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Løgtingsmál nr. 143/2018: Uppskot til løgtingslóg um nýggjan innkomuveg til Tórshavn 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um  

nýggjan innkomuveg til Tórshavn 

 

 

 

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað 

at skipa fyri, at nýggjur innkomuvegur 

verður gjørdur frá Kaldbaksvegnum, 

umvegis Skarðshjalla móti rundkoyringini 

við Hvítanesvegin oman fyri munnan til 

Eysturoyartunnilin, og síðani norður um 

Havnina til Villingardalsvegin. 

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar til verkætlanina 

kunnu í mesta lagi vera 114 mió. kr. 

 

§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og fer úr gildi 

31. desember 2025.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Orsøkin til, at lógaruppskotið verður gjørt, er at fáa til vega materiella heimild til at fara undir 

at gera nýggja farleið til og frá Tórshavn og at geva Løgtinginum møguleika at taka støðu til 

málið.  

Verklagslógin snýr seg um landsins part av verkætlanini, men vegurin verður eitt úrslit av 

samstarvi millum Landsverk, Tórshavnar kommunu og Eystur- og Sandoyartunlar. Avtalað er, 

hvat ávikavist land, tunnilsfelag og kommuna skulu gera og fíggja. 

 

Innkomuvegur til Tórshavn 

 

Støðan 

Sera nógv og alsamt vaksandi ferðsla er til og frá Tórshavn eftir Kaldbaksvegnum, sum tarnar 

ferðsluni á vegastrekkinum frá Sandvíkarhjalla, eftir Hvítanesvegnum og til Eystara Ringveg. 

 

Í miðal er ferðslan á Kaldbaksvegnum útvið 9.000 akfør um døgnið gerandisdagar, og hon 

veksur alsamt. Arbeiðið við Eysturoyartunlinum gongur væl, og hann verður boraður ígjøgnum  

vár. Ferðslan fer at vaksa enn meira, tá ið Eysturoyartunnilin verður liðugur í 2020. Roknað 

verður við einum ferðslulopi. 

 

Tí er neyðugt veruliga at fara undir at gera innkomuvegin, sum kann leiða ferðsluna uttan um 

bygt øki og inn til býin við íbindingarvegum.  

 

Peningur hevur verið játtaður til innkomuvegin av og á í 14 ár, og umleið 37 mió. kr. eru brúktar 

higartil til vegagerð og brúgvar. Arbeiðið hevur ligið stilt síðan 2014, men  avtala er gjørd 

millum Eystur- og Sandoyartunlar og Landsverk um móttøku av gróti til innkomuvegin. 

Arbeiðið er farið í gongd. 

 

Umframt eitt vegastrekki upp á 750 metrar eru brúgvar gjørdar við Flatarvegin, við Sundsvegin 

og við Klingruvegin.  

 

Játtanirnar hava tó verið ov lítlar, og trupult hevur verið at fingið eina endaliga semju um 

linjuføringar og annað, so verulig gongd er ikki komin á. 

 

Verkætlan og kostnaður 

Semja varð gjørd millum Samferðslumálaráðið og Tórshavnar Kommunu í oktober 2016 um  

innkomuvegin. Á fundi millum landsstýrismannin í samferðslumálum, borgarstjóran í 

Tórshavnar kommunu og onnur tann 22. november 2018 var niðurstøðan, at semjan stendur 

við um linjuføringar og annað. Sí fylgiskjal 1: Mynd av Innkomuvegnum til Tórshavn. 

 

Eftir semjuni skal innkomuvegur (farleið) til Tórshavn gerast frá Kaldbaksvegnum til 

Oyggjarvegin (A-F). Fyrsti partur av verkætlanini er vegagerð, frá Kaldbaksvegnum til 

Villingardalsvegin (A-E). Landsverk metir, at við verandi kostnaðarstøði kostar verkætlanin 

landinum umleið 121 mió. kr. 

 

Verklagslógin snýr seg um sjálva vegagerðina (A-F). 
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Avtala var gjørd millum Eystur- og Sandoyartunlar og Landsverk um ársskiftið um móttøku av 

gróti til Innkomuvegin. Grótið er latið til útfylling við Skarðshjalla, har Innkomuvegurin til 

Tórshavn skal koma niðan frá Kaldbaksvegnum. Tað sparir landskassanum 10 mió. kr., at 

Landsverk fær grótið ókeypis frá felagnum (undantikið koyring), og at arbeiðið verður 

framt/grótið verður lagt út beinleiðis (sí niðanfyri undir eykajáttan). 

