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Í hesi frágreiðing er uppskot um høv uðs bygn að-
ar ætlan í tórshavnar kommunu í 2030. Í høv-
uðsbygnaðarætlanini hevur kommunan víst á 
best egnaðu økini til framtíðar býarvøkstur fram 
til 2030 og raðfest økini. fyrsta stig at vaksa um 
býðin er ásett fyri árini 2014-2018.

Umframt øki til framtíðar býarvøkstur verður 
eisini víst á øki, ætlað sum grøn øki, frítíðarøki 
og til undirstøðukervi.

Í høvuðsbygnaðarætlanini er umrøtt:
– yvirskipaðar leiðreglur um at seta pláss av til 

býar vøkstur 
– staðseting av ferðslukervum, tekniskum leið-

ing um og ídnaðarøkjum
– varðveiting av náttúru, siðsøgu, frítíðar, 

landslags og jarðfrøðiliga varðvetingarverdum 
virð um 

– vernd av áum, vøtnum og sjógvi
– nýtsla av fjøru og strandarøkjum

arbeiðið at velja øki til býarvøkstur er í 5 
pørtum:
– Meting um tørvin á øki til býarvøkstur
– Meting um økini
– val av best egnaðu økjum
– Uppskot um býarpartsdeplar
– staðseting av býarvakstrarøkjum

fyrsti og annar partur fata um økistørv og økis-
vídd, ið er viðgjørd í frágreiðingini “grundarlag”. 
tó skal í stuttum verða sagt frá teimum her.

triði partur, val av økjum, er grundaður á einfalda 
rað festing av økjunum eftir ávísum treytum, 
sum atkomu, veðurlagi, umhvørvi, búskapi, o.ø.

fjórði partur, uppskot um býarpartsdeplar, vísir 
á ítøkilig støð, ið kunnu verða skipað sum tæn-
astu  veit andi býarpartsdeplar við bústøðum 
uttan um.

Í fimta parti eru býarvakstrarøki fram til 2030 
stað sett, men tó er ætlaða byggingin í óbygdum 
øki í havn, á sama hátt sum væntaða byggingin 
í bygd un um ikki tikin við.

høvuðsbygnaðurin snýr seg um tórshavnar bý, 
t.e. tórshavn, argir, hoyvík, og um bygdirnar, jbr. 
(Mynd 1.) 
•	Syðradalur
•	Norðradalur
•	Kollafjørður
•	Kaldbak
•	Kaldbaksbotnur
•	Sund
•	Nólsoy
•	Hestur
•	Koltur
•	Kirkjubøur
•	Velbastaður
•	Hvitanes

Í kommunuætlanini eru 3 frágreiðingar: 
Kommunuætlanin, strategiin “fram móti 2030” 
og grundarlagið.

1 InngangUr

Mynd 1
Býarøkið tórshavn og bygdirnar
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2 BEst EgnaðU øKI tIL BýarvøKstUr

økini til framtíðar býarvøkstur í býarøkinum 
tórshavn eru vald í 5 stigum:
1. tørvur á øki til býarvøkstur
2. Meting um økini
3. val av best egnaðu økjum
4. Býarpartsdeplar
5. staðseting av býarvakstrarøkjum

2.1 Tørvur á øki Til 
býarvøksTur
av tí at roknað verður við at fólkatalið í miðal 
veksur 1 % árini 2014-30, er tørvur á øki til 
býarvøkstur. hetta krevur, at 150 fólk flyta í 
tórshavnar kommunu um árið. tá verður fólka-
tal ið í tórshavnar kommunu 23.500 í 2030. 
fólka vøksturin seinastu 10 árini hevur verið 
minni, men hevur verið skiftandi, og í 2013 vaks 
fólka talið við 0,9 %.

víst verður til frágreiðingina grundarlag, har 
tvær ymisk ar forsagnir eru viðgjørdar, hvør við 
sínum støði. Ein við støði í fólkavøkstri og ein við 
støði í, at stígur kemur í. Býarskipanarætlanin er 
gjørd við støði í fólkavøkstri.

øki til býaravøkstur fæst til vega við at byggja:
– tað, sum ætlanir longu eru um 
 – ætlað bygging
– tættari í bygdum øki 
 – meirbygging
– Í bygdunum 
– Í nýggjum býarvakstrarøkjum

búsTaðir
niðanfyri eru fyritreytirnar fyri bygging av 
nýggjum bústøðum fram til 2030 lýstar. Bú stað-
ar bygging er býtt sundur í ætlaða bygging, meir-
bygg ing í bygdum øki, bústaðir í bygdunum og 
nýggj ar bústaðir í býarvakstrarøkjunum.

Í fyrsta stigi, 2014-18, verður roknað við, at ætl-
að bygging verður framd, meðan meirbygging 
og  bústaðarbygging í bygdunum fer fram alt 
tíð arskeiðið fram til 2030.

ÆTlað bygging
Ætlað bygging er í hesum føri bygging av 
bústøðum í býarvakstrarøkjum, har tað enn er 
pláss fyri býarvøkstri. Bygt verður í býarøki og 
økjum, sum longu eru løgd til býarvøkstur, men 
enn ikki skipað.

Ætlað bygging kann sambært Mynd 2 vera:
– hoyvík: 24 hús í oman gil (1D) og 14 raðhús 

hús undir Brúnni (5B).
– vesturbýurin: 61 hus undir Krákugjógv (7a-B) 

og 30 hús við velbastaðvegin (13a).

á heygnum (3a) við Dalin Langa er øki lagt av 
til samanbygd hús.

Meirbygging er at skilja sum bústaðarbygging í 
bygdum øki. tað verður bygt meir og tættari, 
har tað longu er bygt, uttan at meir pláss verður 
sett av.

Bústaðarslag tórshavnar Býur hoyvík vesturBýurIn argIr saMantalt

sethús 24 91 115

raðhús 14 14

íBúðIr

saMantalt 38 91 129

talva 1 ætlað bygging

Bústaðarslag saMantalt

sethús 92

raðhús 55

íbúðir 68

samantalt 215

talva 2: væntað meirbygging 

Meirbygging kann vera: 
– Undir Marknagili: Umleið 87 hús
– argir: 5 hús og umleið 25 raðhús
– Íbúðarfelagið Bústaðir: 110 íbúðir við Dala-

vegin, á skansanum, á Óðinshædd og oman 
Mata lág

– sethús og raðhús undir Kongavarða

Eitt mál hevur verið at 10 % av bústøðunum í 
havn eru bygdir við meirbygging. hetta málið 
er rokkið, tá teir 215 bústaðirnir í talvu 2 eru 
bygdir.

bygdirnar
tað er ikki greitt, hvussu nógvir nýggir bústaðir 
kunnu verða bygdir í bygdunum. grundstykki 
eru tøk til umleið 150 bústaðir, ið allir væntandi 
verða sethús, jbr. frágreiðingini grundarlag. av-
markaði eftirspurninginum eftir húsum í bygd-
un um ger, at roknað verður bert við, at helvtin 
ella umleið 75 grundstykki verða bygd innan 
2030. hetta svarar til umleið 20 grundstykki í 1. 
stigi fram til 2018.

nýgg býarvaksTrarøki
tørvurin á nýggjum bústøðum í býarvakstrar økj-
unum í 2030 er í talva 3 roknaður sum mun-
ur in millum roknaðan bústaðartørv (jbr. 5.2 í 
frágreiðingini grundarlag) og ætlaða byggingin 
nið anfyri, meirbygging og bústaðabygging í 
bygd  unum.

sethús raðhús íBúðIr saMantalt

roknaður tørvur 856 749 535 2140

ætlað bygging -115 -14 -129

Meirbygging -92 -25 -110 -227

Bygdirnar -75 -75

nýggir bústaðir 574 710 425 1709

talva 3 tørvur á nýggjum bústøðum í 2030

sethús raðhús íBúðIr saMantalt

ætlað bygging 115 14 129

nýggir bústaðir 574 710 425 1709

Bústaðir samantalt 689 724 425 1838

Bústaðir / ha 14 33 55 -

Plásstørvur (ha) 49 22 8 79

talva 4: Plásstørvur til nýggjar bústaðir fram til 2030

Í talvu 4 er plásstørvur til nýggjar bústaðir og 
ætlaða bygging roknaður:
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tørvur verður ikki á sethúsum í 1. stigi, tí ætlan 
longu er um at byggja fleiri sethús, so 13 sethús 
verða í yvirskoti í hesum tíðarskeiði. Men tørvur 
verður á raðhúsum og nýggjum íbúðum, sum er 
lýst seinni í tekstinum. tó eigur pláss at verða 
sett av til sethús í býarmenningarøkjunum, 

sum er tøkt, skuldi tørvur verið á sethúsum í 1. 
menn ingarstigi.

Í talvu 6 er plásstørvurin til nýggjar bústaðir og 
ætlaða bygging roknaður.

sethús raðhús íBúðIr saMantalt

roknaður tørvur 214 187 134 535

ætlað bygging -115 -14 -129

Meirbygging -92 -25 -110 -227

Bygdirnar -20 -20

nýggir bústaðir - 148 24 159

sethús raðhús íBúðIr saMantalt

ætlaðir bústaðir 115 14 0 129

nýggir bústaðir 118 24 184

Bústaðir samantalt 115 132 24 313

Bústaðir / ha 14 33 55 -

Plásstørvur (ha) 8 4 1 13

talva 5: tørvur á nýggjum bústøðum í 2018

talva 6 Plásstørvur til nýggjar bústaðir fram til 
2018

Í talvuni niðanfyri eru tilsvarandi tølini rokn-
að fyri 1. stig 2014-18, treytað av at fram tíð-

arbyggingin fer fram eftir sama býti ásetta tíð-
ar skeið 2014-30.

vinnuvirki
økistørvur til vinnuvirki er roknaður við, at 0,8 
arbeiðspláss skulu vera fyri hvørt fólkið í arb-
eiðs førum aldri (17-67). hetta talið er ásett eftir 
arb eiðsplássgreiningini frá 2003. Eisini verður 
rokn að við, at økistørvurin til hvørt starvsfólkið 
í vinnuvirkjum økist sambært heildarætlanini 
frá 2006.

Miðaløkistørvurin til hvørt arbeiðspláss er eftir 
hesum roknaður til 150 m2, íroknað veg- og 
uppihaldspláss. økistørvurin til vinnuvirki sam-
an talt er umleið 22 ha. økistørvur til ídnað, ið 
krev ur serliga staðseting, verður mettur til 5 ha 
fram til 2030. tí krevjast bert 17 ha til vinnuøki 
í býarvakstrarøkjunum fram til 2030, og 3 ha 
fram til 2018.

ÆTlað bygging
Ætlanir eru um stórar úbyggingar av fýra 
arbeiðs plássum:
– útbygging av Landssjúkrahúsinum  

(10.000 m²)
– útbygging av tórshavnar havn
– útbúgvingarøkið við Marknagilsvegin  

(19.000 m2)
– Banknordik (3.800 m²)

útbygging av tórshavnar havn verður fyri reik að, 
og í løtuni verður arbeitt við at gera Um hvørv-
isárinskanning. hinar verkætlanirnar eru eis-
ini ávegis. øki til hesar fýra verkætlanir er ikki 
írokn að økistørvin, ið settur er av til framtíðar 
vinnu virki.

BústaðIr arBeIðsPláss Plásstørvur saMantalt

2030 79 17 96

2018 13 3 16

talva 7 økistørvur til nýggjar bústaðir og arbeiðspláss í býarøkinum tórshavn (1 ha – 10.000 m2)

økisTørvur Tilsamans
økistørvur til býarvøkstur er roknaður í talvu 7.

øki eigur eisini at verða sett av til 210 eldra bú-
staðir, tað kann vera pláss á ellis- og røktar heimi 

ella annar eldrabústaður, 6 nýggjar dagstovnar 
til børn og 1 eyka breyt í grundskúlanum, t.d. við 
at byggja út teir skúlar, ið eru í dag.

2.2 økismøguleikar
økismøguleikarnir í havn eru viðgjørdir í 2. 
parti, jbr. punkt 6 í frágreiðingini grundarlag. 
Bygd ir nar velbastaður og Kirkjubøur og lendi 
við glyvursnes eru roknað upp í sum komandi 
bý ar vakstrarøki, hóast tær ikki vóru við í heild-
ar  æt lanini frá 2006. økismøguleikarnir eru býtt-
ir sund ur í 4 høvuðsøki við hvør sínum liti og 
vístir á Mynd 2, sum eisini vísir væntaða vega-
kerv ið, jbr seinni í tekstinum og víst í talvu 8.

tíðarbindingarnar eru hesar:
– Býarvøkstur á glyvursnesi verður bert, tá/um 

samtykt verður at byggja nýggja floghavn á 
glyvursnesi

– til nýggj brúgv um sandá er gjørd, eftir ætlan 
innan 2018, er býarvøksturin á argjum hel-
dur avmarkaður.

økismøguleikarnir eru roknaðir til slakar 1.000 
ha, svarandi til 6 % av allari kommununi, sum 
er 16.000 ha tilsamans. Býarvakstrarøkini á 
velbastað, Kirkjubø og á glyvursnesi eru umleið 
helvtin av hesum (3 %).

høvuðsøkI BýarvakstrarøkI grundøkI (ha)

hoyvíkshagi 1a-d, 2, 3a-B, 4 og 5a-B 140

vesturbýurin 6, 7a-B, 8, 9, 10, 11a-B, 12, 13a-B 200

argir og glyvursnes 14 og 15 400

velbastaður og kirkjubøur 16a-B, 17a-B, 18a-B og 19 230

samantalt 970

talva 8 Møgulig býarvakstrarøki (ha)
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Mynd 2:
økismøguleikar í havn, íroknað 
velbastað, kirkjubø og glyvursnes

økismøguleikarnir eru viðgjørdir í talvu 9. áset-
ing arnar í talvuni fata um viðurskifti á staðnum, 
bind ingar í lendinum, avsetingar til grøn øki og 
friðingar, jbr. seinni í tekstinum.

2.3 val av økjum
Í 3. parti, er víst á, hvørji øki í havn eru best 
egn að til býarvøkstur. vakstrarøkini eru raðfest 
eftir 6 treytum: 
– atkomu
– veðurlagi
– Umhvørvisárinum
– trivnaðarviðurskiftum
– Lendisútvegan
– fíggjarligum avleiðingum

atkoma fatar partvíst um atkomu til høvuðsveg 
og partvíst um frástøðu frá býnum. øki við stutt-
ari frástøðu til høvuðsveg og nær býnum eru 
væl egnað til býarvøkstur.

veðurlag er ein samanrenning av hitaviður skift-
um, tá atlit eru tikin at hæddini í lendinum, vind 
o.a. hagtøl siga, at vesturættirnar eru vanligast í 
havn, jbr vindrósuna  Mynd 3. Í síni heild er minni 
vindur í havn enn flest aðra staðni í føroyum. 
flestu staðni í havn lívir á vesturættini. øki lágt 
yvir sjónum, har tað ikki er nógvur vindur, eru 
væl egnað til býarvøkstur.

umhvørvisárin lýsir, hvussu økini eru ávirkað 
av óljóði frá vegum, havnum, vindmyllum og 
flog havnum, og av útláti annars. øki væl burtur 
frá møguligum keldum til umhvørvisárin eru væl 
egn að til býarvøkstur.

trivnaðarviðurskiftini: sosialar umstøður og 
trivnaður verða vigað eftir fráleika og fjar støðu 
til miðbýin og býarpartsdeplarnar. tað hev ur 
týdning fyri trivnaðin at hava dygdargóð býar-
rúm. øki, sum eru nær býarpartsdeplunum, eru 
tí væl egnað til býarvøkstur.

lendisútvegan: at útvega egnað lendi til býar-
vøkstur er ofta torført og kostnaðarmikið, tí at 
tað er grundað á ognarviðurskifti og jarðarprísir. 

øki, sum eru løtt at útvega, eru væl egnað til 
býar vøkstur.

Fíggjarligar avleiðingar fata um íløgur í byggi-
bú ning, undirstøðukervi, veitingar/leið ing ar o.a. 
øki, sum krevja fáar íløgur, eru væl egnað til 
býar vøkstur.

øll býarvakstrarøkini eru mett eftir, hvussu væl 
tey lúka hesar treytirnar. fyri hvørja treyt er 
ásett, um økið er væl egnað (+), miðal (blankt), 
ella ikki væl egnað (-) til býarvøkstur.

talva 9 vísir raðfestingina av 30 møguligum 
býarvakstrarøkjum.

Eitt øki er sjáldan væl egnað innan allar treytir. 
tí eru eisini onnur viðurskifti, ið gera seg 
galdandi, eitt nú at ymisk sløg av bygging fáa 
fyrimun av ymiskum treytum. t.d. er umráðandi 
fyri bústaðarbygging, at trivnaðarviðurskiftini 
eru góð, hinvegin er hetta ikki líka umráðandi, tá 
vinnuvirki verða bygd.

Mynd 3 vindrósa fyri havnina gjørd við støði í mátingum í 
tíðarskeiðinum 1963-2000
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Í talvu 9 er ein meting gjørd fyri hvørt økið sær 
um, hvussu væl økið er egnað til býarvøkstur.

vÆl egnað øki
– hesi øki eru mett at vera væl egnað til 

býarvøkstur:
– hoyvík: á vatnaskørðum og oman gil (1C-D), 

stóratjørn (2), heyggurin og Inni á gøtu (3a-B) 
og Undir Brúnni (5a-B) 

– vesturbýurin: Undir Krákugjógv (7a-B), undir 
Marknagili (8), undir vesturvarða (9) og við 
velbastaðvegin (13a-B)

– argir: argir (14) 

út frá samanberingini er húsahagi (6) partvíst 
væl egnaður, atkoma og veðurlag eru góð og 
um hvørvisliga er væl egnað til býarvøkstsur, 
men bert ein partur av økinum er nær býar-
parts deplinum í vesturbýnum.

ikki so vÆl egnað øki
rátt verður ikki til at taka hini økini við fyrr 
enn eftir 2030, tí fleiri viðurskifti eru ikki til 
fyrimunar, eitt nu at tey eru ov avsíðis borið 
saman við bygnaðin á býnum, sum hann er:
– hoyvík: á vatnaskørðum (1a-B) og við sunds-

vegin (4) 
– vesturbýurin: við tvørá (10), flatnahagi (11a-

B) og Innari havnardalur (12)
– argir: glyvursnes (15) 
– velbastaður og Kirkjubøur: velbastaður 

(16), inni í Dølum (17), gamlarætt (18) og 
Kirkjubøur (19)  

roknað er ikki við býarvøkstri á glyvursnesi, tí 
øki 15 ikki er væl egnað til býarvøkstur, uttan 
so at nýggj floghavn verður bygd á glyvursnesi. 
roknað verður heldur ikki við býarvøkstri í 
geiranum millum velbastað og Kirkjubø (16-19). 
viðvíkjandi hesum økjum er frástøðan stór til 
vegaskipan, bygt øki, deplarnar og skúlarnar.

tað merkir, at velbastaður og Kirkjubøur er 
viðgjørd á sama hátt sum bygdirnar, jbr. niðan-
fyri.

2.4 deplabygnaður
skotið verður upp, at býarvøkstur verður skip að-
ur í deplar við atliti at trivnaðartørvi og ynskjum 
borg aranna og at umhvørvisligari og fíggjarligari 
burðar dygd, og verður framdur í 4 stigum.

Deplabygnaðurin er vístur á Mynd 4 og fatar um: 
– Lands- og kommunudepilin: Miðbýin
– tríggjar býarpartsdeplar: hoyvík, vesturbýin 

og argir
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hoyvíkshagI 1a á vatnaskørðum - - + - - - -

1B á vatnaskørðum - + + + -

1c á vatnaskørðum + - + + +

1d oman gil + - + + +

2 stóratjørn + + + - + +

3a heyggurin + + - + + + +

3B Inni á gøtu + + - + + + +

4 við sundsvegin - + - -

5a undir Brúnni + - - + + +

5B undir Brúnni + - - + + + +

vesturBýurIn 6 húsahagi + + + -

7a undir krákugjógv + + - - + + +

7B undir krákugjógv + + - - + + +

8 undir Marknagili + + - + - +

9 undir vesturvarða + + + + + +

10 við tvørá - - + - + - -

11a Flatnahagi + - - + -

11B Flatnahagi + - - + - -

12 Innari havnardalur - + - - - -

13a við velbastaðvegin + + - + + + +

13B við velbastaðvegin + + - + + + +

argIr 14 argir + + + + - +

velBastaður 16a velbastaður + - - - -

16B velbastaður + - - - -

17a úti í dølum + - - - -

17B úti í dølum + - - - -

18a gamlarætt + - - - - -

18B gamlarætt + - - - - -

19 kirkjubøur + - - - -

talva 9 samanbering av býarvakstrarøkjum (væl egnað: +, ikki væl egnað: -, og miðal: Blankt)
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lands- og kommunudepilin
Lands- og kommunudepilin fatar um Miðbýin, 
sMs og handlarnar á hálsi, sum vegna stødd og 
parkeringskrøv eru staðsett uttan fyri Miðbýin. 
hetta er depil fyri allar føroyar, alla kommununa 
og allan býin og býarpartsdeplarnir.

Dømi um virksemi í lands- og kommunudeplunum 
eru:
– handlar við gerðandisvørum
– sjúkrahúsið
– tórshavnar havn
– Kommunuskúlin og studentaskúlin í hoy-

dølum (verður fluttur í 2016); kommunuskúlin 
verður ikki brúktur í løtuni og næmingarnir 
ganga í øðrum skúlum

– Mentanarvirksemi, so sum forngripasøvn, 
listasøvn, sjónleikir, útvarp og sjónvarp

– fótbóltsvallirnir í gundadali, svimjihøllin, og 
tórsbreyt til frælsan ítrótt

– Lands- og kommunufyrisiting, íroknað 
Landsstýrið og tórshavnar býráð 

Í áður gjørdum heildarætlanum hevur verið 
rokn að við, at munandi meirbygging fór at vera í 
Mið býnum, og at hetta fór at gera havnina meir 
stór býarkenda og vaksa um virksemið í býnum. 
Ætl anin hevur eisini verið at gera nýggjar íbúðir 
í Miðbýnum nær handlum, mentanarvirksemi, 
mat stovum og havnarlagnum.

býarparTsdeplarnir
Ein ávís miðsavnan er farin fram ymsa staðni í 
býnum, og skotið verður upp at býarpartsdeplarnir 
verða á slíkum støðum, har ynski eisini er um 
býarvøkstur, á argjum, í hoyvík og vesturbýnum. 
Deplarnir í vesturbýnum og hoyvík vórðu longu 
ætlaðir í heildarætlanini frá 2006.

Í býarpartsdeplunum skal fram um alt vera virk-
semi sum:
– handlar við gerandisvørum 
– stovnar, skúlar og útbúgving
– Mentanarligt virksemi
– Býlingshús o.t.

fyri at skapa áhugaverdar býarpartsdeplar, 
verð ur skotið upp at hava fleiri sløg av virksemi 
í deplunum. Umframt skúlar, skulu handlar við 
gerandisvørum fáa fleiri fólk til økið. sam stund is 
skulu skipað útiøki skapa møguleikar hjá fólki at 
savnast í deplunum. Umráðandi er, at bústaðir 
verða staðsettir tætt við skúlar, so skúla børnini 
sjálv fáa farið til og frá skúlanum.

Í hoyvík er nýggjur fólkaskúli, dagstovnur og 
mið staðargøta við handilslívi, sum ikki er full-
fíggj að enn. økið ber brá av býarøki, sum ikki er 
tætt bygt.

Í vesturbýnum verður bygdur skúladepil við 
stu dentaskúla, handilsskúla og tekniskum skúla. 
tal an er um opið býarøki við grønum økjum og 
ítróttarvirksemi. Kommunan byggir eisini vest-
ur skúlan í hesum øki.

á argjum er nýggi skúlin á argjahamri, sum er 
komin í staðin fyri skúlan á argjum. Upprunaliga 
bygdin, argir, við smábátahavn, og einum 
nýggjum býarøki, ið ikki er tætt bygt og við 
góðum útsýni út á sjógv er serstakt fyri økið.

fyritreytirnar eru hesar:
– Bústaðir verða bygdir nær býarpartsdeplu-

num, ynski er um íbúðir
– skúlar eru nær býarpartsdeplunum
– Deplarnir eru skipaðir soleiðis, at tað eggjar 

fólki at koma til øki
– Býarpartsdeplarnir skulu við sínum virksemi 

stuðla undir og skapa samleika í nærøkjunum

Býarpartsdeplarnir skulu vera lætt atkomuligir hjá 
fólkunum, ið búgva har, m.a. við samanhangandi 
gøtuskipanum. stuttir gonguteinar gera tað 
lagaligt hjá eldri og illa gongdum fólki, sum í 
framtíðini fara at hava áhuga at búgva í íbúð un-
um í miðdeplunum.

Býarpartsdeplarnir kunnu verða styrktir við at 
bjóða fólkum, ið búgva har, við í bygg ing ar til-
gongd ina, so tey harvið fáa møguleika at seta 
sín egna dám á økið.

Mynd 4 
uppskot um deplabygnað



16 17 KoMMUnUÆtLan / oKtoBEr 2014

2.5 sTaðseTing av 
býarvaksTrarøkjunum
Í parti 5 verður víst á, hvar ávísu sløgini av 
bygg ing verða staðsett best møguligt.

Krøvini eru ymisk, tí tað velds um, hvør byggin 
tal an er um. Bústaðarøki seta síni serligu krøv. 
Mynd 5 vísir býarvakstrarøkini, radius er 1000 
m. niðanfyri er lýst, hvørji krøv einstøku sløgini 
av bygging hava alt eftir staðseting í býarøkinum.

deplavirksemi, handlar við gerandisvørum, 
skúl ar, stovnar og trivnarðarvirksemi verða eftir 
førimuni staðsett í deplunum.

handlar við úrvalsvørum verða í høvuðsheitum 
stað settir í lands- og kommunudeplinum, tó økið 
á hálsi er áhugavert til stórar eindir.

nýggj bústaðarøki verða staðsett so nær býar-
parts deplunum, sum til ber, t.e. innan fyri 
1.000m radius og um til ber innan fyri 500 m 
radius.

nýggjar íbúðir verða staðsettar annaðhvørt í 
depl unum, t.d. sum meirbygging í Miðbýnum, 
ella í útjaðaranum av býnum. ymisku støðini 
verða áhugaverd hvørt á sín hátt.

Frí vinna. skrivstovur og onnur lætt ari vinna 
verða staðsett saman við bústøðum fyri at fáa 
fjølbroytni í býarøkini, innan 1000 m radius 
frá miðdeplinum. hesi økini hava ikki so strong 
ljóðkrøv sum bústaðarøki.

ídnaðarvinna verður vegna umhvørvisárin 
staðsett burtur frá bústaðarøkjunum, í teimum 
ídn aðarøkjum, ið eru í dag, og í havnarøkjum, 
har atkomumøguleikarnir eru góðir, og tung 
ferðsla í høvuðsheitum verður leidd uttan um 
bú staðarøkini.

Mynd 5 
deplar við upplandi,
radius =1000m
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býarvaksTrarøki 2030
skotið verður upp at seta 95 ha av til bý ar vøkst-
ur fram til 2030 í 16 økjum, sum víst á Mynd 
6. økini lúka krøvini um staðseting og styrkja 
býarpartsdeplarnar. Býarvakstrarøkini á mynd-
ini liggja upp at teimum býarøkjum, sum eru í 
tórs havn.

støddin á 6 býarvakstrarøkjum, oman gil (1D), 
heygg urin (3a), Inni á gøtu (3B), undir Brúnni 
(5a-B) og argir (14) er lagað til viðurskiftini á 
stað num, jbr. Mynd 2. Inni á gøtu (3B) er lagt til 
ann að endamál, meðan heyggurin (3a) er víðkað. 
øk ini 5a-B eru tillagað nýggja innkomuvegnum. 
øk ini á argjum eru argjaskot (14a), Undir 
Klingru tjørn (14B) og undir Ljósávatni (14C).

