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Løgtingsmál nr. 114/2017: Uppskot til løgtingslóg um nýggjan Hvalbiartunnil við 

tilhoyrandi vegum 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

nýggjan  Hvalbiartunnil við tilhoyrandi vegum 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at skipa fyri, at 

1) nýggjur tunnil verður gjørdur frá 

Gjánhamri í Trongisvági til Niðastabotn 

í Hvalba, og 

2) landsvegur verður gjørdur frá 

tunnilsmunnanum Trongisvágsmegin til 

verandi landsveg í Trongisvági, og 

landsvegur verður gjørdur frá 

tunnilsmunnanum Hvalbiarmegin til 

Nesveg, tætt við brúnna um Kjógvavatn. 

Nýggj íbinding verður gjørd út í Nes.  

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar til verkætlanina 

kunnu í mesta lagi vera 272 mió. kr. 

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2024.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

 

Støðan  

Hvalbiartunnilin varð liðugur í 1963 og er elsti tunnil í Føroyum. Nakrar dagføringar eru 

gjørdar, men tunnilin er lágur og einbreytaður. Farleiðin liggur høgt, vegurin er smalur og nóg 

so brattur. Hvalbiartunnilin lýkur ikki dagsins krøv til trygd, dygd og ferðslu. Verandi farleið 

er ein forðan fyri vinnumenning og útbyggingum norðan fyri tunnilin.  

 

Tað er stórur tørvur á at fáa eina tíðarhóskandi farleið millum Hvalba og Trongisvág, og er 

ætlanin at gera eina nýggja og nýmótans farleið millum Hvalba og Trongisvág. 

 

Verkætlanin verður framtíðartryggjað, soleiðis at tað verður tikið hædd fyri eini framtíðar 

Suðuroyar farleið. 

 

Verkætlan 

Samferðslumálaráðið, Landsverk, Tvøroyrar kommuna og Hvalbiar kommuna eru samd um 

verkætlanina, bæði tunnilsgerð og vegagerð, sum lýkur øll nútímans krøv.  

 

Tunnil, umleið 2,5 km, verður eftir ætlan gjørdur frá Gjánhamri í Trongisvági til Niðastabotn 

í Hvalba. Harumframt er vegagerð báðumegin tunnilin. Landsvegur verður gjørdur frá 

tunnilsmunnanum Trongisvágsmegin til verandi landsveg í Trongisvági, umleið 1 km. 

Harumframt verður landsvegur gjørdur frá tunnilsmunnanum Hvalbiarmegin til Nesveg, tætt 

við brúnna um Kjógvavatn, umleið 2,3 km.  

 

Tunnilin liggur lágt á 70 m hædd Hvalbiarmegin og 100 m hædd Trongisvágsmegin, og hallið 

verður í mesta lagi 60 ‰. 

 

Verklagslóg 

Endamálið við lógaruppskotinum er at lýsa verkætlanina og at geva Løgtinginum høvi til at 

taka avgerð um at gera nýggja farleið millum Hvalba og Trongisvág, sum fevnir um tunnil og 

tilhoyrandi vegagerð. 

 

Í fíggjarlógini fyri 2016 og fyri 2018 er peningur játtaður til tunnil til Hvalbiar, sum er  brúktur 

til at fyrireika verkætlanina. Henda verklagslógin heimilar landsstýrismanninum at fremja 

verkætlanina. 

 

Byggiútreiðslurnar kunnu sambært verklagslógini í mesta lagi verða 272 mió. kr. samanlagt. 

Kostnaðarmetingin byggir á royndirnar frá Viðareiðistunlinum, har nýggir tunnilsnormar eru 

brúktir, og á fyrireikingarnar til Hvalbiartunilin. 

 

Prosjektuppskotið er liðugt, og kostnaðarmeting er gjørd. Tað er komið væl áleiðis við 

forprosjektinum og arbeitt verður eisini við høvuðsprosjektinum, og verður øll prosjekteringin 

liðug seinni í 2018. Tá ber til at meta neyvari um kostnaðin, men tað er ikki fyrr enn øll 

verkætlanin er boðin út, tilboðini komin inn, og samráðingar hava verið við arbeiðstakara, at 

vit kenna tann endaliga verkætlanarkostnaðin.  
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Tá ið íløgukostnaðurin er ásettur í verklagslóg, kann landsstýrismaðurin sambært 

játtanarskipanini gera avtalur, sum hava við sær útreiðslur í komandi fíggjarárum, um so er, at 

hetta er neyðugt fyri at gera skilagóðar sáttmálar og treytað av, at samlaði løgukostnaðurin 

verður hildin. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongin verklagslóg er galdandi. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Verklagslógin skal heimila landsstýrismanninum at gera nýggja farleið millum Hvalba og 

Trongisvág, sum fevnir um tunnil og vegagerð. Endamálið við verkætlanini er at gera eina 

tíðarhóskandi farleið millum Hvalba og restina av Suðuroynni.  

