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

tilhoyrandi vegum 

Jenis av Rana og Bill Justinussen, løgtingsmenn, hava lagt málið fram 4. desember 2018, og 

eftir 1. viðgerð 11. november 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 landsstýrismannin í samferðslumálum. 

 

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

Justinussen) vísir á, at hóast boriútgerðin til tunnilstoymið varð útvegað á sumri 2018 - fyri 8 

mánaðum síðani - er ikki ein sentimetur boraður enn. Á borgarafundi um Dalstunnilin í 

Húsavík, sum Landsverk skipaði fyri hin 12. februar, varð upplýst, at framvegis hevur 

yvirfriðingarnevndin ikki givið loyvi, og áðrenn loyvið er givið, verður einki gjørt. Landsverk 

upplýsti á fundinum, at loyvið verður neyvan givið fyrrenn seint í vár ella tíðliga í summar. 

Tá hevur boriútgerðin hjá Landsverki staðið óvirkin í eitt heilt ár. 

 

Arbeiðið hjá tunnilstoyminum at bora Dalstunnilin verður í fyrsta lagið liðugt í 2027, tað vil 

siga um 8 ár. Hetta ætlar samgongan sambært teimum játtanum, sum higartil eru samtyktar til 

tunnilstoymið.  

Í 2018 vórðu 7 mió. kr. settar av.  

Í 2019 eru 9 mió. kr. settar av.  

Í 2020 eru 9 mió. kr. settar av. 

Í 2021 eru 12 mió. kr. settar av.  

 

Landsverk upplýsir, at tunnilstoymið kann bora fyri 20 mió. kr. um árið. Sostatt kundi 

Dalstunnilin verið boraður ígjøgnum í fyrsta lagi í 2023, tá tunnilin eftir meting hjá 

Landsverki kemur at kosta 80 mió. kr., um tunnilstoymið verður brúkt. Harafturat koma 

tilhoyrandi vegir, sum eisini krevja játtan á fíggjarlógini. Leysliga mett kann Dalstunnilin 

sostatt verða liðugtgjørdur í 2024, um full ferð verður sett á tunnilstoymið.  

 

Men samgongan hevur valt at drýggja arbeiðið. Við snigilsferðini hjá samgonguni tekur tað 

heili 8 ár at bora tunnilin ígjøgnum. Tá eru tilhoyrandi vegir ikki íroknaðir, og skal tann 

kostnaðurin leggjast afturat umframt tíðin, sum tað tekur. Ítøkiligu samtyktir samgongunnar 

benda tí á, at Dalstunnilin við tilhoyrandi vegum verður liðugur um 9-10 ár, tað vil siga í 

fyrsta lagi í 2029. Tað er long tíð hjá einum lítlum bygdasamfelagi at bíða, vitandi um 

vandarnar, sum standast av at koyra eftir verandi farleið. Politikkur samgongunnar á hesum 

økinum vekir ikki bjartskygni hjá dalbingum.  

 

Og fyri fólk í Fámjin slóknar vónin um eina skjóta loysn fyri betri farleið fullkomiliga. Tí 

samgongan hevur sagt, at “so skjótt” sum Dalstunnilin er liðugur, verður farið undir 

Fámjinstunnilin. “So skjótt” hjá samgonguni er altso um 9-10 ár. So leingi er ábyrgdarleyst at 

bíða. Tí fólkatalið í Fámjin minkar. Og tann støðan verður neyvan betri við ongum tunli 

komandi 10 árini.  

 



Við fyriliggjandi uppskoti um at bjóða verkætlanina Dalstunnilin út verður tunnilsgerðin 

framskundað og kann gerast liðug eftir stuttari tíð. Samstundis verða tunnilstoymið og 

boriútgerðin leysgivin til at fara undir Fámjinstunnilin. 

 

Eitt sjónarmið, sum kann tala ímóti at bjóða verkætlanina út til privata fyritøku at gera, er, at 

tunnilin verður dýrari, um metingarnar hjá Landsverki halda. Men hetta sjónarmiðið kann 

ikki standa einsamalt. Tí virðið av at fáa ein tunnil til Dals um tvey ár skal mótroknast í 

fíggjarliga vinninginum av at lata dalbingar bíða í 9-10 ár. Tað hevur sjálvsagt eitt stórt 

menniskjaligt og samfelagsligt virði at fáa ein tunnil 7-8 ár fyrr, enn ætlað. Hesin vinningur 

kann lættliga gerast eins stórur og tapið við at bíða í mong ár og fáa tunnilin fyri hálvan prís. 

 

Meirilutin tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað. 

 

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

viðmerkingar:  

 

Í nógv nógv ár er tosað um at gera tunnil til Dals, tó uttan at nakað ítøkiligt er komið 

burturúr. 

 

Samgongan hevur sett sær fyri, at nú er nokk tosað. Ásannandi, at tað er torført at fáa raðfest 

tunnilsgerð til smærri bygdir, hevur samgongan gjørt av at lata serligt tunnilstoymi gera 

tunlar til hesi støð. Ætlanin er, at tunnilstoymið yvir eitt áramál skal gera tunlar til Gjáar, 

Tjørnuvíkar, Fámjins umframt til Dals. 

 

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 inni-

verandi 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. Mælt 

verður somuleiðis til, at játtanin til tunnilstoymið komandi árini verður 20 mió. kr., sum er 

tann upphædd, sum Landsverk sigur, at tunnilsstoymið hevur fyri neyðini til tess at arbeiða so 

skjótt og væl sum møguligt.  

 

Verandi farleið til Dals er als ikki tíðarhóskandi, og fyri ferðandi, sum ikki eru von við 

leiðina, kann vegurin tykjast hættisligur. Men landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri 

Løgtinginum, at Landsverk metir, at verandi vegur er forsvarligur at brúka, til tunnilin eftir 

ætlan verður liðugur. 

 

Av tí, at landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum, og tað væntandi verður klárt at fara undir 

tunnil til Dals í næstum, er uppskotið óneyðugt. Minnilutin mælir tí Løgtinginum frá at taka 

undir við uppskotinum. 

Fíggjarnevndin, 20. februar 2019 

 

Bárður á Steig  Nielsen  Ruth Vang   Helena Dam á Neystabø 
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