 

Tá ið ferðslutrýstið ger tað neyðugt, verður málið tikið upp um farleiðina millum 

Villingardalsvegin og  Oyggjarvegin (Krákugjógv) (E-F). Ymiskir møguleikar fyri vegagerð 

og tunnilsgerð eru kannaðir. Um tað verður ein tunnilsloysn, er ætlanin, at Tórshavnar 

kommuna og landskassin gjalda hvør sína helvt. 

 

Avtalan millum Landsverk og Tórshavnar kommunu ber eisini í sær, at ávikavist Flatarvegurin 

og Sundsvegurin verða lagdir undir tær báðar brýrnar, ið landið hevur gjørt til endamálið. 

Kommunan ger vegirnar, og landið ger íbindingar ella flættingar í landsvegin. Hetta kostar 

kommununi leysliga mett 24 mió. kr.  

 

P/F Eystur- og Sandoyartunnilin og Landsverk hava avtalað, at tunnilsfelagið ger og fíggjar 

vegin frá tunnilsmunnanum til íbinding við rundkoyring í Innkomuvegin (B-C). Hetta kostar 

tunnilsfelagnum einar 30 mió. kr. Farið verður undir arbeiðið í vár. 

 

Samanumtikið hava partarnir avtalað, hvørjar vegateinar, íbindingar og flættingar, ið ávikavist 

landið, kommunan og tunnilsfelagið varða av, og at grótið frá undirsjóvartunlinum í størst 

møguligan mun skal nýtast til hesar vegagerðir.  

 

Tilmæli 

Landsverk mælir til, at vegastrekkið frá Kalbaksvegnum til Villingardalsvegin (A-E), og 

vegastrekkið frá rundkoyringini við Hvítanesvegin til innkomuvegin (B-C), verður liðugt, tá ið 

Eysturoyartunnilin verður liðugur.  

 

Fleiri skitsur og tekningar eru gjørdar av innkomuvegnum, og hann er fluttur nakað í mun til 

aðrar útbyggingar í økinum. Nakrir teinar eru prosjekteraðir og eisini bygdir, men stórur partur 

av vegnum er ikki liðugt prosjekteraður.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Ongin verklagslóg er galdandi. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Orsøkin til, at lógaruppskotið verður gjørt, er at fáa til vega materiella heimild til at fara undir 

at gera nýggja farleið til og frá Tórshavn, og at geva Løgtinginum møguleika at taka støðu til 

málið.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Nýskipanin við lógaruppskotinum er at gera ein nýggjan innkomuveg, sum skal betra 

framkomuleika og flytføri fyri alt landið, til gagns fyri borgarar landsins og vinnu landsins. 

 

Betri vega- og tunnilssamband betrar umstøðurnar hjá borgarum at ferðast og vinnuni at 

mennast, sum kann merkja búskaparvøkstur.   
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1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Lógaruppskotið byggir á: 

 

• Avtalu millum Samferðslumálaráðið og Tórshavnar kommunu frá 7. oktober 2016 og 

niðurstøðu frá fundi nýliga millum landsstýrismannin í samferðslumálum og 

borgarstjóran í Tórshavnar kommunu. 

 

• Avtalu á fundi millum Landsverk og P/F Eystur- og Sandoyartunlar hin 13. apríl 2015, 

sum var staðfest í telduposti tveir dagar seinri. 

 

• Avtalu frá januar 2019 millum Landsverk og tunnilsfelagið um móttøku av gróti til 

innkomuvegin til Tórshavn. 

 

Lógaruppskotið hevur verið til viðmerkingar hjá Fíggjarmálaráðnum, sum vísir á, at tað skal 

byggja á íløguætlan landsstýrisins, og tað er gjørt. 

 

Landsverk og Samferðslumálaráðið hava gjørt lógaruppskotið um innkomuveg til Tórshavn í 

felag og eru samd um uppskotið. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

 

Landið 

Landsins partur av vegagerðini til innkomuvegin til Tórshavn, verður sambært Landsverki, 

mettur til at kosta umleið 121 mió. kr., og við prísvøkstri í byggitíðini, umleið 123 mió kr.  

 

Verkætlanin kann sjálvandi eisini gerast bíligari enn mett omanfyri, til dømis um 

byggivirksemið í samfelagnum verður lakari enn nú.  

 

Kostnaðarmetingin skal takast við fyrivarni, tí nakrar fyrireikingar eru eftir at gera. Ikki fyrr 

enn øll verkætlanin er prosjekterað, verkætlanin er boðin út, tilboðini eru komin inn, 

samráðingar hava verið við arbeiðstakarar og endaligur sáttmáli er gjørdur, kenna vit kostnaðin. 

Tað kunnu koma støður fyri í byggitilgongdini, sum broyta kostnaðin.  