Býarvakstrarøkini, ið víst er á, standa eisini í 
talvu 10. roknað verður við, at 5 ha eru settir av 
til ídnaðarøki á hjalla, hetta gevur góðar møgu-
leik ar til framtíðar útbygging, og roknað verður 
við munandi útbygging av tórshavnar havn.

Umleið 35 % av øllum býarmenningarøki er sett 
av í hoyvíkshaga, umleið 48 % í vesturbýnum, 
og umleið 17 % á argjum.

Ætlað bygging, ið er íroknað í býarvakstrarøkini, 
jbr. omanfyri, er:
– hoyvík: 24 sethús í oman gil (1D)
– tórshavn norður: 14 raðhús undir Brúnni (5a)
– vesturbýurin: 61 sethús undir Krákugjógv 

(7a-B) og 30 hús við velbastaðvegin (13a)

roknað verður við, at raðhús og íbúðir verða 
bygd ar á heygnum (3a), 50 % av hvørjum.

Eisini verður roknað við eini meir bygging við 
215 bústøðum í verandi býarøki, sum ikki er við 
í býarvakstrarøkinum sambært talvu 10:
– Undir Marknagili (8), umleið 87 sethús
– á argjum, 5 sethús og umleið 25 raðhús
– Í tórshavnar býi, 30 raðhús og 68 íbúðir

Í fylgiskjali 1 er dømi um býti av bústøðum – 
býtt á bústaðarslag og valdu býarvakstrarøkini. 
Dømi er sett upp eftir yvirskipaða býtinum á bú-
stað  arsløgum og bústaðarplássinum í hvørjum 
ein  støkum býarvakstrarøki.

roknað verður við, at 75 bústaðir verða bygdir í 
bygdunum fram til 2030.

høvuðsøkI økI navn BústaðIr vInna saMantalt

hoyvíkshagI 1c á vatnaskørðum 0 1,2 1,2

1d oman gil 1,7 0 1,7

2 stóratjørn 17,9 3,0 20,9

tórshavn norður 3a heyggurin 5,8 1,0 6,8

5a undir Brúnni 4,2 0,7 4,9

5B undir Brúnni 0,4 0,8 1,2

Samantalt 30,0 3,7 33,7

vesturBýurIn 6 húsahagi 1,6 4,4 6,0

7a undir krákugjógv 2,5 1,6 4,1

7B undir krákugjógv 1,9 0 1,9

8 undir Marknagili 7,8 1,4 9,2

9 undir vesturvarða 15,1 2,7 17,8

13a við velbastaðvegin 2,1 0,1 2,2

13B við velbastaðvegin 3,9 0,8 4,7

Samantalt 34,9 11,0 45,9

argIr og glyvursnes 14a argjaskot 6,4 1,1 7,5

14B undir klingrutjørn 3,2 0,6 3,8

14c undir ljósávatni 3,5 0,6 4,1

Samantalt 13,1 2,3 15,4

saMantalt 78,0 17,0 95,0

talva 10 uppskot um øki til býarvøkstur (ha) fram til 2030

Mynd 6 uppskot um 
øki til býarvøkstur 
fram til 2030
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høvuðsøkI økI navn avsett grundareal (ha)

BústaðIr vInna saMantalt

hoyvíkshagI og
tórshavn norður

1c á vatnaskørðum 0 1,2 1,2

1d oman gil 1,7 0 1,7

5a undir Brúnni

5B undir Brúnni 0,4 0,8 1,2

Samantalt 2,1 2,0 4,1

vesturBýurIn 7a undir krákugjógv 2,5 0 2,5

7B undir krákugjógv 1,9 0 1,9

13a við velbastaðvegin 2,1 0,1 2,2

Samantalt 6,5 0,1 6,6

14c undir ljósávatni 3,5 0,6 4,1

saMantalt 12,1 3,0 15,1

talva 11 uppskot um býarvakstrarøki í 1. stigi 2018

Býarvakstrarøkini verða, hvat viðvíkur ogn-
ar við urskiftum, galdandi byggisamtyktum og 
møgu ligari vegatkomu, nærri lýst í uppritinum.

býarvaksTrarøki í 1. sTigi 2014-18
skotið verður upp, at umleið 15 ha verða lagdir 
til býarvøkstur í 1. stigi 2014-18. harafturat 
eru ætlanir um meirbygging í bygdum øki og 
bygging í bygdunum. hetta svarar til 4 ára nýtslu 
ella 25 % av øllum økistørvinum fram til 2030. 
Uppskotið er víst á Mynd 7.

helvtin av økjunum til ídnaðarvinnu á hjalla, 2,5 
ha, er sett av í 1. stigi.

roknað er við, at bygt verður í 1. stigi. økisvíddin 
er víst í talvu 11, og hesi eru:
– hoyvík: 24 sethús í oman gil (1D)
– tórshavn norður 14 raðhús Undir Brúnni (5a).
– vesturbýurin: 61 sethús undir Krákugjógv 

(7a-B) og 30 hús við velbastaðvegin (13a)

Meirbygging, tættari bygging í longu bygdum 
øki, við 215 bústøðum, sum roknað verður við 
í 1. stigi er:
– Undir Kerjum (8), ca. 87 sethús
– á argjum, 5 sethús og umleið 25 raðhús
– Í tórshavnar býi, umleið 110 íbúðir

Í fylgiskjal 1 er dømi um býti á bústøðum – 
býtt sundur í sløg av bústøðum og valdu býar-
vakstr arøkini. Í døminum verður hildið fast við 
høvuðs býtið av bústaðarsløgum, men í 1. stigi er 
ein binding, at út við 60 % av bústøðunum eru 
sett av til meirbygging og longu ætlaða bygging. 
tó er eyka pláss sett av til sethús Undir Brúnni 
(5a), og plássið kann víðkast, er tørvur á tí.

roknað er við, at 2,5 ha eru settir av til ídnað 
á hjalla, og at 20 bústaðir verða bygdir í bygd-
un um.

3 grøn øKI
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Mynd 7
uppskot um býarvaktrarøki
í 1. stigi 2014-18

Mynd 9
uppskot um grøn øki
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3.1 í býnum
Umleið 84 % av lendinum hjá kommununi eru 
óbygt øki. av hesum er ein partur alment grønt 
øki. á Mynd 9 er hetta víst saman við verandi 
býi og býarvakstrarøkjunum.

tórshavnar kommuna arbeiðir við tveimum 
ætlanum, ”grøn ætlan” um grøn øki, og ”Blá 
ætlan” um øki fram við áunum og sjónum, sum 
hava til endmáls:
•	 at varðveita náttúru- og siðsøgulig virði og 

virði í landslagnum 
•	 at seta sjóneykuna á náttúruna sum týðandi 

tilfeingi
•	 at skapa góðar umstøður fyri frítíðarlívi 
•	 at birta undir góða fólkaheilsu
•	 at tryggja lívfrøðiligt margfeldi

grøn øki í býnum eru býtt sundur í:
•	 grønar geirar 
•	 øki fram við sjónum
•	 traðir
•	 Kirkjugarðar
•	 parkir og ítróttarøki í býnum
•	 fríøki

grøn øki eru víst á Mynd 9.

grønir geirar 
vøkru og sermerktu grønu geirarnir í lands lag-
num fram við sandá og hoydalsá eru í áar døl-
unum, havnardali og hoydølum. hvør í sínum 
lagi skilja teir argir og hoyvíkshaga frá restini 
av havnini.

rættará og havnará eru sermerktar fyri havnina, 
og økini tvørtur við áunum eru vard av byggi-
samtyktum um áarverndarmørk. niðasta strekk-
ið á havnará, frá viðarlundini oman á sjógv er 
inni lokað.

Í Kommunuætlanini eru grønu økini fram við 
hesum 4 áum varðveitt og vard frá framtíðar 
bygging. súkklubreytir og gøtuskipanir kunnu 
gera hesi økini atkomulig og áhugaverd, og 

smáir bygningar til eitthvørt áhugamál kunnu 
hugsast at blíva bygdir her. Ætlanir eru ikki um 
gera fleiri grønar geirar í býarøkinum.

Mynd 8 havnardalur

øki fram við sjónum
øki fram við sjónum eru vard av strand ar vernd-
ar mørkum, ið ganga 100 m niðan frá sjónum. við 
áar munnarnar við hoydalsá og sandá og fjøran 
yviri við srond eru áhugaverd frítíðarøki. ynski 
er um at gera gøtuskipan yviri við strond, millum 
áar munnarnar, og samband frá skansanum niðan 
í Miðbýin.

økini fram við sjónum eru varðveitt í komm unu-
ætlanini og vard frá bygging. sama er galdandi 
fyri grønu geirarnar.

Traðir
nakrar traðir eru í havnardali. tær verða ser-
stak liga nýttar til seyð og velting. galdandi 
byggi samtykt ásetir, at økið er óbygt, og at loyvt 
bara er at byggja smá hús á traðunum.

Í arbeiðinum við grønu ætlanini fer kommunan 
at taka støðu til framtíðar nýtslu av teimum 
trøð um, sum eru fevndar av byggisamtyktunum 
við tí í hyggju at varðveita tær sum grøn øki.

kirkjugarðar
Kirkjugarðurin við velbastaðvegin er einasti 
kirkju garður, sum er í nýtslu í havn. skitsa 
er gjørd um víðkan av kirkjugarðinum. hinir 
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fýra kirkjugarðarnir eru gamli kirkjugarðurin 
á tinganes við Munkastovu, kirkjugarðurin við 
havn ar Kirkju, leivdir eftir gomlum kirkjugarði 
á argjum og kirkjugarðurin á svínaryggi. hesin 
sein asti er einastandandi náttúrukirkjugarður, 
sum í dag hevur týdning sum grønt øki í Mið-
býn um.

Í kommunuætlanini skal øki finnast til nýggjan 
kirkju garð í hoyvík.

grøn øki í býnum og fríTíðarøki 
annars
nógv grønt er at síggja í býarøkinum, m.a. trø í 
urta  gørðum, sum fólk sjálvi hava plantað. fyri at 
varð veita ein grønan miðbý, hevur kommunan 
gróð ursett trø í og framvið niels finsens gøtu og 
lagt dent á at varðveita gomul trø.

viðarlundir og kirkjugarðar í býnum eru við í al-
mennu byggisamtyktini. viðarlundin í gunda dali 
varð gjørd í 1880’árunum og er í dag eitt inn-
bjóð andi fríøki. havnará og Listaskálin eru part-
ar av økinum. Kirkjugarðurin á svínaryggi verð-

ur ikki longur nýttur til jarðarferðir, og er eitt 
virðismikið frítíðarøki í býnum.

altjóða leikvøllur føroya, tórsvøllur, er í gunda-
dali, og øki til frælsan ítrótt, tórsbreyt, í ovaru 
hoy dølum.

fríøki
Í kommunuætlanin verður øki sett av til bygging, 
undirstøðukervi og frítíðarøki.

tá bygging verður skipað í býarvakstrarøkjunum, 
skal pláss eisini vera fyri grønum økjum í 
lendinum, ætlað til spælipláss og uppihald, og 
har smáir vegir, gøtuskipanir og súkklubreytir 
kunnu gerast.

4 MIðBýUrIn

Kommuætlanin fatar um hesi mál fyri Miðbýin 
fram til 2030:
•	 Miðbýurin er høvuðsdepil í havnini
•	 Upprunaeginleikarnir í Miðbýnum verða 

varðveittir
•	 havnar- og vertsmøguleikarnir verða í 

høvuðsheitum varðveittir
•	 Meirbygging fer fram í Miðbýnum
•	 ferðslan í Miðbýnum verður avmarkað so 

nógv sum gjørligt
•	 gjaldsskipan og parkeringsávísing verður 

gjørd í Miðbýnum og økinum rundanum
•	 ferðsluviðurskiftini á innara ringvegi og 

steinatúni verða betrað
•	 gøtuskipan verður gjørd í Miðbýnum
•	 Bussambandið í Miðbýnum verður varðveitt

tórshavn er høvuðsstaðurin, og Miðbýurin er 
mest týðandi miðstaður í føroyum. her eru 
tinghúsið, flestu handlarnir, havnarøkið og størstu 
mentanarligu tilboðini. Menningarmøguleikar 
og gott undirstøðukervi skal verða tryggjað 
Miðbýnum.

Miðbýurin og vegaskipan sæst á Mynd 10.

havnin broytist støðugt á sama hátt sum aðrir 
høvuðsstaðir, men tað er sera umráðandi fyri 
før  oyska samleikan, at eginleikarnir í Miðbýnum 
verða varðveittir. tinganes skal framvegis vera 
”gamli býarparturin”, sum framvegis verður 
brúkt  ur, við bústøðum, skrivstovum og fríari 
vinnu.

Mest týðandi havnin í føroyum er tórshavnar 
havn og skipasmiðjan. tórshavnar havn skal 
framvegis vera í Miðbýnum og skapa lív. fram-

tíðar víðkan av havnini fer fram í fram haldi 
av verandi havn. sama er galdandi fyri skipa-
smiðjuna, sum eigur at verða varðveitt í Mið-
býnum.

tórshavnar kommuna ynskir meirbygging í 
Miðbýnum, t.d. við bygging á skálatrøð. Meir-
bygg ingin er partur av at gera Miðbýin meiri 
frið arligan, og kommunan fer at gera ætlan 
um menning í Miðbýnum, m.a. við støði í vinn-
arauppskotinum frá arkitektakappingini. fram-
tíð ar meirbygging í Miðbýnum verður tillagað 
vega skipanini og ynsktu ferðsluni til og úr Mið-
bý num.

ferðslan í Miðbýnum skal verða avmarkað so 
nógv sum gjørligt. vegirnir skulu verða skipaðir 
so  leið is, at óviðkomandi gjøgnumkoyrandi ferðsla 
ikki verður gjøgnum Miðbýin, men verður beind 
á ringvegirnar í býnum. framtíðar parkeringsøki, 
t.d. bygging á skálatrøð, skulu verða við bein-
leið is atkomu til/frá innara ringvegi. fyri m.a. at 
av marka ferðsluna í háferðslutíð verður stutt tíð-
ar parkering í Miðbýnum, hinvegin verður lang-
tíð  arparkering í framtíðini ikki bara í Mið bý num.

Kommunan vil arbeiða fyri at seta í verk gjalds-
skip an til parkering í miðbýarøkinum fyri at fáa 
størri útskifting á parkeringsplássunum í Mið-
býnum og fyri at fáa inntøkur til at byggja nýggj 
par keringsøki og betra parkeringsmøguleikarnar, 
sum eru í Miðbýnum. Kommunan vil harumframt 
seta í verk sjálvvirkandi parkeringsávísing fyri 
Mið býin.
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Mynd 10 
Miðbýurin og vegaskipan

størsti fløskuhálsurin í Miðbýnum er steinatún. 
her er høvuðssteðgiplássið hjá bussleiðini, høv-
uðs gonguteigur til gongugøtuna í Miðbýnum 
og samband hjá bilum til innara ringveg. Betri 
ferðslu viðurskifti í steinatúni gera Mið býin 
meira friðarligan, og verða fingin í lag við at 
seta ferðslustýrda ljósskipan við vegamótini og 
venda einvegis ferðsluni á niels finsens gøtu og 
trónd argøtu, jbr. Mynd 11.

Mynd 11 uppskot um nýggja einvegis ferðslu í Miðbýnum

súkklað verður á vegnum í Miðbýnum, har há-
marks ferðin av ferðslutrygdarávum verður sett 
til 30-40 km/t. gongubreytir eru, og kommunan 
um hugsar loysnir við ”shared-spaces” í Mið bý-
num. 

Bussarnir fara eins og í dag at koyra eftir inn-
ara ringvegi og gjøgnum Miðbýin. hetta er ein 
góð loysn tí frástøðan er stutt. steinatún er 
framhaldandi høvuðssteðgistað í Mið bý num, 
og farstøðin hjá bussleiðini hjá oyggjaleiðum 
er framvegis farstøðin í tórshavnar havn, har 
møguleiki verður at skifta til bussleiðina hjá 
komm ununi.

tórshavnar kommuna skrivaði út arkitektakapping 
um framtíðar menning av Miðbýnum, Dóms úr-
skurð urin varð almannakunngjørdur í mai 2104. 
Inn sendu uppskotini fáa ávirkan á framtíðar 
ætlanirnar í Miðbýnum.
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5.1 poliTikkur um bygdirnar
roknað verður vanliga við góðum plássi í teimum 
12 bygdunum, sum í dag rúma umleið 1.600 
fólkum. Í býarskipanini verður roknað við, at 
bú staðir verða bygdir á umleið 75 grundstykki 
inn an 2030. hetta svarar til helvtina av tøkum 
grund stykkjum í dag. alt eftir eftirspurninginum 
kann ynskta býarmenningin verða tillagað so 
við og við. Býráðið og staðbundnu nevndirnar 
sam starva um slíkar avgerðir.

Kommunuætlanin viðger støðuna viðvíkjandi:
•	 Bústøðum
•	 stovnum
•	 vinnubygningum og havnum
•	 summarhúsum

Møguleikarnir at byggja eru tillagaðir støddini 
á bygd unum, og hvar tær eru bornar saman við 
havnina. rokn að verður við, at nýbygging ikki fer 
at hava stórvegis íløgur við sær í vegaskipanir 
og tekn isk ar veitingar og leiðingar.

almenna byggisamtyktin er galdandi fyri norðra-
dal, syðradal og Kollafjørð. serstakar byggi-
sam tyktir eru galdandi fyri Kaldbak, hvítanes, 
velba stað, Kirkjubø, nólsoy.

alment er galdandi:
•	 góð vegatkoma er ikki til allar bygdirnar, 

og tær flestu liggja eitt sindur burtur frá 
havnini

•	 Bygdirnar liggja væl fyri eftir veðurlagnum, 
og stutt er oman á sjógv

•	 Bygdirnar hava sítt egna samfelag og egnan 
samleika, hvør við sínum trivnaðartiltøkum

•	 vinnumøguleikarnir eru ymiskir í 
bygdunum.

•	 Bygdirnar hava egna kloakk- og vatnveiting
•	 Meginparturin av óbygdu økjunum í 

bygdunum eru landsogn
•	 hvør av bygdunum hevur sína egnu søgu 

og síni sereyðkenni

viðurskiftini í bygdunum í 2013 eru víst í talvu 
12.
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syðradalur 7 0 ja

norðradalur 14 0 0

kollafjørður 910 30-35 0

kaldbak 227 20 0

kaldbaksbotnur 6 0 0

sund 2 0 0

nólsoy 214 30-40 ja

hestoy 20 0 0

koltur 1 0 0

kirkjubøur 76 10-20 0

velbastaður 211 10-20 0

hvítanes 99 40 0

samantalt 1784 140-175 -

talva 12 Fólktalið við árslok 2013, tøk grundstykki og 
møguleiki fyri summarhúsum í bygdunum

Byggisamtyktir eru galdandi fyri allar bygdirnar 
utt an hestoy og Koltur. tær eru nærri lýstar í 
upp ritinum Byggisamtyktir og býarskipanir. 
fleiri av byggisamtyktunum vóru galdandi, 
áðr enn kommunurnar vórðu lagdar saman 
við tórshavnar kommunu, og nýtslureglurnar 
eru ikki tillagaðar. niðanfyri er ætlanirnar hjá 
komm ununi í teimum 12 bygdunum lýstar.

5 BygDIrnar

5.2 bygd irnar

syðradalur
syðradalur er á vestursíðuni á streymoynni. Ein-
asti vegur hagar er eftir Kirkjubøarvegnum og 
syðra dalsvegnum, jbr. Mynd 12.

Mynd 12 syðradalur 

Í bygdini er ein bóndagarður, sum rekur land-
bún að. Í byggisamtyktini er øki sett av til summ-
ar hús, sum ikki enn eru bygd. roknað verður 
ikki við býarmenning í syðradali.

norðradalur
norðradalur er somuleiðis á vestursíðuni á 
streymoynni. Einasti vegur hagar er um norða-
dals skarð frá oyggjarvegnum, og har er ofta illa 
fram komandi um veturin. Í bygdini eru 4 hús, og 
øki eru sett av til bústaðarbygging.

kollafjørður
Kollafjørður liggur fram við norðursíðuni á 
fjørðinum. sunnarumegin eru signabøur og 
oyrareingir. fólkatalið er umleið 960. Kolla fjørð-
ur er størsta bygd í kommununi. Landsvegur við 
nógvari ferðslu gongur gjøgnum bygdina. Í bygd-
ini er skúli, ítróttarhøll og læknamiðstøð.

øki er sett av til tvær útstykkingar í Kollafirði, 
10 bústaðir í aðrari og 20-25 bústaðir í hinari. 
arbeitt verður við umhvørvisárinskanning í 
sam bandi við útbygging av havnarøkinum.

Mynd 13 kollafjørður

kaldbak
Bygdin Kaldbak er á norðursíðuni á Kaldaksfirði. 
5 km eru frá høvuðsvegnum til Kaldbaks. Í 
bygdini er skúli, dagstovnur, smábátahavn, sam-
komu hús, og kirkja, sum er friðað. Í vestara enda 
á bygdini er útstykking gjørd omanfyri lands-
veg in. her eru 6 grundstykki tøk. nøkur nýggj 
stykki eru sett av í verandi býlingum.

frástøðan til havnar er bert umleið 16 km og 
væl ber til at ferðast til og frá arbeiði.

Mynd 14 kaldbak

kaldbaksboTnur
Innast í botninum á firðinum er bygdin Kald-
baks botnur. har eru tveir bóndagarðar.
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roknað verður ikki við, at øki verður sett av her, 
hvørki til bústaðir ella summarhús.

sund
sund er við landsvegin á suðursíðuni á Kald-
baks firði. Í bygdini er frá gamlari tíð ein bónda-
garð ur. seinni er eitt havnarlag bygt, sum í dag 
verður nýtt sum ídnaðarøki til tungan ídn að, 
harumframt er asfaltvirki á økinum. Megin part-
ur in er ídnaðarøki, og har er ikki grundalag fyri 
fleiri bústøðum. sundsverkið, sum framleiðir ein 
stór an part av elnýtsluni, varð bygt í 1972. Ein 
veksl arastøð á elverkinum veitir orku til fjar-
hita felagið. 

roknað er við, at sund framhaldandi verður 
ídnað arøki.

nólsoy
Bygdin eitur sum oyggin, ið liggur einar 3 fjórð-
ing ar úr havn. Einasta ferðasamband við um-
heim in er við ferju til havnar. hon siglir 10 
ferð um dagin og kann taka bilar. siglingartíðin 
er 20 minuttir. 214 fólk búgva í nólsoy. Eyst-
ur ættin er ring í bygdini við sjóroki upp um 
oynna. sambært byggisamtyktini er pláss til 
30-40 bústaðir. neyst eru niðri við havnina, og 
byggisamtyktin loyvir, at summarhús verða inn-
rættað í neystunum. nøkur hús í bygdini verða 
brúkt sum summarhús. Einki byggibúgvið grund-
stykki er tøkt. Ætlanin er ikki at seta meiri øki av 
til útstykkingar.

HesToy
Bygdin er á eystursíðuni á oynni, sum liggur 
beint vestan fyri streymoynna. ferjusamband 
út í hest er 1-2 um dagin frá gomlurætt. nøkur 
fá fólk búgva í bygdini, sum verður væl vitjað 
av ferðafólki. fólkatalið hevur verið minkandi 
sein astu árini. arbeitt verður við møguleikum at 
út stykkja til nøkur summarhús.

kolTur
Bygdin hevur sama navn sum oyggin, ið liggur 
beint vestan fyri streymoynna og norðan fyri 

hestoy. her býr 1 fólk. Um summarið er oyggin 
væl vitjað av ferðafólki at síggja gomlu friðaðu 
búsetingina og njóta plantu- og fuglalív í óspiltu 
náttúruni. søvn Landsins hava ábyrgd av oynni. 
Ætlanir eru ikki um at ústykkja til bústaðir og 
summarhús. Eingin byggisamtykt er fyri oynna.

kirkjubøur
Bygdin er á vestursíðuni á streymoynni. nógv 
ferða fólk vitja vegna søgu og fornminni í bygdini. 
har búgva 76 fólk. tað eru 15 km til havnar 
og góðir møguleikar at ferðast til og frá arbeiði. 
norð an fyri bygdina er ferjulegan á gomlurætt, 
har samband er til sandoyar og heystoyar. Ein 
lítil smábátahavn er á gomlurætt, eins og í  
Kirkjubø. Í byggisamtyktini er øki sett av til bú-
stað arbygging eystan fyri bygdina – økið er ikki 
bygt – og pláss er sett av til fríøki. Mett verð-
ur, at har er pláss til eini 20-30 bústaðir. hild ið 
verður fast við økið, sum er sett av til 20-30 
nýggjar bústaðir. Ætlanir eru ikki um aðrar út-
stykk ingar til bústaðir og summarhús.

økið, ið er sett av til 20-30 nýggjar bústaðir verður 
ver andi vegna góða og stutta vegasambandið til 
havnar. Ætlanir eru ikki um aðra útstykking til 
bú staðir og summarhús.

Mynd 15 kirkjubøur

velbasTaður
Bygdin er á vestursíðuni á streymoynni við 
góð um vegasambandi til havnar. nakrir bóndir 
eru í bygdini og fólkatalið er 211. góðir møgu-
leik ar eru at ferðast til og frá arbeiði í havn. 
Í byggisamtyktini eru munandi øki sett av at 
stykkja út til bústaðabygging í bratta lendi-
num. Í dag verður roknað við eini 20-30 tøk-
um grundstykkjum. Byggisamtyktin fyri vel-
ba stað verður endurskoðað, tí summi av 
grund stykkjunum til bústaðir eru í sera brøttum 
lendi.

fyribils verða avsettu økini í byggisamtyktini 
varð veitt vegna góða ferðasambandið og stuttu 
frá støðuna til havnar. arbeitt verður eisini við 
at víðka byggisamtyktina fyri velbastað.

Mynd 16 velbastaður

HvíTanes
Bygdin er á eystursíðuni á streymoynni, norð an 
fyri havnina, í lívd fyri vesturættini. á hvíta nesi 
eru flestu húsini bústaðir, og galdandi byggi-
samtykt loyvir bygging av 28 sethúsum, skip-
að í smáar býlingar við 8-10 húsum í hvørj um. 
Dalurin og partur av vøkru heygunum norð an-
fyri umframt nesið verða varðveitt sum grøn 
nátt úru- og frítíðarøki.

Ætlanin er ikki at seta meiri øki av til bú stað-
ar bygging innan 2030, og roknað er ikki við, at 
summ arhús verða bygd á hvítanesi.

Mynd 17 hvitanes



34 35 KoMMUnUÆtLan / oKtoBEr 2014

6.1 vegaskipan
Bilur er mest brúkta flutningsakfar í havn.
ferðslan hevur verið vaksandi seinastu árini 
og verður tað væntandi framvegis. Komm unu-
ætl anin er ein samanhangandi ætlan, og skal 
tryggja samsvar millum býarvøkstur og út bygg-
ing av vegakervinum.

ferðslan hevur stóran týdning fyri okkum 
øll. vit vilja fegin koma skjótt og trygt fram. 
tí er ein ferðsluskipan partur av komm unu-
ætl  anini. hon hevur støðið í framtíðar býar-
vøkstri, ferðsluteljing, ætlaðum vega verk-
ætl  anum og ferðslutrygdarloysnum, jbr. 
ferðslu  trygdarætlanina hjá kommununi.

skot ið verður upp at flokka vegakervið sambært 
talvu 13.

vegaflokkingin sigur nakað um nýtsluna av 
vegunum:
•	 Landsvegir eru til gjøgnumkoyrandi 

landsferðslu. vegirnir hava góðan 
framkomuleika, og ferðslutrygdin er góð. 
Bert fáar íbindingar eru til býarøki fram við 
landsvegunum.

•	 ringvegir eru eisini til gjøgnumkoyrandi 
ferðslu. Dentur er lagdur á framkomuleika. 
vegirnir hava góðan framkomuleika, og 
ferðslutrygdin er góð bæði fyri bilar og 
bleyta ferðslu.

•	 sambindingarvegir eru vegir, ið knýta 
bústaðarvegir og ringvegir saman. 
ferðslutrygdin er góð fyri allar 
ferðslubólkar.

