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BRÚGVAR
Lýsing av brúgvum við støðumeting

BRÚGVAR Í FØROYUM
STØÐUMETING 4
Betydning af tilstandskarakter
-: Ikke specificeret
0: Ingen eller kun få ubetydelige skader. Som ny
1: Kun mindre tegn på nedbrydning. Tilstand stort set som ny.
2: Skader på lavt udviklingsniveau. Udbedring kun nødvendig
lejlighedsvis.
3: Skader på højt udviklingsniveau. Udbedring inden for nogle år
påkrævet.
4: Svær nedbrydning. Funktion ophører snart. Udbedring påkrævet
inden for kort tid.
5: Fuldstændig nedbrudt. Funktion ophørt. Udbedring påkrævet
øjeblikkeligt.
?: Vurdering ikke mulig.

Tunlar:
Seinastu árini hevur játtanin verið 3 mió. kr, og hon
hevur nærum øll verið brúkt til at dagføra/viðlíkahalda
okkara tunlar. Sum vit hava víst á fleiri ferðir, so hava
vit enn eitt stórt eftirsleip í sambandi við tunlarnar, og
kunnu tí ikki brúka minni pening til tað komandi árini.
Játtanin hevur longu verið ov lítil, tí hon røkkur bert til
yvirskipað viðlíkahald í tunlunum, har vit
gjøgnumganga tunlarnar fyri leyst grót, skróta, sum
vit kalla tað. Har grót er leyst, eigur at tryggjast betri
við boltum og betongi, men játtanin røkkur vanliga
ikki til nakað serligt viðvíkjandi hesi trygdini.
Ætlanin var tískil at samskipa hetta arbeiðið komandi
ár við tunnilsliðnum til nýggjar tunlar. Tá var ætlanin,
at hesir menninir arbeiddu í nýggja tunlinum ein part
av árinum, og so høvdu teir styttri tíð at arbeiða við
trygdini í gomlu tunlunum. Men við somu játtan
høvdu vit havt ráð til at tryggja tunnilin lidnan, so
boltar v.m. eisini vórðu ísettir, so tað, ið gjørt varð, var
heilt liðugt.
Um vit steðga við at viðlíkahalda tunlar, og bert leggja
okkum eftir at gera brúgvarnar, ið er lýstar niðanfyri,
so fara vit at missa virðismikla vitan og royndir við
hesum arbeiði. Tískil er alneyðugt, at vit eisini halda
fram við hesum arbeiðinum.

Brúgvar:
Í ár hava vit fingið LBF at gjørt eitt yvirskipað eftirlit
við øllum okkara brúgvum. Hetta er eitt afturvendandi

