
Herjólfur, þjóðvegur á hafi



Herjólfur



Samgöngur

• Góðar samgöngur grunnstoð

• Íbúar

• Fyrirtæki

• Kröfur samfélagins

• Miklar breytingar átt sér stað

• Landeyjarhöfn

• Samfélagið aðlagast

• Kröfurnar verða meiri



Farþegar eftir árum



Farþegafjöldi



Siglingar til Landeyjarhafnar



Er þetta sú samgöngubót
sem okkur var lofað?

• Ferjan

• Nýja skipið er hentugra

• Dýpi

• Dýpkunartímabilum eytt

• Þurfum öflugra dæluskip

• Landeyjarhöfn

• Úttekt á höfninni

• Fastur dælubúnaður

• Ölduhæð

• 3,5 metrar

• Vindur





Þorlákshöfn



“Hér á árum áður heyrði það til undantekninga að ferðir Herjólf féllu niður”



“Hér á árum áður heyrði það til undantekninga að ferðir Herjólf féllu niður”
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“Hér á árum áður heyrði það til undantekninga að ferðir Herjólf féllu niður”



“Á undaförnum árum hafa ferðir Herjólfs milli lands og Eyja verið felldar æ oftar niður vegna veðurs”



“Á undaförnum árum hafa ferðir Herjólfs milli lands og Eyja verið felldar æ oftar niður vegna veðurs”

• 2019 – engin ferð felld niður

• 2020 – 19 ferðir felldar niður

• 2021 – 7 ferðir felldar niður

• 2022 – 24 ferðir felldar niður



2022

Janúar Athugasemdir 07:00 16:00 meðalvindur Vindhviða

5.jan Ekki siglt seinni part dagsins x 6,91 28,1 36,8

6.jan Engar siglingar x x 9,63 8,38 24,8 31,6

12.jan Engar siglingar seinni part dags x 7,09 21,4 30,1

22.jan Engar siglingar fyrri part dags x 7,25 5,78 24,1 34,1

25.jan Engar siglingar x x 10,87 9,45 11,62 9,58 33,2 45,9

Febrúar 

7.feb Engar siglingar x x 6,73 11,36 11,34 13,27 34,7 43,7

8.feb Engar siglingar x x 8,49 11,67 7,3 28,4 38,1

14.feb Engar siglingar seinni part x 7,12 7,21 33,2 40,3

20.feb Engar siglingar fyrri part x 7,48 5,17 39,1 48,7

21.feb Engar siglingar seinni part x 8,75 8,13 39,1 49,8

22.feb Engar siglingar x x 13,17 8,41 11,57 7,11 37,7 49,3

25.feb Engar siglingar fyrri part x 6,43 8,32 35,8 45

26.feb Engar siglingar x x 11,19 8,69 10,44 8,09 27,1 32,8

Mars 07:00 17:00

2.mar Engar siglingar fyrri part x 7,9 13,88 25,2 34,4

8.mar Engar siglingar seinni part x 7,51 7,18 22,7 30,4

14.mar Engar siglingar seinni part x 10,9 9,5 30,2 38,5

15.mar Engar siglingar x x 9,36 8,51 9,47 7,76 27,7 37,7

Ölduhæð m/sek Stórhöfði

GrindavíkSurtsey



“Oft á tíðum liggur Herjólfur í landi þegar skip okkar eru við veiðar á sama tíma við suðurströndina”

Ölduhæð 2022



“Oft á tíðum liggur Herjólfur í landi þegar skip okkar eru við veiðar á sama tíma við suðurströndina”

• Meðalvindur og Vindhviður

max 39,1 49,8

min 21,4 30,1

average 30,1 39,2



Rafmangsferjan 
Herjólfur

• LAN á rafmagni 7 sjómílur

• 1.300 kwh á legg

• ÞOR á olíu 40 sjómílur

• 60 l. á sjómílu

• Ca 65% – 70% hagkvæmara að sigla á 
rafmagni



Orkukostnaður



Framtíðin

• Rekstur Herjólfs þarf  að vera skynsamlegur, í 
rekstrarlegu jafnvægi og í okkar höndum.

• Þannig getum við aukið þjónustuna.

• 7 ferðir á dag frá 01.03.2022

• Auknar kröfur
• Klára Landeyjarhöfn

• Aukin geta við dýpkun

• Fleiri ferðir

• Stærra skip

• 500.000 farþegar