 

Rakstur og hald av nýggju farleiðini fara at kosta umleið 1,8 mió. kr um árið. Landsverk 

fyrisitur landsvegirnar, og tað hevur umsitingarligar avleiðingar fyri stovnin at bjóða arbeiðið 

út og  hava eftirlit við verkætlanini. Harumframt skal Landsverk standa fyri rakstri og 

viðlíkahaldi.  

 

Tøk játtan til innkomuvegin var 6,0 mió. kr. í 2018, og 1,0 mió. kr. eru játtaðar í 2019. Eftir 

íløguætlan landsstýrisins verða 114 mió. kr. játtaðar til innkomuvegin til Tórshavn í 

tíðarskeiðinum 2018 – 2023.  
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Verandi íløguætlan sær soleiðis út: 

 

2018:  6,5 mió. kr.  

2019:  1 mió. kr. (biðja um eykajáttan, sí niðanfyri) 

2020:  6 mió. kr. 

2021: 12 mió. kr. 

2022: 54 mió. kr. 

2023: 34,5 mió. kr. 

Í alt  :114 mió. kr. 

 

Eykajáttan 

Viðvíkjandi arbeiðinum á Skarðshjalla (A-C í semjuni) fara at mangla 1,8 mió. kr. í ár, um 

arbeiðið við tunnilsgrótinum skal gerast liðugt.  

 

Harafturat mælir Landsverk til at prosjektera strekkið liðugt frá nýggju rundkoyrinini (C í 

semjuni) til og við íbindingunum við Villingardalsvegin/Sundsvegin. Tað er strekkið C-D og 

D-E, so klárt er at fara undir hetta arbeiðið, tá ið játtan er tøk. Kostnaðurin á prosjekteringini 

av hesum er umleið 2,2 mió. kr. Samanumtikið er tørvur á eykajáttan til innkomuvegin upp á 

4,0 mió. kr. í 2019. 

 

Kommunur 

Tórshavnar kommuna ger sambindingarvegin til Sundsvegin, til Flatarvegin og til Klingruna. 

Tað kostar leysliga mett 24,0 mió. kr.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Landsverk fyrisitur landsvegirnar, og tað hevur umsitingarligar avleiðingar fyri stovnin at 

fyrireika verkætlanina, at bjóða arbeiðið út og at hava eftirlit við verkætlanini. Landsverk 

stendur fyri rakstri og viðlíkahaldi. 

 

Lógaruppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri kommununa, tí kommunan stendur fyri 

kommununnar parti av vegagerðini.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Ferðasambandið verður betri, og tað merkir, at umstøðurnar hjá vinnuni at virka gerast betri. 

Lógaruppskotið hevur beinleiðis avleiðingar fyri byggifeløg og onnur, sum fremja 

verkætlanina. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Vegagerð broytir náttúruna, har vegur verður gjørdur. Dentur verður lagdur á tað 

fagurfrøðiliga, og at hampað verður fram við landsvegum. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum uttan tað, sum er nevnt 

omanfyri.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki týdning fyri millumtjóða sáttmálar á økinum. 
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki týdning fyri tvørgangandi millumtjóða sáttmálar. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið elvir ikki til revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri gjøld 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið heimilar landsstýrismanninum at gera fíggjarliga bindandi avtalur yvir 

fíggjarár, til tess at gera innkomuvegin til Tórshavn. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Ja Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Ja Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Í § 1 verður heimilað landsstýrismanninum at skipa fyri, at nýggjur innkomuvegur verður 

gjørdur frá Kaldbaksvegnum, umvegis Skarðshjalla móti rundkoyringini við Hvítanesvegin 

oman fyri munnan til Eysturoyartunnilin og síðani norður um Havnina til Villingardalsvegin. 

 

§ 1 ásetur eisini, at byggiútreiðslurnar til verkætlanina í mesta lagi kunnu verða 114 mió. kr. 

 

Til § 2 

§ 2 ásetur gildiskomu, og nær lógin fer úr gildi.  

 

Eftir ætlan verður vegagerðin liðug í 2023. Tað kunnu koma seinkingar fyri, og lógin fer úr 

gildi 31. desember 2025. 

 

 

 

 

Samferðslumálaráðið, 28. februar 2019 

 

Heðin Mortensen 

landsstýrismaður 

 

/ Rúni Joensen 

 

 

 

 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Mynd av innkomuvegnum til Tórshavn 

Fylgiskjal 2: Avtala um innkomuvegin til Tórshavn millum Samferðslumálaráðið og 

Tórshavnar kommunu, dagfest 7. oktober 2016 

 

 