eftirlit, ið vit hava roynt at gjørt 5. hvørt ár. Vit høvdu
longu eina meting av, at støðan ikki var góð, men
kanningin vísti, at støðan er verri enn vit høvdu
væntað.
Um vit hyggja søguliga eftir útbyggingini av okkara
samfelagi, so er nógv bygt í 1960-80´unum. Tað
merkir, at alt, sum bygt var tá, samstundis gerst
gamalt, og treingir til eina dagføring/viðlíkahald.
Hetta síggja vit sera týðiliga aftur í sambandi við
brúgvarnar, har betongið er vorðið gamalt, og treingir
til ábøtur nú.
Í kanningini hjá LBF fáa allar brúgvarnar eitt støðumet
millum 1 og 5. Støðumet 1 merkir, at brúgvin er í sera
góðum standi og 5 merkir, at brúgvin er so mikið
vánalig, at sjálvt berievnið er í vanda, og vit eiga at
umhugsa at steingja brúnna alt fyri eitt.
Hesaferð fekk eingin brúgv støðumet 5, men heili 32
av teimum umleið 340 brúgvunum hava fingið
støðumetið 4. Hetta er ein ógvusligur vøkstur frá
seinastu kanning í 2012, har 17 brúgvar fingu hetta
støðumetið. Vit síggja eisini ábendingar um, at fleiri av
brúgvunum, sum fyrr hava havt støðumetið 3, eru við
at koma tættari at 4. Hetta merkir, at komandi tíðina
fara vit at síggja alsamt fleiri brúgvar fáa støðumetið
4, um vit ikki byrja at gera nakað við tað. Í løtuni eru
umleið 220 brúgvar, ið hava støðumetið 3.
Viðfest er ein stutt lýsing av brúgvunum, ið hava fingið
støðumetið ,4 og eitt kort sum vísir, hvørjar tær eru.
Nevnast kunnu nøkur dømi niðanfyri, ið eru rættiliga
lýsandi fyri støðuna.
Saksunarvegurin: Her eru tvær brúgvar, ið eru
rættiliga líka. Her hava vit ætlanir um at gera eina
nýggja brúgv úr standard elementum. Tá vera
elementini stoypt áðrenn, og megnað verður at seta
tey upp og taka gomlu brúnna burtur í eina nátt. Eitt
tílíkt arbeiði kostar umleið 0,5 mió fyri hvørja brúgv.
Mykineshólm: Her er trupult at arbeiða, tí atkoman er
so trupul. Her má tí tyrla flúgva nógv av tilfarinum
báðar vegir, so tað dýrkar brúnna nógv. Mett verður tí,
at tað kostar umleið 0,5 mió kr.
Skálabotn: Henda brúgvin er í ringum standi, og
síðani kanningin hjá LBF var gjørd, hava vit sæð enn
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meiri skaðar á henni. Brúgvin má allarhelst gerast av
nýggjum, og kann tá skjótt kosta nógv at gera aftur,
og kann tí krevja serstaka játtan.
Leynará: Henda brúgvin hevur fingið støðumetið 3 í
kanningini hjá LBF, men Landsverk hevur síðani gjørt
eyka kanningar, ið vísa, at brúgvin er í verri standi. Her
krevst, at vit fáa gjørt eina verkætlan av arbeiðinum
fyrst, áðrenn vit kunnu meta um kostnaðin, men
allarhelst krevur brúgvin eina serstaka játtan.

Niðurstøða:
Vit standa tí frammanfyri einum stórum upptaki, at
tryggja brúgvarnar, so tær ikki detta niður. Tað vil tí
verða sera ábyrgdarleyst, ikki at játta penging til
brúgvarnar eisini, so vit fáa tær við í arbeiðið við eini
skipaðari dagføring. Eg vildi mett, at ein passandi
játtan komandi ár vildi verið umleið 3 mió. kr. Tá
kunnu vit koma í gongd og byrja arbeiðið við nøkrum
av brúgvunum. Tá ið arbeiðið er komið í gongd, er
lættari at gera metingar fyri eftirfylgjandi ár. av
hvussu høga játtan, vit hava brúk fyri.
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MYKINES
SERSÝN AV BRÚGVINI Ú T Í MYKINESHÓLM
Støðulýsing:
Brúgvin er í nøkunlunda standi og ávísar stengur hava
sera nógvan rust.
Í berandi yvirbygningurin er máling uppblørað
allastaðni. Í fleiri støðum eru avskallingar av máling og
nógvar stengur hava rustplettir. Tvær loddrættar
stengur hava nógvan lokalan rust (grubekorrosion).

Nógvur lokalur rustur á loddrættari stong

Yvirkoyr passasja

Fleiri haldarar til hondlistan eru illa rustaðir

Glíðilegur treingja til reinhald undir plátuni
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KLAKSVÍK-NORÐOYRI
N 19 GRAVARÁ A
Støðulýsing:
Upprunaparturin av yvirbygninginum av brúnni er í
ringum standi, har nógv betong er niðurbrotið og
sjónlig armering er á brúgvaplátuni og langbjálkunum.
Harafturat manglar bilverja á báðum síðum.