•	 Býlingsvegir og bústaðarvegir eru 
vegir, sum binda saman einstøku 
eindirnar í býlingunum, m.a. til skúlar, 
barnaansingarstovnar o.a. ferðslutrygdin er 
góð fyri ta bleytu ferðsluna.

Ætlan um framtíðar vegaskipan til 2030 er víst 
á Mynd 18.

framtíðar vegaskipanin fatar um vegirnar í dag 
og hesar ætlaðu nýggju vegirnar:
•	 Brúgv um sandá, sum er framhald av 

Margnagilsvegnum; framtíðar býarmenning 
á argjum og glyvursnesi er treytað av 
hesum vegi.

•	 ringvegurin rundan um havnina; hetta 
er einasti landsvegur, sum roknað verður 
við verður bygdur innan fyri stutta tíð. 
tórshavnar kommuna arbeiðir við at fáa 
vegin bygdan við hámarksferðini 50-60 
km/t millum stóru tjørn og hotel føroyar 
við íbindingum við flatarveg, sundsveg, 
villingardalsveg, Maknagilsveg og hotel 
føroyar.

•	 tunnilssamband til sandoynna og 
skálafjørðin.

•	 glyvursvegur verður longdur suðureftir og 
verður samband til møguliga floghavn og 
tann nýggja golfvøllin.

•	 vegasambandið millum Marknagilsvegin 
og Uttara ringveg, ið verður samband til 
nýggju skúlarnar í Margnagili.

6 fErðsLUÆtLan

talva 13 uppskot um flokking av vega kervi

vegaFlokkIng BýarøkI
kM/t

óBygt økI
kM/t

ársMIðalFerðsla
BIlar / saMdøgur

landsvegir - 60-80 10-20.000

ringvegir 50-70 60-80 10-15.000

sambindingarvegir 40-60 50-80 5-15.000

Býlingsvegir 40-50 40-60 Maks 5.000

Bústaðarvegir 30-50 30-50 Maks 3.000

Mynd 18 
uppskot um vegaskipan við 
íbindingum og vegatkomu 
til nýggj øki (staðsetingin av 
ringvegnum er ikki endalig)
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framtíðar býarvøkstur krevur eisini atkomuvegir, 
og fleiri teirra verða í brekkum. gerð av býlings- 
og bústaðarvegum tekur atlit at vegareglum við 
støði í norskum reglum:
•	 hall: Í mesta lagi 80 o/oo, undantak kann 

vera 100 o/oo fyri stuttar teinar
•	 vertikalkurvar: radius í minsta lagi 60 m við 

íbindingar

Kommunan hevur tryggjað sær, at allir nýggir 
býlings- og bústaðarvegir frá høvuðsvegum til 
býarvakstrarøkini skulu verða gjørdir við halli 
minni enn 80 o/oo. hvar vegirnir liggja best, 
verður støða tikin til, tá farið verður undir at 
fremja býarvøkstur.

á Mynd 19 er dømi um uppskot til vegatkomu 
til húsahaga.

Mynd 19 uppskot til vegatkomu til øki 6a (húsahagi) frá 
oyggjarvegnum

6.2 skipan við gongu- og 
súkklubreyTum
skotið verður upp at gera gongu- og súkklúbreytir 
fram við vegunum, so góðir og tryggir møguleikar 
eisini eru hjá fólki at ferðast á annan hátt enn 
í bili. her verður serliga hugsað um vegir, har 
bilar koyra við nógvari ferð, og súkklandi kenna 
seg ótrygg í ferðsluni.

skipanin snýr seg um ymisk sløg av breytum:
•	 súkklubreyt, sum partur av koyribreytini. 

partur av koyribreytini er ætlaður súkklum. 
hetta kann verða merkt við málaðum strípum 

•	 súkklubreyt tvørtur við vegunum. 
súkklubreyt í egnari breyt fram við vegnum

•	 súkkluleið við ferðtálmaðar bygdarvegir 
og bústaðarvegir. súkkluleið á bygdar- og 
bústaðarvegum, har ferðin er avmarkað til 
20-30 km/t.

Mynd 20 dømi um ferðtálmaðan veg í býnum

har bleyt ferðsla og bilar mugu ferðast á somu 
breyt, skal ferðslunøgdin á vegnum vera av-
markað og ferðin verða lækkað til 30-40 km/t. 
fyri at verja bleytu ferðsluna, ber til at skipa 
fyri ferðtálmandi átøkum.

tórshavnar kommuna arbeiðir við at gera gøtu-
skip an, har framtíðar íløgur í súkklubreytir eru 
rað festar.

víst verður til frágreiðingina “grundarlag”, har 
ætl an ir eru um framtíðar gøtuskipan í havn.

6.3 bussferðsla
Bussleiðin og hýruvognarnir eru partur av al-
mennu samferðsluni í havn. Bussleiðin er ein 
góð ur møguleiki hjá fólki, sum ikki hevur bil, og 
fólki, sum vilja ferðast við almennu samferðsluni 
í staðin fyri at ferðast við bili.

almenna samferðslan, sum er á sera høgum 
stigi við gjaldsfríari busskoyring hvørjar 15-
20 minuttir á teimum trimum bussleiðunum við 
flest brúkarum, heldur fram.

góð flutningstænasta skal verða tryggjað við 
at tillaga bussleiðina, so hon koyrir út í nýggju 
býarvakstrarøkini, so hvørt sum økini verða 
gjørd liðug. tá farið verður í holt við at skipa 
byggingina í økjunum, eigur at verða hugsað 
um, at tað ikki skal vera langt at ganga til 
busssteðgistøðini, t.d. kann fjarstøðan millum 
vegirnar setast til 300-400 m.

stórar verkætlanir fram ímóti 2030:
•	 tunnilssamband
•	 Brúgv um sandá
•	 Innkomuvegurin (Lv, tK, sEv)
•	 útbygging av tórshavnar havn
•	 floghavn á glyvursnesi
•	 útbygging av Landssjúkrahúsinum 
•	 útbygging av útbúgvingardeplinum við 

Marknagil (Lv/tK)

Tunnilssamband
samtykt er at fara undir at gera tunlar til Eyst-
ur oyar og sandoyar. 

tunnilin til sandoyar verður bundin í Kirkju-
bøar vegin.

Eysturoyartunnilin verður tíðarsparandi fyri 
flutn ing millum havnina og Klaksvík, runavík 
og toftir. roknað verður við, at hann verður 
gjørd ur í hesum kommunuætlanartíðarskeiði, og 
at raksturin verður fíggjaður við brúkaragjaldi, 
eins og galdandi er fyri vágatunnilin og Klaks-
víks tunnilin. tunnilsfesti og íbinding eystan fyri 
sund er víst á Mynd 21.

Mynd 21 væntaða vegaføringin av eysturoyartunlinum

brúgv um sandá
Brúgvin bindur ringvegin um havnina saman við 
argjum og glyvursnesi. verklætlanin er boðin út, 
og byggitíðin mett til sløk 2 ár. Eftir hesum kann 

far ast undir týðandi býarvøkstur á argjum eftir 
2018. Býarvakstrarætlanin á argjum verður 
avmarkað fram til 2019. vegaføringin sæst á 
Mynd 18.

innkomuvegurin
Innkomuvegurin er landsvegur og verður ein 
eyka ringvegur um havnina við fáum íbind ing-
um. hann verður samanbundin við tunlum og 
gjørdur eftir 2020, og vónandi liðugur tá Eyst ur-
oy artunnilin er liðugur. Uppskot um vegaføring 
er á Mynd 18.

úTbygging av TórsHavnar Havn
Í hesum døgum verður arbeitt við verkætlan at 
byggja út tórshavnar havn. samstundis verð-
ur arbeitt við Umhvørvisárinskanning, ið skal 
skjal festa umhvørvisviðurskifti viðvíkjandi 
tórshavnar havn. havnin verður víðkað út eyst-
ur eftir, har sum hon er í dag. nýtt bingjuøki er 
part ur av útbyggingini. Í verkætlanini verður 
nýggj ur atkomuvegur gjørdur frá vegnum yviri 
við strond, og hetta kemur at lætta um ferðslu-
trýst ið í Miðbýnum. Uppskot um útbygging av 
tórshavnar havn sæst her niðanfyri.

Mynd 22 uppskot um útbygging av tórshavnar havn

7 stÓrar vErKÆtLanIr
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vindmyllulund
vindmyllulundin ovarlaga í húsahaganum er lið-
ug.

flogHavn á glyvursnesi
hugskotið at gera nýggja føroyska floghavn á 
glyvursnesi er 30 ára gamalt. floghavnin skuldi 
kunnað tikið móti størri flogførum. veð ur kann-
ing ar vísa á møguleikar fyri betri reglusemi í 
flog ferðsluni. Býarvakstrarøkini á hamrinum og 
und ir Kirkjubøreyni verða sambært kanningini 
ikki órógvað av óljóði frá floghavnini.

Mynd 23 óljóðskanning 

landssjúkraHúsið
Ætlanir eru um at byggja út Landssjúkrahúsið 
við umleið 10.000 m2, jbr. Mynd 24.

Mynd 24 ætlað útbygging av landssjúkrahúsinum

úTbúgvingardepil við marknagil
Ætlanin er, at ein nýggjur býarpartsmiðdepil skal 
vera nær við skúladepilin í Marknagili. skúla dep-
ilin fatar um studentaskúla, handilsskúla, tekn-
isk an skúla. gólvvíddin tilsamans verður 19.000 
m2. atkomuvegur verður eftir janusargøtu frá 
Markna gilsvegnum, jbr. Mynd 25. Kommunan 
ætlar at byggja vesturskúlan á sama øki.

Mynd 25 uppskot um útbúgvingarøki við Marknagil

8.1 ferðsluTrýsT
avleiðingarnar í ferðslutrýstinum eru lýstar við 
einum ferðslumyndli fyri havnina. útrokningar 
eru gjørdar, sum vísa ferðslutrýstið á ymsu veg-
unum aftan á 1. stig í 2018 og í 2030. út rokn-
ing in tekur hædd fyri avleiðingum av komandi 
Eysturoyartunli og øðrum ætlaðum víðkanum av 
vegaskipanini fram til 2030.

Mynd 26 vísir roknaða ferðslutrýstið ár 2014, 
2018 og 2030.

roknað er við, at brúgv um sandá og Eyst ur oy-
ar tunnil eru gjørd í 2019, og at Innkomuvegurin 
fram til Kirkjubøarvegin og sandoyartunnil eru 
liðug áðrenn 2030.

talvan her niðanfyri vísir ferðslubroytingar á 
ávísum vegum.

8 avLEIðIngar av KoMMUnUÆtLanInI

InnarI rIngvegur
(steInatún)

rIngvegurIn
(norðarI 

rIngvegur)

rIngvegurIn
(MarknagIlsvegurIn)

InnkoMuvegurIn

2014 11.500 13.100 8.300 0

2018 12.100 14.300 12.600 0

2030 12.400 10.400 13.500 8.900

talva14 roknað ferðslutrýst á ávísum støðum á ringvegnum ár 2014-30

við steinatún er roknaði ferðsluvøksturin 2014-
30 umleið 8 %, og tað má sigast at vera lutfalsliga 
lítil hækking.

á norðara ringvegi minkar ferðslan 2014-30 
við umleið 20 %, tí ein partur av ferðsluni verður 
fluttur til Innkomuvegin.

hinvegin verður roknað við týðandi vøkstri á 
Marknagilsvegnum (umleið 60 %), lutvíst sum ein 
avleiðing av at Innkomuvegurin her er bundin 
í norðara ringveg, og lutvíst vegna væntaða 
býarvøksturin í vesturbýnum.

ferðslan á Innkomuvegnum er roknað til umleið 
9.000 bilar/samdøgur og lættir um ferðslutrýstið 
á norðara ringvegi.

Ein munandi lækking, 27 %, sæst í ferðsluni á 
hvíta nesvegum, sum ein avleiðing av, at ferðslan 
fer at flyta seg yvir á Innkomuvegin.

við íbindingina Marknagilsvegur og Dr. Dahls 
gøta við sandá hækkar ferðslan munandi, 44 %. 
tað er ein avleiðing av væntaða býarvøkstrinum 
á argjum og har um leiðir.

roknað verður við, at ferðslan á sundsvegnum 
veks ur við 20 %. hetta er ein avleiðing av, at 
sundsvegurin væntandi gerst ein týðandi sam-
bind ingarvegur við íbinding í Innkomuvegin.

samanumtikið fara Innkomuvegurin og brúgv-
in um sandá at lætta um ferðslutrýstið á norð-
ara ringvegi og hvítanesvegnum og lækka lut-

hvítanesvegur vIð 
norðara rIngveg

MarknagIlsvegur og dr. 
dahls gøta vIð sandá

sundsvegur norðan FyrI 
norðara rIngveg

2014 10.200 7.900 7.900

2018 11.400 9.100 8.500

2030 7.400 11.400 9.600

talva 15 roknað ferðslutrýst við íbindingarvegir
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fals liga um trýstið á Innara ringvegi. hinvegin 
hækk ar ferðslutrýstið á Marknagilsvegnum og 
við samankomingina tvørtur um sandá, sum 
avleiðing av væntaða býarvøkstrinum í vest ur-
býnum og á argjum.

ferðslumyndilin hevur roknað avleiðingar av 
báðum teimum nýggju tunlunum. sum avleiðing 
av Eysturoyartunlinum, økist ferðslan við 2.000 
bilum/samdøgrið. væntað verður ikki, at sand-
oy artunnilin økir um ferðsluna.

hóast hækkingin í ferðslutrýstinum á Innara 
ringvegi ikki er stór, kann tað gerast ein avbjóðing 
at fáa ferðsluna at ganga smidliga í háferðslutíð. 
hetta kann loysast við at umskipa nøkur vegamót 
við ferðsluljósum ella rundkoyringum.

8.2 umHvørvisárin

lufTdálking 
Luftdálking frá ferðslu ávirkar umhvørvið bæði á 
sjálvum staðnum, í viðkomandi landi og um allan 
heimin. útlát frá ferðslu á vegunum veldst um 
mongd av motorakførum, ferð og samanseting 
av akførum á einstøku strekkjunum.

 ferðsla dálkar luftina við fleiri ymiskum evnum, 
og tey ávirka umhvørvi og heilsu á ymiskan hátt. 
skaðiligastu evnini eru:
•	 fokdust/smábitlar
•	 Kolsúrni (Co)
•	 Køviðevnistvísúrni (no2) og 

køvievnissúrevnir (noX)
•	 hvørvin lívrunnin sambond (voC)
•	 svávultvísúrni (so2)

Í Es-høpi eru markvirði sett fyri meginpartin av 
hesum evnum. Mett verður, at býarbygnaðurin í 
havn við opnum gøtum og avmarkaðari nøgd av 
motorakførum ger, at markvirðini verða hildin, 
eisini um ferðslan økist sum víst á Mynd 26.

nýggj akfarstøkni stuðlar undir at minka um luft-
dálking, t.d. partikkulfiltur í dieselbilum. av mark-
ing í nýtsluni av motorakførum kemur eisini at 
minka um luftdálking, t.d. umhvørviszonur (av-
mark ing fyri tungari ferðslu), avmarkað nýtsla 
av píkadekkum o.a.

Co2-úTláT
Co2-útlátið frá bilum er lutfalsliga ájavnt 
við ferðslunøgdina. Ein avleiðing av býar-
vøkstr inum verður økt Co2-útlát. við støði í 
ferðslumyndlinum eru útrokningar gjørdar um 
Co2-útlátið.

co2-útlát (tons/ár)

2011 11.700

1. stig 2018 13.200

allur høvuðsbygnaðurin 2030 17.400

talva 16 Forsøgn um co2-útlát frá bilum

Innan flutningsvinnuna verður árliga útlátið 
umleið 1 tons Co2 fyri hvørt fólkið. til sam an-
ber ingar kann verða nevnt, at Co2-útlátið í síni 
heild er umleið 10 tons árliga fyri hvørt fólkið.

ferðsluóljóð
ferðsluóljóð veldst um mongd av motorakførum, 
ferðslu samanseting og ferð. tí er ferðsluóljóð 
ein týðandi liður, tá ið ætlanir verða gjørdar 
um nýggj ar vegir og nýggj bústaðarøki. vanliga 
vegleiðandi mark virðið fyri ferðsluóljóð í 
bústaðarøkjum er 58 dB og í skrivstovuøkjum 
63 dB.

Óljóðið veksur og minkar skjótt alt eftir broyt-
ing um í ferðini og mongdini av motorakførum. 
Menn iskjaoyrað hoyrir broytingar, sum eru 2-3 
dB. verður ferðslan tvífaldað, hækkar ljóðið við 
3 dB. veksur ferðin úr 50 km/t upp í 80 km/t, 
hækk ar ljóðið við 5,2 dB. Minkar ferðin hinvegin 
úr 80 km/t niður í 50 km/t, lækkar ferðsluóljóðið 
við 5,2 dB.

tryggjast skal, at tá kommunuætlanin verður 
sett í verk, skal ampin av ferðslu í nýggjum 
bú staðarøkjum vera so lítil, sum til ber. Bestu 
ráð ini til at avmarka óljóð frá vegunum eru at 
hava ávísa frástøðu millum ferðslu og bústaðir. 
Muna góð avbyrging við verjugørðum minkar um 
óljóðið. Best er at tálma óljóðið frá ferðslu bein-
an vegin tá vegir verða bygdir, tí sera torført er 
at koma afturumaftur.

Mynd 26 
Framtíðar ferðslutrýst 
(bilar/gerandissamdøgur)
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FylgIskjal 1
uPPskot uM staðsetIng av nýggjuM BústøðuM 2014-2030, BygdIrnar undantIknar

høvuðsøkI økI navn sethús raðhús íBúðIr saMantalt

havnIn MeIrByggIng í BygduM økI 30 68 98

hoyvíkshagI ætlað ByggIng

1d oman gil 24 0 0 24

BýarMennIng

1d oman gil 0 0 9 9

2 stóratjørn 199 42 91 332

3a heyggurin 0 120 120 240

5a undir Brúnni 47 0 22 69

5B undir Brúnni 5 0 2 7

Samantalt 275 176 244 695

vesturBýurIn MeIrByggIng 87 87

ætlað ByggIng

7a undir krákugjógv 30 0 0 30

7B undir krákugjógv 31 0 0 31

13a við velbaðstaðvegin 30 0 0 30

BýarMennIng

6 húsahagi 12 15 7 34

7a undir krákugjógv 0 23 10 33

7B undir krákugjógv 0 18 8 26

8 undir Marknagili 62 74 32 168

9 undir vesturvarða 122 141 62 325

13a við velbastaðvegin 0 20 9 29

13B við velbastaðvegin 32 36 16 84

Samantalt 406 327 144 877

argIr og 
glyvursnes

MeIrByggIng 5 25 0 30

14a argjaskot 140 69 0 209

14B undir klingrutjørn 39 42 0 81

14c undir ljósávatni 10 12 54 76

Samantalt 194 148 54 396

úrslIt 875 681 510 2066

FylgIskjal 2
uPPskot uM staðsetIng av nýggjuM BústaðuM 2014-2018, BygdIrnar undantIknar

høvuðsøkI økI navn sethús raðhús íBúðIr saMantalt

havnIn MeIrByggIng í BygduM økI 30 68 98

hoyvíkshagI ætlað ByggIng

1d oman gil 24 0 0 24

5a undir Brúnni 0 14 0 14

Býarvøkstur

1d oman gil 0 0 12 12

5a undir Brúnni 47 0 22 69

5B undir Brúnni 5 0 3 8

Samantalt 76 14 37 127

vesturBýurIn MeIrByggIng í BygduM økI 87 87

ætlað ByggIng

7a undir krákugjógv 30 0 0 30

7B undir krákugjógv 31 0 0 31

13a við velbaðstaðvegin 30 0 0 30

Býarvøkstur

13a við velbastaðvegin 0 20 9 29

Samantalt 178 20 9 207

argIr og 
glyvursnes

MeIrByggIng 5 25 0 30

14c undir ljósávatni 10 12 54 76

Samantalt 5 67 34 106

úrslIt 259 131 148 538
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fororð
onki hevur størri týdning fyri okkum í løtuni 
enn at leggja framtíðina til rættis. vit standa fyri 
størstu avbjóðingum í nýggjari tíð. vit mugu hava 
ein munandi búskaparvøkstur og ein veruligan 
fólka vøkstur, skulu vit framhaldandi veruliga 
verða ment sum vælferðarsamfelag. antin vaksa 
vit ella minka vit. her finst eingin millumvegur. 
 
vit eru sannførd um, at tá høvuðsstaðurin hevur 
tað gott, hevur restin av føroyum tað gott. tað 
er ein sannroynd. er ikki framgongd og vøkst
ur í havnini, er afturgongd í føroyum. yvir
skipaða visjónin fyri tórshavnar kommunu er, 
at høvuðsstaðurin verður ein veruligur vakstrar
dep il. høvuðsstaðurin fremur ikki hetta arbeiði 
einsa mallur. tað hvílir eisini ein sera stór ábyrgd 
á okkara landspolitikkarum, á vinnulívinum og á 
okk ara peningakervi at gera tað munandi meira 
livi ligt í føroyum.
 
tað má gerast lagaligari og bíligari at seta føt
ur undir egið borð, og henda avgerandi fyri
treyt fyri fólka og búskaparvøkstri er nakað, 
sum politiska skipanin, vinnulívið og okkara 
pen ingastovnar mugu lyfta í felag. tað besta 
vit kunnu gera, er tí at gera okkara samfelag so 
lokkandi sum til ber fyri tey, sum búgva her, eins 
og fyri tey, sum kunnu hugsast at búseta seg her. 
høvuðsstaðurin skal tryggja, at føroyar kunnu 
kappast við grannalondini um hesar for treytir – 
og soleiðis eisini um tey komandi ættar liðini.
 
íverk setanin trívist í høvuðsstaðnum. fleiri 
íverk set arar merkja fleiri størv, meira nýhugsan 
og økt kappingarføri, tað er hugsanin aftan fyri 
nýggju vakstrarætlanina hjá es, har sjóneykan 
verð  ur sett á íverksetan. høvuðsboðskapurin í 
ætl anini er, at íverksetaraandin hevur verið tann 
sterk asta drívmegin í búskaparligari framgongd 
í heimssøguni, og tí vil es gera íverksetan til ein 
áhugaverdan og lætt atkomuligan møguleika hjá 
evropiskum borgarum. hetta ynskja vit eisini 
fyri borgararnar í tórshavnar kommunu.
 
fyri nøkrum árum síðan samtykti tórshavnar bý
ráð visjónina um okkara høvuðsstað sum vakstr
ar depil. síðan tá hava vit arbeitt við ítøkiligum 
arb eiðsætlanum, sum taka støði í hesi visjón, sum 
hevði sum ítøkilig mál á vinnuøkinum, at skapa 
góð vakstrarlíkindi, at skapa ein fjølbroyttan og 
alheimsgjørdan bý við upplivingum, av bjóð ing
um, mennandi útbúgvingartilboðum og al tjóða 
gransk ingarumhvørvi.

vit arbeiða áhaldandi við at byggja upp fleiri 
tæn  astur, bæði til verandi og komandi vinnulív, 
tí okkara mál er, at høvuðsstaðurin skal geva 
nýggj um og altjóða vinnum, og vinnum, sum 
hava djúpar røtur her, góð vakstrarlíkindi.  vit 
eru vorðin raskari at skapa fortreytir fyri vinnu
menn ing og fólkavøkstri, og at hugsa menning 
og íverksetan inn í at kalla øll mál, sum hava við 
trivn að og arbeiðsskapan at gera.
  
vit vita í dag, hvussu vit tryggja trivnaðin. vit 
vita, at lestrarumhvørvi, bústaðarmøguleikar, 
eitt sprudlandi vinnulív við góðum arbeiðs og 
vaks tarlíkindum og eitt fjølbroytt og livandi 
ment anarumhvørvi hevur alstóran týdning og er 
avgerandi  ikki bara fyri at fáa fólk at flyta heim 
eftir loknan lestur, men fyri at byrgja upp fyri, at 
fólk  yvirhøvur flyta burtur. vit eru í dag tilvitað 
um týdningin at skapa umhvørvi og umstøður, 
sum fáa íverksetanina at blóma og mennast. 
 
í hesum ritinum eru tankarnir hjá býráðnum 
um yvir skipaðar visjónir og stevnumið fyri 
tórshavnar kommunu. nýhugsan og íverksetan 
hev ur alt at týða fyri høvuðsstaðin og er 
høv uðs treyt in fyri trivnaði, og at framfýsin 
fólk velja høv  uðsstaðin. men skulu vit hava 
fíggjarligan vøkst  ur og vøkstur í fólkatali, mugu 
vit ráðleggja soleiðis, at høvuðsstaðurin er rað
fest  ur og skipaður inn í eina vælumhugsaða og 
framtíðarkenda býarætlan í einum samspæli 
mill  um vakran og spennandi arkitektur, ein liv
andi miðbý, ein væl vardan gamlan býarpart og 
vakra náttúru.
 
og tað er tað, henda kommunuætlanin snýr seg 
um. hon fatar um stevnumið fyri útbúgving, 
gransk  ing, vøkstur, innovasjón og atdrátt, meðan 
visjón  in aftan fyri sjálva kommunuætlanina er 
merkt av, at kommunuætlanin í høvuðsheitinum 
er ein økisætlan, ein arealplanur, tað vil siga ein 
ætlan fyri okkum øll, fyri kommunalar økis út
bygg ingar fram til 2030, bygd á tey stevnumið, 
sum eru fyri vøkstri, fyri miðbýnum, ferðslu, 
burðar dygd, innovasjón, trivnað og heilsu.
 
í vón um, at borgarin tekur væl ímóti ætlanini og 
kem ur við sínum hugsjónum, nú ætlanin verður 
løgd fram alment.
 
Heðin Mortensen,
borgarstjóri

1 inngangur

hetta rit er politiska skjalið hjá kommununi um 
menningina fram ímóti 2030. í ritinum eru tank
arnir hjá býráðnum um yvirskipaðar visjónir og 
stevnumið fyri tórshavnar kommunu. upp run
in til arbeiðið er ein samtykt hjá tórshavnar 
kommunu um at dagføra heildarætlanina frá 
2006 til eina kommunuætlan, ið hevur donsku 
lóg ina um býarskipan sum fyrimynd.

býarskipanardeildin hjá tórshavnar kommunu 
hev ur umrøtt hesa ætlan. síðan er hon dagførd 
og løgd fyri stýrisbólkin, sum er stjórnin í 
kommununi, ið hevur góðkent hana sum grund ar
lag til politiska viðgerð. strategiska ætlanin skal 
enda liga samtykkjast í avvarðandi politiskum 
nevnd um og í býráðnum eftir almenna framløgu/
hoyr ing. 

strategiska ætlanin er samskipað við eitt annað 
átak í tórshavnar kommunu, vakstrarætlanina, 
sum umrøður visjón ir fyri framtíðina í býnum. 
í sambandi við arb eiðið við kommunuætlanini 
held ur hendan sam skipan fram. uppskotini í 
vakstr arætlanini um visjónir fyri framtíðina eru 
endur givin aftast í ritinum.

tórshavnar kommuna hevur gjørt hetta skjal ið 
í samstarvi við rambøll a/s. hesar eru høv uðs
yvir skriftirnar:

– uppskot um strategi, visjónir og stevnumið
– visjónirnar í vakstrarætlanini
– avgerð um at dagføra heildarætlanina  

20062022
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2 framtíðarÆtLan tórshavnar kommunu

tórshavnar kommuna hevur í 20102011 
arbeitt við eini visjón og eini vakstrarætlan. 
visjónsarbeiðið hev ur verið ein kelda til íblástur 
í arbeiðinum at orða sjálva vakstrarætlanina. 
stór ir partar av hesum arbeiði eru eisini við í 
sjálvari kommunuætlanini.

visjónin er rættiliga umfatandi og stórtøkin og 
fatar um stevnumið fyri útbúgving, gransking, 
vøkst ur, innovasjón og atdrátt, meðan visjónin 
aftan  fyri sjálva kommunuætlanina eru merkt 
av, at kommunuætlanin í høvuðsheitinum er 
ein økisætlan, ein arealplanur, t.v.s. ein ætlan 
fyri kommunalar økisútbyggingar fram til 2030, 
bygd á tey stevnumið, sum eru fyri vøkstri, fyri 
miðbýnum, ferðslu, burðardygd, innova sjón, 
trivnað og heilsu.

niðanfyri er ein samandráttur av teimum pørtum 
av vakstrarætlanini, sum hava verið viðkomandi 
fyri kommunuætlanina. 

