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løgtingsmáli nr.  50/2018 Uppskot til løgtingslóg um nýggjan Fámjinstunnil við 

tilhoyrandi vegum 

Jenis av Rana, Bill Justinussen, Jacob Vestergaard, Kristin Michelsen, Kaj Leo Holm 

Johannesen, Kári P. Højgaard  og Magni Laksáfoss, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 3. 

oktober 2017, og eftir 1. viðgerð 7. oktober er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 25. og 29. januar og 5. februar 2019. 

 

Undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við Famjins Komunu og landsstýrismannin í 

samferðslumálum. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Bárður á Steig Nielsen, Jacob Vestergaard,  Kristin Michelsen og Bill 

Justinussen)  vísir á, at nú hevur boriútgerðin hjá Landsverki longu staðið óvirkin í 8 

mánaðir. Um undanfarni landsstýrismaður í samferðslumálum fekk sín vilja, hevði 

Fámjinstunnilin verið liðugt boraður í summar. Tað vildi samgongan ikki, og nú hevur 

útgerðin staðið óvirkin í 8 mánaðir. Hetta er bara orsakað av vánaligum politiskum handalagi 

og einum løgnum illvilja móti fámjiningum.  

 

Í nýggju samferðsluætlanini hjá Landsverki fyri tíðarskeiðið 2018-2030 verður sagt, at ikki er 

neyðugt at gera tunnil til Fámjins, men heldur at betra um vegin. Prísurin at gera veg verður 

mettur at vera 40-45 mió. kr., meðan tunnilin verður mettur at vera 55-65 mió. krónur. Tá 

hugsað verður um, hvussu ómetaliga nógv tryggari og betri farleið ein tunnil er, er óskiljandi, 

at Landsverk mælir til vegagerð heldur enn tunnil. Sambært fólki, sum búgva í Fámjin, er ein 

orsøk til lága ferðslutíttleikan vánaliga og ótrygga farleiðin. Eisini verður hildið, at høvuðs-

orsøkin til fólkaminking í Fámjin er vánaliga farleiðin.  

 

Enn búgva fólk í Fámjin. Tí er umráðandi, at tunnil verður gjørdur sum skjótast fyri at gera 

tað møguligt hjá fólki at flyta til Fámjins. Tí har, sum fólk búgva, og trivnaður er, flyta fólk 

til. Men har, sum øskukalt er, er lítil vón fyri búseting.  

 

Føroyska søgan prógvar, at har, sum politikarar vóru ov seinir at gera góða farleið, doyði 

bygdin út. Múli er gott dømi um hetta. Í viðmerkingunum til uppskotið um at gera veg til 

Múla søgdu uppskotssetararnir, at nú var síðsta útkall at gera vegin, annars var vandi fyri, at 

bygdin doyði út. Og tíverri hendi tað. Vegurin kom ov seint og Múli gjørdist manntóm. 

 

Lítla ferðslan á Fámjinsvegnum avspeglar fyrst og fremst, at farleiðin er vánalig, og at fólk, 

oftari enn gott er, velja at sita heima. Lítla ferðslan kann als ikki, so sum Landsverk annars 

leggur til grund, brúkast sum orsøk til ikki at gera tunnil. Beint øvugt eigur lítla ferðslan at 

skunda undir politisku skipanina at fáa gjørt farleiðina trygga og brúkiliga beinanvegin.  

 

Ferðslutíttleikin um Vestmannasund og Leirvíksfjørð var sera lítil, samanborið við 

ferðslutíttleikan, nú undirsjóvartunlarnir eru gjørdir. Tað prógvar, at verandi ferðsla á einum 

vegastrekki við vánaligari farleið, einki sigur um, hvussu ferðslan verður, tá farleiðin er 

vorðin trygg og brúkilig. 



Við hesum viðmerkingum mælir meirilutin til at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen og Helena Dam á Neystabø ) hevur hesar 

viðmerkingar: 

Samgongan hevur staðfest, at tað er torført at fáa raðfest tunnilsgerð til smærru bygdirnar, og 

hevur tí gjørt av at lata serligt tunnilstoymi gera tunlar til hesi støð. Ætlanin er, at tunnils-

toymið yvir eitt áramál skal gera tunlar til smærru bygdirnar.  

 

Minnilutin ásannar, at avmarkaða játtanin til tunnilstoymið ger, at tað fer at taka mong ár at 

fáa hesar tunlar gjørdar lidnar. Tí heldur minnilutin, at rættast er, at íløguætlanin fyri 

inniverandi ár verður endurskoðað sum skjótast við tí fyri eyga at staðfesta, hvørt ætlaðar 

íløgur ikki verða gjørdar og tískil kunnu útsetast og víkja fyri hægri játtan til tunnilstoymið.  

 

Í løtuni eru 4 tunlar í gerð ella við at fara í gongd. Minnilutin metir ikki, at tað er ráðiligt at 

fara undir enn ein tunnil við tí avleiðing, at tunlarnir Norður um Fjall enn einaferð fara aftur-

um í røðini. Hinvegin metir minnilutin, at verandi arbeiði kann og eigur at verða fram-

skundað.  

 

Annars heldur minnilutin, at tað hevði tænt øllum pørtum, um breið semja fekst um raðfesting 

av íløgum á samferðsluøkinum soleiðis, at arbeitt varð miðvíst við at menna og tryggja, at 

samferðslukervið til einhvørja tíð nøktar samtíðarinnar krøv og tørv. 

  

Haraftrat hava Helena Dam á Neystabø og Ruth Vang ta viðmerking, at nú, ið farið verður 

undir at bora Hvalbiartunnilin, eigur landsstýrið at bera so í bandi, at grót úr Hvalbiar-

tunlinum verður brúkt til vegaføringina í sambandi við Famjinstunnilin.  

 

Harafturat hevur Pauli Trond Petersen ta viðmerking, at nú farið verður at bora Dalstunnilin 

so skuldi samgongan sett eitt áramál á, nær tunlarnir til Tjørnuvíkar, Gjáar og Fámjins verða 

liðugt boraðir. Ynskir man, at hesir tunlar standa lidnir í 2025, so átti samgongan at raðfest 

hesar pengar í játtanarkørmunum í vár soleiðis, at fólkið, ið býr á hesum plássum, veruliga 

kundu sæð, at nú hendir nakað veruligt, bygdunum at frama. 

 

Við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum 

frá at samtykkja uppskotið. 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 20. februar 2019 
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