Langbjálkarnir á upprunaliga partinum (mittasta) av brúgvaplátuni,
hava grovar rivur og týðiliga flusnan við sjónligari tæring av
armeringini á undir- og yvirsíðu.

Yvirkoyring

Undirføring
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VIÐ EIÐIÐ-SVÍNOY
N 27 EIÐISÁ Í SVÍNOY
Støðulýsing:
Byggiverkið sjálvt er í sømiligum standi, men við
nógvari. Brúgvplátan er gjørd partvíst av betong og
kampagróti. Jarnplátan er illa rustað og buglut. Um
jarnplátan er berandi, so er brúgvin í sera ringum
standi.
Eingin sjónlig útvikling er hend síðan seinasta
høvuðssýn.

Rustað jarnpláta í berandi yvirbygningi

Yvirkoyring

Berandi yvirbygningur

Undirføring
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SKÁLAFIRÐI (RUNDKOYRING)SØLDARFJØRÐUR
E 28 A SKAÐAGIL
Støðulýsing:
Yvirbygningurin er illa farin í støðum, har nógv betong
er brotið á báðum síðum.

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÁLAFJØRÐUR (RUNDKOYRING)SØLDARFJØRÐUR
E 31 Í ÁNUNUM
Støðulýsing:
Tann upprunaligi parturin eystan yvirbygninginum er í
ringum standi og er týðiliga merkt av niðurbrotnum
betongi og sjónligari armering við nógvum rusti.
Harafturat hevur eystursíðan onga bilverju.

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÁLAFJØRÐUR (RUNDKOYRING)SØLDARFJØRÐUR
E 32 Í ÁNUNUM
Støðulýsing:
Uttarsti parturin eystanfyri upprunaliga partinum av
yvirbygninginum er í ringum standi og er týðiliga merkt
av niðurbrotnum betongi og sjónligari armering við
nógvum rusti.
Eystursíðan manglar bilverju.

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÁLAFJØRÐUR (RUNDKOYRING)SØLDARFJØRÐUR
E 33N Í ÁNUNUM
Støðulýsing:
Tann upprunaligi parturin eystanfyri yvirbygninginum
er í ringum standi og er týðiliga merkt av
niðurbrotnum betongi og sjónligari armering við
nógvum rusti.
Harafturat hevur eystursíðan onga bilverju.

Yvirkoyring

Undirføring
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HELLURNAR (OYNDARFJAÐARVEGNUM)
E 54 UNDIR HVÍTAHJAL LA
Støðulýsing:
Bygnignsverkið er í sømiligum standi. Kant bjálki er
bert á einu síðuni og í mótsettu síðuni er eitt
omanskrið í skráanum.
Bilverja manglar á báðum síðum.
Endastuðlarnir eru slevjutir á báðum síðum og eitt 2 m
langt brot er.

Langt brot í endastuðli

Yvirkoyring

Undirføring
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HELLURNAR (OYNDARFJAÐARVEGNUM)
E 59A ÆRGISÁ 1 HELLURNAR
Støðulýsing:
Bygningnsverkið er í sømiligum standi, men eina síðan
av brúgvaplátuni er molnað sundur øll sum hon er.
Norður síðan er nakað molnað sundur í brúgvaplátuna,
eini 0,3 m inn. Fuktur er á undirsíðuni. Orsøkin til
støðumeting 4 er ringi standurin í brúgvaplátuni og
manglandi bilverja.

Undirmæting

Yvirkoyring

Brúgvapláta forvitrað

Undirføring
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HELLURNAR (OYNDARFJAÐARVEGNUM)
E 59B ÆRGISÁ 2 HELLU RNAR
Støðulýsing:
Bygningnsverkið er í sømiligum standi, men eina síðan
av brúgvaplátuni er molnað sundur øll sum hon er.
Støðulýsing 4 er orsakað av ringa standinum á
brúgvaplátuni og lutvíst manglandi bilverju.

