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Løgtingsskrivstovan 
 
 
 
Svar til skrivligan fyrispurning nr. 35/2018 frá Helga Abrahamsen, løgtingsmanni,  um 
viðlíkahald av Selatraðarvegnum 
 
Fyrispurningurin er soljóðandi: 
 

• Verða pengarnir, sum eru játtaðir til at bøta um Selatraðarvegin, brúktir í ár?  
 
Svar 
Vegurin av Strondum til Selatraðar er ein einbreytaður vegur, sum varð bygdur í 1930- árunum. 
Vegurin er landsvegur, umleið 10 kilometrar til longdar. Landsverk hevur dagført nøkur strekki, tá 
játtan hevur verið til endamálið. Í árunum 2005 til 2014 eru umleið 5,6 mió. kr. brúktar til farleiðina. 
 
Í ár eru 1,5 mió kr játtaðar til Selatraðarvegin. Játtanin verður brúkt til at asfalterað vegastrekkini, 
sum vórðu breiðkaði fyri fleiri árum síðani. Talan er um tvey strekki á tilsamans 600 metrar. 
Asfaltarbeiðið gongur væl. Strekkið, sum er sunnanfyri Selatrað, er 440 metrar. Tað verður asfalterað 
liðugt í dag, og verður beinanvegin farið undir at asfaltera eitt strekki við Morkranes. Um viðrar 
verður hetta arbeiðið liðugt nú fríggjadagin, tað vil siga 30. novembur 2018. 
 
Eftir uppskotinum til fíggjarlóg fyri 2019 verða 1,0 mió kr.  játtaðar til Selatraðarvegin. Ætlanin er 
millum annað at breiðka og bøta um eitt strekki beint sunnanfyri grótbrotið. 
 
Viðmerkjast skal, at um allur Selatraðarvegurin skal breiðkast og dagførast til ein smalan 2 sporaðan 
veg, sum er hóskandi til ferðsluna har, so kostar tað umleið 50,0 mió kr.  
 
Vanliga hevði grót frá grótbrotum nærhendis, eitt nú av Lambareiði, verið brúkt til at breiðka 
Selatraðarvegin. Landsverk vísir á, at um grót frá tunnilsgerð verður koyrt beinleiðis til at breiðka 
Selatraðarvegin, so kostar vegagerðin umleið 42,0 mió kr.  
 
Grótið frá Eysturoyartunlinum, eysturoyarmegin verður deilt millum Runavíkar kommunu, Nes 
kommunu og Sjóvar kommunu, og verður tað brúkt til onnur endamál. Tá farið verður undir tunnilin 
millum Gøtudal og Skálafjørð, kann tað grótið millum annað brúkast til Selatraðarvegin. 
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