
 

 

Samferðslumálaráðið 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 21. september 2018 

Mál nr.: S4004-023/17 

Málsviðgjørt: NJA/AE/nb 

 

 

Løgtingsmál nr. 36/2018: Uppskot til løgtingslóg um at byggja eykabát til 

Strandfaraskip Landsins 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

at byggja eykabát til Strandfaraskip Landsins 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at gera avtalur um bygging av eykabáti til 

Strandfaraskip Landsins.  

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar fyri eykabátin 

kunnu í mesta lagi verða 34 mió. kr. 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og fer úr gildi 

31. desember 2021. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

 

Støðan 

Strandfaraskip Landsins (SSL) hava seinastu mongu árini víst á stórar avbjóðingar í dagliga 

rakstrinum, og tað er vorðið alsamt truplari hjá SSL at lúka lógarfestu skylduna at flyta fólk 

og farm.  

 

Tørvurin á einum eykabáti er alstórur, tí flotin hjá SSL er alla tíðina ein bát ov lítil. 

Eykabáturin fer at loysa upp fyri teimum størstu avbjóðingunum, ið SSL eru fyri í dag.  

 

Verkætlan og málsgongd 

SSL hava í drúgva tíð arbeitt við ymsum loysnum at fáa ein hóskandi eykabát til vega, sum 

lýkur øll krøv til ferðafólka- og farmaflutning í Føroyum.  

 

Verkætlanin at byggja eykabát, ið verður lýst í hesi verklagslóg, varð boðin út alment av SSL 

á vári 2017.  

 

Leiðandi starvsfólk hjá SSL við serkunnleika innan skipabygging og skiparakstur hava í 

sambandi við útbjóðingina samstarvað neyvt við føroyskar og útlendskar skipabyggjarar. 

 

Oftast verða verklagslógir samtyktar áðrenn útbjóðing, men av tí, at tørvurin hjá SSL á 

ávísum bátaslagi er serligur, og tillagingar eru gjørdar, var útbjóðingin tíðliga í tilgongdini. 

 

Í útbjóðingini vórðu sett krøv til t.d. longd, breidd, ferð, ferðafólkatal og motorar, og tað 

hevur eydnast SSL at finna fram til júst eitt snið av báti, ið uppfyllir sertørvirnar hjá SSL.  

 

Íalt fimm veitarar buðu seg fram, allir úr Føroyum, av hesum ein umboðandi ein 

skipabyggjara úr Noregi.  

 

Tveir av veitarunum buðu fram brúktar bátar, men tað hevur víst seg at vera sera trupult at 

innflyta slíkar vegna strangar reglur her á landi ella, at bátarnir hava ikki verið hóskandi. 

 

Brúktir bátar verða løgfrøðiliga roknaðir sum nýggir, og nútíðarkrøvini eru tá sera strong. 

Reglurnar frá 1998 og 2006 hava serliga avbjóðandi krøv um stabilitet/lekastabilitet. 

 

Tveir veitarar buðu sær at gera nýggjan glastrevjabát, og ein beyð sær at gera ein stálbát. 

Síðstnevndi hevði ikki verið hóskandi, tí hann fæst ikki upp í nóg høga ferð. 

 

Síðani útbjóðingina hevur verið arbeitt saman við veitarunum av nýggjum glastrevjabátum. 

Valið fall at enda á veitara, sum síðani 1993 hevur prosjekterað og bygt skjóttgangandi bátar. 

 

Ymsar tillagingar eru gjørdar av upprunaliga bátinum, ið varð boðin út, eftir at politisk ynski 

vóru um t.d., at báturin var førur fyri at flyta akfør og tekur atlit til rørslutarnað ferðafólk.  

 

Endaliga úrslitið er ein 27 metra long skjóttgangandi tríkilja úr herdaðum glastrevjum, ið 

gongur 28 míl sum tað mesta og 20 míl við ferðafólki.  
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Báturin tekur 120 ferðafólk um summarið og um veturin 97 ferðafólk, tí at øll skulu sita inni. 

Báturin tekur 3 persónbilar/1 tungan bil og farm og olju. Eisini kann báturin taka t.d. 1 oljubil 

á 25 tons. 

 

Ynskið um akfør gevur avgjørt meining, tí at eykabáturin skal kunna avloysa á 

Nólsoyarleiðini, tá ið Ternan avloysir á Sandoyarleiðini.  

 

Sama ger seg galdandi fyri avloysing á Kalsoyarleiðini, tá ið Sam antin skal í dokk ella skal 

taka onkran farmatúr. 

 

Fyri ferðavinnuna er eykabáturin eisini eitt frambrot, tí hann t.d. kann taka 2 bussar av 

slagnum, sum verður brúkt í Kalsoynni. Ella ein tvífalt so stóran buss sum í dag. 

