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løgtingsmáli nr. 5/2021: Uppskot til løgtingslóg um Fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum 

 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 7. september 2021, og 

eftir 1. viðgerð 9. september 2021 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 23. og 28. september 2021.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri Fámjins kommunu og Tvøroyrar kommunu, 

Kristian Stórhamar og landstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, saman við Landsverki. 

 

 

Nevndin hevur hesar viðmerkingar: 

 

Við hesum lógaruppskoti verður veitt landsstýrismanninum heimild at gera bindandi avtalur yvir 

fíggjarár fyri verkætlanina at gera tunnil millum Ørðavík og Fámjin við tilhoyrandi vegagerð. 

 

Verandi farleið ímillum Ørðavík og Fámjin er ein smalur, einbreytaður vegur, ið varð gjørdur árini 

frá 1936-1940. Hægsta punktið á vegnum gongur um Ørðaskarð, og sambært mátingum hjá 

Landsverki er hetta eitt tað vindharðasta plássið í øllum landsvegakervinum. 

 

Í 2020 vórðu játtaðar 3 mió. kr. til prosjektering av hesi værkætlan, og er hetta arbeiðið nú gjørt, og 

klárt er tí at bjóða arbeiðið út. 

 

Verklagslógin um Fámjinstunnilin inniheldur ein tvísporaðan tunnil uppá 1,2 km umframt 1,4 km 

av atkomuvegi, harav umleið 1,0 km er Ørðavíkarmegin og 400 m Fámjinsmegin. 

Byggiútreiðslurnar til verkætlanina kunnu í mesta lagi vera 169 mió. kr. 

 

Avbjóðingar hava verið at finna røttu linjuføringina vegna tess, at tunnilin fer at liggja í einum øki, 

har jarfrøðiligar avbjóðingar eru. Roknast kann við, at partar av linjuføringini fara at innihalda 

nakað av leysum tilfari, men tað er trupult at meta um, hvussu stóran part talan verður um. 

 

Upplýst er fyri nevndini, at kjarnuboringar vórðu gjørdar í vár í økinum tætt við báðar portalarnar. 

Hesar boringar vístu, at tilfarið er gott, og mett verður, at valda linjuføringin er tann rætta. 

 

Fíggjarkarmurin fyri samlaðu verkætlanina á 169 mió. kr. kann tykjast høgur. Kostnaðurin fyri 

kilometurin av tunli uttan óvæntaðar útreiðslur verður mettur at vera umleið 96,7 mió. kr. 

 

Til samanberingar kostaði tann 1,9 km langi Viðareiðistunnilin, sum varð liðugur í 2016, 62,7 mió. 

kr. fyri kilometurin, meðan tann 2,4 km langi Hvalbiartunnilin, sum varð liðugur fyrr í ár, kostaði 

80,2 mió. kr. fyri kilometurin. 



Tunlarnir Norður um Fjall, ið verða 4,1 km langir, og sum eftir ætlan verða lidnir í 2024, verða 

mettir at kosta 95,5 mió. kr. fyri kilometurin, og líkist hetta nógv eindarprísinum fyri 

Fámjinstunnilin. 

 

Meðan nakað av prísmuninum kemst av natúrligum prís- og lønarvøkstri, er tað eisini so, at styttri 

tunlar hava ein nakað hægri kostnað fyri kilometurin, tí arbeiðið av portalunum telur lutfalsliga 

nógv fyri ein stuttan tunnil. 

 

Meginparturin av stóra prísmuninum kemst tó av, at lagt verður upp fyri jarðfrøðiligu 

viðurskiftunum, sum man veit eru á leiðini. Tøkniliga er hetta ikki ein trupulleiki, men metti 

kostnaðurin av at tryggja tunnilin verður væl hægri, enn um talan var um at bora í stabilum tilfari. 

 

Nevndin ásannar hesi viðurskifti. 

 

 

Páll á Reynatúgvu og Ruth Vang hava harumframt hesar viðmerkingar: 

 

Ásannandi avbjóðandi jarðfrøðiligu viðurskiftini í økinum, eru undirritaðu sannførd um, at hendan 

loysnin er tann rætta, og at tíðin og fyrireikingarnar, sum eru gjørdar hesi árini, viðføra eina væl 

betri loysn fyri samfelagið alt, serliga fyri tey, sum búgva í Fámjin. 

 

Eisini hevur fyrireikingararbeiðið og nýggja linjuføringin sett upprunaligu ætlanina í eitt ljós, sum 

ikki tænir føroyskari politiskari støðutakan, ei heldur føroyskari tunnilsgerð. Snøgt sagt tí at 

fyrireikingararbeiðið til fyrru linjuføringina var ófullfíggjað og ikki nøktandi.  

 

Viðvíkjandi kostnaðinum bendir alt á, at óvissan um lendið, sum borast skal ígjøgnum, framvegis  

hevur við sær stóran iva um sjálva tunnilsgerðina, tí meturprísurin er í metingini samsvarandi gerð 

av undirsjóvartunlum. 

 

At enda skal nevnast, at týðiligur kostnaðarmunur er á tunnilsgerðini, um almenna tunnilstoymið 

ger smærru tunlarnar, heldur enn at skipa tunnilsarbeiðið í almennum útboði. Við tunnilstoyminum 

fáast fleiri metrar av tunli fyri játtaðu krónurnar. 

 

 

Við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

  



 

Fíggjarnevndin, 21. oktober 2021 

 

 

 

 

Erhard Joensen  Aksel V. Johannesen Rógvi Egilstoft 

formaður   næstformaður 

 

 

 

Kristin Michelsen  Páll á Reynatúgvu Ruth Vang 
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