Fjøruvegurin í Runavík hevur verið ávegis í fleiri ár. Kommunan hevur bygt nakað av vegnum
fram við fjøruni, so hvørt tørvur og játtan hevur verið til tað. Í 2018 játtaði landið 2,5 mió kr til
at projektera Fjøruvegin.
Ferðsluframrokningar vísa, at ferðslumynstrið við Skálafjørðin broytist, soleiðis at ferðslan á
landsvegnum á Glyvrum og Lambareiði ikki veksur stórvegis, tá Eysturoyartunnilin letur upp,
tí pendlaraferðsla fer til Eysturoyartunnilin, tvs úteftir heldur enn inneftir fjørðinum. Inni í
Runavíkini og við Skúlan við Løkin (skúlin liggur við landsveg) veksur ferðslan úr 3500 til
7000 akfør um samdøgrið.
Lastbilaferðslan er í dag 7% á Gøtueiði og 5% á Lambareiði. Um vit siga, at hon verður 7%
eftir Fjørðuvegnum, er talan um umleið 500 lastbilar um dagin, ella 250 lastbilar í hvønn
rætning
Á fundi í desember 2018 um Innkomuvegin til Havnar og Fjøruvegin nevndi Runavíkar
kommuna, at Fjøruvegurin mest var ætlaður til tungu ferðsluna, frá Bakkafrosti og til og frá
norðurøkinum, meðan ætlanin var, at persónbilaferðslan framvegis skuldi fara gjøgnum býin.
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FJØRUVEGURIN / INNKOMUVEGURIN TIL RUNAVÍKAR
Strekkið, sum talan er um at gera til ein framtíðar Fjøruveg, er í hesum deilt upp í fylgjandi
deilstrekkir:










A1 grønt,
A1 Blátt
A2 lilla
A2 grønt
C1 reytt
B3 beige
A3 grøn
B2 blátt
B1 orangebrúnt

Á mynd 1 síggjast deilstrekkini:

Mynd 1 Deilstrekkir, býtt upp í Navn og litir

Í hesum uppriti verður greitt nærri frá teimum einkultu deilstrekkjunum saman við eini
kostnaðarætlan fyri hvørt deilstrekkið.
Grundarlagið fyri deilprojektunum og kostnaðarmetingunum er tilfar, sum EM ráðgeving hevur
gjørt saman við Runavíkar kommunu.
Síðst í uppritinum er uppskot til eina semju um, hvat er landsins partur, og hvat er
kommununnar partur.
So vítt Landsverk er kunnað, hava 2 fundir verið millum Samferðslumálaráðið og Runavíkar
kommunu, og partarnir hava avtalað munnliga, hvussu býtið skal verða.
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LÝSING AV DEILPROJEKTUNUM VIÐ KOSTNAÐARMETING
Á mynd 2 eru deilstrekkini deild upp, har kostnaðurin fyri hvørt strekkið eisini er víst á.

Mynd 2. Deilstrekkir við kostnaðarmering fyri hvørt strekkið

A1 Grønt:
Á hesum strekki eru 3 uppskot gjørd. Landsverk og Runavíkar kommuna eru ikki á einum máli
um, hvør loysnin er tann rætta. Her verður lýst tann loysnin, sum Landsverk mælir til og tann,
sum Runavíkar kommuna mælir til.
Uppskot 1, sum er loysnin, Landsverk mælir til:
Projektið fevnir um at gera ljósstýring til ferðsluna við vegamótið Glyvravegur/Bakkavegur.
Vegirnir verða breiðkaðir, sokeiðis at høgra- og vinstrasnaringarbreytir verða gjørdar.
Vegaføringin fylgir linjuføringini á Bakkavegnum, áleið 100m oman frá vegamótið
Glyvravegur/Bakkavegur.
Síðani er vegurin lagdur nakað niðanfrá verandi vegi. Harvið
verður hallið á vegnum ikki so bratt, sum tað er í dag. Íbindingin oman á Bakkafrost verður
sunnan fyri verandi íbinding.
Kostnaðarmeting 5 mio kr