 

Verkætlanin verður framtíðartryggjað, soleiðis at tað verður tikið hædd fyri eini framtíðar 

Suðuroyar farleið. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við at samanbera verandi tunnil (farleið) við nýggju Hvalbiarfarleiðina sæst, hvørjir fyrimunir 

verða við nýggju farleiðini: 

 

Flytføri og framkomuleiki 

Verandi farleið er smøl, tunnilin er einbreytaður, og stórur partur av vegnum er einbreytaður. 

Við nýggja vega- og tunnilssambandinum verður farleiðin tvíbreytað allan vegin. Øll stór akfør 

sleppa ótarnað gjøgnum nýggja tunnilin. Umstøðurnar fyri vinnu og borgarar betrast.  

 

Betri møguleikar at ferðast millum heim og arbeiðspláss (pendla) 

Nýggja farleiðin betrar umstøðurnar hjá fólki at pendla millum heim og arbeiðspláss, tí flytførið 

og framkomuleikin verða betri. 

 

Minni hall á vegum (færri brekkur)  

Verandi vegur er brattur í støðum báðu megin tunnilin, har hallið er oman fyri 70 ‰, ið verður 

sagt at vera markið fyri ein góðan veg. Sambært verandi ætlan, so verður hallið á nýggja 

vegnum ongastaðni oman fyri 60 ‰.  

 

Vegur í láglendi  

Í verandi tunli er norðari tunnilsmunni á 150 metra hædd og sunnari tunnilsmunni á 227 metra 

hædd. Nýggi tunnilin fer at liggja væl lægri, Hvalbiarmegin á 70 metra hædd og 

Trongisvágsmegin á 100 metra hædd. 

 

Ferðslutrygd, spard óhapp 

Tað eru skrásett eitt sindur fleiri óhapp á verandi vegi enn miðal fyri landið. Nýggja farleiðin 

verður væl betri, og  tí kann verða roknað við, at færri óhapp verða á vegnum. 

 

Ferðslutryggleiki – at kenna seg tryggan  

Verandi tunnil er smalur, lágur og myrkur. Ein nýggjur tunnil fer tí at betra munandi um 

ferðslutryggleikan í tunlinum.  

 

Minni ávirkan av veðrinum  

Ferðslan verður minni ávirkað av veðrinum, tí farleiðin liggur lægri, og vegirnir eru breiðari. 
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Vetrarhaldið verður heldur minni á nýggju vegunum. 

 

Stytt farleið  

Nýggja farleiðin verður eitt sindur styttri enn verandi farleið. 

 

Betri vinnumøguleikar 

Betri vega- og tunnilssamband betrar umstøðurnar hjá borgarum at ferðast og vinnuni at 

mennast, sum kann merkja búskaparvøkstur.   

 

Bygging 

Bæði verandi og nýggja farleiðin fara út um bygt øki. Tó soleiðis at við Nesveg fer nýggi 

vegurin at liggja nærri bygdini. Tað verða bara smávegis ampar av arbeiðinum í byggitíðini, 

sum verður mett  at taka 3 ár, treytað av játtan og neyðugum loyvum. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal  

Fíggjarmálaráðið hevur hesar viðmerkingar til verklagslógina: 

 

1) Mett verður, at verkætlanin er komin nóg væl áleiðis til, at verklagslóg verður løgd fyri 

Løgtingið. Upplýst er í lógaruppskotinum, at forprojekt er gjørt. 

 

2) Mælt verður til at stytta úrgildiskomuna til tvey ár eftir væntaða liðugtgerð av 

verkætlanini, t.e. 31. desember 2024. 

 

3) Víst skal verða til, at byggiútreiðslurnar í verklagslógini ikki rúmast í 

langtíðarløguætlanini, sum landsstýrið arbeiðir eftir í løtuni. 

 

Samferðslumálaráðið hevur broytt úrgildiskomuna, soleiðis sum Fíggjarmálaráðið mælir til. 

 

Samferðslumálaráðið, Landsverk, Tvøroyrar kommuna og Hvalbiar kommuna eru á fundum 

vorðin samd um verkætlanina, bæði tunnilsgerð og vegagerð. 

 

Landsverk og Samferðslumálaráðið hava gjørt lógaruppskotið í felag og eru samd um 

uppskotið. Tí er ikki neyðugt at senda tað til ummælis hjá Landsverki.  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

 

Landið 

Byggiútreiðslurnar til verkætlanina eru mettar til at verða umleið 272 mió. kr. til samans. Í 

løgtingsfíggjarlógum fyri fíggjarárini 2016 og 2018 eru samanlagt 7 mió. kr. játtaðar til 

farleiðina.  