Norðursíða á brúgvaplátu

Yvirkoyring

Undirføring
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FUNNINGSFJØRÐUR -ELDUVÍK
(ELDUVÍKARVEGUR)
E 64 BLÁHAMAR SKARÐSÁ
Støðulýsing:
Bygningnsverkið er í sømiligum standi, men uttari
parturin av báðum brúgvuplátusíðunum er heilt
molnað sundur við sjónligari armering.
Støðumetingin verður givin grundað á tí ringa
standinum á brúgvuplátuni og manglandi bilverju.
Berandi yvirbygningurin fær støðumetingina 4, tí
uttara síðan og 0,2 m av undirsíðuni er fullkomiliga
molnað sundur og armeringin tærd. Avskalling við
hvítari útfelling og dryppsteinar í eystaru síðu.

Kantbjálki við sjónligum rustaðum armeringsjørnum

Avskalling á kantbjálka og dryppsteinar
Yvirkoyring

Undirføring

13

FUNNINGSFJØRÐUR -ELDUVÍK
(ELDUVÍKARVEGUR)
E 65 Í FUNNINGSFIRÐI
Støðulýsing:
Bygningnsverkið er í ringum standi, og er nógv betong
molnað sundur á báðum síðum. Harafturat manglar
bilverja á báðum síðum. Brúgvaplátusíðurnar eru
molnaðar sundur.

Sjónlig armering á báðum síðum

Yvirkoyring

Undirføring

14

SKÁLAVEGURIN, GJÓGVA RÁ (SKÁLA)
E 68 FJAÐRARÁ
Støðulýsing:
Týðilig flusnan og tærd armering í yvirbygninginum.
Eitt eyka lag av asfalti tyngir haraftur yvirbygningum
og tí helst minkað burðarmagn (bæreevne). Bjálkar
eftir longd eru illa farnir. Ivasamt er um hesir bera
nakað av brúnni. Sær út sum gomul brúgv er brúkt
sum forskalling til nýggjan ovara part av brúnni. Brúgv
er umvæld við sproytibeton - óvist er nær hetta er
gjørt. Sproytibeton skallar av og miðstularnir eru sera
slitnir.

Miðstuðul – erosion við fundamentinum

Yvirkoyring

Bjálkar eftir longd á brúgv

Undirføring
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SKÁLAVEGURIN, GJÓGVA RÁ (SKÁLA)
E 70 VÍKARÁ
Støðulýsing:
Bygningsverkið er í rímiligum standi, men hevur nakrir
lokalir skaðar. Støðumeting 4 kemst av, at nógv betong
er flusnað. Kantbjálkarnir eru sera illa farnir við
flusnan, slevja og mosavøkstur er á yvirsíðuni.

Kantbjálki

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÁLAVEGURIN, GJÓGVA RÁ (SKÁLA)
E 71 SKIPÁ
Støðulýsing:
Bygningsverkið er í rímiligum standi. Syðri kantbjálkin
er molnaður sundur, og annars skaði á yvirsíðu og
hornum.

Kantbjálki við sjónligari armering

Yvirkoyring

Undirføring

17

SKÁLAVEGURIN, GJÓGVA RÁ (SKÁLA)
E 86 SKARNSHJALLSÁ
Støðulýsing:
Bygningsverkið er í ringum standi, har uttarsti partur
av steinsetingini er brotin. Buglar úteftir í
útnyrðingssíðu. Harafturat manglar bilverja á báðum
síðum. Vangi buglar úteftir í útnyrðingssíðu.

Vangi buglar úteftir

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÁLAVEGURIN, GJÓGVA RÁ (SKÁLA)
E 88 URÐARÁ
Støðulýsing:
Bygningsverkið er í rímiligum standi, men partar av
báðum kantbjálkunum og tað uttarsta av
brúgvaplátuni í báðum síðum er heilt molnað sundur.
Støðumeting 4 verður givin, tí bæði kantbjálkar og
brúgvaplátan eru í so ringum standi, og at bilverja
manglar á einari síðuni.

