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Viðvíkjandi endurskoðan av farleið til Viðarreiðis
1. Hvør er ætlanin, nú Viðarreiðistunnilin er munandi dýrari enn tað, ið samtykta
verklagslógin heimilar landsstýrinum at nýta til verkætlanina?
2. Verður dagføring av vegnum til Viðarreiðis bjóðað út fyri at staðfesta veruliga kostnaðin
av vegaloysn í mun til tunnilsloysn?
3. Hvør er samlaði metti kostnaðurin av tunlunum Norður um fjall og dagførdari farleið til
Viðarreiðis?
Viðmerkingar
Viðareiðistunnilin er nú boðin út og boðini komin inn. Niðurstøðan er greið. Tunnilin kostar
munandi meira enn tað, ið Løgtingið hevur givið heimild til. Játtaðar vóru samanlagt 162
mió. kr. alt íroknað. Nú er greitt, at verkætlanin kemur at kosta 195 mió. kr.
Landsstýrið kann tí ikki fara undir Viðareiðistunnilin í verandi støðu, og neyðugt er, at
endurskoða ætlanina um farleið til Viðarreiðis.
Eingin ivi er um, at neyðugt er at gera farleiðina til Viðareiðis tryggari. Valið stendur ímillum
tunnilsloysn og endurnýggjan av vegnum.
Nú tunnilsloysnin er boðin út, kenna vit veruliga kostnaðin av hesi loysn. 195 mió. kr.
Fyri at staðfesta, hvør veruligi kostnaðurin av eini tryggari vegaloysn - í mun til tunnilsloysn
- er, hevði verið rættast, at útbjóða dagføring og endurnýggjan av vegnum til Viðareiðis.
Hetta er serliga viðkomandi, tí kostnaðarmetingin frá Landsverki viðvíkjandi vegaloysnini í
vár fevndi víða, og var kostnaðarmetingin úr 87 upp í 265 mió. kr. - alt eftir hvør loysn varð
vald fyri dagføring av vegnum.
Samstundis er greitt, at tunlarnir Norður um Fjall skulu endurnýggjast í nærmastu framtíð.
Hesir eru – saman við farleiðini til Viðareiðis – partar av neyðugari umfatandi endurnýggjan
av vegakervinum norðanfyri.
Rættast hevði verið, at fingið lýst samlaðu verkætlanina nærri m.a. soleiðis, at Løgtingið fær
mett um verkætlanina sum heild, og fær valt mest samfelagsgagnligu loysnina - bæði í mun
til loysn, kostnað og raðfylgju (av gerð av farleið til Viðareiðis í mun til tunlar Norður um
Fjall).
Fyri at fáa lýst málið og fyri at fáa staðfest, hvør ætlanin er frameftir, verða hesir spurningar
settir landsstýrismanninum.
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