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Løgtingsmál nr. 84/2018: Uppskot til løgtingslóg um nýggjan tunnil til Dals við 

tilhoyrandi vegum 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg 

 

um 

 

nýggjan tunnil til Dals við tilhoyrandi vegum 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at skipa fyri, at 

1) nýggjur tunnil verður gjørdur til Dals, 

og 

2) landsvegur verður gjørdur frá 

tunnilsmunnanum Húsavíkarmegin til 

verandi landsveg í Húsavík, og 

landsvegur verður gjørdur frá 

tunnilsmunnanum Dalsmegin til 

verandi landsveg í Dali. 

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar til verkætlanina 

kunnu í mesta lagi verða 150 mió. kr. 

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir hon er kunngjørd og fer úr gildi 31. 

desember 2021. 

 

 

 

 

 

Almennar viðmerkingar 

Hósdagin 8. november viðgjørdi Løgtingið uppskot um at gera tunnil til Fámjins. Undir hesi 

viðgerð varð tosað um aðrar tunlar, serliga tunnilin til Dals. Partur av tosinum var um 

trygdina á Dalsvegnum og nevnt varð, serliga av løgmanni og framsøgumanni 

Javnaðarfloksins, at hesin vegur var hættisligur at koyra eftir. Í hesum sambandi varð notat 

frá Landsverki endurgivið umframt úttalilsir frá fólkum, sum brúka hesa farleið, m.ø. 

teimum, ið koyra olju til bygdina. Frá teimum varð sagt, at neyðugt var at tøma alla oljuna 

uttan hana, ið skal til bygdina, úr bilinum, áðrenn ráðiligt var at koyra á vegnum, sum "nær 

tað skal vera, kann fara í havið", sum teir báðir javnaðarmenninir málbóru seg. Og tí mettu 

teir og fleiri, at tunnilstoymið átti at gjørt Dalstunnilin áðrenn Fámjinstunnilin. 
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Notat Landsverks er greitt og verður endurgivið niðanfyri: 

"NOTAT UM FÁMJINSTUNNIL OG DALSTUNNIL 

Samferðslumálaráðið hevur heitt á Landsverk um at gera eitt stutt notat, har Famjinstunnilin 

og Dalstunnilin verða samanbornir og raðfestir. 

Ætlanin er, at tunnilstoymið hjá Landsverki skal gera báðar tunlarnar, harafturat eru 

Tjørnuvíkartunnilin og Gjáartunnilin nevndir sum tunlar, ið tunnilstoymið skal gera. 

Endamálið við tunnilstoyminum er at gera tunlar til smærru bygdirnar, og fyrimunurin er, at 

teir kunnu gerast fyri kostprís í tann mun, fíggingin røkkur á hvørjum ári. 

Niðanfyri eru verkætlanirnar Fámjinstunnil og Dalstunnil lýstar. Avbjóðingar eru á báðum 

farleiðunum í dag, men ikki somu avbjóðingar. 

Farleiðin til Fámjins liggur høgt, við Ørðaskarð er hæddin 280 metrar yvir sjónum, og har er 

sera vindhart. Kavi kann eisini leggjast á farleiðini, men tað er ikki størsti trupulleikin. Ein 

part av leiðini er grót skrásett at koma á vegin, men talan er í flestu førum um smágrót. 

Farleiðin til Dals er smøl og vegurin liggur ein langan tein á eini “hyll”, har tað er steyrrætt 

í havið í niðara borð og eisini høgt uppfyri í ovara borð. Trupulleikar eru av, at tað ríður 

undan vegnum, og av at grót ríður oman á vegin úr erva. 

Um raðfestast skal vegatøkniliga og av trygdarávum hevur Dalstunnilin hægri raðfesting enn 

Famjinstunnilin. Partar av Dalsvegnum eru í so ringum standi, at vandi er fyri, bæði at tað 

ríður undan vegnum, og at grót ríður á vegin, og at vegurin tí ikki verður farbarur í longri 

tíð. Hesin vandin er væl minni á Fámjinsvegnum, men har er tað harafturímóti veðrinum, 

vandi kann standast av, soleiðis at koyrast kann ikki til og frá bygdini, tá veðrið er ringt. 

Tað sum talar fyri at byrja við Fámjinstunlinum er, at tað er lættari at fara undir hesa 

verkætlanina. Tunnilstoymið er nýtt og Landsverk skal menna førleikan at gera tunlar aftur, 

Fámjinstunnilin liggur uttanfyri bygt øki meðan Dalstunnilin liggur í bygdum øki. Bæði 

tunnilsmunnin í Húsavík og í Dali eru tætt við hús, og hetta kann gera arbeiðið við 

spreinging og øðrum virksemi truplari. Landsverk hevur eitt verkstað í Ørðavík, har 

tunnilsmaskinurnar kunnu verða viðlíkahildnar og umvældar, umframt at tað allarhelst 

verður lættari at sleppa av við grótið frá tunnilsgerðini í Suðuroynni. 