Yvirkoyring

Undirføring
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SAKSUNARVEGURIN, STÓ RÁ-HELJARDALSÁ
ST 24 HELJARDALSÁ
Støðulýsing:
Yvirbygningurin er í ringum standi har nógv er flusnað
frá longdar- og kantbjálkunum. Bilverja manglar á
báðum síðum. Hvítar úrskiljingar undir brúgvaplátuni.
Brúgvabjálkar eru í sera ringum standi.

Brúgvabjálkar - sjónlig armering og dekklag avskallað

Yvirkoyring

Kantbjálkar

Undirføring
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SAKSUNARVEGURIN, HEL JARDALSÁ-SAKSUN
ST 28 MIÐÁ
Støðulýsing:
Yvirbygningurin er í ringum standi, har nógv er flosnað
av báðum longdarbjálkum. Bæði av undirsíðuni og
uttarsíðunum á báðum longdarbjálkum.

Sjónlig armering í bjálkum - dekklagið er alt skallað av

Yvirkoyring

Undirføring
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VESTMANNAVEGURIN, RUNDKOYRING
(LEYNAR)-BREIÐÁ
ST 46 BREIÐÁ
Støðulýsing:
Berandi yvirbygningurin er í ringum standi. Nógv er
flosnað og tært av bjálkum. Bilverja manglar móti
norði.
Fínar rivur við hvítari úrskiljing. Hvítir dryppsteinar í
samanstoyping. Seyðabrúgvar eru festar upp undir
dekkið.

Yvirkoyring
Berandi yvirbygningur

Undirføring
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VESTMANNAVEGURIN, HØGAREYNIVESTMANNA
ST 50 NORÐI HAGAGILIÐ
Støðulýsing:
Rivur eru í berandi yvirbygninginum. Eystari kantbjálki
er totalt flosnaður við tveimum sjónligum
høvuðsarmeringsjarni. Slevja kemur inn eystan
brúgvaplátuni og samankomingin av gomlu og nýggju
brúgvaplátuni er ótætt.

Berandi yvirbygningur

Yvirkoyring

Kantbjálki við sjónligari armering

Undirføring
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VESTMANNAVEGURIN, HØGAREYNIVESTMANNA
ST 51 GASSÁ
Støðulýsing:
Kantbjólkin vestan er í øgiliga ringum standi. Molnað
sundur og sjónlig armeringsjørn. Eystanfyri er eingin
kantbjálki.
Bygningsverkið er í høvuðsheitum í nøkunlunda standi
við fáum lokalum skaðum.

Kantbjálki við sjónligari armering

Yvirkoyring

Undirføring
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SKÆLINGSVEGURIN, LEY NAR-SKÆLINGUR
ST 62 BREIÐÁ
Støðulýsing:
Brúgv er í rímiligum standi, men vangarnir á báðum
síðum eru.
Vangarnir eru undirskolaðir á báðum síðum.

Ein pláta manglar mitt í rørinum

Yvirkoyring

Í tveimum støðum er stálrørið rustað á hol. Holini eru uml. 0,5 – 1
m2 til støddar

Undirføring
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SIGNABØARVEGURIN, DA LÁ-SIGNABØUR
ST 65 TRÍGGJARÁIR
Støðulýsing:
Nógv er flosnað av kantbjálkunum. Bjálkar í
brúgvaplátuni hava grovar rivur við rusti. Sjónlig
armering. Stálbjálkar í gongubrúgvuni er illa rustaðir.
Bilverja manglar í báðum síðum.

Sjónlig armering í bjálkum

Yvirkoyring

Rustaðir stálbjálkar á gongubrúgv

Undirføring
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KALDBAKSVEGURIN, KAL DBAKSBOTNURKALDBAK
ST 72B TÝGGJARÁ B
Støðulýsing:
Grót manglar í laðing í endastuðli.
Bygningsverkið í fínum standi.

