
 

 

Frá: Tórshavnar kommunu 
 
Til: 
 
Viðv.: skipan av miðbýarkjarnu 
 
 
 
Vegna Tórshavnar kommunu verður heitt á ráðgevarafyritøku tygara, at geva tilboð uppá arbeiðið at útvega 
eitt skipanaruppskot/faldara av miðbýarkjarnuni, sambært viðfesta útbjóðingartilfari. 
 
Tilboð í afturlatnum brævbjálva, merktur 
 

Tilboð – skipan av miðbýarkjarnu 
 
skulu vera Tórshavnar kommunu í hendi í seinasta lagi 1. Juli 2022 kl. 13.00. 
 
Tilboðið skal fevna um kostnaðin av at fremja omanfyri nevnda arbeiðið umframt eina tíðarætlan og 
frágreiðing upp á hvussu uppgávan verður loyst. 
 
Viðmerkjast skal, at aðrir ráðgevar somuleiðis fáa hesa áheitanina.  
 
Kunnandi fundur verður um ætlanina 13. Juni 2022 kl. 13.00, har høvi verður at seta spurningar viðvíkjandi 
arbeiðinum. 
 
Um spurningar eru eftirfylgjandi, kunnu teir sendast til sissalf@torshavn.fo. Seinasta freist at seta 
spurningar er 20. Juni 2022 kl 13.00. 

Tilboðini verða mett útfrá kostnaðarstøði og lýsing av hvussu uppgávan verður loyst. 
 
Miðað verður móti at fara undir arbeiðið 1. September 2022, og skal faldarin vera liðugur og handaður 
kommununi í seinasta lagi 1. Desember 2022. 
 
Útbjóðingartilfarið er latið tygum í talgildum formi. Tilfarið má einans nýtast í samband við at boðið verður 
uppá hetta arbeiðið og má tað ikki latast víðari til óviðkomandi triðja part. 
 
Vegna  
 
Tórshavnar Kommunu  
Sissal Fosaa 
  

mailto:sissalf@torshavn.fo
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ÚTBJÓÐINGARTILFAR 
 
LÝSING AV UPPGÁVUNI 
Ynski er at endurskoða miðbýarkjarnuna í tann mun, at býurin verður tættaður við fleiri bústøðum og 
trivnaðarligaum átøkum, samstundis sum at eyðkenni í miðbýnum verður varðveitt og styrkt. Her verður 
serliga hugsað um at varðveita tær mongu smogurnar, ið binda býin saman, smáu og snøggu býarhúsini við 
mønutaki, umframt bygningar so sum gamli Føroya Banki, Ebenezer, gamli Sparikassin, Býráðið, 
Margarinfabrikkin/Tjóðpallurin.  
 
Faldarin sum verður latin kommununi kemur at liggja til grund fyri framtíðar skipanini av miðbýnum, og 
verður grundarlagið undir eini komandi serstakari byggisamtykt. 
 
AVBJÓÐINGAR Í BÝARKJARNUNI  
Í mong ár hevur miðbýarkjarnarnan verið merkt av bilferðslu. Bilurin hevur fyrsta rætt til flestu økini og 
parkering fyllir nógv. Harafturat mugu vit ásanna, at vit búgva í einum vetrarbýi og innrættingin av býnum 
átti í størri mun at tikið atlit til hetta. Her verður eitt nú hugsað um hálvtøk, ið kunnu skapa samanhangandi 
yvirdekkaðar leiðir, ið eggja fólkið at ganga úti í øllum veðri, og um t.d.  tilfarsvalið av býarrúmsmøblum, ið 
kunnu brúkast eisini hóast tað regnar. 
 
Ein part av árinum hava vit tómar gøtur og eina so at siga lívleysa miðbýarkjarnu, ein sokallaðan donut-bý.  
Orsøkin til hetta er m.a. at keyp á alnótini, hevur gjørt tað gjørligt at fáa sínar vørur flýggjaðar til úthurðina, 
umframt at kappingin frá handilsmiðstøðum er økt. Okkara býarkjarna hevur tørv á at fóta sær og livna upp 
aftur. Í hesum sambandi er tídningarmikið at kanna, hvat vit kunnu gera fyri at gera tað spennandi hjá fólki 
aftur at støðast í miðbýarkjarnuni. Hesar avbjóðingar krevja ein broyttan hugsunarhátt og at átøk verða sett 
í verk, soleiðis at miðbýurin hevur annað at bjóða borgarnum og ferðandi í býnum. Hetta kundi verið gjørt 
við at skapa eitt sameina mentanarlív, endurbøting av tilhaldsstøðum og bygningum, og skapan av góðum 
karmum til tiltøk, umframt at handlar í miðbýnum leggja seg eftir at veita servørur, sum tiltrekkja vitjandi.  
 
