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Løgtingsskrivstovan 
 
 
Svar til skrivligan fyrispurning frá Bill Justinussen, løgtingsmanni, um Fámjinstunnilin 
 
Fyrispurningurin er soljóðandi: 
 

1. Nær ætlar samgongan at fara undir tunnilsgerð til Fámjins, og hvussu langt eru 
fyrireikingarnar komnar ? 
  

2. Verður tunnil til Fámjins gjørdur, áðrenn farið verður undir Dalstunnilin? 
 

3. Hvussu nógv kostar tað at gera tunnil til Fámjins? 
 

4. Hvussu nógvur peningur – ætlar landsstýrismaðurin – skal setast av á fíggjarlógini fyri 2019 
til Fámjinstunnilin? 

 
Til spurning 1 og 2 
Tað er sera umráðandi at farleiðin til Fámjins er góð. Landsstýrismaðurin takkar tí spyrjaranum fyri 
sín stóra, tó bráddliga íkomna áhuga fyri Fámjinstunlinum.  
 
Landsverk hevur fyrireikað arbeiðið við Famjinstunlinum í vár og í summar. Lokala 
náttúrufriðingarnevndin hevur góðkent verkætlanina, og yvirfriðingarnevndin fer á ástaðarfundi nú 
fríggjadagin at viðgera verkætlanina.  
 
Linjan er flutt nakað niður  í lendi, serliga av jarðfrøðiligum áðum. Hetta hevur við sær, at tunnilin 
verður eitt sindur longri enn áður ætlað. Verkætlanin umfatar ein tunnil, sum er 1200 metrar langur, 
við 600 metrum av vegi Ørðavíkarmegin, og 500 metrum av vegi Fámjinsmegin.  
 
Tað er umráðandi, at farleiðin til Famjins er á hóskandi støði. Við tunli sleppa tey ferðandi undan at 
koyra um Ørðaskarð á Fámjinsvegnum, har tað ofta er sera vindhart, og har nógvur kavi kann liggja 
um veturin. Somuleiðis slepst undan vegateininum, har mest grót er skrásett at koma oman á vegin.  
 
Landsstýrismaðurin leggur stóran dent á, at ferðasambandið til smærru bygdirnar er nøktandi, og 
umrøður landsstýrið í hesum døgum, hvør raðfylgja fyri tunnilsgerð er best.  
 
Til spurning 3 og 4 
Landsverk metir, at tað kostar millum 40 til 60 mió kr. at gera alla verkætlanina. 
 
Útgerð er fingin til vega til at kunna fara undir at bora smærru tunlarnar. Sambært uppskotinum til 
løgtingsfíggjarlóg fyri 2019 verða 7,0 mió kr. játtaðar til tunnilsliðið hjá Landsverki. Vónandi fer 
Løgtingið at hækka játtanina til tunnilsliðið. 

 
Henrik Old 

landsstýrismaður 
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