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Ein livandi, fjølbroyttur og grønur miðbýur

URTAGARÐSBÝURIN
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HVAT ER TAÐ, IÐ GER MIÐBÝIN 
SERSTAKAN?



• GAMALT OG NÝTT SÍÐ UM SÍÐ

• YMISLEIKIN Í SKAPUM, STØDDUM OG TILFARIÐ

• SØGULIGAR SLÓÐIR IÐ ENN KUNNA VARÐVEITAST

• URTAGARÐSBÝURIN

• TANN ’LÍTLI’ HØVUÐSTAÐURIN

• SMOGUR OG SKOT MILLUM HØVUÐSÁSIR

• SERA VEÐURGOTT

• FYRR BÚÐU FÓLK HER, TAÐ MUGU VIT AFTUR TIL

VISJÓN
 - AT VARÐVEITA OG STYRKJA TAÐ, SUM Í DAG GER HAVNINA SERSTAKA 



Vøksturin er ‘kittið’ ið seymar saman tey sera 

ymisku og varierandi grannaløgini (typologiirnar). 

Á eldri myndum sær tað út sum at grøni vøksturin, 

at kalla er sum ein ‘flótandi løgur’, ið rennir 

millum húsini í miðbýnum - hendan myndin og 

kenslan skal styrkjast og partvís endurskapast í 

framtíðar visjónini um ‘urtagarðsmiðbýin’!

SEREYÐKENNI
  - URTAGARÐSBÝURIN

Gamlar myndir úr miðbýnum vísa ein nakað grønari bý enn vit hava í dag.
Býurin broytist sjálvsagt, men krøv eiga at verða sett til planting av viðavøkstri í samband við 

nýbyggjarí, eins og krøv eiga at vera sett um at verja verandi vøkstur
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LJÓS OG SKALA - OPNA FASADURNAR RUNDAN UM TORGIÐ 
- FYRIMUNIR FYRI TÆR KOMANDI FUNKTIÓNIRNAR RUNDAN UM 
TORGIÐ AT BYGNINGARNIR TAKA ATLIT TIL SKALA OG LJÓS VIÐURSKIFTI

VERANDI “BÝARRÚTMA” 
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Rútman og fjølbroyttni í skala og útsjónd er við til at geva miðbýnum ein serligan dám, 
og nakað annað enn teir miðbýir ið eru ið býum rundan um okkum.

Um alt er “Eins” - líka høgt, líka stórt, líka nýtt so missur miðbýurin sín dám 

MENNISKJASLIGAN SKALA  - BÝURIN Í EYGNAHÆDD = BETUR TRIVAÐ, 
MEIRI LÍV ÍMILLUM YBGNINGARNAR, BETRI MIKROKLIMA, MEIRI LJÓS, MINNI VIND

BÝRÁÐSSALURINBANKA BYGNINGURIN

RÚTMAN

Diagram: Verandi rútma sum útgangsstøði fyri komandi skipan. Býurin hevur longu í dag - kanska 
av tilvild - nakrar “pausur” ímillum stóru “blokkarnar”, har ljós- og vindviðurkskiftini leggja upp til 

uppihald og uttandura nýtslu av býnum í longri tíðarskeiðum.

Diagram: Um alt er líka høgt, líka stórt og líka nýtt, so er vandi fyri at býurin missir 
tey sereyðkenni sum geva Havnini sín heilt serliga dám, sum bara er til í Havn.



ANALYSUR



VOLUMESTUDIE - SMALL

Gólvfermetrar sum antin eru umskaptir ella tiknir niður: ca. 2076 m2

Gólvfermetrar sum eru lagdir aftrat:           ca. 6186 m2

 Opnar/almennar funktiónir:           ca. 2119 m2

 Bústaðir:      ca. 4067 m2

Netto gólvfermetrar lagdir aftrat íalt (6186 - 2076):  ca. 4110 m2

Tal av íbúðum: 4067 / 75 
(um vit takað útgangsstøði í íbúðum á 75 kvm) =   ca. 54 stk

VOLUMESTUDIE - MEDIUM

Gólvfermetrar sum antin eru umskaptir ella tiknir niður: ca. 2256 m2

Gólvfermetrar sum eru lagdir aftrat:    ca. 9057 m2

 Opnar/almennar funktiónir:    ca. 2379 m2

 Bústaðir:      ca. 6678 m2

Netto gólvfermetrar lagdir aftrat íalt (9057 - 2256):  ca. 6801 m2

Tal av íbúðum: 6678  / 75 
(um vit takað útgangsstøði í íbúðum á 75 kvm) =   ca. 89 stk

VOLUMESTUDIE - LARGE

Gólvfermetrar sum antin eru umskaptir ella tiknir niður: ca. 2256m2

Gólvfermetrar sum eru lagdir aftrat:    ca. 11532 m2

 Opnar/almennar funktiónir:    ca. 2378 m2

 Bústaðir:      ca. 9153 m2

Netto gólvfermetrar lagdir aftrat íalt (11532 - 2256):  ca. 9276 m2

Tal av íbúðum: 9153 / 75 
(um vit takað útgangsstøði í íbúðum á 75 kvm) =   ca. 122 stk

VOLUMEKANNINGAR
 - SMALL, MEDIUM OG LARGE



Bygningur á 6 hæddir, staðsetingin 
ger at bygningurin ikki skuggar fyri 
granna bygningar ella ávirkar øki 
nevnivert

Bygningar á 2-3 hæddir kring torgið, tryggjar 
ljós til bæði torgið og økini rundan um.
Seinnapartssól á gongugøtuna og morgunsól 
á nýggja íbúðarbygningin har Frants 
Restorffs áður var.