NÁGREINAN AV UPPGÁVUNI 
Við hesum ynskja vit at hugt verður eftir verandi bygda býi og at fáa uppskotið til hvar vit kunnu tætta og 
styrkja býin. Uppskotið skal vísa: 
 

- Hvørjir bygningar kunnu hækkast, og við hvussu nógvum hæddum.  
o Her er týdningarmikið at atlit verður tikið til niðanfyri standandi táttar í mun til tann 

kontekst, ið teir eru í: 
 Víddina av bygningunum 
 Sól- og skuggasíður 
 At verandi miðbýur verður partvís varðveittur, t.d. við at skjøldrar á gomlu 

býarhúsunum verða varðveittir ella endurskapaðir. 
o Uppskotið skal vísa prinsippir fyri inn og útrekk av hæddum, soleiðis at bygningarnar koma 

at hóska til nærumhvørvið, hóast teir annars eru størri í vavi.  
- Hvussu bygningar við útatventum virksemi í niðaru hæddum og bústøðum í ovaru hæddunum 

kunnu skipast.  
- Uppskot uppá eina býarpark í økinum við Tinghúsið, Býráðið, gamli Sparikassin. 

o Parkin skal virka sum eitt savningsstað umframt fríøki til bústaðirnar, ið koma til.  
- Uppskot uppá almenn torg  
- Smogur og bilfríar gøtur 
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o Her verður hugsa um at styrkja og byggja víðari uppá tær smogur, ið eru í býnum og lýsa 
møguleikan fyri bilfríðari Niels Finsensgøtu. 

 
Á fundinum 13. Juni er ætlanin at gjøgnumganga og nágreina omanfyri standandi viðurskifti. 
 
FALDARIN 
Faldarin skal innihalda hesi brot, men kann eisini hava fleiri brot, um tørvur er á at lýsa eitthvørt nærri. 
 
Innleiðandi lýsing av miðbýnum 

- Inngangur 
- Søga og søguligir bygningar 
- Aðaltættir 

Avbjóðingar og loysnir 
- Avbjóðingar í diagrammum  
- Loysnir í diagrammum 

Býarmenningarprinsippir 
- Yvirskipað 
- Ferðsla 
- Grøn økir 
- Gonguleiðir 
- Facaduloysnir 
- Býartætting 
- Faktatøl 
- Perspektivir/visualiseringar  
- Átøk 

Tilfarið skal latast inn sum ein heildarætlan/faldari har loysnir upp á omanfyri standandi avbjóðingar verða 
nágreinaðar.  
 



MIÐBÝURIN



ØKIÐ

KORT 



ØKIÐ
Virðir



Serstaka
byggisamtykt fyri
Reyn/Tinganes

Trójdargøta

Rabarbukvarterið

Smiðjan í
Lítluvík

Bøgøta

Glaðsheyggur

Kirkjugarðurin
undir Svínaryggi

Grøni geirin
yvirav

Svínaryggi

Grøni geirin
við tinghúsveg

Grøni geirin
við Degns hús

Undirt Pisuvarða/Sjóhnleikarahúsið

Finsen, Kongagøta,
Grasagarður og

City Churcg

Dalavegyur

Dalavegur

Jónas
Broncks

gøta

Undir
Glðasheyggi

Undir ryggi

Amptmannsgarður

C. Pløyensgøta

Tinghúsgarðurin

Gamli Eik
Banki

Ráhúsið

Café
Natúr

Øki og bygningar at varðveita
Øki at varðveita

Layer
2  Høgt
varðveitingarviðri
3 Høgt
varðveitingarviðri



ØKIÐ
Avbjóðingar
• Donut býur
• Bilar hava fyrsta rætt
• Vetrarbýur

Serstaka
byggisamtykt fyri
Reyn/Tinganes

Trójdargøta

Rabarbukvarterið

Smiðjan í
Lítluvík

Bøgøta

Glaðsheyggur

Kirkjugarðurin
undir Svínaryggi

Grøni geirin
yvirav

Svínaryggi

Grøni geirin
við tinghúsveg

Grøni geirin
við Degns hús

Undirt Pisuvarða/Sjóhnleikarahúsið

Finsen, Kongagøta,
Grasagarður og

City Churcg

Dalavegyur

Dalavegur

Jónas
Broncks

gøta

Undir
Glðasheyggi

Undir ryggi

Amptmannsgarður

C. Pløyensgøta

Tinghúsgarðurin

Gamli Eik
Banki

Ráhúsið

Café
Natúr

Øki og bygningar at varðveita
Øki at varðveita

Layer
2  Høgt
varðveitingarviðri
3 Høgt
varðveitingarviðri



Visión
• Havnin og fólkið - ein miðbýur, har 

fólkið hittist og hevur fyrsta rætt til 
hentleikar til bústaðir og infrakervið

• Havnin alt samdøgrið - ein virkin 
miðbýur við bústøðum og ymiskum virk-
semi



ÁTØK

• Virksemi, ið dregur - serhandlar, mentan, spæl 
og tílíkt

• Bústaðir
• Bilfrí Niels Finsens gøta
• Góð býarrúm
• Staðseta inngongdir, soleiðis at fólk hittast og 

eru sjónlig
• Yvirdekkaðar leiðir
• Bygningar við forplássum



SKIPAN
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Yvirdekkað torg

Býarbókasavn

Býarsavnið
Torvehallerne

Miðbýarfunktiónir
Yvirdekkað torg
Býartorg

Ætlan fyri miðbýin





PRINCIPPIR VIÐ BYGGING
Byggja omaná og tætta
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