Vøkstur
fíggjarligur vøkstur og vøkstur í fólkatali hevur 
al stóran týdning fyri føroyar. uttan fólkavøkstur 
versna framtíðar livivánirnar munandi. føroyar 
eru støðugt í kapping við onnur samfeløg um 
tilfeingið, sum hevur størstan týdning fyri fram 
tíðar trivnað og menning, fram um alt væl út
búgv in og skapandi fólk, sum mugu velja at bú
seta seg her. 

føroyar kunnu gerast tað heilt serliga staðið, 
sum fólk velja, tí staðið hevur heilt serligar 
dygdir. tí skal tórshavnar kommuna gera hetta 
lítla samfelag so lokkandi sum gjørligt fyri tey, 
sum búgva her, og fyri tey, vit vóna fara at 
búseta seg her.

LeikLuturin hjá haVnini
tað er uppgávan hjá tórshavnar kommunu 
at ganga á odda í føroysku vinnumenningini, 
fíggj arligu menningini, umframt mentanarligu 
og sosialu menningini. góð samferðsla ger, at 
havnin ikki liggur avsíðis hjá nøkrum. havnin er 
høv uðsstaður fyri allar føroyingar og skal ganga 

á odda í kappingini móti grannalondunum. al
tjóða samstarv skal draga arbeiðsmegi henda
veg in, hugskot, førleikar og kapital, sum alt fær 
týdning fyri nýskapan og tillaging. trivn að urin 
verður eisini skaptur av tí nátúrliga, tí arki tek
toniska og tí sosiala rúminum, vit ferðast í.

ráðLegging
fyri at gera pláss fyri øllum hesum er okkara 
høv uðsstaður raðfestur og skipaður inn í eina 
vælumhugsaða og framtíðarkenda býarætlan í 
einum samspæli millum vakran og spennandi 
arki tektur, ein livandi miðbý, ein væl vardan 
gaml an býarpart og vakra náttúru. umframt 
este tikk og logistikk umboðar høvuðsstaðurin 
eis ini burðardygd, fíggjarliga, sosialt og um
hvørv isliga. tað skapar trivnað og viðvirkar til 
góða heilsu hjá borgarunum, vakstrarkor fyri 
vinnu lívið og eitt mennandi altjóða umdømi fyri 
okk ara høvuðsstað og harvið landið alt.

Í stuttum
visjónsarbeiðið hevur víst á eina rúgvu av ynski
lig um stevnumiðum fyri tórshavnar kommunu. 
tað mesta fellir saman við og minnir um føkini, 
sum dentur verður lagdur á í kommunuætlanini.

hesi fata um t.d.:
– vøkstur
– trivnað og heilsu
– serligar dygdir, t.d. tann vakri býurin og 

umhvørvið
 – góðu samferðslumøguleikarnir, í landinum og 

úteftir
– Livandi miðbýur 
– burðardygd

3 stevnumið hjá býráðnum

tórshavnar býráð hevur gjørt av at leggja dent 
á hesi seks økini í sambandi við menningina í 
framtíðini:

– vøkstur
– miðbýin
– mentan, lívsgóðsku og trivnað
– flytførið
– umhvørvið
– náttúra

tórshaVn – ein VakstrardepiL
málið við kommunuætlanini er upp á allar mátar 
at skapa grundarlag fyri vøkstri í tórshavnar 
kommunu og í føroyum sum heild. hugsjónin er, 
at ein búskaparliga sterkur høvuðsstaður fer at 
hava við sær vøkstur í restini av føroyum.

tískil verður strembað eftir fólkavøkstri í tórs
havn og kring býin. neyðugt er, at ein virkin 
bú staðarpolitikkur stuðlar undir hetta. tað skal 
vera møguleiki hjá øllum málbólkum at útvega 
sær hóskandi bústað í einum býarmenningarøki. 
har aftrat skal tað gerast lokkandi hjá nýútbúnum 

og øðrum tilflytarum at koma til kommununa at 
arb eiða ella seta á stovn fyritøkur.

kommunan fer at virka fyri at fáa heimild at 
ogna sær neyðugt lendi til bústaðar og frí lend is
enda mál og fer framhaldandi at føra ein virknan 
bú staðarpolitikk við kommunalum og privatum 
út stykkingum. hesin politikkur skal tryggja eitt 
nóg stórt útboð av grundstykkjum. kommunan 
skal fyrireika seg at yvirtaka landbúnaðarøkir í 
út jaðaranum av býnum, sum eiga at verða tikin 
við í býarmenningina í framtíðini. økini eru í dag 
lands jørð, sum er leigað út til landbúnaðarendmál 
við langtíðaravtalum.

hóast bert lítil  vøkstur hevur verið  í fólkatalinum 
í tórshavnar kommunu tey seinastu árini, verð
ur roknað við einum árligum fólkavøkstri á 1 
prosent í kommunuætlanini. hetta verður gjørt, 
tí at málið er vøkstur. vit líta á, at tær stóru 
menningarætlanir, sum eru og verða framdar, 
fara at venda gongdini, fyrst spakuliga og síð
ani skjótari í samsvari við, at fjølbroytt bú stað
ar bygging og vinnumenning tekur dik á seg og 

menningin í tórshavn havn heldur fram
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har við skapar grundarlag fyri fólkavøkstri og til
flyt ing.

strembað verður eftir vinnumenning í tórshavn 
og í serligum vinnuøkjum, sum eru egnað til ídn
að. nýggjar fyritøkur skulu vilja virka í tórshavn, 
tí her eru væl egnað grundøki til teirra og út
búgv in arbeiðsmegi til taks. 

eisini skal tað vera einfalt at keypa grundøki í 
miðdeplum í kommununi, í økjum, har bæði bú
stað ir og vinna eru, og í serligum ídnaðarøkjum. 
handilslívið skal lagast til fólkagrundarlagið og 
í høvuðsheitum vera í býarpartsdeplunum. aft
rat miðbýnum skal miðast ímóti avlastandi bý
arpartsdeplum í hoyvík, á argjum og í vest ur bý
num. býarpartsdepilin í vesturbýnum skal eisini  
tæna nýggja økinum til útbúgving. í miðbýnum 
skal vera møguligt at hava handil í tættbygdum 
øki.

tórshavnar kommuna fer at miða ímóti støðugt 
at dagføra og byggja út vatnveitingar og spilli
vatns skipanina fyri at nøkta vaksandi tørvin.

tórshavnar kommuna vil við hesi komm unu ætl
an halda fram við býarmenningini í hoyvík, vest
ur býnum og á argjum. aftrat hesum kjarnuøkjum 
ella nærøkjum er so miðbýurin og eysturbýurin. 

í sambandi við menning á glyvursnesi verður 
fram vegis øki tøkt til nýggjan flogvøll. kanningar 
eru gjørdar av m.a. larmi í sambandi við ein 
flog vøll á glyvursnesi. hesar vísa, at tað er pláss 
fyri eini býarmenning í økinum.

kommunan fer at gera ætlanir, sum skulu tryggja, 
at bygdirnar kollafjørður, kaldbak, hvítanes, 
norðra dalur, syðradalur, velbastaður, kirkjubøur, 
hest ur, koltur og nólsoy verða varðveittar og 
kunnu vaksa.

dynamikkur miLLum haVn og bý
ein ætlan fyri samanhangin millum tórshavnar 
havn og býin skal gerast. Ætlanin skal verða 
fleirstreingjað og skal fram um alt hava til enda

máls at fáa í lag gott samstarv millum virksemið 
hjá tórshavnar havn og gerandislívið í býnum, 
harnæst at fremja eina røð av møguleikum, sum 
kunnu verða mentir.

málið er síðan at seta í verk fleiri ætlanir við 
undir  tøku frá vinnulívi og borgarum, sum økja 
um virksemið í økinum millum bý og havn. við 
øðr um orðum ein ætlan fyri, hvussu havnin og 
býurin mennast saman til gleði fyri allar partar: 
vinnulívið, borgararnar, tey ferðandi og tey 
handl andi.

tað er ein avgjørd treyt fyri hesa menning, at 
menningarætlanirnar hjá bæði býnum og havn
ini verða virdar. tað er ein treyt, at tórshavnar 
havn fær rúmd fyri øllum neyðugum vinnu
virksemi og pláss til útbygging, samstundis sum 
menn ingarætlanin hjá býnum heldur fram.

haVnaLagið
sum eitt oyggjasamfelag hevur havnalagið 
havt ein sera týðandi leiklut í menningini í øll
um landinum, og hetta er eisini galdandi fyri 
tórshavnar kommunu.

at havnin í tórshavn er høvuðshavn í føroyum 
fyri flutning av ferðafólki og farmi hevur skapt 
gróðrarlíkindi fyri vøkstri í kommununi. í juni 
2014 búðu 41,4 prosent av fólkinum í føroyum 
í tórshavnar kommunu, og tí fer størsti partur 
av inn flutn ing inum til móttakarar í kommununi.

nógv tað størsta náttúrutilfeingið, sum er í før oy
um, kemur úr havinum. her eru enn møguleikar 
fyri menning. tað er avgerandi, at vit hava 
møgu leikar at hýsa nýggjum vinnumøguleikum 
úr havinum, sum natúrliga liggja, og kanska 
mugu liggja á havnarøkinum.

kommunan hevur frá náttúrunnar hond 
avmarkaðar møguleikar til havnabygging. 
møguleiki er at fylla meira út í nólsoyarfjørð. 
møguleiki er eisini at víðka havnarlagið í 
kollafirði.

miðbýurin
í miðbýnum eru løgtingið, týdningarmestu bygn
ing arnir hjá landsstýrinum, varðveitingarverda 
tinga nes, týdningarmesta handilslívið í føroyum, 
eitt nú sms, mentanarlívið, býráðssalurin og fleiri 
komm unalar skrivstovur. tórshavnar kommuna 
ætl ar at varðveita og menna tann týdning, sum 
mið býurin hevur fyri allar føroyar.

tryggjast skulu møguleikar at menna býin og 
góð ir samferðslumøguleikar. verandi grønu geir
arnir og áirnar oman ígjøgnum miðbýin ímóti 
havnarlagnum verður alt varðveitt sum fríøki 
millum bygningar og ferðslu. hesi verða út
gangsstøði fyri gongu og súkklubreytum gjøgn
um býin.

tórshaVnar kommuna ViL:

– skapa ein búskaparligan sterkan 
høvuðsstað

– Leggja av øki til bústaðar og 
vinnuendamál til størri fólkavøkstur enn 
væntaða vøksturin á 1 prosent um árið

– styrkja miðbýin og teir tríggjar 
býarpartsdeplarnar hoyvík, argir og 
vesturbýin

– halda fram við menningini í hoyvík og 
vesturbýnum og skapa eina menning á 
argjum og í bygdunum 

– brúka verandi havnarløg til 
havnaendamál, men eisini 
skapa møguleikar fyri nýggjum 
býarmenningarøkjum

– ráða yvir eyka økjum til býarmenning 
við serlig høvi

– tryggja fjølbroyttar bústaðarmøguleikar 
til allar samfelagsbólkar

– gera ætlanir fyri bygdirnar
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tórshaVnar kommuna ViL:

– víðka um miðbýin, men varðveita 
upprunalig snið við atliti at bygging og 
landslagi, herímillum tinganes

– skapa møguleikar at byggja hægri 
og tættari og miða ímóti spennandi 
arkitekturi í miðbýnum

– arbeiða við at taka gjald fyri parkering 
í miðbýnum og brúka inntøkurnar til at 
útvega fleiri parkeringspláss 

– umhugsa at áseta neyv og møguliga 
avmarkandi hámørk fyri parkering við 
nýggj byggiøki í miðbýnum

– støðugt virka fyri at avgreiða ferðsluna í 
steinatúni og á innara ringvegi betri, t.d. 
við ferðsluljósum.

á tinganesi eru serstakir bygningar við felags 
út sjónd, sum skulu varðveitast sum føroya 
týdn ingarmesta gamla býarøki. tinganes skal 
samstundis vera eitt livandi øki, har hædd 
verður tikin fyri at varðveita tað upprunaliga og 
sjáld sama í økinum.

skálatrøð

miðbýurin skal verða mentur. Loyvt verður at 
byggja hægri og tættari í ávísum økjum, t.d. við 
at byggja fleiri íbúðir og handlar. Ætlanin er eis
ini at menna skálatrøð til ein livandi part av 
miðbýnum.

handlar, matstøð og skeinkistøð hava týdning 
fyri miðbýin á sama hátt, sum mentanarstovnar 
hava týdning. høv uðs ment an ar stovn ar nar, so 
sum býarbókasavnið, kon sert stað/ment ana
hús v.m., og stovnar hjá landinum – fram um 
alt tjóðpallurin –, skulu liggja í miðbýnum. 
tórshavnar býráð hev ur samtykt at arbeiða við 
at taka gjald fyri par ker ing, og at inntøkurnar 
fara til at útvega fleiri par keringspláss. 

Parkeringspolitikkurin hjá kommununi skal 
tryggja, at bæði fólk til handils og á ferð gjøgnum 
býin kunnu parkera í miðbýnum, men dentur 
verð ur lagdur á parkering í sambandi við handil 
ella onnur ørindi.

steinatún

bussarnir skulu koyra í útryðjuni í miðbýnum. 
týdningarmesta steðgistaðið er í steinatúni, har til 
ber at skifta millum ymsu bussarnar. kommunan 
vil virka fyri at bøta um møguleikarnar at 
avgreiða ferðsluna í steinatúni, tí nógv ferðsla 
er í økinum.

mentan, LÍVsgóðska og heiLsa
mentan, lívsgóðska og heilsa kostar pening, men 
eru ein íløga í framtíðina.

kommunuætlanin skal tryggja, at nýggir ment 
an arstovnar verða bygdir á hóskandi stað so
leið is, at útbyggingar í sambandi við musikk
skúla, tjóðleikhús, listasavn og bókasavn verða 
framd  ar á hóskandi hátt.

býarmenningin skal stremba eftir at skapa trivn
að fyri borgararnar á flestu økjum. havast skal 
m.a. í huga, at tey eldru í pensiónsaldri verða 
fleiri í kommununi. sum liður í frítíðar og ment
an  arpolitikkinum verða umstøður skaptar fyri 
upp livingar og ítróttarvirksemi, sum nøktar 
tørv in hjá íbúgvunum í øllum aldri. eitt av mál
un um er at skapa trivnað fyri eldri fólk.

tað er týdningarmikið, at nærøkini hava í sær 
teir neyðugu og savnandi “mentanarstovnarnar”, 
sum eru ansingarstovnar, skúli, ungdómsklubbar 
og trivnaðartilboð til eldri, møgulig býlingshús/
fel a gshús. harumframt uttanduraøki til fam ilju

tórshaVnar kommuna ViL:

– skapa grundarlag fyri at gera lívið meira 
innihaldsríkt, heilsugott og lættari hjá 
borgarunum og leggja mentanarstovnar á 
hóskandi støð

– tryggja øllum atgongd til upplivingar og 
ítróttarvirksemi

– menna verandi gøtur í býnum og kring 
býin

– menna møguleikarnar at súkkla í frítíðini 
og gerandisdegnum
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sam verur, spælipláss, tí tey hava eisini týdning 
fyri trivnaðin í nærøkjunum. 

kommunan vil virka fyri at økja um talið á gøtum. 
gøt urnar skulu merkjast, og kommunan eigur 
at kunna borgararnar, møguligar tilflytarar og 
ferða fólk um gøturnar við skelting og faldarum. 

kommunan vil gera tað dámligt at ferðast og 
halda til í grønu økjunum.

kommunan vil halda fram við at gera súkklu
breytir og at skapa samanhangandi súkklurutur 
bæði til rørslu og fólk á ferð í býnum, sí nið an
fyri um flytføri.

gundadalur skal framhaldandi vera miðdepil 
fyri ítróttina. høvuðsstaðurin hevur til uppgávu 
at hava ítróttaøki, sum lýkur treytirnar, ið ymsu 
ítróttagreinirnar seta til altjóða kappingar, tvs. 
tjóðaranlegg. tey stóru ítróttaanleggini hava ein 
størri týdning enn bert tann heimliga ítrótta
tørv in, hesi eru eisini karmar fyri at skapa lív, 
upp livingar og altjóða atdráttarmegi.  

umframt at kommunuætlanin leggur dent á 
miðstaðin, har flest fólk búgva, er týdn ing ar mik
ið eisini at tryggja trivnaðin í bygdunum. hósk
andi tilboð skulu viðvirka til trivn að og menning 
av bygdunum, eisini tá hugsað verður um spjað
ing í aldursbólkum. 

bygdirnar skulu draga til sín nýggjar íbúgvar og 
nýggj ar íbúgvabólkar, og tí er týdningarmikið, at 
ein fjøltáttaður bústaðarmarknaður eisini fatar 
um bygdirnar. bygdirnar kring høvuðsstaðin 
eiga somuleiðis at kunna geva havnaborgarum, 
før oyingum og útlendingum annars upplivingar, 
eitt nú sum frítíðardeplar við summarhúsøkjum 
o.líkn. – í hesum liggja eisini møguleikar hjá 
ferðavinnuni.

gott fLytføri
gott flytføri er ein fortreyt fyri at skapa vøkst ur 
í tórshavnar kommunu. bilferðslan í tórs havn 
er støðugt vaksin seinnu árini. komið er fleiri 

tórshaVnar kommuna ViL:

– gera ringvegin yvir um sandá lidnan í 
næstum

– samstarva við landsmynduleikarnar um 
ætlanirnar at gera nýggjan innkomuveg 
til havnar við nærri avtalaðum 
íbindingum í innkomuveginvegin, soleiðis 
at bæði býur og ferðandi fram við 
býnum fáa gagn av vegnum

– arbeiða fyri góðum samferðslukervi og 
samstarva við landsmynduleikarnar um 
ávirkanina á kommunala veganetið av 
hesum 

– varðveita eitt høgt tænastustig fyri øll
– framhaldandi byggja út súkklukervið inni 

í býnum og í fríøkjum til dagliga ferðslu 
og trivnaðarendamál

– tryggja gott flytføri til og frá bygdunum.
– gera eina ferðslutrygdarætlan
– framhaldandi tryggja øki til nýggjan 

flogvøll á glyvursnesi

staðni at mørk unum fyri, hvussu nógv ferðsla 
kann verða avgreidd, tá ferðslan er mest, tí 
stórar bilrøðir eru við fleiri vegamót. kommunan 
vil menna yvir skipaða vegakervið í tórshavn, so 
hvørt sum bil ferðslan veksur. farið er undir at 
gera ring vegin yvir um sandá lidnan fyri at binda 
argir og komandi býarmenningarøki saman við 
rest ini av býnum. hetta vegasamband skal eftir 
ætl an verða liðugt í 2016.

Ætlaða sambandið við ringvegnum kring tórs
havn fer at taka nakað av trýstinum av ferðsluni 
inni í býnum og fáa hana at ganga lættari, verður 
bundið í vegin á nógvum støðum.

tórshavnar kommuna fer at arbeiða fyri góð um 
samferðslukervi, ið fer at geva býnum størri upp
land fyri handli, arbeiðsmegi og ment an ar ligum 
til boðum. fyri kommununa er tað tó samstundis 
um ráðandi, at landsmynduleikarnir samstarva 
við kommununa soleiðs, at kommunala veganetið 
klár ar tað økta ferðslutrýstið, sum kann væntast, 
tá tunnilssambandið til eysturoynna verður 
veruleiki.

samferðslan í tórshavnar kommunu er í dag 
á høgum stigi. kommunan vil varðveita høga 
tænastustigið í framtíðini við atliti at teim um, 
sum ikki hava bil, men minka um vøkst ur in í 
bilferðsluni. kommunan vil hjúkla um ferða

tórshaVnar kommuna ViL:

– nýta bestu tøknina (bat) í sambandi 
við bygging og býarskipan, við atliti at 
umhvørvisvinarligum og orkusparandi 
loysnum

– nýta bestu tøknina í sambandi við 
viðgerð, stovnan og útbygging av serliga 
dálkandi virksemi

– gagnnýta alla orku frá varandi 
orkukeldum til fjarhita so nógv sum 
gjørligt, umframt at kanna møguligar 
nýggjar orkukeldur. staðseta 
umhvørvistyngjandi fyritøkur á hóskandi 
støðum 

– tryggja, at nýggj byggiøki verða bundin í 
fjarhita í teimum førum, tað ber til

– marknaðarføra býin sum burðardyggan 
– at bygningar hjá kommununi 

ganga á odda við varandi og 
umhvørvisvinarligum orkuloysnum, har 
tað ber til

– gera neyðugar dagføringar og 
útbyggingar á vatnveitingarøkinum fyri 
at nøkta tørvin í framtíðini

– framhaldandi menna 
burturkastskipanina, anlegg og førleikar, 
so at skipanin framhaldandi verður ein 
burðardygg skipan og harvið ein týðandi 
partur í strembanini eftir at minka um 
Co2 útlátið

– stremba eftir at nýta orkusparandi tøkni 
í sambandi við gøtuljós, pumpustøðir til 
vatnveiting og spillivatnskipanir
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fólkini, hvat viðvíkur farleiðum, fráferðum og 
innrætting í bussskýlum og bussum, við grund
ar lagi í hagtølum. hon vil haraftrat bøta um at
komu møguleikarnar hjá bussunum í steinatúni, 
sum eisini í framtíðini verður týdningarmesti 
mið depilin fyri samferðsluna í tórshavn.

tórshavnar kommuna fer framhaldandi at gera 
fleiri súkklubreytir í sambandi við størri nýggjar 
vega gerðir. kommunan fer at gera eina ætlan 
fyri eitt tílíkt høvuðskervi til súkklur, sum fer 
at fata um súkklubreytir í fríøkjum og tryggar 
breyt ir fram við teimum stóru vegunum og ella 
burt ur frá bilferðsluni. 

kommunuætlanin skal haraftrat tryggja, at tað 
er lætt at koma til og frá bygdunum og harvið 
stuðla undir at menna lokaløkið. her verður 
dent ur  lagdur á samferðslu og harvið at minka 
Co2 útlátið.

øki verður tøkt til flogvøll á glyvursnesi.

tórshaVnar kommuna ViL:

– síggja náttúruna sum eitt týðandi virði 
fyri kommununa 

– varðveita náttúruna og leggja til rættis 
nýggjar byggingar eftir henni

– tryggja grønar geirar gjøgnum býin ímóti 
havnarlagnum

– virða byggilinjur við strendur og áir, har 
ikki er bygt

– Leggja av øki til náttúru, frítíðarvirksemi 
og ferðafólk

– byggja uppeftir á ábyrgdarfullan hátt
– skjalfesta og endurreisa gøtur, garðar, 

kráir, ból o.t.

umhVørVi
tórshavnar kommuna vil á øllum økjum vera 
ein burðardygg kommuna. kommunan hevur 
skrivað undir grøna skjalið og roynir  harvið at 
fylgja agenda 21 yvirlýsingini. aftrat teimum 
eyð sýndu fyrimununum við at gera kommununa 
burð ardygga skal hetta síggjast sum ein háttur 
at gera vart við tórshavn sum tann burðardygga 
býin, ið kann vera við til at at fáa fólkavøkstur 
í kommununi.

kommunan vil virka fyri at bøta um samferðsluna 
og súkkluferðsluna soleiðis, at borgararnir ikki 
bara hava bilin í at velja.. kommunan vil har
aftrat í sambandi við parkering leggja dent á 
stutt tíðarparkering í staðin fyri lang tíð ar par ker
ing inni í býnum. í sambandi við par ker ing skal 
kunna góðtakast at ganga 3400 metrar.

kommunan vil eisini virka fyri, at skúlabørn á 
styttri teinum sjálv kunnu ferðast í og úr skúla og 
tí skipa fyri tryggum súkklu og gongufarleiðum.

tórshavnar kommuna vil áhaldandi miða ímóti 
at nýta tøkni, útvega sær og byggja út skip anir 
til rakstur av gøtuljósunum og spilli vatns skip an
un um, ið spara so nógva orku sum gjørligt.

krøv skulu verða sett um at nýta bestu tøku 
tøkn ina, tá serliga dálkandi fyritøkur verða sett
ar á stovn ella víðkaðar.

tórshavnar kommuna vil ávirka lands mynd ug
leik arnar at útvega heimild at føra skipað eftirlit 
við vinnuligum virksemi. 

bygt eigur at verða burðardygt. fjarhiti er í dag 
ein lutfalsliga stór orkukelda til upphiting av 
bygningum í kommununi. burturkast sum orku
kelda til fjarhitaframleiðslu er umhvørvisliga 
burð ardygg og minkar nógv um Co2 útlátið og 
um tørvin á innfluttari olju, og eigur kommunan 
at skipa fyri, at øll orkan frá kommunalu brenni
støð ini verður gagnnýtt til fjarhita. 

við tí endamáli at økja um fjarhitanýtsluna, ger 
tórshavnar kommuna í samráð við fjarhitafelagið 
eina hitaætlan fyri býin, sum lýsir verandi støðu 
við víkjandi orkuframleiðarum, fjarhitaneti og 
orku nýtarum, umframt einum parti, sum lýs ir 
hvørjir møguleikar eru á nevndu økjum, og sum 
ætlandi skal vera grundarlag fyri visjónum og 
málum á økinum.

nýggj byggiøki eiga altíð at verða hitað upp við 
fjarhita, tá hetta er gjørligt. 

tórshavnar kommuna er sinnað at viðgera um
sóknir um nýtslu av aðrari tøkniligari útgerð til 
upp hiting, t.d. sjóhita, vindorku og jarðhita.

tórshavnar kommuna skal gjøgnum spilli vatns
ætl anina, burturbeiningarætlanina, gøtuljós, 
rá evnisgagnnýtslu, vatnveiting og annað tílíkt 
tryggja, at burðardygd verður raðfest høgt.

burturkastskipanin var í 2010 orsøk til eina 
mink ing í Co2 útlátinum upp á í alt umleið 8.100 
tons, sum svarar til umleið 0,4 tons fyri hvønn 
borg ara. minkingin stavar í høvuðsheitum frá 
end urnýtslu av tilfari og framleiðslu av fjarhita 
burt ur úr brenning av burturkasti.

kommunan vil framhaldandi virka fyri, at burt
urkastskipanin er burðardygg, bæði um hvørv is
liga, búskaparliga og sosialt, og stigvíst betra um 
skip anina, tá ið tað er búskaparliga ráðiligt. 

tá hugsað verður um umhvørvisligar, bú skap
ar ligar og sosialt burðardyggar loysnir,  verður 
dent ur lagdur á at fylgja altjóða viðurkendari 
rað festing fyri viðgerð av burturkasti, somuleiðis 
sum dent ur verður lagdur á at gagnnýta og 
menna ver andi skipanir, annlegg og førleikar 
mest møguligt.

kommunan skal ganga á odda viðv. orkusparing 
og minking av skaðiligum árini á umhvørvið 
(§4 stk. 7 í grøna skjalinum). i hesum liggur, at 
kommunan hugsar burðardygd í allan rakstur av 
kommununi og alt kommunalt virksemi og eisini 
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framtíðar ráðlegging. eisini skapar hetta eldhuga 
millum allar liðir í kommununi.

náttúra
í tórshavnar kommunu er náttúra, sum má met
ast sum eitt einastandandi tilfeingi fyri íbúgv ar
n ar og ferðafólkini í kommununi.

