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Álit II 
 
í 
 

løgtingsmáli nr. 112/2008: Uppskot til løgtingslóg um tunlar norður um Fjall við tilhoyrandi 
vegum 
 
Rættarnevndin læt Løgtinginum álit í málinum tann 22. apríl 2009, men undir 3. viðgerð tann 28. 
apríl 2009 varð málið beint aftur í Rættarnevndina. 
 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tann 1., 4. og 11. mai 2009.  
 
Undir nýggju nevndarviðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Ráðið fyri Ferðslutrygd, 
umframt við landsstýrismannin í innlendismálum, saman við stjóranum fyri Landsverk. 
 
Nevndin hevur fingið skriv við viðmerkingum til málið frá Hvannasunds og Viðareiðis kommunum, 
dagfest 30. apríl 2009, og frá Klaksvíkar Býráð, dagfest 4. mai 2009. Frá Ráðnum fyri Ferðslutrygd 
fekk nevndin skjal við broti 15 úr Ferðslutrygdarætlanini, við yvirskriftini ”Landsvegir uttan um 
bygt øki”. Nevndarskjølini eru viðheft álitinum. 
 
Nevndin hevur í síni støðutakan býtt seg í ein meiriluta og tríggjar minnilutar. 
 
Meirilutin í nevndini (Alfred Olsen, Mikkjal Sørensen, Poul Michelsen og Heini O. Heinesen) 
hevur somu støðu, men hvør sínar viðmerkingar: 
 
Ein partur av meirilutanum (Alfred Olsen, Mikkjal Sørensen og Poul Michelsen) hevur hesar 
viðmerkingar: 
 
Undir 3. viðgerð samtykti Løgtingið at beina málið aftur í nevnd fyri at fáa lýst málið betur 
viðvíkjandi ferðslutrygdini, vega- og tunnilsføringini og kostnaðinum. 
 
Ráðið fyri fersðlutrygd mælir til, vísandi til Ferðslutrygdarætlanina fyri Føroyar 2008-2015, at 
ferðslan verður leidd uttan um bygt øki, uttan at blanda seg uppí, hvør tunnilsføringin skuldi vera. 
 
Annika Olsen, landsstýriskvinna, upplýsti fyri nevndini, at Klaksvíkar kommuna hevur fingið at 
vita, at vegagerðin gjøgnum Klaksvík ikki er ein partur av tunnilsætlanini og ikki íløga, sum landið 
vil átaka sær. 
 
Frá Klaksvíkar kommunu hevur Rættarnevndin fingið skriv, har kommunan greitt ynskir, at 
ferðslan til og frá tunlinum norður um Fjall gongur gjøgnum býin, millum annað tí hetta skapar 
trivnað og gagnar handils- og vinnulívinum í býnum.  Kommunan vísir harumframt á, at síðani 
tunlarnir norður um Fjall komu í 1967, hevur hon gjørt ábøtur á høvuðsveganetið  í Klaksvík, og at 
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hetta arbeiðið heldur alsamt fram fyri at gera henda høvuðsvegin fult nøktandi til ferðsluna.  Tað 
kommunala vegastrekkið á eystaru síðu í Klaksvík, sum her er talan um, er frá krossinum, har 
tunnilsvegurin kemur  í Oyravegin og norður til havnamerkini. Skrivið frá Klaksvíkar kommunu 
hava allir løgtingslimir fingið. 
 
Frá Viðareiðis- og Hvannasunds kommunum hevur  Rættarnevndin fingið skriv, har teir ynskja 
tunnilsføringina úr Gerðabøi-Árnafirði-Norðtoftir. 
 
Ein meiriluti í Árnafjarðarnevndin mælir til somu linjuføring sum Viðareiðis- og Hvannasunds 
kommunur. 
 
Allur meirilutin er sinnaður at ganga Klaksvíkar kommunu á møti við ynskji um, at tunnilin verður 
gjørdur úr Ánunum til Árnafjarðar. Mett verður, at verandi veganet í Klaksvík kann taka ta ferðslu, 
sum vit enn vita um, men verður tørvur á einaferð at finna eina vegaloysn millum tunlarnar í 
Klaksvík, verður hetta ein íløga, sum Klaksvíkar Kommuna má átaka sær.   
 
Íløgan hjá landskassanum verður soleiðis 64 mió. kr. bíligari, og íløgan í tunlar norður um Fjall fer 
tá at rúmast innan tann íløgukarm, sum avtalaður er til endamálið. 
 
Ein annar partur av meirilutanum (Heini O. Heinesen) førir harumframt fram:   
 
Tað eru nógv ár síðani, at ætlanin hevur verið at bora ein nýggjan tunnil eystur um Fjall við 
tilhoyrandi tunli inn í Dalar á Viðoynni. Henda ætlan var fastløgd í samgonguni, sum sat frá 1998 til 
2004. Tá so nýggj samgonga varð skipað, var henda ætlan løgd á ís. 
 
Fyrsu fer eg havi verið kunnaður um eitt fullfíggja prosjekt av hesi ætlan, var, tá  undirsjóvar-
tunnilin um  Leirvíksfjørð varð latin upp fyri ferðslu 29. apríl 2006. Hesin tunnil var samtyktur í 
Løgtinginum 2002.  
 
Kommunustýrið í Kunoy var eisini boðað til fundar 27. apríl 2006 av  Landsverfrøðingsstovninum 
(Landsverki) í samband við vegaføringarnar millum bygdirnar í lokaløkinum her norðuri. 
 