 

Prosjektuppskotið er liðugt, og kostnaðarmeting er gjørd. Tað er komið væl áleiðis við 

forprosjektinum og arbeitt verður eisini við høvuðsprosjektinum, og verður øll prosjekteringin 

liðug seinni í 2018.  
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Áðrenn arbeiðið kann bjóðast út, má tunnilin prosjekterast liðugt, og loyvi fáast frá 

friðingarmyndugleikunum. Ætlanin er at byrja uppá arbeiðsvegin í Hvalba í ár, og verður farið 

undir vegagerð og tunnilsgerð í 2019.  

 

Tillagingar kunnu verða gjørdar, meðan byggingin fer fram, sum ávirkar kostnaðir. 

Byggiarbeiðið verður eftir ætlan framt í 2019, 2020 og 2021, sum merkir, at meginparturin av 

útreiðslunum fella hesi fíggjarár. Um arbeiðið dregur út, kann tað merkja meirkostnað. Mælt 

verður til, at játtað verður soleiðis næstu árini:  

 

2016-2018:      7 mió.  kr.  fyrireikingar, arbeiðsvegur 

2019:         52 mió.  kr.  byggiarbeiði 

2020:        105 mió. kr.  byggiarbeiði 

2021:          102 mió. kr.  byggiarbeiði 

2022:               6 mió.  kr.  snøklar o.tíl. 

Samanlagt    272 mió.  kr.  

 

Rakstur og hald av nýggju farleiðini fara at kosta umleið 2,6 mió. kr. um árið. Samstundis 

minka útreiðslurnar til verandi farleið nakað. 

 

Kommunur 

Eftir løgtingslóg nr. 51 frá 25 juli 1972 um landsvegir, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 

18 frá 8. mai 2008, landsvegalógin, ásetir § 1, at millum grannabygdir kann bara ein vegur 

verða landsvegur. Tá ið nýggja farleiðin verður tikin í nýtslu, verður verandi Hvalbiarvegur 

eftir lógini avlýstur sum landsvegur, og kommunurnar bera raksturin eftir tað.  

 

Landsverk mælir til, at hetta verður endurskoðað, soleiðis at landið varðveitir farleiðina sum 

tilbúgvingarveg og annað. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Landsverk fyrisitur landsvegirnar, og hevur tað bara smávegis umsitingarligar avleiðingar fyri 

stovnin at bjóða arbeiðið út og  hava eftirlit við verkætlanini. Harumframt skal Landsverk 

standa fyri rakstri og viðlíkahaldi. 

 

Um kommunurnar yvirtaka gomlu farleiðina, hevur tað smávegis umsitingarligar avleiðingar.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Ferðasambandið verður betri, og merkir tað, at umstøðurnar hjá vinnuni at virka batna munandi 

í Hvalba umframt aðrastaðni.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Vegagerð og tunnilsgerð broyta náttúruna, har vegurin verður gjørdur og við tunnilsmunnarnar. 

Dentur verður lagdur á tað fagurfrøðiliga, og hampað verður fram við landsvegum og 

tunnilsmunnum. Ein flora- og faunakanning verður gjørd, sum verður liðug í ár. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum, uttan tað, sum er nevnt beint 

omanfyri.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 
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Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki týdning fyri millumtjóða sáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki týdning fyri tvørgangandi millumtjóða sáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið elvir ikki til marknaforðingar. 

 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Ja Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Ja Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Í § 1 verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri, at nýggj farleið verður gjørd til 

Hvalbiar. Tunnilin fer inn við Gjánhamar í Trongisvági til Niðastabotn í Hvalba, haðani vegur 

verður gjørdur til bygdina í Nesi. Trongisvágsmegin verður vegur gjørdur frá verandi landsvegi 

í Trongisvági til tunnilsmunnan.  

 

§ 1 ásetur eisini, at byggiútreiðslurnar til verkætlanina í mesta lagi kunnu vera 272  mió. kr. 

Við byggiútreiðslur er at skilja allar útreiðslur í sambandi við Hvalbiarfarleiðina, haruppií eisini 

fyrireikingar, forkanningar, prosjektering og alt annað. 

 

Til § 2 

§ 2 ásetur gildiskomu, og nær lógin fer úr gildi.  

 

Eftir ætlan verður farleiðin til Hvalbiar liðug seint í 2021 ella tíðliga í 2022. Lógin fer úr gildi 

31. desember 2024, fyri at taka hædd fyri møguligum seinkingum, sum kunnu koma fyri í 

byggiverkætlanum.  

 

 

 

 

Samferðslumálaráðið, 6. mars 2018 

 

 

 

 

Henrik Old 

landsstýrismaður 

 

/ Rúni Joensen 

 

 

 

Hjáløgd skjøl 

Fylgiskjal 1: Mynd av linjuføringini 

Fylgiskjal 2: Kostnaðarmeting 

Fylgiskjal 3: Ummæli frá Fíggjarmálaráðnum 

 

 

 


