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Løgtingið

Løgtingsmál nr. 161/2018: Uppskot til løgtingslóg um at breiðka vegateinin til Funningsfjørð

Uppskot til
Løgtingslóg um at breiðka vegateinin til Funningsfjørð

§ 1. Landsstýrismanninum verður heimilað at
skipa fyri at breiðka vegateinin frá Millum
Fjarða til Funningsfjarðar og ígjøgnum
bygdina Funningsfjørð.

Stk. 2. Byggiútreiðslurnar til verkætlanina
kunnu í mesta lagi vera 15 mió. kr.
§ 2. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd og fer úr gildi 31.
desember 2021.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar:
Vegateinurin frá Millum Fjarða til Funningsfjarðar er undir stórum trýsti. Ferðslan er økt og er
vorðin munandi tyngri seinastu árini. Seinasta ferðsluteljingin varð gjørd í 2012. Tá var ferðslan
492 bilar um dagin. Men síðani 2012 er vinnuvirksemið nógv vaksið. Hetta hevur við sær, at stórir
lastbilar og trailarar dagliga koyra eftir vegnum. Eisini er ferðavinnuvirksemið økt munandi. Serliga
eru tað ferðamálini Elduvík og Gjógv, sum eru vorðin alsamt betur umtókt. Gjøgnum stóran part av
árinum koyra bussar fullir av ferðafólki til hesar vøkru náttúruperlurnar.
Vegurin er einsporaður størsta partin av teininum. Persónbilar kunnu illa møtast, meðan stórir bilar
als ikki kunnu møtast. Eisini inni í bygdini er vegurin einsporaður og hevur við sær stóran váða fyri
børn og vaksin, sum eru til gongu. Ongin vegøksl er og enn minni gongubreyt. Tí ganga fólk í
veruleikanum úti á vegnum, har bilarnir koyra.
Neyðugt er at breiðka vegin. Skotið verður upp at játta 15 mió. til at dagføra vegin til tvíbreytaðan
veg. Í munnligum fyrispurningi til Henrik Old, 27. september 2017, upplýsti landsstýrismaðurin, at
Landsverk metir kostnaðin at vera umleið 12 mió. krónur. Men ivasamt er, um landsstýrismaðurin í
metingini hevur roknað vegateinin inni í sjálvari bygdini við. Tað er ógvuliga neyðugt at taka
hendan teinin við, tí tað er har, størsti vandin fyri ferðsluvanlukkum er.
Vert er at hava í huga, at breiðkan av hesum vegateini er bílig í mun til so nógvar onnur
vegaverkløg. Lendið er slætt, har verandi vegur liggur. Lítið og einki er neyðugt at spreingja. Talan
verður í mestan mun um graviarbeiði og ífylling umframt asfalting. Talan er um umleið 1.800
metrar, sum skulu breiðkast.

Fólkatalið í teimum fýra bygdunum norðanfyri vegateinin er ikki stórt; 55 í Funningsfirði, 19 í
Elduvík, 51 í Funningi og 32 við Gjógv. Tí er hugsandi, at politiski áhugin fyri økinum er lítil.
Lógaruppskotið hevur ikki verið til ummælis.

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
Fíggjarligar avleiðingar fyri landið
Mett verður, at fíggjarliga avleiðingin av uppskotinum fyri landskassan verður á leið 7,5 mió. kr. í
2019 og 2020.
Fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar
Uppskotið hevur ongar fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar.
Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur ikki við sær umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur.
Avleiðingar fyri umhvørvið
Uppskotið hevur ikki við sær avleiðingar fyri umhvørvið.
Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum
Uppskotið hevur jaliga avleiðing fyri bygdirnar Funningsfjørð, Elduvík, Funning og Gjógv.
Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Uppskotið hevur ikki við sær sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1
Ásetingin gevur landsstýrismanninum heimild til at fara undir arbeiðið at breiðka vegateinin frá
Millum Fjarða til Funningsfjarðar (Gerðisvegur), og vegin sum gongur í gjøgnum bygdina
Funningsfjørð (part av Fjarðavegnum) fyri í mesta lagi 15 mió. kr.
Til § 2
Gildiskomuregla.
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