 

Í sambandi við boriarbeiðið í Sandoyartunlinum kann eykabáturin t.d. avloysa Ternuna, so 

hendan kann sigla saman við Teistanum á Sandoyarleiðini.  

 

Ella eykabáturin kann avloysa Sam, um hesin skal sigla tungan boriútbúnað og annað, ið skal 

flytast í sambandi við Sandoyartunnilin. 

 

Eftir ætlan verður báturin bygdur í Noregi og kann verða klárur um 10-12 mánaðir.  

 

Eykabáturin kann sigla á ytru økjunum, men ætlanin er serliga at sigla í miðøkinum. Báturin 

kann eisini avloysa Sam, sum tá kann sigla farm fyri SSL og privatar fyritøkur.  

 

Aðrir møguleikar eru, at eykabáturin siglir túrar á Nólsoyarleiðini og eisini á Hestleiðini. 

Somuleiðis kann kanska Ternan sigla á Sandoyarleiðini, um tað skuldi verið neyðugt. 

 

Í løtuni hevur skipasmiðjan, ið ætlanin er at gera sáttmála við, tveir bátar í gerð til økir, ið 

minna um Føroyar. 

 

Fyri tveimum vikum síðani vóru norðmenn og kunnaðu seg um atløgu-, streym- og 

veðurviðurskifti á ymsu oyggjunum og bygdunum.  

 

Niðurstøðan var, at báturin kann røkja allar farleiðir í Føroyum uttan Suðuroyarleiðina. Í eini 

møguligari neyðstøðu ber til at sigla ímillum Suðuroynna og Sandoynna. 

 

Vitjað varð eisini í Hvalba, Sandvík og Miðvági. Eykabáturin kann sigla 100 ferðafólk 

millum Suðuroy og Sandoy upp á 20 minuttir og úr Suðuroynni á Miðvág upp á ein tíma. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongin verklagslóg er galdandi.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at lýsa verkætlanina um at byggja eykabát og geva 

Løgtinginum høvi til at taka avgerð um at fremja verkætlanina.  

 

Verklagslógin skal heimila landsstýrismanninum at fáa ein eykabát til vega til Strandfaraskip 

Landsins. Báturin fer at betra samferðsluna á oyggjaleiðunum munandi.  
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Lógaruppskotið hevur bara jaligar avleiðingar við sær fyri samferðsluna oyggjanna millum, 

sum Strandfaraskip Landsins hava lógarásetta skyldu at røkja, í mun til verandi støðu. 

 

Eykabáturin verður til stóra nyttu í dagliga rakstrinum, tí hann lættir um á øllum farleiðum.  

 

Báturin kann t.d. sigla túrar á Nólsoyarleiðini, ímeðan viðlíkahald verður gjørt umborð á 

Ternuni í bíligari dagtímunum.  

 

Eisini kann báturin sigla túrar á Kalsoyarleiðini, so at Sam kann taka fleiri umbidnar 

farmatúrar.  

 

Tørvur er eisini á eykabátinum, tá ið uttanhýsis avloysarabátar skulu útvegast í sambandi við 

árligu dokkingarnar, og ikki minni, tá ið SSL er fyri óvæntaðum hendingum og óhappum.  

 

Nýggi eykabáturin fer at vísa á nýggjar leiðir við flutningi av alsamt vaksandi tali av ferðafólki, 

ið av álvara bjóða SSL av, tá ið føroyingar og útlendingar skulu flytast kring oyggjarnar.  

 

Báturin fer sjálvstøðugt at kunna røkja allar farleiðirnar hjá SSL uttan Suðuroyarleiðina. Í eini 

møguligari neyðstøðu kann eykabáturin tó sigla ímillum Hvalba/Sandvík og Sand. 

 

Bøtt verður munandi um allar sjóvegis farleiðirnar hjá SSL og farmasigling og -flutning í 

útoyggj og samskipan av flutningi av ferðafólki og farmi við tyrluflúgvingina. 

 

SSL hava í løtuni eitt bíleggingarnummar hjá skipasmiðjuni í Noregi, tó at røðin at sleppa 

framat at byggja bátar har er long, og tí hevur tað skund at siga frá, um klárt er at fara undir 

bátin. 

 

Eydnast ikki at koma inn við tí bíleggingarnummarinum, ið SSL hevur í dag, verður 

verkætlanin minst 2 ár seinkað.  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Strandfaraskip Landsins og Samferðslumálaráðið hava gjørt lógaruppskotið í felag.  

 

Lógaruppskotið hevur ikki verið beinleiðis til ummælis, men í øllum samskifti, sum hevur verið 

við stovnar, feløg, kommunur og privatpersónar er breið undirtøka fyri at fáa ein eykabát til 

SSL. 

 

Lurtað hevur verið eftir ynskjum og viðmerkingum frá øllum pørtum.  

