9, og koyrandi kann vera í Sandoyartunlinum í 2021-22. 
 
Fíggjarligi munurin á verkætlanunum er, at roknað verður við munandi meira ferðslu í 
Eysturoyartunlinum sammett við í Sandoyartunlinum. Roknað verður við 350 til 400 akførum um 
samdøgrið í Sandoyartunlinum aftur og fram. Í Eysturoyartunlinum verður roknað við umleið 
6.000 akførum á norður/suður leiðini og umleið 2.200 akførum á eystur/vestur leiðini um 
samdøgrið aftur og fram. Munurin á metta byggikostnaðinum er 200-250 mió. kr. millum 
Eysturoyartunnilin og Sandoyartunnilin 
 
Sandoyartunnilin ber seg ikki fíggjarliga, og tí er neyðugt við játtan frá tí almenna ella almennum 
veðhaldi. Útrokningar hjá Fíggjarmálaráðnum benda á, at neyðugt verður at játta tilsamans umleið 
1.000 mió. kr. av fíggjarlógini fram til 2034-35, skal Sandoyartunnilin verða fíggjaður beinleiðis á 
fíggjarlógini. 
 
Fyriliggjandi lógaruppskot inniber, at felagið kann upptaka lán og ábyrgdarlán við at útskriva 
lánsbrøv til verkætlanirnar. Endamálið er at geva privatum íleggjarum møguleikan at veita part av 
fíggingini til verkætlanirnar. Hildið verður, at til ber at finna privatar íleggjarar til 
Eysturoyartunnilin, men av tí at handilsligt grundarlag ikki er undir Sandoyartunlinum, ber ikki til 
at finna privatar íleggjarar bert til Sandoyartunnilin. Samráðingar við møguligar privatar íleggjarar 
mugu vísa, um til ber at finna íleggjarar til eitt felag, sum fer undir báðar tunlarnar. 
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Stóra avbjóðingin hjá felagnum verður at fáa fíggingina til at byggja tunlarnar. Hetta verður 
serstakliga ein avbjóðing við tað, at felagið hevur sera lítlan eginpening í mun til lántøkuna tey 
fyrstu nógvu árini, við tað at landskassainngjøldini verða játtað líðandi árini 2014 til 2024. Í hesum 
føri er talan um eitt felag, sum landið eigur. Landið kann kortini lata felagið fara á húsagang, hóast 
hetta ikki er sannlíkt. Eitt veðhald fyri eina ávísa minstuferðslu svarar í hesum føri til at tryggja 
felagnum eina ávísa árliga inntøku. Um illa veit við, kann felagið framvegis fara á húsagang. 
 
Fyriliggjandi lógaruppskot inniber, at Eysturoyartunnilin er við til at fíggja Sandoyartunnilin. Hetta 
hevur við sær, at nýtslugjaldið í Eysturoyartunlinum verður nakað hægri sammett við, um 
Eysturoyartunnilin bara fíggjaði seg sjálvan. Hvussu nógv hægri valdast ferðsluna og sjálvsagt 
afturgjaldstíð á lántøkuni. Men grundað á væntaðu ferðsluna, hækkar nýtslugjaldið sannlíkt úr 
umleið 32 kr. til 45 kr. fyri persónbilar á norður/suður leiðini. Av hesum sæst, at sannlíkt ber til at 
hava lutfalsliga lágt nýtslugjald í Eysturoyartunlinum, hóast hann verður við til at fíggja 
Sandoyartunnilin. 
 
Verður Eysturoyartunnilin við til at fíggja Sandoyartunnilin, merkir hetta, at samfelagsnyttan úr 
Eysturoyartunlinum fyri ein part verður gjørd um til ein Sandoyartunnil. Sandoyartunnilin hevur 
sjálvsagt eisini samfelagsnyttu við sær, men búskaparliga sæð er samfelagsnyttan ikki eins stór og í 
Eysturoyartunlinum, við tað at væntaða ferðslan er minni. Samfelagsnyttan í Eysturoyartunlinum 
er roknað at vera um 1,7 mia. kr. við nýtslugjaldi fyri persónbilar á norður/suður leiðini á 50 kr. 
Eingin kostnyttukanning av Sandoyartunlinum er gjørd síðani 2007. Tá var roknaða 
samfelagsnyttan í Sandoyartunlinum negativ við umleið 400 mió. kr. Síðani tá er íløgukostnaðurin 
hækkaður, sum merkir, at kostnyttuúrslitið helst hevði verið verri í eini dagførdari 
kostnyttukanning. 
 
Fíggjarmálaráðið metir í útgangsstøði, at okkurt slag av landskassaveðhaldi helst verður neyðugt 
fyri at fíggja báðar tunlarnir, verða báðir tunlarnir knýttir saman í eitt felag. Hildið verður eisini, at 
verður rætt farið fram, ber til at fíggja báðar verkætlanirnar í almennum høpi, uttan at hetta ávirkar 
kredittvirðið hjá landinum stórvegis, sjálvt við einum almennum veðhaldi. 
 
Metingarnar um møguliga ávirkan á kredittvirðið eru kortini óvissar. Í ringasta føri kann 
kredittvirðið lækka nakað í byggitíðini, men hetta verður ikki hildið at vera sannlíkt. Orsøkin er 
millum annað, at landið hevur frammanundan ikki nógva skuld og at Eysturoyartunnilin sambært 
ferðslukanningum er ein lønandi íløga, sum er før fyri at fíggja Sandoyartunnilin eisini. 
 
Eysturoyartunnilin eigur at verða mettur sum eitt aktiv av ratingfeløgum, sum kann hava inntøkur 
við sær til at fíggja aðrar samferðsluútbyggingar við. Væntandi hevði tað í størri mun ávirkað 
ratingina hjá landinum skeiva vegin, um t.d. Eysturoyartunnilin varð gjørdur í privatum høpi og um 
tað almenna bert fíggjaði Sandoyartunnilin. Tá hevði landið ikki fingið ágóðan av væntaðu 
inntøkunum úr Eysturoyartunlinum, sum kunnu brúkast til at fíggja Sandoyartunnilin við. 
 
Landskassaveðhald skal í hesum føri ikki sammetast við tey veðhald, sum vórðu veitt privatum 
vinnulívi í 1980’unum. Í hesum føri er talan um at veðhalda fyri tvær almennar verkætlanir, sum 
hava til endamáls at útbyggja føroyska vegakervið. Nevnt kann verða, at danski staturin veðheldur 
vanliga fyri alla lántøkuna, tá ið donsk almenn partafeløg fara undir stórar útbyggingar av 
undirstøðukervinum. Á henda hátt fáa feløgini ágóða av høgu kredittmetingini hjá danska 
statinum. Nevnast kunnu feløgini A/S Storebælt, A/S Øresund, Øresundsbro Konsortiet, DSB og 
Danmarks Radio, sum øll hava lænt við veðhaldi frá danska statinum.1 

                                                 
1 Danski staturin hevði við ársenda 2012 veðhildið fyri tilsamans 41 mia. kr. fyri lántøku hjá donskum almennum 
partafeløgum, umframt 90 mia. kr. í beinleiðis lánum frá statinum til donsk almenn partafeløg (sonevnd genudlån). 
Kelda: Danmarks Nationalbank. Statens låntagning og gæld 2012, kapittul 7. 


