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Fíggjarmálaráðið 
Att: Bára Michelsen, samskipari 
bara@fmr.fo  

Viðmerkingar til hoyringsskriv um vakmyndatól í undirsjóvartunlum 

Vísandi til teldupost tykkara, frá 20. januar 2020, um viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um 
vakmyndatól í undirsjóvartunlum, hevur Ráðið fyri Ferðslutrygd hesar viðmerkingar: 

Ráðið fyri Ferðslutrygd hevur ikki nakra viðmerking til yvirskipaða endamálið við 
lógaruppskotinum. Tað at geva tunnilsfeløgum heimild at fáa til vega upplýsingar, sum ger tað 
møguligt at taka gjald frá bileigarum fyri at ferðast í undirsjóvartunlum, sum hava gjaldsskipan. 

Hinvegin meta vit tað vera ein upplagdur møguleiki at kanna fyrimunin at nýta somu skipan við 
vakmyndatólum at gera sjálvvirkandi ferðkanningar.  

Hetta verður mett alneyðugt at nevna í hesum hoyringssvari, hóast tað fleiri ferðir í tilsenda 
tilfarinum er tilskilað, at hetta er ikki ætlanin við hesum lógaruppskotinum. 

Ov nógv ferð, saman við rúsdrekka og gáloysni, er størsti vandin í ferðsluni. Ov nógv ferð økir 
munandi um vandan at eitt óhapp hendir. Og ov nógv ferð ger eisini, at avleiðingarnar av 
ferðsluóhappum gerast ógvusligari. 

 Ferðmátingar vísa, at tað verður koyrt ov skjótt á føroyskum vegum.
 Hugburðskanningar vísa, at bilførarar í sera stóran mun velja at koyra ov skjótt, samstundis

sum tey meta at ferð er størsta orsøk til álvarsligar ferðsluvanlukkur.
 Og hugburðskanningar siga okkum eisini, at tað, sum fólk meta skal til, fyri at fáa bilførarar

at halda hámarksferðina, er sjálvvirkandi ferðkanningar (29%). Harnæst meiri politieftirlit
(26%) og hægri bøtur (20%).

Stórar broytingar eru hendar á ferðslutrygdarøkinum seinastu árini. Hugburðurin til ferðslutrygd er 
nógv betri. Vit spenna trygdarbelti og eru samd í at rúsdrekka og bilkoyring hoyra ikki saman. Eisini 
eru bilarnir vornir tryggari og nógvar herðingar í ferðslulógini eru gjørdar, sum hava gjørt, at talið 

Fylgiskjal 3



 
RÁÐIÐ FYRI FERÐSLUTRYGD 

The Faroese Road Safety Council 
 

Ráðið fyri Ferðslutrygd     J.H.Schrøtersgøta 7    Boks 3209    110 Tórshavn     tel 220064     rff@rff.fo     www.rff.fo 

 
 

av álvarsligum ferðsluóhappum er minkað nógv. Men tá ið álvarsligar ferðsluvanlukkur henda, er 
ov nógv ferð í stóran mun orsøkin, ella viðvirkandi orsøkin til, at vanlukkan hendir. 
 
Í grannalondunum eru royndir gjørdar við sjálvvirkandi ferðkanningum við góðum úrslitum. Serliga 
í Noregi eru sjálvvirkandi ferðkanningar á vegateinum – serliga í tunlum. Hetta, saman við stórari 
bót, hevur gjørt at meðalferðin á norskum vegum er minkað munandi. Samstundis er Noreg tað 
landið um okkara leiðir, sum veruliga hevur tikið stór tøk, seinastu árini, tá um ferðslutrygd ræður. 
Og Noreg er sostatt tað norðanlandið, sum hevur fæst deyð í ferðsluni, býtt á fólkatal.  
 
Ráðið fyri Ferðslutrygd metir tískil, at vert er at hyggja at teimum royndunum, sum okkara 
grannalond longu hava gjørt. Og seta í verk tað, sum royndirnar greitt vísa, hevur týðiliga ávirkan á 
ferðslutrygdina.  
 
Víst verður í hesum sambandi til tilmæli nr 63 í Ferðslutrygdarætlanini fyri Føroyar 
(http://e.issuu.com/embed.html?d=00643_ferdslutrygdar_tlan_aktiv_web&u=nudlavirkid) 
 
Blíðar heilsanir 
Ráðið fyri Ferðslutrygd 
 
Lovisa Petersen Glerfoss, stjóri 
 