í kollafirði og kaldbak eru djúpir firðir og høg 
fjøll. nólsoy, hestur og koltur eru oyggjar við 
vakr ari óspiltari náttúru við fjølbroyttum fugla 
og djóralívi. kirkjubøreyn hevur eyðkenda 
nátt úru við stórum steinklæddum fløtum. á 
hvíta nesi eru serlig plantu og djórasløg fram
við sjóvarmálan á nesinum. í havn er eitt 
stórt samanhangandi náttúruøki við trøum 
og plantuvøkstri heilt úr boðanesgjógv niðan 
gjøgn  um allan dalin framvið hoydalsá við trøum 
og plantuvøkstri.

tórshavnar kommuna og føroya Landsstýri 
gjørdu í 2009 avtalu um at leggja alt økið hjá 
land  inum í hoydølum út til náttúruøki. eisini 
nógvu skógfriðaðu økini í havn eru serlig nátt
úru øki, sum seta sín dám á býarmyndina. nevn
ast kunnu plantasjan í havn, plantuøkið í havn
ar dali, við gomlu vatnbyrginina við rættará og 
viða  lundin omanfyri marknagilsvegin. umleið 
90% av øllum skógfríðaðum øki í landinum er í 
tórs havn.

í kommunuætlanini verða atlit tikin til náttúruna 
í sambandi við nýggja bygging, so ráðleggingin 
í tórshavn og bygdunum verður við til at varð
veita náttúruna í kommununi.

í kommunuætlanini skulu skapast grønir geirar 
mill um bygdu økini, ið eins og geislar ota seg 
om an ímóti miðbýnum. haraftrat skal í smærri 
blá um/grønum ætlanum strembast eftir, at 
byggi linjur verða lagdar fastar fram við størstu 
áun um og við strendurnar.

kommunan vil virka fyri at økja um útboðið av 
gøt um. gøturnar skulu merkjast, og kommunan 
eig ur at kunna borgararnar, møguligar tilflytarar 

og ferðafólk, um gøturnar við skelting og fald
ar um.

kommunan vil gera tað dámligt at ferðast og 
halda til í grønu økjunum.

nýggj íbúðarbygging í tórshavn

mennast skulu nýggj býarøki, sum liggja vakurt 
í náttúruni. strembað verður eftir, at býarøkini 
verða javnt høg, m.a. fyri at geva veðrinum og 
møguleikunum fyri at veita vatn úr teimum báð
um vatnbrunnunum gætur. býarøki mugu ikki 
byggj ast, ið einsa møll hevja seg upp úr heild ini. 
kommunan skal laga byggihæddina eftir nátt
úr uni, so lág bygging sum útgangsstøði verður í 
opn um lands lagi og hægri bygging í býnum og 
nið an eftir fjalla líðunum.

byggistigini verða lagað eftir verandi bygging, 
møgu leikunum fyri vegføringum á verandi vega
kervi og teimum topografisku umstøðunum. í 
komm unuætlanini verða løgd av øki í opnum 
lands lagi til kampingpláss, ítrótt, skjótibreytir, 
golf vøllir, traðir og annað tílíkt. hvørt slag sær 
hev ur sín serliga tørv á at liggja annaðhvørt tætt 
við bygt øki, í ídnaðarøkjum ella opnum lands
lagi.

tórshavnar kommuna ætlar í kommunuætlanini 
at skráseta og so væl sum gjørligt virða øll 
virðis mikil landsløg, jarðfrøðilig skap, serlig 
gróðr arøki, mentanarumhvørvi, friðað øki og 
bygn ingar. kommunan ætlar eisini at skráseta 
og endurskapa virðismiklar gøtur, garðar, kráir, 
ból og annað í opnum landslagi og krígsminnir.

samtykkjast skulu fleiri uppskot at víðka og 
dagføra heildarætlanina frá 2006, ið byggja á 
nevndu upplegg, málini og visjónirnar í vakstr
ar ætlanini, framhaldandi politisku viðgerðina 
og úrslitini av almennu hoyringini. her er ein 
samandráttur av nøkrum av teimum týdn ing
armestu uppskotunum um broytingar í komm
unu ætlanini úr hesum riti, sum umsitingin hjá 
tórshavnar kommunu hevur gjørt saman við 
ram bøll a/s:

– Leggja av øki til býarmenning til størri 
fólkavøkstur enn tann væntaða árliga 
vøksturin á 1 prosent

– eisini í framtíðini rokna við trimum 
miðdeplum í kommununi, miðbýnum, hoyvík 
og vesturbýnum

– á argjum heldur býarmenningin fram
– øki verður framvegis tøkt til flogvøll á 

glyvursnesi
– ringvegurin verður gjørdur liðugur við brúgv 

yvir um sandá.verandi høga tænastustig í 
sambandi við bussleiðina verður varðveitt

– so líðandi verður gjørt eitt kervi til 
súkklubreytir, ið tekur støði í eini ætlan fyri 
gøturnar

– bygt kann verða tættari í miðbýnum
– virkað verður fyri gjaldsparkering í 

miðbýnum
– náttúran í og kring tórshavn og bygdirnar 

verður mett sum eitt týdningarmikið virði fyri 
kommununa

– Lívið skal verða gjørt heilsubetri og lættari 
fyri íbúgvarnar í tórshavnar kommunu

4 uPPskot um broytingar í 
   heiLDarÆtLanini frá 2006
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Visjónirnar Í VakstrarætLanini
í upplegginum til vakstrarætlanina “okkara høv
uðs staður – virkin og vakin” frá 2010 verða 
lýst ar hesar visjónir:

“okkara høvuðsstaður
– virkin og vakin

framtÍðarmyndin
...og hennara týdningarmestu fortreytir

búskaparvøkstur og fólkavøkstur í føroyum eru 
av gerandi. ongin møguleiki er at standa í stað. 
verð ur ongin fólkavøkstur, kann skjót minking 
gera av við livimøguleikarnar, tí fólk fer hagar, 
fólk longu er.

føroyar eru í harðari kapping við onnur samfeløg 
um alt tað tilfeingi, sum skal tryggja vøkstur og 
trivn að í framtíðini. hetta tilfeingi er fram um 
alt útbúgvið og skapandi fólk. hesi fólk fara hag
ar, teirra líkar longu eru, og tí eru væl mentir 
metro polar væl fyri í kappingini. 

tað merkir kortini ikki, at stóru metropolarnir 
eru einasti møguleikin. føroyar kunnu verða 
ein heilt serligur blettur í heiminum, sum kann 
standa summum fremst í huga vegna sínar ser
ligu dygdir. okkara størsta virði er okkara egna 
fólk, men uttan millumtjóða samstarv og íkast frá 
fólki uttaneftir er framtíðin ikki bjørt. tað besta, 
vit kunnu gera, er at gera hetta samfelagið so 
eggjandi sum til ber fyri tey, sum búgva her, eins 
og fyri tey, sum kunnu hugsast at búseta seg her.

vit eiga øll høvuðsstaðin. hann eigur avgerandi 
leik lutin at ganga á odda í vinnuligu, búskaparligu, 
ment anarligu og sosialu menningini í føroyum, 
og hann tænir øllum føroyingum. gott samskifti 
og ferðasamband tryggja, at høvuðsstaðurin 
ikki er fjart frá nøkrum føroyingi, men heldur 
granna býurin hjá øllum landsins borgarum, sum 
bjóð ar øllum at lyfta uppgávurnar í felag.

fortreytir fyri menning

kunnleika, altjóða samstarv og trivnað meta vit 
saman við virkisfýsni at vera fremstu for treyt ir
nar fyri, at menningin av føroyska samfelagnum 
kann eydnast væl. høvuðsstaðurin skal tryggja, 
at føroyar kunnu kappast við metropolarnar í 
grannalondunum um hesar fortreytir – og so
leið is eisini fyri tey komandi ættarliðini.

kunnleiki og førleikar eru hópaðir í tí menn
iskja tilfeingi og sosiala bygnaðinum, sum ger ast 
alsamt meira avgerandi grundarlag und ir lív førari 
virðisskapan. samfeløg, sum med vit að og við 
dirvi gera íløgur í kunnleika og før leikamenning, 
fara at hava bestu úrslitini. al tjóða sambinding 
er sjálv farleiðin, sum skal flyta okkum hendur, 
hugskot, førleika og kapital utt aneftir, ið fara 
at hava avgerandi týdning fyri nýskapan og 
tillaging. trivnaðurin fatar m.a. um tað blíða, 
forvitna og fevnandi tol semið, sum setir ymisk 
fólk í samband við hvørt annað. trivnaður er 
eisini alt tað natúrliga, arki tektoniska og sosiala 
rúmið, sum føroyingar skulu hava at virka í.

framtÍðarmyndin
vit ímynda okkum ein høvuðsstað sum eina 
mið støð fyri lærdómssetri og vinnumenning. á 
úrvaldum økjum skara lærustovnar okkara so 
framúr, at eisini lesandi, undirvísarar og gransk
ar ar uttaneftir leita sær higar at taka lut í bæði 
skúla skapi, gransking og vinnumenning. 

við støði í vitan, vinnuligum royndum, góðum 
før leikum og sterkari mentan blóma fyritøkur 
og arbeiðspláss innan nýggjar vinnugreinir kring 
skúla umhvørvið og universitetið, sum seta sær 
stór mál og leggja dent á skapan, íverkseting 
og handilsskap. í kjalarvørrinum á tí blóma 
fram komnar stuðulstænastur og tænastur, sum 
fremja lív millum íbúgvar og vitjandi. í okkara 
høv uðsstaði eru gróðrarlíkindini tí góð hjá bæði 
nýggjum vinnum, fyritøkum uttaneftir og virkj
um, sum hava djúpari røtur her. hesar vinnur 
røkka sjálvt teimum fjarastu marknaðunum 
kring knøttin. eitt sterkt vinnulív leggur soleiðis 
lunn ar undir framburð og vælferð.

fyLgiskjaL

høvuðsstaðurin hevur ein bæði sterkan og til
tikn an mentanarpall, sum á mongum økjum 
kapp ast við umheimin í dygd, um enn ikki í vavi. 
tón list, myndlist, leiklist og onnur list blóma á 
ein hátt, so bæði leikfólk og úrmælingar kunnu 
troyta sína skapanargleði og menna síni evnir. 
um støðurnar at spæla leikir og hava konsertir 
skara framúr í dygd, sniði og originaliteti í góð
um samsvari við allan høvuðsstaðin. tær savna 
all ar føroyingar og gera okkum errin, og tær 
draga at sær bæði gitin listafólk og kræsnar 
áhoyrarar uttan úr heimi. sama ger seg galdandi 
inn an ítróttina.

alt hetta kemst av, at í okkara høvuðsstaði 
búgva og virka lið um lið allir samfelagsbólkar, 
øll ættarlið og fólk úr nógvum ymiskum londum. 
ung dómurin er sjónligur í býarmyndini, og al
skyns tungumál hoyrast á gøtunum. vit hava valt 
at búgva her, tí at her eru nakrir spennandi og 
øðr vísi møguleikar. í okkara høvuðsstaði trívast 
øll, sum – hvør við sínum gávum – ynskja at 
menna føroyar, sama um tey altíð hava búð her, 
eru heimafturkomnir útisetar ella einaferð hava 
ver ið fremmandafólk.

eitt fevnandi tolsemi og eitt opið forvitni knýtir 
bond millum okkum øll, sama hvussu ymisk 
vit eru, og uttan mun til, hvussu vit vilja skipa 
okkara sosi ala lív. tað er hetta umhvørvið, 
sum styrkir og mennir bæði mentanarligu og 
vinnuligu virðini. øll kenna seg trygg, fræls og 
eggj að til skapan. okkara høvuðsstaður skarar 
fram úr, tá tað ræður um at hýsa ymiskleikanum.

til tess at rúma hesum er okkara høvuðsstaður 
væl umhugsaður og skipaður í einum strembandi 
býar plani við samanspæli millum vakran og 
spenn andi arkitektur, ein livandi miðbýarkjarna, 
ein  væl varðveittan gamlan býarpart og nátt
úruna. 

við einum ósvikaligum og framtíðartryggjaðum 
und irstøðukervi er hann eisini væl knýttur at 
rest ini av landinum og umheiminum – bæði 
ferðslu liga og elektroniskt. aftrat estetikkinum 
og miðvísa logistikkinum umboðar hann eisini 
burð ardygd, bæði búskaparliga, sosialt og um
hvørv isliga. hetta skapar borgarunum trivnað, 
vinn uni gróðarlíkindi og okkara høvuðsstaði og 
landi num øllum sóma og gott altjóða umdømi.

heðin mortensen, borgarstjóri,
jógvan arge, , 1. varaborgarstjóri 
elin lindenskov, 2. varaborgarstjóri
marin katrina frýdal, býráðslimur
annfinn brekkstein, býráðslimur
sjúrður olsen , býráðslimur
jákup Dam, býráðslimur
bjørghild Djurhuus, býráslimur
bogi andreasen, býráðslimur
helena Dam á neystabø, býráðslimur
sigrun mohr, býráðslimur
tróndur sigurðsson, býráslimur
halla samuelsen, býráðslimur
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frágreiðingin “grundarlag” er skjal kommununnar 
um verandi viðurskifti, um samfelagsgongdina 
inn an ávís øki og fortreytirnar fyri býarvøkstri 
fram móti 2030.

tórshavnar kommuna hevur gjørt av at dagføra 
heild arætlanina frá 2006.

henda frágreiðing er í fýra høv uðs pørt um:
•	 býarskipan higartil
•	 verandi viðurskifti
•	 grundarlag undir vakstrarútlitunum
•	 víðkanarmøguleikar í tórshavnar kommunu

henda frágreiðing er sett saman av øllum fyri
treyt um fyri býarskipan, og skal góðkennast av 
bý ráðnum.

•	 býarskipanin fatar um býarøkið tórshavn, 
argir, hoyvík og bygdirnar:

•	 syðradalur
•	 norðradalur
•	 kollafjørður
•	 kaldbak
•	 kaldbaksbotnur
•	 sund
•	 nólsoy
•	 hestur
•	 koltur
•	 kirkjubøur
•	 velbastaður
•	 hvítanes

býarskipanin fatar í síni heild um 3 skjøl: 
kommunuætlanina, grundarlagið og strategiina 
“fram móti 2030”

Inngangur

Mynd 1
tórshavn og tær 12 bygdirnar
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býarskIpan hIgartIl

tórshavnar kommuna hevur seinastuni árini gjørt 
tvær heildarætlanir fyri tórshavnar kommunu.

Heildarætlan 2003-2022
tá tann fyrsta heildarætlanin varð gjørd í 2003, 
varð roknað við, at búskapurin fór at styrkna 
skjótt eftir kreppuna í nítiárunum, og at hetta fór 
at hava við sær stóran fólkavøkstur orsakað av 
til flyting uttanlendis og úr øðrum økjum í før
oy um.

væntaði árligi fólkavøksturin var 1,75 pro sent. 
vøksturin skuldi skapa nýtt virksemi í vinnu
lív inum og harvið nýggj arbeiðspláss, eitt nú í 
sambandi við oljuleiting. eisini varð roknað við 
ein um tørvi á at menna vegakervið.

ætlanin um býarmenning í havn hevði higartil 
havt støði í “havnin í framtíðini, uppskot til fram
tíð ar útbygging, frá 1986”, har hoyvík varð nevnd 
sum nýtt býarmenningarøki, ið skuldi knýtast í 
nýggja landsvegin fram við kaldbaksfirði og 
ring vegin kring tórshavn. ætlanin fevndi eisini 
um nýggjan flogvøll á glyvursnesi, sum skuldi 
koma afturat ella í staðin fyri flogvøllin í vágum. 
Mynd 2 vísir uppskotið um býarskipan.

Mynd 2 uppskot um býarskipan, frá 1986

í 2003 tá farið varð undir at gera nýggja býar
ætlan, var ein stórur partur av hoyvík longu 
bygt lendi, og býarmenningin var eisini byrjað 
aðra staðni, t.d. á argjum, sum gjørdist partur av 
tórshavnar kommunu í 1998. 

ringvegurin er ikki liðugt bygdur enn. í dag 
mangl ar seinasti teinurin yvir um sandá, har 
brúgv verður bygd við íbinding til velbastaðvegin 
og traða gøtu.

Mynd 3 Býarmenningarøki, heildarætlan 2003-2021

 
á Mynd 3 sæst rammuætlan fyri væntaðu 
býar menningina fram móti 2021. tórshavnar 
kommuna ynskti at halda fram at vaksa um 
bygg ingina í hoyvík, og harumframt at fara und
ir at menna vesturbýin og argir. ætlanin var 
at byggja tveir býarpartsdeplar í tórshavnar 
kommunu aftrat Miðbýnum – ein í hoyvík við 

dalin langa, hesin er um at vera liðugur, og ein í 
vest ara partinum av tórshavn, sum skuldi gerast 
býar partsdepil í vesturbýnum og í økinum, ið er 
lagt av til útbúgving har.

tórshavnar kommuna fylgdi fyri tað mesta ætl
anini í árunum 20022006, men tað vísti seg, at 
fólka vøksturin í kommununi gjørdist minni enn 
vænt að.

Heildarætlan 2006-2022
í 2006 varð heildarætlanin dagførd. nú vóru 
nýggj politisk ynski um eina býarmenning við 
minni fólkavøkstri, einans 1,25 prosent árliga, 
og eina meira javnvigandi menning, sum skuldi 
fram skunda menningina í vesturbýnum og 
broyta býtið av bústaðarmøguleikum soleiðis, at 
dent ur varð lagdur á at byggja fleiri íbúðir og 
tætt bygd hús til smáar familjur og færri sethús.

dagførda heildarætlanin fevndi um býarøkið 
tórs havn – ta gomlu tórshavnar kommunu, men 
ikki um bygdirnar, sum vóru við í fyrstu heild
ar ætlanini. ætlanin fevndi ikki um kirkjubøar og 
velba staðar kommunu, hóast hesar kommunur 
gjørd ust partur av tórshavnar kommunu í 2005. 

Ikki heilt eingir trupulleikar stóðust av at fram
skunda menningina í vesturbýnum og á argjum, 
tí útbyggingin higartil av vegakervi, vatnveiting 
og skúlum hevði havt støði í at hoyvík varð ment 
fyrst, og síðan vesturbýurin og argir. javn vig
andi menningin framskundaði tørvin á at gera 
sein asta part av ringvegnum yvir um sandá 
og vestara part av ytra ringvegi. hetta hevði 
havt við sær, at kommunan skuldi gera íløgur 
í vegakervið fyrr enn neyðugt, men afturfyri 
hevði so betri javnvág komið í ferðsluna á vega
kervinum. javnvigandi menningin hevði har
aftrat framskundað íløgur í vatnveiting, kloakk
skipan og fjarhita í vesturbýnum. 

tveir fólkaskúlar vóru í ætlanini. annar í hoy
vík, sum varð bygdur í 20082009, og hin skuldi 
byggjast í vesturbýnum, tá tað gjørdist neyð
ugt. nýggjur skúli á argjum skuldi koma í staðin 
fyri gamla argja skúla. niðanfyri sæst vænt aða 
býarmenningin 20062022. tórhavnar komm

una hevur eisini fylgt heildarætlanin frá 2006, 
men aftur gjørdist fólkavøksturin lægri enn 
væntað.

Mynd 4 uppskot til býarmenningarøki, heildarætlan 2005-
22, í byggistigum
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– fólkatal við ársenda 2013: 20.000
– árligur fólkavøkstur 200013: 0,22,0 %
– lækking í fólkatalinum børn/ung < 15 ár, 

200513: 10 %
– vøkstur í fólkatalinum eldri > 67 ár, 

200513: 500 svarandi til 26 %
– Miðalstødd á húski 2013: 2,9 persónar/

húski

SkipanarviðurSkifti 
tórshavnar kommuna fatar um eitt øki, ið er 
150 km2 til víddar, íroknað oyggjarnar koltur, 
hest oy og nólsoy. umleið 11 km2 ella 1.100 
ha er bygt øki, og størsti partur av hesum er 
býa r økið í tórshavn. niðanfyri er ein lýsing av 
skip an arviðurskiftunum í tórshavn.

umleið 6.400 bústaðir eru í tórshavnar komm
unu. umleið 90 % av bústøðunum eru í tórs
havn   ar býarøki, og meginparturin er millum 
0100 m yv ir sjóvarmálanum.
 
verandi lendisskipan í tórshavn sæst á Mynd 6, 
ið vísir byggisamtyktir, ið eru galdandi fyri bý
ar  økið tórshavn.

støðan í dag

   Mynd 5 Býarøkið tórshavn
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grundøki

Miðstaðarbygging

Bústaðarbygging

vinnuøki

havnaøki

grønt øki

Byggisamtykt

   Mynd 6 Byggisamtyktir í tórshavn

BústaðIr vInnuøkI (M2) onnur

goymslur / handlar skrivstovur ídnaður

2005 131 6770 670 0

2006 158 400 0 350 hoyvíkar skúli

2007 167 3750 1860 500 dansifrøi 850 m2

2008 36 8720 2300 1060

2009 21 3550 1630 450 skúlin á argjahamri 6.800 m2

2010 28 0 0 0

2011 37 550 0 0

2012 45 1890 1300 835

2013 27 670 680 Bátafelagið, undir Bryggjubakka

talva 1 Byggiloyvir 2005-2013. *av hesum eru 390 m2 gistingarhús

Býarmenningin 2005-13
talva 1 vísir tal á byggiloyvum í árunum 
200513 býtt eftir bústøðum og vinnuøkjum. 
samantalt 650 byggiloyvi eru givin til nýggjar 

bústaðir og til 37.935 m2 vinnuøki. hetta svarar 
til góðar 70 bústaðir og 4.200 m2 í miðal um árið. 
harumframt eru 2 nýggir skúlar, 2 ítróttarhallir, 
1 ellisheim og 1 felagshús bygd í kommununi.

niðanfyri sæst tal á nýbygdum bústøðum býtt 
eftir tórshavnar býarøki sama tíðarskeið. av 620 

nýggjum bústøðum vórðu 50 prosent sethús, 14 
prosent raðhús og 36 prosent íbúðir.

sethús tví- / raðhús íBúðIr saMantalt

hoyvík 170 23 60 243

argir 17 35 45 97

eysturbýurin 28 4 – 32

vesturbýurin 19 28 – 47

tórshavn suður 49 14 112 175

Miðbýurin 2 – 6 8

onnur 39 2 – 41

samantalt 324 106 223 653

talva 2 Byggiloyvir til bústaðarbygging 2005-2013

talva 3 vísir pláss á ellis og røktarheimum samantalt. 
ellIs- / røktarheIM pláss á ellIs- / 

røktarheIMuM

Boðanesheimið 59

ellisheimið 25

lágargarður 46

eldrasambýlið oman hoydalar 9

tjarnargarður 34

heimið við vallalíð 16

eldrasambýlið í kollafirði 7

eldrasambýlið oman Mattalág 9

samantalt 205

talva 3 tal á plássum á ellis-/røktarheimum

Meira enn helvtin av plássunum á ellis/røkt ar heimunum eru bygd aftaná 2003.
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fólkatal og -SamanSeting
tann 1.1.2014 var fólkatalið í tórshavnar 
kommunu umleið 20.000 fólk. niðanfyri sæst 

broytingin í fólkatalinum 20002014. fólkatalið 
í kommununi hevur verið vaksandi seinastu 
árini.

fólkatalið er hækkað við 02 prosentum um ár
ið í árunum 20002014, hóast eina smávegis 
lækk ing í 20052006 var talan tó um eina minni 
lækk ing við 0,2 prosentum. samanlagt er talið í 

ár unum 20042014 hækkað í miðal 0,3 prosent 
um árið. tó er fólkatalið mestsum óbroytt árini 
201114.

Mynd 7 Broyting í fólkatalinum í tórshavnar kommunu 2000-2014

Mynd 8 Broyting í fólkatalinum í tórshavnar kommunu í mun til undanfarna ár – í prosentum
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aldurSBýtið
niðanfyri sæst broytingin í aldursbýtinum í 
fólkatalinum árini 20052014. hesi árini er talið 
á børnum í aldursbólkinum 015 ár minkað við 
420. talið á fólk yvir 67 ár er vaksið við 500 í 

sama tíðarskeiði. í prosentum merkir hetta, at 
talið á børnum og ungum er lækkað úr 26 niður 
í 23 prosent, og at talið á eldri fólki er hækkað 
úr 10 upp í 12 prosent.

Mynd 9 Fólkatalið í tórshavnar kommunu býtt eftir aldursbólkum árini 2005-2013

fólktalið í Býarøkjunum
Meginparturin, 90 prosent av fólkunum í 
kommununi búgva í býarøkinum tórshavn, tað 

er tórshavn, argir og hoyvík. tey seinastu 10 
prosentini búgva í bygdunum í kommununi.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008-
2014

2008-
2014

kollafjørður 1.000 995 982 980 975 943 910 -90 -9,0%

kalbak, 
kaldbaksbotnur

227 230 235 243 235 238 233 6 2,6 %

tórshavn 12.309 12.361 12.338 12.314 12.251 12.245 12.376 67 0,5 %

hoyvík 3.335 3.462 3.611 3.635 3.643 3.730 3.782 447 13,4 %

argir 1.854 1.904 1.982 2.038 2.025 1.998 2.003 149 8,0 %

velbastaður 181 187 195 214 217 217 211 30 16,6 %

hestur, koltur, nólsoy 298 281 285 273 259 244 235 -63 -21,1%

sund, hvítanes, 
norðradalur, 
syðradalur

119 124 125 119 120 135 122 3 2,5 %

kirkjubøur 74 75 73 78 74 77 76 2 2,7 %

samantalt 19.397 19.619 19.826 19.894 19.799 19.827 19.948 551 2,8 %

talva 4 Broyting í fólkatalinum 2008-2013 býtt landafrøðiliga

samanumtikið er fólkatalið vaksið eitt sindur 
síðani 2008 – hetta sæst aftur í eini munandi 

hækking í hoyvík, á velbastað og á argjum og 
eini lækking í oyggjunum, hesti, koltri og nólsoy.
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til- og fráflyting
niðanfyri sæst til og fráflyting í tórshavnar 
kommunu árini 20052012. Mynd 10 vísir, at 
tað hava verið 650700 fólkaflytingar um árið. í 
2012, tá umleið 1.050 persónar fluttu úr tórshavn 
til onnur øki av landinum og út um landoddarnar. 

sama ár fluttu 960 persónar uttanlendis og frá 
øðrum økjum í føroyum til havnar – samantalt 
gevur hetta eina nettolækking við umleið 90 
persónum. harumframt sæst, at nettobroytingin 
í tórshavn skiftir úr minus 190 í 2005 til umleið 
60 persónar í 2008 og 2009.

Mynd 10 til- og fráflyting i tórshavnar kommunu árini 2005-2012

Stødd á HúSkjum
samantalt eru umleið 6.370 bústaðareindir 
í kommununi. í 2013 vóru 2,9 fólk í hvørjum 
húski í miðal. støddin á húskjum skifti millum 
2,7 og 3,4 fólk í hvørjum húski, lægst í tórshavn 
og hægst í nýggjaru bústaðaøkjunum sum t.d. 
hoyvík.

tal á húskjuM stødd á húskjuM 
(Fólk/Bústað)

tórshavn 4.552 2,7

argir 648 3,1

hoyvík 1.134 3,3

velbastaður 55 3,2

kaldbak 65 3,4

kollafjørður 310 3,3

onnur 180 2,7

samantalt 6.944 2,9

talva 5 stødd á húskjum í tórshavnar kommunu – hagtøl 
2013

BúStaðaBýti
býtið á bústaðarmøguleikum í dag er samanborið 
við býtið í 2003, jbr.talva 6.

2003 2013

Bústaðir % Bústaðir %

sethús 5.275 95 5.008 80

tví- og raðhús 813 13

íbúðir 275 5 435 7

samantalt 5.550 100  6.256 100

talva 6 Býtið á bústaðarmøguleikum í býarøkinum 
tórshavn

sambært talvuni eru fleiri íbúðir lagdar afturat 
seinastu árini. umleið 160 íbúðir eru bygdar, 
svarandi til næstan 25 prosent av nýbyggingini.
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SkipanarviðurSkifti
tá arbeitt varð við býarskipan fyri Miðbýin í 
2006, skrásetti tórshavnar kommuna gólv vídd
ina, sí Mynd 12, í einum parti av Miðbýnum. 
gólv víddin fevndi tá um umleið 50.000 m2, og 

tá vóru umleið 1.500 arbeiðspláss í Miðbýnum, 
býtt í 56 prosent smáhandlar, 34 prosent al
menn ar skrivstovur og 10 prosent flutnings/
ídnað arvinna.

miðBýurin
Mynd 11 vísir Miðbýin við bláum liti.