Kostnaðurin at gera fyrsta tunnilin vil vera eitt sindur hægri enn at gera eftirfylgjandi tunlar, 

tí Landsverk skal fáa neyðugar maskinur og útgerð til tunnilsgerð til vegar aftur. Í ár verða 5 

mió kr nýttar til hetta, og talan er um brúkta útgerð. Tá tunnilstoymið er farið undir at gera 

tunlar aftur verður tørvur á at keypa nakað afturat og at umvæla og endunýggja útgerðina so 

hvørt. Hesar útreiðslur verða nakað lægri komandi árini, hetta verður innroknað í kostnaðin 

av tunlinum arbeitt verður í. 

Samanumtikið: 

Landsverk metir, at Dalstunnilin er munandi meira átrokandi enn Fámjinstunnilin, tá talan 

er um trygd og vanda fyri, at farleiðin ikki verður tøk í longri tíð. 



 

3 / 4 

 

Vandunum á Dalsvegnum kanst tú sum bilførari ikki verja teg fyri, tað kann ríða undan 

vegnum og á vegin. Veðrið er størsta avbjóðingin á Famjinsvegnum og tí vandanum kanst tú 

sum bilførari verja teg fyri, serliga nú ein veðurstøð boðar frá um koyrilíkindini á ringasta 

strekkinum. 

Á farleiðini til Famjins mælir Landsverk til heldur at tryggja verandi veg enn at gera ein 

tunnil. Um politisk avgerð verður tikin um at gera tunnil til Famjins, mælir Landsverk til, at 

hann verður raðfestur hjá tunnilstoyminum eftir Dalstunnilin og Tjørnuvíkartunnilin". 

Heini Olsen, fyrrverandi deildarleiðari hjá Landsverki, hevur eisini mett um Dalsvegin. Úr 

brævi, hann skrivaði fyrr í ár, endurgeva vit: 

"Dalsvegurin hongur á jarnboltum. 

  

»Gamli Kristian«, Jensen, úr Kvívík, sum í sínari tíð, í sambandi við el-verkið í Vági, var við 

til at bora Føroya fyrsta tunnil, og, eins og undirritaði, av egnum lívlongum arbeiði kendi 

hvønn stubba av føroyska vegakervinum, segði mær, einaferð vit koyrdu til Dals, at hetta var 

vandamiklasta vegastrekki í Føroyum. 

  

Hetta var tí, at vegurin í veruleikanum hekk og enn hongur á jarnboltum, sum í sera bratta 

skráanum í niðara borði í bjarglendinum høvdu verið settir niður í boraði hol, og tá hesir 

boltar eru rustaðir burtur, er vegurin eisini horvin. 

  

Nær tað verður, er ilt at siga; men teir hava nú hildið í væl meira enn mansaldur, so fyri at 

tryggja mannalív má Dalstunnilin verða hin fyrsti í røðini". 

 

 

Aktuella uppskotið hevur sum endamál at taka atlit at og ábyrgd av metingum Landsverks og 

annara og fáa gerðina av Dalstunlinum bodna út, fyri at fáa hendan gjørdan í skundi. At bíða 

eftir tunnilstoyminum, hvørs grundhugsjón er at minimera kostnaðin við m.a. bert at arbeiða í 

dagtíð, má, út frá oman fyri endurgivnu metingum teirra serkønu, metast ábyrgdarleyst, m.a. 

vegna stóra tíðarmunin millum boritoymið og privatu boringarnar. Fer boritoymið til verka, 

fara, sambart løgmanni, komandi 4-5 árini afturum, áðrenn dalsfólk fáa eina trygga farleið, 

meðan mett verður, at privat feløg óivað fara at megna arbeiðið uppá triðingstíðina av hesum. 

 

At lata dalbingar liva við einum vegi, sum av Landsverki og leiðandi politikarum verður so 

lemjandi lýstur, sum Dalsvegurin verður, meta vit uppskotsetarar vera ábyrgdarleyst, og 

leggja vit uppskotið fram, fyri at fáa tunnil til Dals gjørdan so skjótt, sum yvirhøvur til ber.  

 

 

 

Fígging 

Verkætlanin kostar 150 mió. kr., sum verður býtt út á 50 mió. kr. fyri hvørt fíggjarár 2019-

2021. 

Lógin fer úr gildi 31. desember 2021. 

 

Serligar viðmerkingar 

Til § 1 

Landsstýrismanninum verður heimilað at skipa fyri at gera nýggjan tunnil úr Húsavík til Dals, 
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og at gera landsveg frá tunnilsmunnanum Húsavíkarmegin til verandi landsveg í Húsavík, og 

frá tunnilsmunnanum Dalsmegin til verandi landsveg í Dali. 

Byggiútreiðslurnar til verkætlanina kunnu í mesta lagi verða 150 mió. kr. 

 

Til § 2 

Lógin fær gildi 1. Januar 2019 og fer úr gildi aftur 31. desember 2021. 

 

 

 

 

Á Løgtingi, 20. november 2018 

 

 

   Jenis av Rana    Bill Justinussen   

 


