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Ungdómstingið 

 

Ungdómstingmál nr. 4/2020: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

ferðslu (Mest loyvda ferð fyri lítil prutl økjast til 50 km/t) 

 

Uppskot 

til 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ferðslu (Mest loyvda ferð fyri lítil prutl økjast til 

50 km/t) 

 

§ 1 

Í løgtingslógarkunngerð nr. 14 frá 2. mars 

1988 um ferðslu, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 158 frá 13. desember 2018 

verða gjørdar hesar broytingar:  

1. Í § 2, III, A, c) verður “lítið prutl 

við eini konstruktivt ásettari ferð, 

sum í mesta lagi er 30 km/t” broytt 

til: “lítið prutl við eini konstruktivt 

ásettari ferð, sum í mesta lagi er 50 

km/t”. 

2. Í § 30 c verður “30 km/t” broytt til: 

“50 km/t”. 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.  

 

Viðmerkingar 

Við hesum broytingum verður loyvt bæði vanligum prutlum/skutarum og teimum sokallaðu 

EU-skutarunum at koyra 50 km. um tíman. 

Vit halda, at hendan broyting skal gerast, tí tá ið koyrt verður eftir lógini, kann mann næstan 

ikki vera á vegnum fyri øllum bilunum. Vit hava frætt, at fleiri óhapp henda, av tí at prutlið 

koyrir ov seint. Bilar mugu yvirhála og koyra út fyri prutlið, og tá ið mann koyrir millum 

bygdir, har ið bilar koyra 80 km/t, tá verður nógv yvirháling, og tað er rættiliga vandamikið. 

Tann vanliga ferðin í bygdunum/býum er sum oftast 40-50 km/t. Hóast hetta halda vit, at tað 

eru fleiri fyrimunur at broyta lógina, so mann verður tryggari í ferðsluni. 

Orsøkin til, at vit vilja broyta lógina soleiðis, at prutlið skal koyra 50 km/t er, at mann kann 

vera betri við í ferðsluni, so bilarnir ikki mugu yvirhála inni í bygdum/býum, og so mann 

hevur betri stýr á prutlinum, tá ið mann koyrir. 
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