   Mynd 11 Mørk millum Miðbýin
   og vegakervi í dag

umleið 20 prosent av arbeiðsplássunum í 
býarøkinum tórshavn vóru í Miðbýnum. fólka
tal ið í Miðbýnum var umleið 900 fólk í 350 
húskj um. fólkatalið fyri aldursbólkin yvir 67 
ár var munandi hægri í Miðbýnum (19 prosent 
móti 9 prosentum) enn talið í miðal í tórshavnar 
kommunu.

Mynd 12 økið, ið varð greinað, tá gólvvíddin varð skrásett.

vegakervið og ferðSlan
vegakervið í Miðbýnum er víst á Mynd 11. eftir 
inn ara ringvegi ferðast bilarnir til ymsu partarnar 
í Miðbýnum, til havnina og skipasmiðjuna. Innari 
ring vegur er sambandið millum eystaru og vest
aru vág. 

í sjálvum Miðbýnum eru tvíbreytaðu vegirnir, 
jónas broncksgøta, r.C. effersøes gøta, bøkj ara
brekka, niels Winthers gøta, jóannes paturssonar 
gøta, fríðrik petersens gøta og j.C. svabos gøta 
part ar av innara ringvegi. ferðsluljós eru við 
hesi vegamót:
•	 bøkjarabrekka/r.C. effersøes gøta 
•	 bøkjarabrekka/niels finsens gøta
•	 j. paturssonargøta/fríðrik petersens gøta 

týdningarmestu vegirnir til Miðbýin eru havn
ar gøta, tórsgøta, tinghúsvegur og landavegur. 
landa vegurin frá vestsurbýnum ber ferðsluna 
om an móti parkeringsøkinum á skálatrøð eftir 
sig mundargøtu, sum er smøl og kronglut og av

markandi. dr. jacobsens gøta og sverrisgøta 
eru umskipaðar og loyva ferðsluni bert at seyra 
spaku liga. Mylnugøta bindur eystara og vestara 
part av Miðbýnum saman.

ferðslustøðan er víst á Mynd 13. ferðslutølini 
stava frá arbeiðinum við skipan av Miðbýnum í 
2006. Mett verður, at tølini í dag eru á leið tey 
somu, tí avmarkað er, hvussu nógv størri ferðsl
an fær verið júst í hesum økinum. 

Mesta ferðslan er á innara ringvegi og havn ar
gøtu. skrásettir eru fleiri enn 10.000 bilar um 
sam døgrið. Innari ringvegur ber bilaferðsluna 
rími liga væl. í háferðslutíðini um morgunin og 
seinna partin, umleið ½ tíma, eru ferðslan nakað 
darv að. seinnapartin er ringast, tá fólk frá arbeiði 
og á veg til handils fara gjøgnum býin í senn. 
hetta merkist serstakliga í steinatúni. Innan fyri 
inn ara ringveg gongur ferðslan lætt. flest bilar 
seta kós móti parkeringsbásunum í Miðbýnum, 
og her er ikki stórvegis ferðsla.

parkering í miðBýnum
í 2008 vóru parkeringsviðurskiftini, m.a. í Mið
býnum, greinað. í tí partinum av Miðbýnum, sum 
er innan fyri innara ringvegi, vóru umleið 830 
parkeringsmøguleikar. umleið 700 av hes um 
vóru til almenningin, og tíðaravmarking var á 
umleið 330 av hesum. teir seinastu um leið 370 
parkeringsmøguleikarnir vóru uttan av mark
ingar. 
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   Mynd 13 skrásett ferðsla
   í miðbýarskipan 2006

tey 5 størstu almennu parkeringsøkini liggja 
í og við útjaðaran av miðbýaraøkinum hesi 
vóru ikki tíðaravmarkað í 2008 og vórðu tí 
nýtt til langtíðarparkering. restin av par ker
ingsmøguleikunum vóru spjaddir, ella vóru á 
smærri parkeringsøkjum. í 2011 varð tíð ar av
markað parkering skipað á fleiri av hesum økj
um.

parkerIngsøkI Básar

skálatrøð 202

skipafelagið 94

j. paturssonargøta 63

glaðsheyggur 55

Frúutrøð 41

samantalt 455

talva 7 størstu parkeringsøkini í Miðbýnum

størsta nýtsla av parkeringsplássum var kl. 14 
van ligar gerandisdagar, tá var parkerað á 88 
pro  sentum av parkeringsmøguleikunum, og tað 
er høg nýtsla. størsta nýtslan var mitt í Mið
býar  kjarnanum.

av teimum størru parkeringsøkjunum, har lang
tíð aravmarking er, verða nærum allir básarnir 
nýtt ir allan dagin. um parkeringsøkið á skálatrøð 
varð niðurlagt til frama fyri bygging, restaðu  
um leið 200 parkeringspláss í. tað eru ov fáir 
lang tíðarparkeringsmøguleikar hjá fólkum, ið 
starv ast í sjálvum Miðbýnum. um býráðið hevði 
sett fleiri tíðaravmarkingar í gildi á skálatrøð, 
hevði hetta versnað.

BuSSleiðin
bussleiðin verður rikin av tórshavnar kommunu. 
allar bussar koyra umvegis steinatún, og tað 
gev ur gott samband við Miðbýin. stutt er at 
ganga millum Miðbýin og steðgistøðini við inn
ara ringveg.

5 leiðir eru millum Miðbýin og restina av býnum, 
argir, hoyvík, hvítanes. harumframt verður 
koyrt til kollafjarðar, kaldbaks, velbastaðar, 

kirkjubøar. leið 13 koyrir hvørjar 20 minuttir 
um dagin. leið 4 koyrir annanhvønn tíma, og 
leið 5 eina ferð um tíman. tað er gjaldsfrítt at 
koyra við bussleiðini. steinatún er skipað sum 
høv uðssteðgistað.

bygdaleiðir eru riknar av strandfaraskipum 
land  sins. bussfarstøð er við tórshavnar havn, 
og har steðga eisini fleiri av leiðunum hjá buss
leið ini.

fólk á Súkklu og til gongu
nakrar fáar súkklubreytir eru í havn. ann ars 
verð ur súkklað á koyribreytini ella á gongu
breyt ini. hetta tykist ikki at vera eitt vandamál 
á vegunum í Miðbýnum, har tað ikki koyra so 
nógv ir bilar, og ferðin er avmarkað til 3040 
km/t. 

tvørtur við ringvegnum er merkt av til súkklu
breyt á nøkrum teinum, og súkklubreyt er fram
við einum parti av r.C. effersøes gøtu.

góðir møguleikar eru at ganga í og uttan fyri bý
in á gongubreytum og lendisgøtum.
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varðveitingarverdir 
Býarpartar og mentanarligt 
umHvørvi í Býnum
einstakir býarpartar og bygningar verða tiknir 
fram niðanfyri. tórshavnar býaratlas hevur ver
ið íblástur at lýsa stórfingna útsýnið, ment an
arligt umhvørvi og bygningar. bygningar eru 
virðismettir byggilistaliga, siðsøguliga, um
hvørv isliga, eftir upprunaskapi og eftir, hvørjum 
standi teir eru í. varðveitingarvirðið er ásett eft
ir einum talstiga frá 1 til 9. virðið á friðaðum 
bygn ingum er 1.

talan kann verða um hesi sløgini av friðing:
•	 náttúrufriðing
•	 bygningafriðing
•	 friðing av viðarlundum
•	 friðing av fornminnum
•	 friðing av krígsminnum

endamálið við náttúrufriðingarlógini er at verja 
nátt úruna fyri bygging, anleggum, rá vøru
ovur nýtslu og ótálmaðari skelting. Møgu leiki 
er eisini at friða øki av vísindaligum, søgu lig
um, fagurfrøðiligum, lívfrøðiligum ella lendis
frøði ligum áhuga. í náttúrufriðingarlógini er 
m.a. ásett, at ikki er loyvt at byggja hús, íbúð ir, 
skúr ar ella annað líknandi uttan loyvi frá frið
ing  armyndugleikunum. tó eru smáir bygn ing
ar, bygdir í sambandi við landbúnað, sum ikki 
mis prýða náttúruna, undantiknir. harumframt 
er ásett, at innan fyri býarmark krevst loyvi frá 
friðingarmyndugleikunum til at byggja:
•	 100 m frá sjóvarstrond
•	 300 m frá viðarlund
•	 300 m frá vøtnum og breiðum áum  

(>4 m í botninum)

við hoydalsá hevur yvirfriðingarnevndin av 
praktiskum orsøkum ásett mark fyri, hvar ið 
loyvt er at byggja. við sandá hevur komm un
an ásett mark, sum ikki er staðfest av frið ing ar
mynd ugleikunum.

viðarlundir eru friðaðar við heimild í løgtingslóg 
nr. 53 frá 27. november 1952 um viðarlundir. 
jarð areigarar kunnu søkja um at fáa ogn sína 
frið aða til at planta viðarlund.

bygningafriðing verður framd eftir løgtingslóg 
nr. 19 frá 16. september 1948, har ásett er, at 
lands stýrið letur gera staðarskipaðan lista yvir 
“verð slige bygninger eller bygningsdele”, sum 
verða at friða. listin verður kannaður 5. hvørt 
ár, og bygningar, sum eru eldri enn 100 ár, kunnu 
til eina og hvørja tíð setast á listan. avgerðina 
um, hvat skal leggjast afturat (ella strikast av) 
lista num, tekur landsstýrið eftir tilmæli frá 
forn minnisnevndini, og eigararnir kunnu ikki 
kæra avgerðina fyri dómstól. friðingin kann eis
ini umfata umhvørvið rundanum, sum part av 
ment anar ella siðsøguligum umhvørvi.

fornminnið, skansin, er friðað eftir løgtingslóg 
nr. 19 frá 16. september 1948 um friðan av 
forn minnum og bygningum, sum seinast broytt 
vid løgtingslóg nr. 11 frá 19. april 1972.

krígsminni eru friðað eftir galdandi lóggávu. eis
ini krígsminni, sum eru yngri enn 100 ár, kunnu 
frið ast. Minnini eru skrásett ájavnt við onnur 
jarð føst fornminni.

virðismiklir býarpartar og friðað øki í býnum 
eru lýst niðanfyri, eins og har ið skrivað er um 
bygd irnar.

miðBýurin
týdningarmestu friðingar í Miðbýnum síggjast á 
Mynd 14

tinganeS og Havnarlagið
elsti partur av býnum, tinganes, ið liggur millum 
tvær vágir, er eyðkent søguligt umhvørvi. um
hvørv ið á tinganesi minnir um tílík havnarløg í 
granna londunum. eystaravág og vestaravág eru 
enn týðandi partar av tórshavnar havn.

úti á tinganesi er eitt margfeldi av ymiskum bygn
ing um og virksemi, bústaðir við smølum gøtum, 
skriv stovur hjá landsumsitingini og virkjum, sum 
hava virksemi í samband við havnina. nógvir av 
bygn ingunum her eru bygdir seint í 17. øld, eftir 
at ein eldsbruni hevði lagt býarpartin partvís í 
oyði. kirkjan er frá 1788 og er í dag dómkirkja í 
føroyum. smogan, gongin, ið liggur norð og suð
ur, var fyrr í tíðini høvuðsgøtan í tórshavn. ein 
serstøk byggisamtykt er fyri hetta økið, ið skal 
tryggja, at økið verður varðveitt. nógv av hús
un um her eru friðað eins og kirkjan, jbr. Mynd 
14.

eystan fyri tinganes er eystaravág, har ferjurnar 
leggja at. á eystursíðuni á vágni er gøtan ”undir 
ryggi”. hetta er eitt av fyrst bygdu økjunum 
við havnarlagið, sum so við og við er blivið 
meira býarkent, samstundis sum havnargøta 
er breiðkað og víðkað. her er sprongt burtur úr 
klettinum fyri at skapa pláss til parkeringsøki, 
bussfarstøð og pláss til bíðirøðirnar av bilum, 
sum skulu umborð á ferjurnar, ið leggja at her.

vestan fyri tinganes er vestaravág. har er 
smábátahavnin við útróðrarbátum og frí tíð
ar bátum. Inn frá vágni er skálatrøð. har er 
sprongt burturúr kleittinum, økið er slættað og 
javn að út á vágna. skálatrøð verður í dag nýtt 
til parkeringsøki. arbeitt verður fram ímóti, at 
komm unan finnur røttu nýstluna av hesum stóra 
øki, ið liggur so væl fyri oman móti sjónum. 
tvørt ur við bryggjubakka eru vøkur pakkhús í 
al skyns litum. um summarið er uttandurasøla, 
har selt verður ymiskt sjógæti – eitt nú fiskur og 

Mynd 14 týdningarmestu friðingar í Miðbýnum



24 25 koMMunuætlan / grundarlag / oktober 2014

fuglur – eins og kaffistovur eru framvið bryggj
uni í vágsbotni.

longur vesturi er býlingurin við rættará við 
sig mundargøtu og skiparagøtu vestanfyri. nærri 
havnarlagnum er fabrikkin hjá østrøm, inn
rættað av nýggjum, pakkhúsini og fyrsta amts
sjúkra húsið. væntanir eru um, at hetta økið fer at 
ger ast mentanarmiðdepil í býnum. fyri sunnara 
enda á skiparagøtu er skipasmiðjan, sum byggir 
skip og veitir umvælingartænastur til skip.

SkanSin
skansin er friðaður av føroya landsstýri í 1955 
eftir lóg um friðan av fornminnum 4. lógin 
ásetur, at ikki er loyvt at byggja innan fyri økini, 
sum víst eru á Mynd 15, og sum eru ogn hjá 
tórshavnar kommunu.

Mynd 15 Friðan av skansanum

tingHúSvegur
tinghúsvegurin er ein av elstu vegunum í havn, 
sum er uppkallaður eftir tinghúsinum, ið varð 
bygt við vaglið í 1856. tinghúsvegur liggur við 
eystara áarbakka á havnará, ið nú er innilokað. 
við sunnara enda á tinghúsvegnum eru høgir 
bygningar og havar við gomlum trøum út til 

vegin. ovarlaga á vegnum hava húsini urtagarð 
út til vegin. fleiri varðveitingarverdir bygningar 
eru framvið tinghúsvegnum.

niðasti partur á tinghúsvegnum er í dag ein týð
andi farleið í Miðbýnum. her er einvegis ferðsla 
norð ureftir. nógv ferðsla er á vegnum, sum er 
sam bandið millum Miðbýin og bøkjarabrekku.

nielS finSenS gøta
henda gøta var fram til endan á 19. øld býar
mark vestureftir, tá var lendið vestan fyri niels 
fin sens gøtu at kalla óbygt. gøtan lá fram við 
vest ara áarbakka á havnará. fyrst í 20. øld vórðu 
tórs gøta og tróndargøta lagdar vestan fyri niels 
fin sens gøtu, skipaðar vinkulrætt á hvørja aðra. 
stór ur áhugi er at varðveita leiðina framvið, har 
havn ará rann, og at varðveita gomul hús við 
vegin.

tróndargøta og niels finsens gøta eru einvegis 
vegir, og eru eisini av týdningi sum skúlavegir.

argir
við sandagerði og argir er bygt báðumegin ánna, 
sum rennur út í sandagerðsvág. við sandagerði 
er gamli prestagarðurin, sum varð bygdur um 
sama mundi sum havnar kirkja. her byrjar ein 
grøn ur geiri, sum fer niðaneftir fram við sandá.

gamli parturin av argjum eru tey gomlu húsini 
og neystini, ið liggja oman móti bátahylinum á 
argj um. bæði sandagerði og gomlu býlingarnir 
á argjum eru varðveitingarverd øki við 
virðismiklum bygninum.

økini sunnan fyri og vestan fyri argir eru løgd 
út til býarmenning. lutfalsliga lága lendið og 
stutta frástøðan til býin er orsøk til hetta. farið 
er undir at byggja brúgv um sandá, og hetta er 
ein liður í ringvegaskipanini og ein partur av 
býarmenningini.

Hoyvík
hoyvík er ein vík norðan fyri havnina. frá 
náttúr unnar hond er hon gott lendingarpláss, og 
har er ein lítil bryggja. niðri í hoyvík er gamal 
bónda garður, jbr. Mynd 16,  sum hevur verið her 
síðani miðøldina. bóndagarðurin er í dag um
væld ur og er útisavn hjá fornminissavninum. 
her hevur verið royndarstøð til landbúnað. hon 
varð bygd fyrst í 20. øld eftir donskum leisti. 
utt anum hoyvík er vakur laðaður grótgarður. 
hoy vík er, og kemur eisini í framtíðini at vera 
part ur av frítíðar og savnsøki í havn.

Mynd 16 Bóndagarðurin í hoyvík og gamla royndarstøðin

norðan fyri hvítanesvegin eru nýggju bú stað ar
økini í hoyvíkshaganum
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SmáSøluHandlar í tórSHavn
í 2009 gjørdi stovnurin ”Institut for Cen ter plan
læg ning” (ICp) eina greining av smá sølu hand l um 
í tórshavnar kommunu við støði í eini kanning 
av øllum handlum við uppgerð yv ir gólv vídd 
og sølu. forsagnir vórðu gjørd ar fyri fram tíð

ar nýtslu av gerandisvørum og úr vals vørum í 
tórshavnar kommunu og til hoyr andi upplandi.

í 2009 vóru 181 handlar í havn við umleið 
85.000 m2 , og teir seldu fyri umleið 1,6 mia. 
kr./ár, íroknað mvg, jbr. talva 8.

handlar vIð 
gerandIsvøruM

sMásøluhandlar handlar saMantalt

Býarpartur tal Bruttovídd tal Bruttovídd tal Bruttovídd

hoyvík 0 - 1 1.000 1 1.000

argir 2 400 1 900 3 1.300

vesturbýurin 6 2.100 3 700 9 2.800

eysturbýurin 0 - 4 1.100 4 1.100

ternuryggur 4 2.200 0 - 4 2.200

onnur 3 800 4 700 7 1.500

handilsdeplar

Miðbýurin 11 2.200 68 14.300 79 16.500

sMs 5 4.800 24 5.600 29 10.400

á hálsi 5 5.500 29 23.800 34 29.300

handilsøkið i hoyvik 1 2.200 1 6500 2 8.700

á hjalla 1 300 3 7.900 4 8.200

vinnuøki 1 100 4 2.100 5 2.200

samantalt 39 20.600 142 64.600 181 85.200

talva 8 tal á handlum og bruttovídd í handlum í tórshavnar kommunu 2009

MIðdepIl handlar gólvvídd (M2) søla MIó. kr./ár

Miðbýurin 79 16.500 317

sMs 29 10.400 349

á hálsi 34 29.300 564

samantalt 122 56.200 1.230

hetta kann samanberast við, at tað vóru 60 
handl ar í klaksvík og 45 handlar í runavík. 

handl arnir í havn vóru í fyrstu syftu býttir í 
tríggj ar miðdeplar:

talva 9 lyklatøl fyri smásøluhandlar í havn 2009

framtíðar tunlar, serstakliga tunnil millum havn
ina og eysturoynna, hevði økt smásølupplandið 
kring havnina. harafturat hevði væntaði fólka
vøkst urin í 20082015 við 8 prosentum skapt 
ein tørv hjá smásøluhandlum at vaksa um út
boð ið. fíggjarkreppan hevur tó seinkað bæði 
menn ingini  og fólkavøkstrinum.

Mælt verður til at smásølumiðstøðir verða lagd
ar soleiðis í havn:
•	 gerandisvørur: í Miðbýnum, hoyvík og úti í 

býlingunum
•	 servørur: í Miðbýnum, sMs, á hálsi og úti í 

býlingunum

ICp mælti til, at flest møguligir smásøluhandlar 
vórðu lagdir í Miðbýnum og í sMs fyri at varð
veita Miðbýin sum sterkasta handilsøki í før

oy um. somuleiðis varð mælt til, at søla av ger
and isvørum er spjadd til ymsu býlingarnar og 
sølu miðstøðir har. 

Bygdirnar
umleið 1.600 fólk búgva í bygdunum. tær 12 
bygd irnar eru ógvuliga ymiskar og hava tí ikki 
sama tørv á at mennast. tær kunnu býtast í 
tríggj ar bólkar:
•	 oyggjasamfeløgini: nólsoy, hestoy og 

koltur, har ferðasamband er við ferju
•	 størru bygdirnar: kollafjørður (eisini 

oyrareingir og signabøur), kaldbak (eisini 
kaldbaksbotnur), kirkjubøur og velbastaður

•	 smærru bygdirnar, hvítanes, syðradalur, 
norðradalur og sund við lágum fólkatali

fólkatalið í bygdunum er víst í talvu 10.

Bygd FólkatalIð í dag óBygt BústaðarøkI í 
ByggIsaMtykt

suMMarhús

syðradalur 7 0 ja

norðradalur 14 0 0

kollafjørður 910 30-35 0

kaldbak 227 20 0

kalbaksbotnur 6 0 0

sund 2 0 0

nólsoy 214 30-40 ja

hestoy 20 0 0

koltur 1 0 0

kirkjubøur 76 10-20 0

velbastaður 211 10-20 0

hvítanes 99 40 0

samantalt 1.784 140-175 -

byggisamtyktir eru fyri allar bygdirnar uttan 
hest og koltur. fleiri av byggisamtyktunum 
stava frá upprunaligu kommununum, áðrenn 
tær gjørdust partur av tórshavnar kommunu. 
áset ingarnar í bygdunum eru ikki tær somu sum 
í havn. Mett verður, at 140175 grundstykki 
eru tøk at byggja bústað á í seks bygdum, og 
at summarhús kunnu byggjast í trimum bygdum.

skúli er í kollafirði, kaldbak og nólsoy og á 
velba stað.

staðbundnar nevndir umrøða spurningar og 
møguleikar hjá bygdunum á regluligum fund um 
við tórshavnar kommunu. nevndirnar við gera 
samferðslumál, trivnaðarmøguleikar og vinnu
møgu leikar í bygdini. eftirspurningurin eftir 

talva 10 Fólkatalið í bygdunum (hagstovan, des. 2013)
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grundstykkjum hevur hesi seinastu árini ikki 
verið stórur, tó hevur ávísur áhugi verið seinnu 
árin in at byggja summarhús. ognarviðurskifti og  
friðingar eru viðurskifti, ið kommunan má taka 
hædd fyri, tá útstykkingar skulu gerast.

við støði í ynskjunum hjá bygdunum tekur 
tórshavnar kommuna í samráð við staðbundnu 
nevnd irnar avgerð um framtíðar útbyggingar.
 
niðanfyri eru tær 12 bygdirnar lýstar. víst verð
ur til Mynd 1.

Syðradalur
syðradalur er á vestursíðuni á streymoynni og 
er randaður við høgum fjøllum eystanfyri. vega
sam band kom til bygdina, tá landsvegur varð 
gjørd ur um velbastað í 1982. nógva brimið ger, 
at ikki er komandi til syðradals sjóvegis.
síð ani trúbótina hevur syðradalur verið festi garð
ur fyri prestar í suðurstreymoyar prestagjaldi. 
fest ið varð lagt undir búnaðargrunnin í 1936. 
í syðradali eru tvey festi, sum nýliga eru løgd 
sam an til eitt jarðarbrúk. stór øki av hagalendi 
verða dyrkað til gras og stráfóðurframleiðslu. 
bónda garðurin framleiðir mjólk, neyta og 
seyða kjøt.

í 2012 er byggisamtykt sett í gildi fyri bygdina. 
um framt lítla bústaðarøki, er eitt øki lagt av til 
summ arhús og frítíðarnýtslu. syðradalur var 
part ur av fyrrverandi tórshavnar uttanbýggja 
komm unu, og kom upp í tórshavnar kommunu í 
1997. har búgva 7 fólk.

norðradalur
norðradalur er eisini vestarumegin á streym
oynni við høgum fjøllum eystanfyri og vøkrum 
út sýni móti hestfirði og hesti og koltri. norðra
dalur er gomul landbúnaðarbygd, har dentur 
varð lagdur á neytahald, seyðahald og flog fen
aða. lendingarviðurskiftini eru vánalig eins og í 
syðradali.

norðradalur lá einsæris til vegasamband fekst 
við oyggjarvegin í 1977. áðrenn ta tíð var trup

ult at koma til bygdina um veturin. tá var flutn
ing ur sum oftast við byrðu á hestbaki.

norðradalur var eins og hinar bygdarnar partur 
av tórshavnar uttanbýggjakommunu til 1997, tá 
hon gjørdist partur av høvuðsstaðarkommununi. 
skúl in varð niðurlagdur fyri fáum árum síðani, 
og skúlabygningurin verður brúktur sum bygdar 
og samkomuhús fyri fólk á staðnum, skeiðstað 
fyri starvsfólk hjá kommununi, og til onnur til
tøk. byggisamtykt varð sett í gildi í oktober 
2012, og er galdandi fyri 3 smá bústaðarøki og 
eitt lítið frítíðarøki. 14 fólk búgva í norðradali.

kaldBak
kaldbak lá leingi avbyrgd frá øðrum bygdum. 
bert sjóvegis samband var, inntil kaldbak og 
kald baksbotnur eftir kommunusamanleggingina 
í 1977 fingu vegasamband við havnina í 1980. 
við góða sambandinum mentist bygdin. nýggjar 
út stykkingar vórðu gjørdar, dagstovnur varð 
bygd ur, og gamli skúlin varð umvældur og út
bygdur.

kaldbaks kirkja og soylugarðar eru friðaðir 
bygn ingar, jbr. Mynd 17.

Mynd 17 Friðaðir bygningar í kaldbak

kaldBakSBotnur
Innast í botninum á kaldbaksfirði er nið ur
setubygdin kaldbaksbotnur, sum við sín um 
báðum bóndagørðum lá rættiliga av byrgd, 
til vegurin kom í 1980. í 1992 varð koll
fjarð aratunnilin tikin í nýtslu, og er hetta nú 
høvuðsferðsluæðrin norðeftir. oman fyri kald
baks botn er Mjørkadalur, har nato bygdi herstøð 
í 1960, sum nú er niðurløgd. á sandinum inni í 
kald baksbotni er vanligt at síggja fólk við tráðu 
um sumrarnar, tí har eru sjósíl og laksur at fáa. 6 
fólk búgva í bygdini. 

kollafjørður
bygdin kollafjørður liggur framvið norðursíðuni 
á fjørðinum. bygdin er 8 km long og longsta 
bygd í føroyum. Innast eru oyrareingir og 
signa bøur. upprunaliga varð kollafjørður 
bónda bygd, men vinnuvirki hava eisini verið. 
í dalinum er royndarstøð innan landbúnað. á 
fjørð inum er fiskaaling og á landi atknýtt slátur 
og góðskuvirki. á havnarlagnum á langasandi er 
bygt stórt uppsjóvarvirki við frystigoymslu v.m..

tórshavnar havn hevur latið gera atløgubryggju 
báðu megin fjørðin. á oyrareingjum er bingju
havn.

Mynd 18 kollafjørður

kollafjørður gjørdist partur av tórshavnar 
kommunu í 2001. síðani tá hevur tórshavnar 
kommuna vaksið nógv um havnaøkið, og privat 
virki hava gjørt stórar íløgur í havnina.

fyri fáum árum síðani, varð bygt uppí skúlan. 
nýggj ítróttarhøll og nýggj læknaviðtaluhøli 
vórðu tikin í nýtslu um sama mundið. bygdin hev
ur barnaansingingarmøguleikar og aðrar komm
un alar tænastur. 915 fólk búgva í kollafirði, á 
signa bø og oyrareingjum.
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Mynd 19 Friðaðir bygningar í kollafirði

gamla kirkjan, tinggarðurin og per’sa hús á 
todnesi eru friðaðir bygningar í kollafirði, jbr. 
Mynd 19. 