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

 

Landið  

Eykabáturin kostar 34 mió. kr. Byggisáttmáli er klárur at undirskriva, og klárt er at fara undir 

at byggja beinanvegin.  
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Kostnaðarmetingin fyri eykabátin sæst í fylgiskjali 1. 

 

Tørvur er á umleið 16 mió. kr. í 2018, sum verður játtað við eykajáttan í ár, og 18 mió. kr. í 

2019, sum verður játtað á komandi fíggjarlóg (2019).  

 

Raksturin av eykabátinum verður útreiðsluneutralur fyri SSL, tí samlaði skiparaksturin kann 

leggjast betur til rættis, og tørvur verður ikki á at leiga eykabátar. 

 

Eykabáturin hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Lógin hevur bara jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri SSL, tí at tað verður lættari at leggja 

ferðaætlanir til rættis til alla innanoyggja sigling og alt virksemið sum heild. 

 

Kommunurnar hava ongar umsitingarligar avleiðingar av lógaruppskotinum. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Umstøðurnar hjá vinnuni at virka gerast betri við regluligari ferðasambandi við báti, ið kann 

flyta akfør og farm. Ferjan Sam fer eisini at kunna verða meiri tøk til farmaflutning fyri vinnuna 

av tungum akførum. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Eykabáturin verður bygdur út frá nýmótans krøvum og fortreytum við hybrid-brennievni og 

verður tí umhvørvisvinarligur.  

 

Í vanligum rakstri er brennievnið gassolja, men nýmótans battarískipan ger, at báturin við 

manøvrur bara nýtir ravmagn.  

 

Siglast kann eisini í tveir tímar bara upp á battaríini, og tá er eingin larmur frá bátinum. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið betrar livilíkindini, serliga á útoyggj.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.  

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Nýggja eykaskipið skal lúka allar treytir, sum Klassin setur og galdandi rættarreglur sum heild.   

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Lógaruppskotið stuðlar undir grein 9 um atkomu í Breksáttmálanum, sum staðfestir, at til tess 

at fólk, ið bera brek, skulu kunna liva sjálvstøðugt og fullvegis vera við øllum lívsins 

viðurskiftum, skulu limalondini seta í verk hóskandi tiltøk til tess at tryggja fólki, ið bera brek, 

at tey eins væl og onnur sleppa inn í bygningar og fram at ymisligum umhvørvi, 

ferðamøguleikum, upplýsing og samskifti, kunningartøkni, samskiftistøkni og skipanum, og 

øðrum hentleikum og tænastum, sum tøkar eru og verða veittar almenningi, bæði í bý og á 

bygd. Leinki til Breksáttmálan her. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið elvir ikki til marknaforðingar.  

https://d3b1dqw2kzexi.cloudfront.net/media/1382/162-08-skjal-1-st-sattmali-um-rattindi-brek.pdf
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2.10. Revsing, panting, sektir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um revsing, panting, sektir ella inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið hevur ongar ásetingar um skatt og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Ongi gjøld verða ásett í lógaruppskotinum. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Lógaruppskotið gevur landsstýrismanninum í samferðslumálum heimild til at gera avtalur um 

bygging av eykabáti til SSL. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ongar aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Ja Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Í § 1 verður heimilað landsstýrismanninum at gera avtalur um bygging av eykabáti til 

Strandfaraskip Landsins, og at byggiútreiðslurnar í mesta lagi kunnu verða 34,0 mió. kr.  

 

Eykabáturin kostar 34 mió. kr. Byggisáttmáli er klárur at undirskriva, og klárt er at fara undir 

at byggja at kalla beinanvegin.  

 

Tørvur er á umleið 16 mió. kr. í 2018, sum verður játtað við eykajáttan í ár, og síðani 

samanlagt 18 mió. kr. í 2019, sum verður játtað á komandi fíggjarlóg (2019). Av hesum eru 8 

mió. kr. í sambandi við sjóseting av bátinum og 10 mió. kr., tá ið báturin verður latin og 

góðkendur. 

 

Til § 2 

§ 2 ásetur gildiskomu, og nær lógin fer úr gildi.  

 

Eftir ætlan verður farið undir at byggja eykabátin í 2018, og verður báturin eftir ætlan liðugur 

miðskeiðis í 2019.  

 

Lógin fer úr gildi 31. desember 2020, fyri at taka hædd fyri møguligum seinkingum. 

 

 

 

Samferðslumálaráðið,  21. september 2018 

 

 

 

 

Henrik Old 

landsstýrismaður 

 

/ Rúni Joensen 

                                                                                                                                     aðalstjóri 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Kostnaðarmeting 

Fylgiskjal 2: Tekning av báti innan 

Fylgiskjal 3: Tekning av báti uttan 

Fylgiskjal 4: Myndir av báti 

Fylgiskjal 5: Myndir av báti við oyggjar 

Fylgiskjal 6: Ferð og alduhædd 

 

 


