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Svar 

 

upp á 

 

skrivligan fyrispurning eftir tingskipanini § 52a nr. 39/2018 frá Kára P. Højgaard, 

landsstýrismanni,  um samskipan av rutunum hjá Bygdaleiðum 

 

Fyrispurningurin er soljóðandi: 

 
1. Heldur landsstýrismaðurin, at samskipanin millum ruturnar hjá Bygdaleiðum á høvuðsrutuni 

millum Tórshavn  og Klaksvík er nøktandi? 

 

2. Kann væntast, at landsstýrismaðurin fer at betra um sambandið fyri borgarar kring 

Skálafjørðin við møguligari tilkalling, so hesir fáa somu sømdir, sum borgarar í Klaksvík og 

Tórshavn? 

 

Svar upp á spurning 1  
 

Út frá upplýsingum, ið landsstýrismaðurin hevur frá Strandferðsluni (SSL), sum hevur koyringina 

hjá Bygdaleiðum um hendi, havi eg ikki nakra orsøk til at halda annað, enn at hendan samskipanin 

er nøktandi. Men um tað skuldi verið so, at onkur partur av koyringini kundi verið betur samskipaður, 

eri eg altíð til reiðar til at hyggja nærri upp á hetta saman við SSL.  

Eg skal eisini viðmerkja, at koyringin hjá Bygdaleiðum í næstum fer at verða boðin út aftur. Atlit 

verða tá at taka til t.d nýggja undirsjóvartunnilin millum Eysturoy og Streymoy, og í aðrar mátar 

hevur SSL eisini nýtt høvi til at endurskoða partar av koyringini, har ið tað verður mett neyðugt. 

Samskipanin millum ruturnar á Skálafjørðinum er samansett soleiðis, at ruturnar skulu vera 

brúkiligar hjá pendlarum, eitt nú skúlabørnum, miðnámsskúlanæmingum og fólkum, ið ferðast til og 

frá arbeiði í Eysturoynni, suðurgangandi móti Tórshavn og norðurgangandi móti Klaksvík og 

norðoyggjum.  

Tað kann vera torført hjá fólkið, ið ikki brúka hesar ruturnar til dagligt at seta seg inn í og skilja 

vavið, og eg skal viðganga, at eg sjálvur ikki eri inni í smálutnunum, men frá ferðaætlanunum ber til 

at avlesa, hvussu nógvar túrar, ið talan er um, og hvussu teir eru knýttir saman, sí niðanfyri:   

Av vestara armi á Skálafjarðarleiðini (leið 440) eru 16 dagligar fráferðir gerandisdagar og 12 fráferðir 

í vikuskiftinum. Av teimum 16 fráferðunum eru tríggjar teirra av Selatrað, og hava tær samband til 

leið 400/401 til Havnar, leið 410 inn á Kambsdal og 440 út á Toftir. Tó er bert ein fráferð av eystara 

armi til Selatraðar.  

Til allar hinar fráferðirnar av vestara armi av Skálafjørðinum verður byrjað á Strondum. Her eru 10 

fráferðir, ið hava samband við leið 400 suðurgangandi móti Tórshavn og sjey fráferðir, sum hava 

samband við leið 400 norðurgangandi móti Klaksvík og Fuglafjørði (410).  

Av eystara armi á Skálafjørðinum eru 13 dagligar fráferðir gerandisdagar og 12 í vikuskiftinum av 

Toftum og/ella Runavík. Av hesum fráferðunum hava níggju samband við leið 400/401 
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suðurgangandi móti Tórshavn, og 10 hava samband norðurgangandi við leið 400 til Klaksvíkar og 

Fuglafjørð (410).  

 

 

Svar upp á spurning 2  
 

Um samband skal verða frá eystara og vestara armi á Skálafjørðinum til og frá hvørjum túri hjá leið 

400, skulu fylgjandi túrar leggjast afturat.   

Leið 440: av Selatrað-Skálab. Leið 400: Klaksv-Skálab-Tórs Leið 440: av Toftum – Skálab. 

11:35 12:25 11:55 

16:05 16:50 16:20 

17:55 18:40  

19:20 20:05 19:40 

Leið 440: Skálab. – Selatrað Leið 400: Tórs-Skálab – Klaks. Leið 400: Skálab. - Toftir 

08:55 08:55 08:55 

10:20 10:20 10:20 

11:50 11:50 11:50 

19:20 19:20 19:20 
 

Meiri koyring kostar meiri, og kostnaðurin vigar ofta tungt, tá ið avgerð skal takast um møguligar 

broytingar.  

SSL hevur roknað upp á dømið hjá spyrjaranum, og møguliga meirkoyringin verður løgd afturat 

núverandi ferðaætlanartímum í sáttmálanum við at brúka galdandi tímatakst. 

Niðurstøðan er, at tað kostar 4,85 mió.kr umframt meirvirðisgjald at seta hetta í verk. Frágreiðingin 

og úrslitið av roknistykkinum sæst niðanfyri: 

Selatrað – Skálabotnur 

2 tímar/túr og íalt 8 túrar/dag. Koyrast skal 5 dagar um vikuna í 52 vikur: 3,37 mió.kr + mvg 
 

Toftir – Skálabotnur  

1 tími/túr og íalt 7 túrar/dag. Koyrast skal í 5 dagar um vikuna í 52 vikur: 1,48 mió.kr + mvg 
 

Samanlagt fyri meirkoyring: 4,85 mió.kr + mvg 
 

Lagt skal tó verða aftrat, at um hesir tímar, ið spyrjarin spyr eftir, lógu inni í sjálvari ferðaætlanini, 

tá ið koyringin verður boðin út, hevði tímataksturin helst verið lægri, tí so hevði ferðaætlanin verið 

løgd soleiðis, at beinleiðis samband var í størstan mun (Selatrað–Toftir).  

Tá hevði størri nytta verið í hvørjum ferðaætlanartíma (minni tómkoyring). Men roknistykkið 

omanfyri er gjørt út frá verandi sáttmála, tí vit kenna ongan annan tímaprís beint her og nú.  

--- 

Eg vil her at enda í svarinum upp á hendan áhugaverda fyrispurningin frá Kára P. Højgaard gjarna 

leggja dent á, at eg fegin beinanvegin vil taka hetta málið upp í einum breiðari høpi, nú ið koyringin 

hjá Bygdaleiðum væntandi verður boðin út aftur skjótt.  

 
 

 

Tinganes, 7. desember 2018 

 

 

Heðin Mortensen 

landsstýrismaður  