Sund
á sunnaru síðu á kaldbaksfirði er gamla bónda
bygdin sund. Markatalsbygdin er 12 merkur. 1 
festi á suni og 1 í kaldbaksbotni. tey umleið 20 
fólk ini, sum eina ferð búðu á bóndagarðinum livdu 
av landbúnaði og fiskiskapi. landbúnaðarvinna 
er enn á bóndagarðinum, men eystanfyri garðin 
er stórt havnarlag, sum upprunaliga var ætlað 
til útflutningsvinnu og møguliga oljuvinnu. eitt 
asfaltvirki er á havnarøkinum. norðanfyri garð
in er ein orkustøð hjá sev. sund og kaldbak 
gjørd ust partur av tórshavnar kommunu í 1977.

nólSoy
eystan fyri havnina liggur nólsoyggin, long 
og smøl, og verjir høvuðsstaðin móti sjónum 
eystanifrá. bygdin er, har sum oyggin er smalast 
og lægst. í ódnaðrveðri eystaneftir, hendir tað 
seg, at tað brýtur tvørtur um tað lægsta. vest
ur  eftir er oyggin fyri tað mesta vallað, heilt 
om an móti strondini. eystanfyri eru brøtt berg 
við nógvum fugli og djúp helli eru inn í bergið 
fram við sjónum. nólsoy er lægst av teimum 18 
oyggjunum í føroyum. har er nógvur plantu
vøkst ur og torvheiðarnar í nólsoy eru millum 
tær bestu í føroyum.

fyri nøkrum árum síðani gjørdi tórshavnar 
kommuna stórar umvælingar og nýbyggingar 
í bygdini – dagstovn, sparkivøll og reinsiverk. 
komm unalar menningarverkætlanir og privat 
áhuga mál virka saman um vetnisætlan, vind
myllur og ferðavinnu. umleið 50 fólk sigla dag
liga til havnar til arbeiðis og í skúla. nólsoy 
gjør dist partur av tórshavnar kommunu í 2005. 
tað búgva 213 fólk í nólsoy. friðaðir bygningar 
eru vístir á mynd 20.

Mynd 20 Friðaðir bygningar og krígsminni í nólsoy

HeStur
oyggin er rættiliga høg – 421 m. eystureftir er 
lend ið bratt, men vallað oman móti hestfirði. á 
vest aru síðu er berg. Mitt á oynni er háslætti við 
fleiri smáum tjarnum og vøtnum á sunnaru helvt. 
hest menn liva av fiskivinnu og landbúnaði, 
seyða haldi og útróðri.

nógv ferðafólk vitja oynna. náttúran er vøkur og 
út sýnið er gott. vestantil á oynni eru fuglabjørg. 
bygd in er eystanfyri, og har er frálík ferjuhavn 
og góðir møguleika at gista.

á syðra enda á oynni, úti á hæli, hevur helst 
ver ið búpláss. fornleivdir benda á, at fólk hava 
hild ið til her í landnámstíðini. tað er tó so bratt 
om an móti sjónum, at tað ikki hevur borið til at 
leggja at her. 

koltur
koltur er 2,5 km2 til víddar og er næstminsta 
oyggj í føroyum. hon er rættiliga høg – 477 m. 
til ber at sigla til kolturs, men av tí at atløgu við
urskiftini eru sera vánalig, er tað ikki gjørligt at 
koma við báti higar uttan í góðum líkindum, tá 
tað er kyrt. einki alment ferðasamband er sjó
vegis. 

koltur er gomul markatalsbygd. áður hava búð  
upp í hálvthundrað fólk í oynni. í dag er eitt 
húski í oynni, sum hevur bæði seyða og neyta
hald. dentur verður lagdur á at menna ferða
vinnu møguleikarnar har. landbúnaðurin í oynni 
er vistfrøðiligur. alt summarið koma nógv fólk 
at vitja oynna, bæði uttaneftir og aðarastaðni úr 
før oyum. her ber til at njóta plantu og fuglalív í 
óspiltu náttúruni, síggja neyt av skotska há lend
i num og seyðin.
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Mynd 21 Friðaðir bygningar í koltri

allar leivdir eftir tær tríggjar búsetingarnar, ið 
eru vístar á myndini eru friðaðar – tað er allar 
leivdir av bústøðum og tilhoyrandi bygningum.

kirkjuBøur
kirkjubøur er millum elstu bygdir í føroyum og 
ein hin søguríkasta. bygdin var í miðøldini og 
fram til 1640, við sínum biskupssæti, miðdepil 
fyri átrúnaðarliga og mentanarliga virkseminum 
í landinum. umstøðurnar at búgva í kirkjubø 
hava verið góðar. her er fruktagott við góðum 
sólargangi og nógvur rekaviður. bygdin hevur 
onkuntíð verið munandi størri, enn hon er nú, 
og hevur, har hon liggur mitt í landinum, eisini 
verið ein hin týdningarmesta føroyska bygdin.

Mynd 22 eyðkendu húsini, kirkjan og múrurin.

søguligi kongsbóndagarðurin, sum er størstur í 
før oyum, hevur verið í somu ætt síðani miðskeiðis 
í 16. øld við sínum sermerktu hugnaligu húsum. 
Ikki minst aldargomlu stokkastovurnar og 
royk stovan. kendasta fornminni føroyinga er 
gamli dómkirkjumúrurin í kirkjubø, sum hev
ur sína egnu søgu. sóknarkirkjan er frá 13. øld 
og sostatt elsta kirkjan í landinum. saman við 
velbastað gjørdist kirkjubøur partur av høv
uðs staðarkommununi 1. januar í 2005. 77 fólk 
búgva í kirkjubø.

Mynd 23 Friðaðir bygningar, kirkjubømúrurin, kirkjubøar 
kirkja og ein gamal bóndagarður

velBaStaður
velbastaður er av elstu bygdum í føroyum. 
í bønum niðan fyri bygdina oman móti 
sjóvarmálanum eru lutir, sum ivaleyst stava frá 
miðøldini, funnir, og nakað norðanfyri, í fossdali, 
eru toftir funnar, sum helst stava frá víkingaøld.

velbastaður hevur verið, og er enn, eyðkend 
land búnaðarbygd. bygdin er í vøkstri, og tað 
sæst m.a. av, at skúlin er bygdur út, nýggjur dag
stovnur er bygdur, og bryggjaríið hjá okkara er 
á velbastað. livandi mentanin hevur sínar djúpu 
røt ur á velbastað, har tey longu í 1895 stovnaðu 
ung mannafelagið sólarmagn, og hóast bygdin í 
2005 gjørdist partur av tórshavnar kommunu, 
verð ur stórur dentur lagdur á at varðveita bygd
arumhvørvið. umleið 190 fólk búgva á velba
stað.

Mynd 24 velbastaður

HvítaneS
hvítanes er niðursetubygd á eystursíðuni á 
streym oynni sunnanfyri kaldbaksfjørð og út 
móti tangafirði. fólk hevði ikki búð har áð ur, 
men í fleiri førum høvdu fólk áleiðis av skála
fjørð inum til havnar sett upp her. hvítanes er 
brim pláss, og tí hevur mangan verið trupult at 
koma á land. niðursetufólkini fingu fyrst jørðina 
til leigu og seinni til keyps, og bygdin vaks. hagi 
var eingin til bygdina, og tí varð stórt arbeiði 
lagt í bøin, sum saman við útróðrinum var teirra 
livi breyð. 

eftir at vegur kom millum havnina og hvítanes, 
og býurin er vaksin norðureftir við miklari ferð, 
er nærum samanbygt, og flestu hvítanesfólk arb
eiða í havn. hvítanes hevur síðan kommunuvalið 
1980 verið partur av tórshavnar kommunu, 
men hóast tað er hvítanes enn ein bygd við 
sínum eyðkennum, sum hvítanesfólk framvegis 
vilja varðveita.
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   Mynd 25 áhugaverd grøn øki grøn øki

Býurin
grøn øki í kommununi fata um:
•	 øki, ið eru løgd av til fríøki sambært 

byggisamtykt
•	 øki, ið eru løgd av til grøn øki sambært 

byggisamtykt
•	 øki fram við stóru áunum, ið liggja millum 

0300 m frá áarbakkanum
•	 øki, fram við strondini, ið liggja 0100 m 

niðan frá sjóvarmálanum

fram við teimum báðum stóru áunum, ið renna 
gjøgn um býin, sandá og hoydalsá, eru tveir vakr
ir grønir geirar, jbr. Mynd 25. hoydalsá renn
ur oman gjøgnum vakra økið hoydalar, norð an 
fyri ringvegin millum hoyvíkshaga og om an á 
boðanes og skilur hoyvík frá restini av býar
økinum. sandá rennur oman gjøgnum vakra dal in 
havnardal, sum skilur argir frá restini av býar
øki num. økini fram við hesum báðum áunum 
eru vard av reglunum í byggisamtyktunum og 
av áar verndarásetingum í náttúrufriðingarlógini.

tvær smærri áir, rættará og havnará, renna 
eisini oman gjøgnum havnina og eru við til at 
mynda býin. havnará varð innilokað frá við ar
lund ini og oman til kongabrúnna í 1956.

ásetingarnar um óbygdu økini í almennu byggi
sam tyktini eru eisini galdandi fyri grasagarðar og 
kirkju garðar í býnum. av hesum er vert at nevna 
viðar lundina, sum varð gjørd í 1880’árunum og 
er eitt væl vitjað friðsamt stað í býnum, og 200 
ára gamla kirkjugarðin á svínaryggi, ið verður 
nýtt ur sum býarpark, tí hann ikki longur verður 
brúkt ur til jarðarferðir.

frá gamlari tíð hevur borið til at leiga traðir í 
havn. traðirnar hava verið smá jarðarbrúk, til 
húsdjór og velting.

í gundadali er tjóðarleikvøllurin tórsvøllur og 
fleiri aðrir vøllir eins og hallir til ítróttaríðkan. 

sein astu stóru byggingarnar eru vøllurin til 
fræls an ítrótt, tórsbreyt, fimleikahøllin fimi. 
um fevnandi dagføring av umhvørvinum kring 
tórs vøll eru í gongd.

teir grønu frílendiskílarnir eru óbygd øki, skip
að við lendisgøtum, og eru til uppihald og frí
tíð arítriv. ansast skal væl eftir teimum virðum, 
sum har eru, tá nýgg býarbygging verður skipað 
við serstøkum byggisamtyktum.
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   Mynd 26 landsjørð
   merkt við reyðum liti

grundøkið – Hagin
óbygd øki uttan fyri býar og bygdaøkini, verða 
nevnd 4. grundøkið. í høvuðsheitum er bert 
loyvt at byggja til landbúnaðarvirksemi. onnur 
bygg ing krevur serstaka byggisamtyktarviðgerð. 
økis víddin í tórshavnar kommunu er 140 km2. 
tann óbygdi parturin svarar til 90 prosent av 
all ari víddini í tórshavnar kommunu. hetta er 
í stóran mun landsjørð, sí  Mynd 26, har lands
jørð er víst við reyðum liti. hesi øki verða 
brúkt til landbúnað, vatnsavnan og veit ing, 
orkuframleiðslu, frítíðaráhugamál og fram
tíð ar býarmenning. fyri at fáa samanhang í 
býarvøksturin er neyðugt at fáa til vega lands
jørð. har eru ávísar forðingar, serliga har sum 
lend ið er velt. tórshavnar kommuna vil so leingi, 
sum til ber, fram um alt nýta lendið, ið hon sjálv 
eig ur til býarmenning.

tórshavnar kommuna eigur flatnahaga.
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   Mynd 27 vegakervið
   í 2014

vegakervið og ferðSlan

BilferðSla
vegakervið, sum tað er í 2014, er víst niðanfyri.

skotið verður upp at brúka eina felags vega flokk
ing arskipan við støði í ásetingum, ið galdandi 
eru fyri vegakervið í danmark.

flokkingin er skipað soleiðis, at vegastrekkini í 

kommununi eru býtt eftir slag av vegi og há
marks ferð, ið er ásett eftir, hvat vegirnir verða 
nýtt ir til:

•	 landsvegir eru til gjøgnumkoyrandi 
landsferðslu; vegirnir hava góðan 
framkomuleika og ferðslutrygdin er góð. 
hesir vegir eru ikki í býarøkjum.

•	 ringvegir eru eisini til gjøgumkoyrandi 
ferðslu; dentur er lagdur á framkomuleika.

•	 sambindingarvegir knýta saman ringvegir 
og bústaðarvegir; ferðslutrygdin er góð fyri 
allar ferðslubólkar.

•	 býlingsvegir binda saman býlinga og 
bústaðarvegir; ferðslutrygdin fyri bleyta 
ferðslu er góð.

•	 aðrir vegir binda saman einstøku eindirnar 
í býlingunum.

yvirskipaða vegagervið verður samanhangandi 
út á argir, tá brúgvin um sandá er gjørd. hetta 
ger økið lættari atkomuligt til býarmenning og 
eina møguliga floghavn á glyvursnesi.

Mynd 28 vísir ársmiðalferðslu um samdøgrið, 
rokn að eftir ferðsluforritinum hjá kommununi.

Myndin vísir, at mest ferðsla (upp í 15.000 
bil ar/samdøgrið) er á innara ringvegi, r.C. 
effersøesgøtu, eystara ringvegi, norðara ring

vegi, sundsvegnum og á dr. dahls gøtu. brúgvin 
um sandá fer at lætta um fersðlutrýstið, sum í 
dag er á dr. dahls gøtu.

vegaFlokkIng InnanBýggja 
kM/t

uttanBýggja
kM/t

ársMIðalFerðsla uM 
saMdøgrIð
BIlar / dag

landsvegir – 60-80 10 - 20.000

ringvegir 50 - 70 60 - 80 10 - 15.000

sambindingarvegir 40 - 60 50 - 80 5 - 15.000

Bústaðarvegir 40 - 50 40 - 60 Maks 5.000

aðrir vegir 30 - 50 30 - 50 Maks 3.000

talva 11 uppskot um vegaflokking og há marks ferð
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   Mynd 28 ársmiðalferðsla 
   um samdøgrið í 2011

almenna SamferðSlan
almenna samferðslan í tórshavnar kommunu 
er á høgum stigi. bussarnir koyra hvørjar 20 
minuttir, tá mesta trýstið er á bussleiðunum. tað 
er gjaldsfrítt at fara við bussinum. kommunan 
ynskir at varðveita hesa skipan í framtíðini, sum 
eina góða tænasta til lesandi, skúlanæmingar, 
tey, sum ikki hava bil, og onnur sum ynskja at 
fara við bussinum.

Mynd 29 Bussleiðin

Bleyt ferðSla
súkklubreytaskipan er ikki í havn. ofta verður 
súkklað á vegnum ella á gongubreytini. hetta 
er ein ótrygg ferðsluloysn á stóru vegunum, har 
ferðsluhámarkið er upp í 80 km/t. hinvegin eru 

ikki nógvar súkklur at síggja í ferðsluni í havn. 
í tórshavnar kommunu eru tó alsamt fleiri og 
fleiri, ið hava áhuga í at súkkla í staðin fyri at 
koyra bil, hóast skiftandi veðurlagið og nógvu 
brekkurnar. býráðið hevur samtykt at fara undir 
at gera súkklubreytir tvørtur við øllum teimum 
stóru vegunum.

gongubreytir eru gjørdar framvið flestøllum 
vegum í havn, og fleiri lendisgøtur eru gjørdar í 
ymsu fríøkjunum í kommununi.

– tekniskar bindingar í sambandi við 
býarmenning

– vatnveiting: lægri enn 210 m yvir 
sjóvarmálanum

– kloakk: eingi serlig atlit
– fjarhiti: Møguleiki bert í hoyvík og 

norðurpartinum av býnum
– burturkast: nýtt øki til burturkast lagt á 

glyvursnesi
– kirkjugarðar: staðseting av nýggjum 

kirkjugarði í hoyvík verður umhugsað
– tekniskar veitingar

frágreiðingin lýsir støðuna viðvíkjandi teimum 
mest týðandi teknisku veitingunum. tað, sum 
verður lýst, er viðurskiftini, sum tey eru í dag, 
og framtíðarætlanir um menning innan hesi øki:
•	 vatnveiting
•	 kloakk
•	 fjarhiti
•	 burturkast
•	 kirkjugarðar
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   Mynd 30 gøtuskipan

   Mynd 31 vatnveitingin í 
   tórshavnar kommunu við 
   íbinding til brunnarnar í 
   villingardali og havnardali
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   Mynd 32 kloakkskipan
   í 2012

tekniSkar veitingar

vatnveiting
kommunan veitir húsarhaldum, virkjum og 
stovnum 2,0 mió. t brúksvatn um árið. regnvatn 
verður savnað í 13 nátúrligar vatnbrunnar. teir 
báðir størstu í kommununi eru í villingardali og 
havnardali og framleiða ávikavist 1,75 og 0,75 
mió. t um árið. hesir báðir brunnarnir veita alt 
vatnið til tórshavn og hoyvík.

vatnskorpan á brunnunum er so mikið høg í 
len dinum, at vatnið rennur av sær sjálvum til 
allar býarpartar – bert á argjum er neyðugt at 
pumpa drekkivatn. av tí at vatnbrunnurin í vill
ingardali liggur í 250 m hædd, verður ikki mett 
ráði ligt at byggja omanfyri 210 m hædd. van
liga er nóg mikið av vatni, men tá skerpingur 
er, kann tað gerast truplari at veita nóg mikið 
av góðum vatni. vatnleiðingarskipanin verð ur 
støðugt viðlíkahildin, og í 2010 vóru rakstr ar út
reiðsl urnar 6,5 mió kr.

bygdirnar hava egnar vatnbrunnar, sum vanliga 
veita nóg mikið av vatni.

vatnveitingin verður partvíst fíggjað við íbind
ing ar gjaldi frá brúkara og partvíst goldin um 
skattin. vatnveitingarkervið sæst á Mynd 31. í 
2011 roknaði tórshavnar kommuna við óbroytt
um rakstrarútreiðslum og umleið 2 mió. kr. í 
løgu  kostnaði.

ítøkiligar ætlanir eru um at gera nýggjan vatnbrunn 
í kollafirði og at menna vatnveitingarorkuna í 
villingar dali, vatnreinsiorkuna í havnardali og at 
menna eftiransingina, m.a. við sjálvvirkandi frá
boð anarskipan, tá streymslit er.

á myndini sæst, at vatnveiting er til alt býarøkið. 
rokn að verður ikki við stórvegis fíggjarligum 
broy tingum av vatnveiting til nýggjar út bygg
ing ar í hoyvík, vesturbýnum og á argjum.

kloakkir
galdandi umhvørvislóggáva ásetur, at alt 
spillvatn, kloakkvatn og omanávatn verður leitt 
burtur í serleiðingum. tilsamans eru 463 km av 
kloakkleiðingum í havn, sí  Mynd 32. ásett er í 
landslóg um spillvatn, at allar kommunur skulu 
skipa og leiða kloakkvatn út á sjógv áðrenn 
2015. í ávísum økjum er kloakkskipanin ikki 
heilt nøktandi. kloakkleiðingarnar í bygdunum 
eru eisini serleiðingar.

arbeitt verður við at bøta um kloakkskipanina, 
serstakliga í teimum økjum, sum í dag ikki lúka 
um hvørviskrøv. árliga verður roknað við 6,5 
mió kr. í rakstrarútreiðslum og 6,8 mió. kr. í løgu
útreiðsl um. kostnaðurin er partvíst fíggjaður við 
íbind ingargjaldi frá brúkara og partvíst goldin 
um skattin.

á myndini sæst, at kloakkleiðingin fer um allan 
býin. roknað verður ikki við stórvegis fíggj
arligum broytingum av kloakkleiðing til út bygg
ingar í hoyvík, vesturbýnum og á argjum ella á 
glyvursnesi.

fjarHitaSkipanin
fjarhitafelagið veitir fjarhita til húski og virki í 
kommununi. í 2013 hevði fjarhitaskipanin 991 
brúk arar, og nýtslan var samantalt 20,3 gWh. í 
dag er fjarhitaveiting mest útbygd í norðara parti 
av hoyvík, jbr. Mynd 33. fjarhitaleiðing er løgd 
til blómubrekku. eftir ætlan verður hildið fram 
til gundadal, tá sundsvegurin verður útbygdur.

fjarhitin verður framleiddur á kommunalu 
brenni støðini á hjalla. nóg mikið av orku er til 
fjar hitaveitingina, sum hon er í dag, og veitingin 
virk ar eftir ætlan. í 2013 vóru løguútreiðslurnar 
2,7 mió kr. og rakstrarútreislurnar 3,1 mió kr. 
fjarhitaveitingin er fíggjað við brúkaragjaldi.
 
arbeitt verður støðugt við at byggja út fjar hita
skip anina, tí brúkaratalið væntast at vaksa við 3 
pro sentum árliga. ætlanin er at menna skipanina, 
so hon kann røkka einum størri parti av havnini, 
enn hon ger í løtuni. løgujáttanin fyri 2014 er 
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   Mynd 33 Fjarhitaveitingin í  
   2012 sambært kortal.fo

um leið 3,6 mió kr. og rakstrarjáttanin umleið 3,4 
mió kr.

útbygging af fjarhitaskipanin fatar í fyrstu at
løgu um norðara part av havnini. roknað verð ur 
við, at tað loysir seg ikki at knýta í argir, vest
ur býin og glyvursnes, fyrr enn leiðingarnar eru 
lagd ar. hús og bygningar fara so við so við at 
kunna knýtast í skipanina.

BurturkaSt
•	 tórshavnar kommuna røkir hesar uppgávur 

í sambandi við burturkast:
•	 ruskinnsavnan
•	 endurnýtsla
•	 brenning av burturkasti
•	 skrottviðgerð, íroknað umhvørvisviðgerð av 

bilum
•	 Mold og tyrvingarpláss
•	 tøming og reinsan av rottangum

endurnýtsluøkið verður nógv vitjað. leygardagar 
meir enn aðrar dagar. tað kann gerast neyðugt 
at byggja út, men økið virkar annars væl og 
tæn astan er nøktandi.

árliga verða umleið 15.000 tons av burturkasti 
brend, og umleið 300 tons av flogøsku verða send 
til tyrvingar uttanlands. brenniorkan í 2013 var 
1617.500 tons árliga, men nú tá ketilin er skift
ur, er árliga brenniorkan økt upp í 2022.000 
tons um árið. skrott og umhvørvisviðgerð av 
bil um er nøktandi. í 2013 vórðu umleið 3.700 
tons av jarnskrotti viðgjørd. væntandi verður 
nýggj skrottpressa keypt innan 12 ár.

tyrvingin fatar um ilsku, burturkast, ið ikki kann 
brenn ast, betong og asftaltleivdir, og dálkaða 
mold. seinastu 10 árini eru upp ímóti 30.000 
tons um tyrvd árliga, men neyðugt verður at 
finna nýt tyrvingarpláss umleið ár 201516. 
Mold og avgrestrarmóttøkan er 60.000 tons 
árliga. roknað verður við, at økið er fult um 2 ár. 

í 2013 vóru 1.675 m3 av spillvatnsevju frá 
reinsi verkum og rottangum. Møguleikarnir at 
við gera rottangaevju eru ikki nøktandi, og tørvur 

er á nýggjum móttøkuplássi beinanvegin. hetta 
mót tøkupláss kundi eisini verið nýtt til viðgerð 
av betongevju, dálkaðum sandi og aðrari evju, 
tí tørvur er á betri møguleikum at viðgera evju.

burtubeiningarskipanini er fíggjað við brúk
ara gjaldi og skatti. í 2013 vóru umleið 18 mió 
kr. goldnar um skattin, og afturat hesum kom 
inn tøkan frá brúkaragjaldi, sølu av vørum og 
tænastum.

væntað verður, at nøgdin at brenna veksur til 
um leið 20.000 t tey næstu 1520 árini. tørvur 
verður á at vaksa um møguleikarnar viðvíkjandi:
•	 nýggjum evjuplássi til rottangaevju
•	 nýggjum tyrvingarplássi. eitt øki í 

grótbrotinum á glyvursnesi er lagt út til 
nýtt tyrvingarpláss

•	 endurnýggjan av krana, hydraulikstøð og 
skrottpressu

•	 víðkan av siloini á brennistøðini

kirkjugarðar
í dag eru 13 kirkjugarðar í tórshavnar kommunu, 
6 av hesum verða brúktir til jarðarferðir. tørvur 
er á 140 gravarplássum um árið. teir kirkjugarðar, 
ið eru í dag, nøkta tørvin á gravarplássum, tó er 
neyðugt at vaksa um kirkjugarðin við vel bastað
vegin:
•	 40.000 m2 eru lagdir av til at vaksa um 

kirkjugarðin við velbastaðvegin, og nýggja 
økið verður væntandi tikið í nýtslu innan 3 
ár

•	 I kollafirði er nóg mikið av gravarplássum 
til tey næstu 50 árini

•	 arbeitt verður við at staðseta kirkjugarð í 
hoyvík, umleið 30.000 m2

•	 nýggjur kirkjugarður er gjørdur við 86 
gravarplássum í kaldbak.

•	 nóg mikið av gravarplássum er í kirkjubø 
og hestoy tey næstu 30 árini

•	 tørvur verður á at vaksa um kirkjugarðin í 
nólsoy um 10 ár

kommunuætlanin skal vísa á øki til nýggjar 
kirkju  garðar.
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Havnirnar

tórSHavnar Havn
tórshavnar havn er í hjartanum á býnum og er 
sum nevnt størsta góðshavn í føroyum. har um
framt leggja 60 ferðamannaskip at um árið.
 
Havnaøkið er Skipað SoleiðiS:
•	 á eystara kajøki er bingjuhavn
•	 við eystaru bryggju og bursatanga er 

ferjuhavn
•	 við skálatrøð og í vágsbotni er 

smábátahavn 
•	 á vestaru bryggju er tórshavnar 

skipasmiðja, landingarmiðstøð, pakkhús, 
umframt gamli saltsølubygningurin, ið er 
nýumvældur til sjóvinnuvirksemi

•	 á viðarnesi er oljuhavn 

tórshavnar havn er væl skipað til farma og 
ferðafólkaflutning, og virksemið har hevur 
stóran týdning fyri býin.

Inn og útflutningur um tórshavnar havn hev ur 
vaksið so líðandi hesi seinastu árini, og vænt að 
verður at vøksturin heldur fram. arbeitt verð
ur við ætlanum um at byggja út og vaksa um 
havnar økið, bæði fyri at gera pláss til meiri 
virk semi og fyri at geva størri skipum møguleika 
at leggja at. útbyggingin fer eisini at geva betri 
um støður til góðsflutning.

úr havn er ferðafólkaflutningur við ferju til 
nólsoyar og suðuroyar. norrøna og ferða manna
skip leggja at her um summarið og havnin veitir 
tá tænastu til millumlanda skipaferðslu.

síðani ferjusambandið millum havnina og skála
fjørð in varð tikin av, og tunnil kom til klaksvíkar, 
er ferðafólkaflutningurin við ferju úr havn 
mink aður. Møguleiki at taka bil við ferjuni til 
nóls oyar hevur havt við sær ein lítlan vøkstur í 
bilaferðslu á havnaøkinum. seinastu árini er tal
ið á ferðamannaskipum, sum koma á havnina, 
vaks ið.

tórshavnar havn arbeiðir við útbygging og um
hvørvisárinskanning av havnini út eystureftir.

kollafjarðar Havn
havnin í kollafirði er næststørsta havn í 
tórshavnar kommunu. har er góðsflutningur, av
skip ing av fiski og uppsjóvarvirki.

havnarlag er gjørt báðumegin við fjørðin inni 
í botninum. hiðani er eingin fastur ferða fólka
flutn ingur, men norrøna leggur onkuntíð at her í 
ring um veðri, tá hon ikki fær lagt at í havn.

gamlarætt
gamlarætt er á vestaru síðu á streymoy við 
kirkju bø. haðani er ferjusamband til sandoyar 
og hestoyar, umframt annað havnavirksemi.

argir
havnin á argjum er gjørd til smábátar og frí tíð
ar bátar.