Mynd 3: Uppskot 1:Verandi íbinding Glyvravegur/Bakkavegur við ferðsluljósum
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Uppskot 2:
Innkomuvegur Norð – T-krossur: henda loysn fevnir um at gera eitt nýtt vegamót millum
Glyvraveg og Bakkaveg. Glyvravegur og Bakkavegur verða tillagaðir í hædd og linjuføring,
so teir kunnu knýtast til nýggja innkomuveg Norð.
Við hesi loysn fær ferðslan norðanifrá og sunnanifrá framíhjárætt og kann koyra uttan
forðingar, tvs. uttan at noyðast at halda av í vegamótinum Glyvravegur / Bakkavegur.
Innkomuvegur Norð hevur hesar sveiggjbreytir:
Sveiggjbreyt til ferðslu norðanifrá, sum skal yvirum innkomuvegin og til Glyvraveg.
Sveiggjbreyt til ferðslu sunnanifrá á Glyvraveg, sum skal út á vestaru breyt á innkomuvegnum.
Sveiggjbreyt til ferðslu sunnaneftir, sum skal inn til Bakkaveg (oman til Bakkafrost).
Sveiggjbreyt til ferðslu á Bakkavegnum, sum skal út á eystaru breyt á innkomuvegnum.
Kostnaðarmeting 9,2mio kr

Mynd 4: Uppskot 2: Verandi íbinding Glyvravegur/Bakkavegur verður flutt longur suður og verður ljósregulerað

Landsverk mælir til, at loysn A við kostnaðarmeringini 5 mio kr, verður gjørd.
A1 Blátt
Hetta strekkið er áleið 700m langt. Her skal gerast 300m av nýggjum vegi, umframt at 400m av
vegi skal gerast á verandi uppfylling.
Vit hava gjørt útrokningar við erfaringstølum hjá Landsverki, og verður hetta mett til
300m*22000kr + 400m * 12.000 kr = 11,2 mio
Metingin hjá Runavíkar kommunu er 13.0 mio kr., og er hetta á góðari leið.
Runavíkar kommuna hevur ætlanir um at ein gøta skal verða ímillum Glyvra strond og býin
við eini undirføring. Hetta er ikki innroknað í prosjektið. Eitt uppskot til eina undirføring undir
vegin kostar umleið 1 mio kr, tá er sjálv gøtan ikki íroknað.
13.0 mio kr
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A2 lilla:
Verandi vegur verður umbygdur.
3.0 mio kr
A2 grønt:
Umlegging og umbygging av vegi og vegamóti við Gulastein. Eisini skal ein partur av ASB
bygningi takast niður
6.0 mio kr
C1 Reytt:
Gjørd eru 3 uppskot .Í hesum vera umrødd 2 av teimum. Uppskot1 er loysnin, sum Landsverk
mælir til og Uppskot 2, sum er ein tunnil, er prosjektið, sum Runavíkar kommuna mælir til:
Uppskot 1
Ein loysn har Fjøruvegurin, sum verður førdur parallelt við verandi veg, við eini íbinding
ímillum, so atkoma er til handlarnar.
Í hesi loysnini eru sveiggjbreytir til ferðslu, sum skal inn á nýggja Fjøruvegin.
11 mio kr

Mynd 5: Uppskot 1 Fjøruvegurin verður førdur parallelt við verandi Fjøruveg
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Uppskot 2
Ein loysn, har gjøgnumgangandi ferðslan verður førd gjøgnum bátahylin í eini lokarennu.
Íbinding til virkini á Rókahavnini er vestan fyri lokarennuna. Íbinding til handlarnar er frá
Rókavegnum.
Loysnin brúkar vegaføringina á Rókavegnum, so sum hon er prosjekterað í Eysturoyartunnilsverkætlanini, fram til íbindingina millum Fjøruvegin og rundkoyringina frá
Eysturoyartunlinum.
Verkfrøðingarfelagið Spenn hevur mett jørð- og betongarbeiðið at gera eina lokarennu, tá er
ventilering, ljós og pumpur ikki við. Prísurin fyri jørð- og betongarbeiðið er sett til 125 mio kr.
Landsverk hevur ikki royndir við lokarennum og kunnu tí ikki meta prísin fyri ventilering,
ljós og pumpur, sum ikki er íroknað prosjektinum .
Prísurin fyri lokarennu og íbindingarnar í Rókavegin, uttan ventilering, ljós og pumpur:
135 mio kr

