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Svar uppá spurning nr. 32/2019 eftir § 52a í tingskipanini 

Spurningur frá Bjarna Hammer, løgtingsmanni, settur Jørgen Niclasen, 

landsstýrismanni í fíggjarmálum, um ferðakostnað. 

 

Spurningurin er soljóðandi: 

1. Kann landsstýrismaðurin greiða frá kostnaðinum fyri ávikavist fimm fólk í einum bili, 

sum ferðast gjøgnum Vágatunnilin og fimm fólk í einum bili, sum ferðast við Smyrli? 

2. Ætlar landsstýrismaðurin at avtaka tunnilsgjaldið fyri at koyra gjøgnum 

undirsjóvartunlarnar? 

3. Ætlar landsstýrismaðurin at lækka ferðaseðlaprísirnar við oyggjaleiðum, soleiðis at teir 

verða á sama støði, sum ferðaseðlaprísirnir fyri at koyra gjøgnum undirsjóvartunlarnar? 

4. Um landstýrismaðurin ætlar at avtaka tunnilsgjaldið, ætlar landstýrismaðurin so eisini 

at avtaka ferðaseðlaprísirnar við oyggjaleiðum? 

 

Svar: 

Ferðamøguleikarnir í dag eru í høvuðsheitum at ferðast við egnum bili og við Strandferðsluni og 

Bygdaleiðum. 

Ferðast ein við egnum bili eru ymiskar útreiðslur knýttar at hesum. Trygging, veggjald, slit og 

brennievni eru partur av hesum, men talan kann t.d. eisini vera um lániútreiðslur og 

virðisminking. Verður koyrt gjøgnum undirsjóvartunlar, ella verður bilurin fluttur við 

Strandferðsluni, eru eyka kostnaðir í tí sambandi. 

Tá teir báðir undirsjóvartunlarnir á í alt 11 kilometrar ikki verða íroknaðir, eru sambært 

heimasíðuni hjá Landsverki slakir 500 kilometrar av landsvegi, har av umleið 30 kilometrar eru 

tunlar. Eingi gjøld verða tikin fyri ferðslu á hesum vegum og gjøgnum hesar tunlar. 

Íroknað verandi undirsjóvartunlar eru í dag samanlagt 19 tunlar, harav teir 17 sum sagt eru 

ókeypis at koyra ígjøgnum. Í løtuni er t.d. eisini ein nýggjur Hvalbiartunnil í ger, og hóast 

kostnaðurin fyri henda verður slakar 300 mió. kr., verður hann eisini ókeypis at koyra ígjøgnum. 

Til samanberingar kostaði tað 280 mió. kr. at gera Vágatunnilin, sum síðani hann lat upp hevur 

verið rikin sum gjaldstunnil.  

Siga vit, at fimm fólk – tað kann vera ein familja við 2 vaksnum og 3 børnum – ferðast við Smyrli 

av Tvøroyri til Havnar og aftur, er kostnaðurin kr. 225,- fyri bil við førara, kr. 80,- fyri hitt vaksna 

fólkið og kr. 40,- fyri hvørt barnið, um hesi eru 7-15 ár. Tilsamans gevur hetta 425 krónur fyri 
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ein túr við bili til Havnar og suðuraftur á Tvøroyri. Uttan bil hevði kostnaðurin aftur og fram 

verið 280 krónur. 

Um ein líknandi familja í Vágum skal brúka almennu flutningsleiðina til Havnar er kostnaðurin 

hvønn vegin 90 krónur fyri vaksin og 45 krónur fyri hvørt barnið, um hesi eru 7-15 ár. Aftur og 

fram gevur hetta tilsamans 630 krónur, og tað er væl at merkja uttan møguleika hjá familjuni at 

hava bil við. 

Skal familjan í Vágum til Havnar og aftur við bili, ber hetta ikki til við almennari flutningsleið. 

Býr familjan í Bø, eru sambært heimasíðuni hjá Landsverki umleið 106 kilometrar til Havnar og 

aftur til Bíggjar. Kostnaðurin fyri at koyra henda teinin kann vera ymiskur, alt eftir, hvørjum bili 

koyrt verður við, og her verður tí valt at seta kostnaðin til kr. 3,20 fyri kilometurin, ið svarar til 

endurgjald fyri koyring við egnum bili í tænastuørindum.1 Herumframt kostar tað 100 krónur at 

koyra ígjøgnum Vágatunnilin, so tilsamans verður kostnaðurin fyri henda túrin 439 krónur. 

Prísirnir, ið brúktir eru omanfyri, eru bruttoprísir. Avsláttarskipanir eru galdandi fyri allar 

ferðamøguleikar og kunnu hesir síggjast á heimasíðunum ssl.fo og tunnil.fo  

Umrøðan av broytingum í ymiskum ferðslugjøldum er ikki heilt nýggj og var henda m.a. eisini 

frammi stóran part av undanfarna valskeiði. Almenna fatanin hevur verið, at tá ið lánini í 

ávikavist Vágatunlinum og Norðoyatunlinum vórðu afturgoldin, skuldi gjaldið fyri at koyra 

ígjøgnum hesar tunlar strikast, soleiðis at tað at koyra ígjøgnum hesar báðar tunlar á tilsamans 

11 kilometrar ikki skuldi vera øðrvísi enn at koyra ígjøgnum aðrar tunlar og teir sløku 500 

kilometrarnar av landsvegi. 

Hóast lánini hjá báðum tunlum eru afturgoldin, verður tó framvegis kravt gjald fyri at koyra 

ígøgnum hesar, og er ætlanin tí at hyggja aftur eftir hesum. 

 

 

Tinganes, 13. desember 2019 

 

 

Jørgen Niclasen 

Landsstýrismaður í fíggjarmálum 

 

                                                 
1 Reglur um endurgjald fyri nýtslu av egnum bili í tænastuørindum eru at finna á heimasíðuni hjá FMR. 