Sund
sund er norðan fyri havnina uttan fyri bygt øki 
og tætt við høvuðsvegin. havnarlagið er partur 
av ídnaðarøkinum á sundi. her er góðsflutningur 
og einstakar serlastir verða lossaðar her
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floghavn á glyvursnesI

í 1970’árunum varð skotið upp at byggja nýggja 
flog havn í føroyum, ið kundi koma ístaðin fyri 
ella brúkast saman við vága floghavn. floghavn 
á glyvursnesi var partur av býarætlanini fyri 
tórs havn, ið varð gjørd í 1986 (jbr. Mynd 2). 
síð ani tá eru kanningar gjørdar í fleiri umførum 
at nýta í sambandi við framtíðar útbygging 
hjá kommununi, fyri at meta um í hvønn 
mun óljóðið frá eini floghavn á glyvursnesi 
hevði havt ávirkan á býarútbygging. seinasta 
kanning er frá 2008. hon varð gjørd við støði í 
nýggjastu flogførum, ið kundu hugsast at lenda 
á glyvursnesi, og staðfest var, at ljóðið frá 
flogførunum er munandi minkað. 8 

hesir fyrimunir høvdu verið við eini floghavn 
á glyvursnesi samanborið við floghavnina sum 
í dag:
•	 flogbreytin kundi verið longri, so størri 

flogfør kundu lent
•	 tað hevði verið møguligt at betra um 

trygdina
•	 flogferðslan kundi verið meiri reglulig

tá arbeitt varð við býarmenningarætlan vóru 
út rokningar gjørdar av óljóði frá eini floghavn 
á glyvursnesi, um flogbreytin varð 2.700 x 150 
m og lá næstan beint norð og suður, við rutu og 
leigu flogførum, farmaflogførum og tyrlum.

Mynd 35 útrokningar av ljóði frá møguligari floghavn á 
glyvursnesi

bústaðir mugu ikki verða bygdir í økjum, har 
ljóðið er hægri enn 55 db, sum er markið millum 
gulu og grønu økini.

fraMskrIvIngar

væntaður fólkavøkStur 
2014-30
forsøgnin um fólkavøksturin er støðið undir 
met ingini um framtíðar tørv á bústøðum, barna
ansing, skúlum, eldrabústøðum og arb eiðs pláss
um.

tvær ymiskar forsagnir eru gjørdar – ein forsøgn 
har fólkatalið veksur og ein forsøgn um stígur 
kem ur í fyri árini 20142030. vakstrarforsøgnin 
bygg ir á, at væntaði árligi fólkavøksturin í miðal 
verð ur 1 % av fólkatalinum í kommununi sum 
heild. forsøgnin, um stígur kemur í, byggir á 
null vøkstur fram til 2030.

tað er ikki greitt, hvussu framtíðar fólkavøkstur 
í tórshavnar kommunu verður. fram til 2004 
var árligi fólkavøksturin í miðal 11½ %. síðani 
var steðgur í fólkavøkstrinum í eini 23 ár, og 
eftir hetta vaks fólkatalið aftur. tíðarskeiðið 
200413 var árligi vøksturin í miðal 0,6 %. í 
nýggj astu heildarætlanini frá 2006 var roknað 
við 1 % í árligum vøkstri í miðal. av tí at væntaði 
fólka vøksturin er so ógreiður, eru tvær forsagnir 
gjørd ar – ein við støði í hægst væntaða árliga 
fólka vøkstrinum, ið er 1 %, og ein við støði í 
lægst væntaða árliga fólkavøkstrinum, ið er 0 %.

um fólkatalið í tórshavnar kommunu skal vaksa 
1 % árliga, krevst, at fólk flyta til kommununa 
aðra staðni úr landinum ella úr útlondum. við 
tí fólkasamanseting, burðartíttleika og deyðs
títt leika, ið er í dag, fer fólkatalið at vaksa úr 
19.800 í 2011 upp í 22.500 í 2030. fyri at náa 
fólka vøkstri við 1 % krevst, at 150 fólk flyta til 
tórshavnar kommunu.

nýggj  astu tølini frá studna vísa, at 60 % av øllum 
les  andi fara av landinum til hægri lærustovnar í 
út  londum, og at bert helvtin kemur aftur.

– fólkatalið (veksur/stendur í stað): 
23.300/20.000 fólk

– fólkavøkstur: 3.500/100 fólk
– nýggir bústaðir 2030: 2.100/740 

bústaðir
– nýggir bústaðir til eldri fólk: 210 

bústaðir
– nýggir barnaansingarstovnar: 8/0 

stovnar
– skúlar: 2/2 spor
– arbeiðspláss: 1.040/0 arbeiðspláss
– tørvur á vídd/pláss/øki: 110/37 ha
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Mynd 36 vísir væntaðu gongdina í fólkatalinum 
frá 2013 til 2030 ávikavist við vøkstri og um 
stíg ur kemur í. við væntaða vøkstrinum veksur 

tal ið við 3.700 fólkum komandi 17 árini, og um 
stíg ur kemur í, veksur talið við 100 fólkum.

Mynd 36 gongdin í fólkatalinum í tórshavnar kommunu 2013-30 Mynd 37 gongdin í fókatalinum býtt á aldursbólkar, 2013-2030, við vøkstri og um stígur kemur í

saMantalt 0 - 6 ár 7 - 16 ár 17 - 66 ár > 67 ár

vøkstur stígur vøkstur stigur vøkstur stígur vøkstur stígur vøkstur stígur

2013 19.800 19.800 2.000 2.000 3.000 3.000 12.700 12.700 2.100 2.100

2018 20.800 20.600 2.000 2.000 3.000 3.000 13.100 13.000 2.500 2.500

2022 21.600 20.600 2.000 1.900 3.100 3.000 13.600 12.800 2.700 2.700

2026 22.400 20.200 2.300 1.900 3.100 2.900 13.900 12.400 3.000 3.000

2030 23.300 20.000 2.400 1.700 3.200 2.800 14.000 11.900 3.500 3.500

2013-2030 3.500 200 400 -300 200 -200 1.300 -800 1.400 1.400

% 18 % 1 % 20 % -15 % 7 % -7 % 10 % -6 % 67 % 67 %

talva 12 gongdin í fólkatalinum býtt á aldursbólkar í tórshavnar kommunu árini 2013-2030
við vøkstri og um stígur kemur í

vøksturstillstøða

vøkstur stillstøða
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Mynd 37 og talva 12 vísa, at tað við vænt aða 
vøkstrinum verða 400 børn afturat í ald urs
bólkinum 06 ár og 200 børn afturat í skúla
aldri í aldurbólkinum 716 ár fram til 2030. 
ald ursbólkurin 67 ár og eldri hækkar við 1.400 
fólk um. um stígur kemur í, væntast bólkurin við 
børn um í skúlaaldri at lækka við 300 og bólkurin 
67 ár og eldri at vaksa við 1.400 fólkum.

tørvur á BúStøðum
um fólkatalið veksur, má væntast, at tørvurin á 
bústøðum eisini gerst størri.

eins og í øðrum vestureuropeiskum londum 
verð ur roknað við, at húskini gerast 10 % smærri 
kom andi 16 árini. Mett verður, at húskini minka til 
í miðal 2,45 fólk. tørvurin á nýggjum bústøðum í 
komm ununi stavar bæði frá fólkavøkstrinum og 
frá, at tað verða færri fólk í hvørjum húski.

tørvurin á nýggjum bústøðum komandi 16 árini 
verð ur mettur til 2.040 bústaðir, um vøkstur 
er, og 740 um stígur kemur í. hetta svarar til 
ávikavist umleið 130 og 50 nýggjar bústaðir um 
árið.

tørvur á Stovnum
talið á eldri fólki í kommununi fer væntandi at 
vaksa við umleið 1.400 fólkum í tíðarskeiðinum 
20132030. nøkur av teimum hava tørv á ser
liga innrættaðum eldrabústøðum, vardum bú
støð um ella plássum á ellis og røktarheimum. 
tørvurin á serligum bústøðum til eldri fólk er 
umleið 15 bústaðir fyri hvørji 100 fólk yvir 
67 ár. við hesum býti og vøkstri í fólkatalinum, 
verður tørvur á umleið 210 nýggjum bústøðum 
til eldri fólk fram til 2030.

við væntaða vøkstrinum árini 20102030 verða 
400 børn afturat í aldursbólkinum 06 ár, og tørv
ur verður á 6 nýggum barnaansingarstovnum í 
2030. sambært vakstrarforsøgnini veksur smá
barna talið ógvuliga spakuliga tey fyrstu 10 árini. 
um stígur kemur í, lækkar smábarnatalið.

sambært vakstrarforsøgnini, veksur talið á 
børn um og ungum millum 7 og 16 ár við 200. 
hetta ger, at tørvur verður á einari breyt afturat 
í grundskúlanum. um stígur kemur í, minkar 
talið á børnum og ungum millum 7 og 16 ár við 
200, og tað svarar til, at tað kann vera ein breyt 
minni í grundskúlanum.

øki til vinnu
tørvurin á øki til vinnu er roknaður út frá, at 
0,8 arbeiðspláss skulu vera til hvørt fólk í 
arbeiðsførum aldri (1767 ár). hetta varð ásett í 
greiningini av arbeiðsplássum frá 2003. rokn að 
verður við, at øki fyri hvørt starvsfólk í vinnu
virkj um fer at vaksa, svarandi til tað, sum ásett 
varð í heildarætlanini frá 2006. øki í miðal fyri 
hvørt arbeiðspláss er eftir hesum sett til 150 m2, 
írokn að øki til vegir og uppihald, og svarar tað 
til 23 ha. øki til ídnað krevur serliga staðseting, 
og er hetta mett at vera 5 ha fram til 2030.

verður roknað við 0,8 arbeiðsplássum til hvørt 
fólk, verður tørvur á umleið 1.000 nýggjum arb
eiðsplássum í kommununi í 2030. Mett verð ur, 
at flestu av hesum arbeiðsplássunum verða inn
an privata og almenna tænastuveiting, og nøk ur 
innan ídnað.

um stígur kemur í, verður ikki roknað við nakr
ari stórvegis broyting í talinum á fólkum í arb
eiðs førum aldri.

FærrI Fólk í húskInuM FólkaøkIng tørvur á BústaðuM 
saMantalt

vækst 790 1.350 2.140

stagnation 790 0 790

talva 13 tørvur á nýggjum bústøðum

BústaðIr arBeIðspláss tørvur á økI, saMantalt

vøkstur 85 25 110

stígur 30 - 30

talva 15 tørvur á øki til nýggjar bústaðir og arbeiðspláss (ha – 10.000 m2)

øki til BýarvøkStur
bústaðir og arbeiðspláss krevja pláss, og hósk
andi øki má verða sett av til hetta. roknað 
verður við, at bústaðir og arbeiðspláss koma at 
verða stað sett:
•	 í blandaðum bústaðar og vinnuøkjum
•	 í bygningum í fleiri hæddum
•	 í tilætlaðum skrivstovubygningum
•	 í tættari bygdum økjum
•	 í vinnu og ídnaðarøkjum

10 % av nýggju bústøðunum verða væntandi 
bygd ir við uppaftur tættari bygging í bygdum 
øki. hini 90 % verða staðsett í samskipað býarøki, 
og býtið verður sum víst í talvu 14.

7 % av øllum bústøðunum í dag eru íbúðir, og 
rokn að verður við, at hesin parturin veksur 
mun andi. 36% av øllum bústøðum bygdir í havn 
seinastu 8 árini eru íbúðir, tí stórur tørvur hev ur 
verið á smáum íbúðum í havn. hetta er grund
ar lagið undir væntaða vøkstrinum.

við støði í hesum er tørvurin á vídd árini 2010
2030 roknaður. væntast kann, at 5 ha av teim
um 25 ha til arbeiðspláss, skulu nýtast til ídn að
ar arbeiðspláss.

viðmerkjast skal, at tørvurin á vídd er roknaður 
við tí fyritreyt, at allir bústaðir og vinnuvirki 

verða gjørd sum nýbygging. ávísar ætlanir um 
ný bygging í bygdum øki eru longu gjørdar og 
sam tyktar. hetta er umrøtt í bygnaðarætlanini.

slag av BústaðI BýtI økI (BústaðIr/ha) BústaðIr, vøkstur BústaðIr, uM stígur

sethús (1-2 hæddir) 40 % 14 770 290

samanbygd hús (2-3 hæddir) 35 % 33 680 250

hægri íbúðir (3-5 hæddir) 25 % 55 480 170

samantalt 100 % 1.930 710

talva 14 Forsøgn fyri framtíðar bústaðabygging. undantikin er tøtt bygging í verandi byggiøkjum
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økini í og kring havnina, argir, glyvursnes, hoy
vík, hvítanes, velbastað og kirkjubø eru kannað 
og greinað.

greiningin vísir øll øki, sum eru væl egnað til 
bygging av bústaðum og vinnu og ídn að ar
virkjum, eftir ásetingunum her niðanfyri. arb
eið ast skal víðari við at meta um økini og skrá
seta tað serstaka – áir, fornminni, serstøk virði 
og fyribrigdi í landslagnum o.a. hædd má verða 
tikin fyri hesum, tí væntast kann, at hetta fer at 
minka um økini til bygging v.m.

•	 byggjast kann í mesta lagi upp til 290 
m hædd. vatnveitingarmøguleikarnir í 
dag eru av mark andi, tí hæddin á hægsta 
vatnbrunninum er 250 m. veðurlagið í 
hæddini er eisini ein forðing. fylgi skjal 1 
vísir býarvakstrarøki undir 210 m.

•	 bústaðabygging verður í minsta mun 
staðsett á norðurvendum skráum orsakað 
av sólargangi og hitalagi um veturin. 
fylgiskjal 2 vísir norð ur vend ar skráar við 
halli undir 10 %.

•	 bygt verður ikki í ov brøttum lendi, bæði 
tí tað er trupult at byggja, og tí tað ikki 
er lætt at gera at komuligt við bili. sum 
meginregla er hámarkið 30 % hall. fylgiskjal 
3 vísir hallstigið á lendinum.

•	 bygt kann verða í økjum á glyvursnesi, 
har sum ljóð ið ikki verður harðari enn 55 
db, um ein al tjóða floghavn verður bygd. 
flogbreytin, sum ætl an er gjørd um, er 
2.700 x 150 m og vendir norð ur/suður. 
fylgiskjal 4 vísir ljóðávirkan.

•	 verndarmørk móti stórum áum eru 300 m 
hvørju meg in og frá sjónum 100 m niðanfrá. 
tá nýggj øki verða sett av til býarvøkstur, 
skal atlit verða tik ið at hesum. fylgiskjal 5 
vísir verndarøki við áir nar og við strondina. 

•	 bygt verður ikki í friðaðum grønum 
geirum tvørt ur við stóru áunum sandá 
og hoydalsá uttan við ser ligum loyvi frá 
friðingarmyndugleikunum.

•	 býarvakstrararøkini skulu vera atkomulig 
við ikki ov brøttum atkomuvegum. upp til 
80 o/oo verð ur mett ikki at vera ov bratt.

•	 vatnveitingar og kloakkleiðingar til býar
vakstr arøki skulu kunna gerast uttan 
órímiliga stórar íløgur.

•	 býarvakstrarøkini skulu hanga saman við 
býar økj um, ið longu eru bygd.

•	 býarvakstrarøki verða staðsett uttan atlit at 
ogn arviðurskiftum.

Mynd 38 vísir økini, ið kunnu setast av til býar
vøkstur í havn eftir ásetingunum omanfyri. økini 
eru býtt sundur í vesturbýin, hoyvík/norðara 
part av havnini og argir/glyvursnes. Myndin 
vís ir eisini øki, ið kunnu setast av til býarvøkstur 
býtt í 4 høvuðsøki:
•	 hoyvík/norðari partur av havnini (øki 15)
•	 vesturbýurin (øki 613)
•	 argir og glyvursnes (øki 1415)
•	 velbastaður og kirkjubøur (øki 1619)

økini í hoyvík eru størri enn í heildarætlanini 
frá 2006, tí skotið verður upp at seta eitt øki í 
norð ara parti av hoyvík av til býarvøkstur, ið 
fyrr var sett av til golfbreyt (øki 4).

økini í vesturbýnum er eisini størri nú, tí skot ið 
verður upp at seta eitt øki fram við kirkju bøar
vegnum oman móti sandá (øki 12) av til býar
vøkst ur.

einstøku býarvakstrarøkini eru víst í talvu 16, 
við navni og stødd.

greInIng av økjuM tIl býarvøkstur

økI navn vídd (ha) saMantalt

hoyvík og norðarI partur av havnInI 1B á vatnaskørðum 42,3  

1C á vatnaskørðum 1,3  

1d oman gil 0,4  

2 stóratjørn 20,9  

3a heyggurin 5,1  

3B Inni á gøtu 1,1  

4 við sundsvegin 34,7  

5a undir Brúnni 8,2  

5B undir Brúnni 4,7  139,1

vesturBýurIn 6 húsahagi 44,4  

7a undir krákugjógv 4,2  

7B undir krákugjógv 1,9  

8 undir Marknagili 9,4  

9 undir vesturvarða 18,8  

10 við tvørá 12,1  

11a Flathagi 44,7  

11B Flathagi 16,3  

12 Innari havnardalur 32,7  

13a við velbastaðvegin 10,5  

13B við velbastaðvegin 5,1 200,1

argIr 14 argir 134,4  

15 glyvursnes 264,0 398,4

velBastaður og kIrkjuBøur 16a velbastaður 118,5  

16B velbastaður 9,6  

17a Inni í dølum 43,3  

17B Inni í dølum 25,1  

18a gamlarætt 9,1  

18B gamlarætt 20,4  

19 kirkjubøur 4,8 230,8

saMantalt 968,4

talva 16 einstøku býarvakstrarøkini , víddin lýst í ha (=10.000 m2)



58 59 koMMunuætlan / grundarlag / oktober 2014

   Mynd 38 Møgulig býarvakstrarøki
   í tórshavn 2013

av tí at argir verða bundnar í ringvegin við brúgv 
um sandá, verða býarvakstrarmøguleikarnir 
munandi størri.

øki eru eisini sett av á teininum frá sandá vestur 
um hálsin til velbastaðar/kirkjubøar.

roknað verður ikki við meiri býarvøkstri í 
tórshavnar býi enn ásett í heildarætlanini frá 
2006, ið eisini fatar um ætlanir at byggja tættari 
í bygdum øki.

talva 17 vísir væntaðu økini í kommunuætlanini.

høvuðsøkI koMMunuætlan
2013 - 2030

hoyvík / norðari partur av havnin 139

vesturbýurin 200

argir / glyvursnes 398

velbastaðr / kirkjubøur 231

samantalt 968

talva 17 væntaða víddin í ha (10.000 m2)

økini til býarvøkstur eru samantalt umleið 1000 
ha.
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øki lægri enn 210 m

fylgIskjøl

FylgIskjal 1 
BýarvakstrarøkI 

lægrI enn 210 M

FylgIskjal 2 
norðurvendIr skráar
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FylgIskjal 3
skráahallstIg í %

FylgIskjal 4
ljóðávIrkan vIð 

Floghavn á glyvursnesI
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FylgIskjal 5 
lógarásett verndarøkI 

FraM vIð áuM og stronduM

fylgiSkjal 6 
føroySku og donSku reglurnar

– føroyska býarskipanin svarar til danska 
“hovedstrukturplan”. bæði skjølini eru 
lendisætlanir um framtíðar býarmenning 
og eru bert bindandi fyri býráðini.

– føroysku byggisamtyktirnar svara til 
donsku rammurnar fyri staðbundnar 
býarskipanir, og ásetingarnar um 
bygging eru í báðum førum staðbundnar. 
føroysku byggisamtyktirnar eru fyritreyt 
fyri, at kommunan gevur byggiloyvi, og 
tær eru bindandi fyri borgararnar. 

– donsku rammurnar fyri staðbundnar 
býarskipanir eru bert bindandi fyri 
býráðini.

– í danmark eru staðbundnu 
býarskipanirnar fyritreyt fyri, at 
kommunan gevur byggiloyvi; staðbundnu 
býarskipanirnar verða tinglýstar og eru 
bindandi fyri borgararnar.

føroySk BýarSkipanarlóggáva

BýarSkipanir
býráðið útvegar býarskipan fyri ávíst øki, ið er 
grund arlag, tá byggisamtyktir skulu gerast. sam
tykt irnar eru treyt fyri, at kommunan kann geva 
byggi loyvi. landsstýrið kann áleggja komm un
um at gera ella endurskoða býarskipanir.

í býarskipanini skal verða greitt frá, hvussu øk
ið, ið skipanin fatar um, er vorðið í løtuni, og 
hvussu tað er ætlað skipað og bygt. 

landsstýrið skal góðkenna býarskipanina og 
møgu  ligar broytingar í henni. í lógini eru ongar 
áset  ingar um at viðgera frávik frá býarskipanini.

ByggiSamtyktir
ein góðkend byggisamtykt er fyritreyt fyri, at 
komm unan kann geva byggiloyvi.

byggisamtyktin eigur at samsvara við býar skip
an ina, hvat ásetingum um byggiøki, vegaskipan 
o.t., leiðingum, parkering og kirkjugørðum við
vík ur. uppskot um byggisamtykt eigur at liggja 
frammi til alment eftirlit í minsta lagi í 3 vikur. 
lands stýrið skal góðkenna all ar broytingar í 
byggisamtyktum. viðvíkur byggi sam tyktin bert 
ein støk um ella bert heilt fáum ogn um, skal hon 
verða tinglýst.

í lógini eru ongar ásetingar um møguleikar hjá 
komm unustýrum at loyva frávikum.

meting
føroyska lóggávan er einføld og løtt hjá komm
un unum at arbeiða við. hon setur ikki krøv um, 
at býarskipanir skulu endurskoðast regluliga, og 
áset ur ikki reglur um frávik frá býarskipanum og 
byggi samtyktum.

býráðið hevur skyldu yvir fyri landsstýrinum og 
borg arunum í kommununi at fylgja býarskipanini. 
borg ararnir (t.e. ognaránarar, útleigarar og veð
hav arar, ið eru og hugsast kunnu at verða) eru 
hinvegin í øllum byggimálum bundnir av byggi
sam tyktunum.

danSka BýarSkipanin
í donsku planloven eru ásetingar um skipanir 
í lands, økis kommunalum og staðbundnum 
høpi.

landsskipanirnar viðvíkja serstakliga planlegging 
í strandarøkjum, í høvuðstaðarøkinum, og við 
handils  endamáli. í økismenningarskipanini er 
ser stakliga umrøtt, at fyri nýggju økini (2007) 
skulu gerast økismenningarætlanir fyri býir í 
økinum, bygdarløg, útjaðaraøki, náttúru, um
hvørvi, vinnulív, arbeiðspláss, útbúgving og 
ment  an.

allar danskar kommunur skulu gera kommuætlan 
fyri 12 ár. býráðið eigur at endurskoða komm
unu  ætlanina 4. hvørt ár, svarandi til komm u
nala valskeiðið. í kommunuætlanini er fram um 
alt høvuðsskipan um menning komm ununar 
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og karmar fyri serstøkum byggi sam tyktum. 
býráðið er bundið av kommunuætlanini. komm
unuætlanin krev ur onga góðkenning, hvørki av 
um hvørvis myn dug leikunum ella av økis stýri
num (regionen). tó so, at hon bert er gald andi, 
um eingir almennir myn dugleikar hava við merk
ing ar til hana.

býráðið hevur skyldu at fylgja kommunuætlanini 
og skal virka fyri, at hon verður framd í verki. 
ynskir kommunan at gera frávik frá komm unu
ætl anini, kann hetta verða gjørt við einum ískoyti, 
sum skal verða gjørt eftir somu mannagongd 
sum kommunuætlanin. býráðið kann nokta út
stykk ing og bygging, um tað er í stríð við lýstu 
rað festingina, jbr. strategiina niðanfyri.

kommunuætlan (1)
•	 í sjálvari kommunuætlanini eru 

yvirskipaðar leiðreglur um: 
•	 øki, sett av til býarvøkstur 
•	 vegaskipanir, tekniskar leiðingar og serlig 

ídnaðarøki
•	 skipanir/verkløg, ið krevja 

umhvørvisárinsfrágreðing
•	 øki til frítíðaráhugamál, 

landbúnaðáhugamál, og til viðarlundir
•	 varðveitan av náttúruverndaráhugamálum, 

fornminnis og siðsøguligum, landslags og 
jarðfrøðiligum virðum

•	 nýtslu av áum, vøtnum og sjógvi
•	 nýtslu av fjøru og strandarøki

Strategiin “fram móti 2030” (2)
Innan fyrra helvt av einum valskeiðið er liðin, skal 
ein strategisk kommunuætlan verða kunn gjørd. 
strategiska kommunuætlanin er poliltiska upp
skotið um býarskipan og fatar um, hvørt komm
unu ætlanin skal verða endurskoðað øll sum hon 
er ella bert partar av henni. danskar kommunur 
nýta strategisku kommunuætlanina til at vísa á 
tey ymisku fokusøkini í tí tíðarskeiðinum, sum 
ætl anin fatar um. tá býráðið hevur tikið undir 
við strategi fyri kommunuætlan, verður hon 
løgd til almenna hoyring í 8 vikur.

býráðið eigur at lata strategiina verða grundarlag 
fyri kommunuætlanini. um strategiin verður 
broytt aftaná almennu hoyringina, skal hon 
verða løgd fram til nýggja hoyring.

grundarlag (3)
•	 við kommunuætlanini eigur at fylgja eitt 

grundarlag, ið m.a. lýsir:
•	 viðurskiftini, sum tey eru, og fyritreytir fyri 

forsøgnum
•	 raðfesting, tá ætlanirnar verða settar í verk
•	 atlit at lands og økisskipanum
•	 atlit at grannakommunum
•	 fyritreytir um varðveitingarverd øki, 

umhvørvismál, rávørunýtslu, strandarmørk 
osfr.

•	 handlar í økjunum

almennar ByggiSmtyktir
•	 í hesum parti eru staðbundnar reglur um: 
•	 øki, sett av til býarvøkstur
•	 atlit, tá bygt verður (t.e. tal á hæddum, hædd 

á bygningum, byggistig, o.a.)
•	 býarendurbýggjan
•	 almennar og privatar tænastuveitingar
•	 handlar
•	 stovnar og tekniskar leiðingar
•	 øki til frítíðaráhugamál
•	 vegaskipan
•	 øki at ognartaka til býarvøkstur
•	 stigvísur býarvøkstur
•	 annað

SerStakar ByggiSamtyktir
við kommunuætlanini sum grundarlag útvegar 
kommunan serstakar byggisamtyktir, sum eru 
kravdar fyri at kunna fáa byggiloyvi til stórar 
útstykkingar og byggi og verklagsarbeiði. í 
serstøku byggisamtyktunum eru reglur um:
•	 at broyta økisásetingar, frá haga til býarøki
•	 nýtslu av økinum
•	 stødd og staðseting av grundstykkjum
•	 ferðsluviðurskifti
•	 tilevning o.a. 
•	 varðveitstlu av bygningum

•	 nýtslu av felagsveitingum
•	 krav um, at bygt verður orkusparandi

serstøku byggisamtyktirnar verða lagdar til al
menna hoyring í 8 vikur. serstøk byggisamtykt 
skal samsvara við kommuætlanina. ásetingar í 
henni skulu verða tinglýstar á viðkomandi ognir, 
ser stakar byggisamtyktir eru bindandi fyri borg
ar arnar.

lokal agenda 21
Innan fyrra helvt av kommunala valskeiðinum 
er liðin, skal býráðið hava kunngjørt eina stra
tegi um burðardygga menning í 21. øld, m.a. um 
at minka umhvørvisárin, fremja burðardygga 
menn ing, at tað almenna verður tikið við í 
agenda 21 arbeiðið, og at fremja lívfrøðiligt 
marg feldi.

umHvørviSárinSkanningar
verkløg, sum verða mett at hava munandi ár in 
á umhvørvið krevja, at leiðreglur verða gjørd ar 
í kommunætlanini um, hvussu verk løg ini skulu 
verða tilevnað, og hvørjar um hvørv is árings frá
greið ingar skulu verða gjørdar.