Mynd 6: Uppskot 2 Tunnilsferðslan verður førd gjøgnum bátahylin í eini lokarennu

A3 grønt
Uppfylling út í havnarlagið, bøtir fyri økismissi til tann nýggja vegin, mist parkeringspláss og
ruskpláss.
8,5 mio kr
B3 beige
Økið má umskipast, við tað at Fjøruvegurin við lokarennu fer at taka ein part av økinum og
broyta atkomuviðursiftini.
3,0 mio kr.
Fyri tí loysnini, sum Landsverk heldur verða nøktandi, er ikki neyðugt við A3 og B3.
Um Runavíkar kommuna metir hetta er neyðugt, kann kommunan bera kostnaðin av tí.
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Ferðslugrannskoðan:
Vegamóti Glyvravegur /Bakkavegur er sent til ferðslugrannskoðan við 2 uppskotum til
samanlíkningar.Tað er uppskot 2 sum er samanlíkna við at vegamóti verður evnað sum ein
rundkoyring
Eingin ferðslugrannskoðan er gjørd av uppskoti 1, sum er eitt vanlig íbinding, sum verður
ljósregluerað. Mælt verður til, at hetta verður gjørt saman við eini ferðslugrannskoðan av
restini av prosjektinum.
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UPPSKOT TIL BÝTI ÍMILLUM LAND OG RUNAVÍKAR KOMMUNU
Fyri at fáa betri umstøður at gera eina býarmiðju ynskir Runavíkar Kommuna at gera eina
lokarennu á reyða strekkinum , sum eisini er lýst við C1, mynd2, soleiðis at býarmiðjan og
marinuøkið kunnu knýtast saman.
Allar metingar og kostnaðir eru sambært notatinum frá Runavíkar Kommunu um Fjøruvegin
(2018).
Vit hava í hesum uppritið nýtt 20% til ókendar útreiðslur.
Tann loysnin, sum Landsverk heldur vera nøktandi:
Deilstrekkir
A1 grønt
A1 blátt
A2 lilla
A2 grønt
C1 reytt uppfylling og veg+B1 brúnt
Pendlarapláss
annað
Íalt
Við ókendum útreiðslum á 20% verður
hetta

mio kr
5
13
3
6
11
5
4
47
57

Loysnin við lokarennu kostar tilsvarandi, tá ið útreiðslurnar til ventilering, ljós og pumpur í
sambandi við lokarennuna, ikki eru við:
Deilstrekkir
A1 grønt
A1 blátt
A2 lilla
A2 grønt
B1 brúnt
B3 beige
C1 tunnil + B2 blátt uttan ventelering, ljós og
pumpur
A3 grønt
Pendlarapláss
annað
Íalt
Við ókendum útreiðslum á 20% verður hetta

mio kr
5
13
3
6
3
3
135
9
5
4
186
223
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Sum Landsverk er kunnað um, er avtalað gjørd millum Samferðslumálaráðið og Runavíkar
kommunu um kostnaðarbýtið.
Avtalað er, at parturin hjá landinum verður fylgjandi:
A1 grønt
A1 Blátt
C1 reytt og B1 brúnt
Íalt
Við 20% ókendum

5 mio kr
13 mio kr
11 mio kr
29 mio kr
35 mio kr

Parturin hjá Runavíkar kommunu verður:
A2 grønt
6 mio kr
A2 lilla
3 mio kr
Pendlarapláss
5 mio kr
Annað
4 mio kr
Íalt
18 mio kr
Við 20% ókendum 22 mio kr

Um Runavíkar kommuna ynskir at gera lokarennu, kann Runavíkar kommuna gjalda munin
ímillum 11 mio kr og tann prísin lokarenna við ventilering, ljósi og pumpum kemur at kosta:
Landsverk hevur fyrr gjørt líknandi avtalu, í Miðvági, har Landsverk metti, at loysnin við
kanalisering var nøktandi og kommunan ynskti rundkoyring. Avtala bleiv gjørd, har Miðvágs
kommun rindaði munin ímillum kanalisering og rundkoyring.
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