Yvirkoyring

Undirføring
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KALDBAKSVEGURIN, KALDBAKSBOTNUR KALDBAK
ST 73 FOSSÁ
Støðulýsing:
Umfatandi skaðar á báðar skráar og stálplátur liggja
omaná útrenningini á sjógv.
Endastuðulin er ikki eksisterandi á stórum økjum og
mangla 1-2 stórir steinar eystanfyri.

Undirføring

Endastuðul manglar steinar
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OYGGJARVEGURIN, NORÐARA RINGVEGSUNDSÁ
ST 83 V/ÁNNA GRØV
Støðulýsing:
Konstruktiónin er merkt av tæring og flosnan.
Samanstoypingin millum nýggju og gomlu brúnna hava
ein hæddarmun á uml. 0,5 m. Her eru týðilig tekin um
máan av tilfari omaná. Bilverja manglar móti suður.

Forvitringar í vanga norðursíðu

Yvirkoyring

Hæddarmunur í skoyti

Undirføring

29

OYGGJARVEGURIN, SUND SÁ-MJØRKADAL
ST 86B NORÐADALSSKAR Ð
Støðulýsing:
Konstruktiónin er merkt av tæring og flosnan. Við
norðara kantbjálka er kanturin sera illa flosnaður.
Vandi er fyri niðurrapan. Samanstoypingin millum
nýggju og gomlu brúnna hava ein hæddarmun á uml.
0,5 m. Her eru týðilig tekin um máan av tilfari omaná.
Bilverja manglar móti suður.

Sjónlig armering við plátuenda

Yvirkoyring

Undirføring
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OYGGJARVEGURIN, MJØRKADALI-HVILVT
ST 88 MJØRKADAL
Støðulýsing:
Yvirbygningurin er í ringum standi við umfatandi
niðurbróting av betong og sjónlig armering á báðum
síðum. Bilverja manglar á báðum síðum.

Sjónlig armering í eystara vanga

Yvirkoyring

Hol upp í gjøgnum dekk í eystur síðuni

Undirføring

Sjónlig armeringsjørn í vestara kantbjálka
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OYGGJARVEGURIN, MJØR KADALI-HVILVT
ST 92 MJÓSTÍGGJ
Støðulýsing:
Yvirbygningurin og tveir av vangunum eru í ringum
standi, har nógv betong er flosnað burtur. Bilverja
manglar á báðum síðum. Tæring í skoyti millum
brúgvaplátur.

Yvirkoyring

Tæring í yvirsíðu á báðum vangum

Tæring í skoyti millum brúgvaplátur

Undirføring
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OYGGJARVEGURIN, MJØR KADALI-HVILVT
ST 92 MJÓSTÍGGJ
Støðulýsing:
Yvirbygningurin og tveir av vangunum eru í ringum
standi, har nógv betong er flosnað burtur. Bilverja
manglar á báðum síðum. Tæring í skoyti millum
brúgvaplátur.

Yvirkoyring

Tæring í yvirsíðu á báðum vangum

Tæring í skoyti millum brúgvaplátur

Undirføring
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HVALBIARVEGURIN, VEG AMÓTIÐ 35SANDVÍKARTUNNILIN
SU 6 STÓRA TRÆBÚGV, HVALBA
Støðulýsing:
Upprunaligi parturin av brúgvaplátuni er illa farin.
Dekklagið er leyst á allari undirsíðuni og kann smella
uttan ávaring.

Yvirkoyring

Undirføring
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FROÐBIARVEGURIN, TVØ ROYRI-FROÐBA
SU 33 BRÚGVIN Á BØ, FROÐBA
Støðulýsing:
Yvirbygningurin er illa farin og mælt verður til, at
viðurskfitini verða betraði innan leingi. Støðumetingin
er m.a. grundað á manglandi bilverju.

Yvirkoyring

Undirføring
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