Á fundinum var framløgd fullfíggjað ætlan av Byrgingini um Haraldssund, sum skuldi gerast liðug, 
við einum parti av grótinum, sum kom úr tunlinum eystur um Fjall.  
 
Tá var talan um uppskot nr. 1 í fyriliggjandi løgtingsmáli. Har byrjað verður Norðuri á Dal, eisini 
kallað yviri í Svartadali. Hesin tunnil kemur út norðan fyri Depli áleið oman fyri grótbrotið. Hetta er 
eisini tann skjótasta og bíligasta loysnin at koma eystur um fjall.  
 
Loysn nr. 1 kostar 271 mió. kr. Tá er dagføringin av Árnafjarðatunlinum við í hesum prísi  - einar 
100 mió. kr. Hetta arbeiðið kann sjálvandi ikki gerast, fyrrenn omanfyrinevndi tunnil er tikin í brúk.  
 
Arbeiðið at dagføra Árnafjarðartunnilin tekur áleið 8 - 12 mánaðir, meðan tað arbeiðið fer fram, 
kann ferðslan fara ígjøgnum Hvannasundstunnilin.  
 
Við at brúka Loysn 1 kann verða farið undir at bora tunnilin, sum eftir ætlanini gongur úr 
landsvegnum norðan fyri Hvannasund og kemur út inni í Dølum á  Viðoynni, um hálvt annað ár við 
vegi til Viðareiðis. Tað vil siga, at  2½ ár gongur, til komið er í gjøgnum inni í Dølum á Viðoynni.  
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Tað er sjálvandi eisini ein spurningur, hvussu stóra játtan møgulig er at fáa, sum tíðirnar eru í løtuni. 
 
Um vit taka Loysn 2 úr Gerðabøi til Árnafjarðar, eru góðir 3000 metrar + 1100 metrar av vegi við 
brúgv um ta stóru ánna í Árnafirði.  
 
Hvannasundstunnilin til Norðtoftir er 2260 metrar + 800 metrar av vegi.  Kostnaður, tá alt er við, 
350 mió. kr. Byggitíð 3 til 4 ár. 
 
Loysn 3 úr Ánunum til Árnafjarðar eru 1860 metrar + 400 metrar av vegi og brúgv um ta stóru ánna 
í Árnafirði.  
 
Hvannasundstunnilin til Norðtoftir 2180 metrar + 800 metrar av vegi.  Kostnaður, tá alt er við,  252 
mió. kr. til 300 mió. kr. Byggitíð 3 til 3½ ár. 
 
Tað, at farið verður til Árnafjarðar fyrst, kemur at leingja byggitíðina eystur um fjall við í minsta 
lagi 2 árum, og einum meirkostnaði upp á 150 mió. kr. til 200 mió. kr. og byggitíðina norður til 
Viðareiðis við 4 til 5 árum. 
 
Til seinast ger hesin parturin av meirilutanum hesa viðmerkingar: Tá Løgtingsins Vinnunevnd 
viðgjørdi tunnilin um Leirvíksfjørð í 2002, var ein rundkoyring í Oyravegnum við víðari vegi undir 
Kjølinum, sum skuldi føra ferðsluna norð um býin. Hesin vegur kann eisini tryggja ta bygging, sum 
er niðan fyri henda vegin.  
 
Í framtíðini er eisini  neyðugt at hava ferðsluna til Norðhavnina oman fyri býin. Hetta er ein partur 
av landsveganetinum í Norðoyggjum. 
 
Tá alt hetta er sagt, tekur hesin parturin av meirilutanum undir við restina av meirilutanum. 
 
Við hesum viðmerkingunum tekur tann samlaði meirilutin undir við upprunauppskotinum hjá 
landsstýrismanninum og mælir Løgtinginum at samtykkja uppskotið við tí broyting, sum fimm 
tingmenn (Annita á Fríðriksmørk, Edmund Joensen, Magni Laksáfoss, Katrin Dahl Jakobsen og 
Bjarni Djurholm) skutu upp til 3. viðgerð.  
 
Ein minniluti í nevndini (Anfinn Kallsberg) tekur undir við viðmerkingunum hjá størra partinum 
av meirilutanum, men hevur tað støðu, at hann tekur undir við málinum, sum samtykt við 2. 
viðgerð, og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið óbroytt. 
 
Ein annar minniluti í nevndini (Gerhard Lognberg) tekur undir við viðmerkingunum hjá størra 
partinum av meirilutanum, men tekur støðu í tingsalinum. 
 
Triði minnilutin í nevndini (Bjørt Samuelsen) vísir til sínar prinsipiellu viðmerkingar til aðrar 
verklagslógir, eitt nú fyrra álitið í løgtingsmáli nr. 112/2008, har víst verður á, at fíggjarstøða 
landskassans og harvið fortreytirnar fyri Fíggjarlógini 2009 eru munandi broyttar síðani desember 
2008, tá fíggjarlógin varð samtykt.  
 
Minnilutin vísir á, at landsstýrið framvegis hvørki er komið við greiðum íløguraðfestingum og ei 
heldur við tillagingum til broyttu fíggjarligu fortreytirnar og vaksandi arbeiðsloysi.  
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Undir verandi óvissu umstøðum kann minnilutin ikki mæla Løgtinginum til at samtykkja hetta ella 
líknandi uppskot.  
 
 

Rættarnevndin,  12. mai 2009 
 
 
 
 

Alfred Olsen  Gerhard Lognberg  Mikkjal Sørensen  
formaður  næstformaður 

 
 
 

Poul Michelsen  Anfinn Kallsberg  Bjørt Samuelsen  
 
 
 
 
Heini O. Heinesen 