SKUGGAKANNING

Uppskot   
21. Juni kl 10.00

Uppskot 
21. Juni kl 13.00

Uppskot
21. Juni kl 15.00

Uppskot 
21. Juni kl 18.00

MAX  
21. Juni kl 10.00

MAX 
 21. Juni kl 13.00

MAX 
 21. Juni kl 15.00

MAX
21. Juni kl 18.00



SKUGGAKANNING

Teldumynd: Gongugøtan og “Glade hjørn”

Teldumynd: Útsýni frá býarbókasavninum

Uppskot MAX

Teldumynd: Gongugøtan og Vaglið

Uppskot MAX

Uppskot MAX



KLIMATISKAR KANNINGAR
 - VINDAKSELERASJÓN

Vestan 2700 (Vetur)

Vindur av vestri

Wind speed-up factor

Speed-up
Building geometry 
causes the wind to 

accelerate

Neutral
Equal to free 
wind speed

Shelter
Building geometry 
shelters 
from the wind

0.0 0.4 0.6 1.0 1.2

Verandi HLA uppskot

Møgulig framtíðarprojekt 

HLA uppskot
Vindakselerasjón faktor 

Skjól/vernd
Bygningsgeometri
skapar skjól móti vindi

Neutral
Líkur fríari 
vindakselerasjón

Vindakselerasjón
Bygningsgeometri 
skapar 
vindakselerasjón

Við at staðseta trø, so 
minkar mann um vindin, 

sjálvt um hægri bygningar 
eru á hesum økinum

Uppskotsbygningar verja 
í veghædd ímóti hørðum 

hvirlum



 ≥ 7.6 m/s< 7.6 m/s< 5.3 m/s< 3.6 m/s< 1.7 m/s

Stays of longer 
duration

Stays of shorter 
duration

Strolling Walking 
fast

Poor wind 
climate

Mean velocities (m/s) per hour, which are exceedes more than 2% of the 
annual hours.

Lawson (1978) wind comfort quality class

A B C D E

Verandi HLA uppskot

Lawson (1978) vindvælveru góðskuflokking
Miðal ferð (m/s) um tíman, sum fer uppum 2% av árligu tímunum.

Longri uppihald Vánaligt 
vindklima

Ganga skjóttSpákaStyttri uppihald

KLIMATISKAR KANNINGAR
 - VINDVÆLVERUSIMULERING - ÁRLIGT MIÐAL (16 VINDÆTTIR)

Øki fær ágóða av hægri 
tættleika

Við at planta trø bøtir 
mann um vindvælveruna í 

økinum

Tá ið hugt verður eftir 
vindvælveru simuleringini 

yvir eitt heilt ár, sær 
Tórsgøta út til at blíva 

eitt vet minni hugnalig at 
uppihalda seg í



NIÐURSTØÐUR



KOMANDI SKIPAN AV MIÐBÝNUM

VOLUMESTUDIE/NIÐURSTØÐA - GRUNDARLAG AT ARBEIÐA VÍÐARI VIÐ

Gólvfermetrar sum vera tiknir niður:      ca. 2696 m2

Gólvfermetrar sum eru lagdir aftrat:      ca. 10274m2
 Opnar/almennar funktiónir:      ca. 2820 m2
 Bústaðir:        ca. 7454 m2

Netto gólvfermetrar lagdir aftrat (10274-2696)       ca. 7578 m2

NÝGGJIR BÚSTAÐIR Í MIÐBÝNUM

Tal av íbúðum, lagdar aftrat í nýggjum volumum uml 7454  m2   uml 99 stk
Umskapaðir fermetrar- lestraríbúðir í verandi bókasavn (1425 m2)  uml 40 stk
Umskapaðir fermetrar- íbúðir í Margarinfabrikkini (640 m2)   uml 8 stk

ARÐAR VERKÆTLANIR  

Frants Restorff uml 3375 m2       uml 45 stk
City Burger uml 950 m2        uml 12 stk

Í ALT:         

Tal av íbúðum:          uml 204 íbúðir*

*(um vit takað útgangsstøði í íbúðum á 75 kvm. Tó eru lestraríbúðir settar til uml 35 m2)

Verandi fermetrar: uml 30.418 m2 Fermetrar sum vera tiknir burtur: uml 2.696 m2 Fermetrar sum vera lagdir avtrat: uml 10.274 



Uppskot

PERSPEKTIV
 - MIÐBÝARUPPSKOT SÆÐ ÚR ERVA



Støðumynd 1:1000
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1. Steinatún - portrið til miðbýin.

2. Býarbókasavnið er flutt í stásiliga bygningin, har Føroya Banki fyrr húsaðist og virkar nú eitt 
sentralt kraftsentur í miðbýnum, við pláss til mediatek, lesisal, bókacafé o.ø, umframt verandi 
tilboð.

3. Kommunala barnatannrøktin í 2 teimum ovaru hæddunum. Í veghæddini apotek og alment 
vesi.

4. Nýggi stóri bygningurin á horninum, er 6 hæddir og húsar íbúðum í teimum 4 ovastu 
hæddum. Í niðaru hæddunum eru matstovur og handlar

5. Nýggir bygningar framvið Bøkjarabrekku við útvendum funktiónum í veghædd og íbúðum í 
erva.

6. Nýggi grøni garðurin ímillum Ebenezer og Bøkjarabrekku, virkar bæði sum ein grøn passaga 
og sum fríøki til íbúgvarnar, sum búgva í bygningum rundanum. 
Undir garðinum er parkering í 2 hæddum.

7. Grøn takterrassa við drívhúsi

8. Lítlatún aftanfyri bókasavnið er eitt fjálgt savningarstað. Her lívur væl, og rímiliga góður 
sólargangur. Fasadurnar verða latnar upp, og funktiónir, ið kunnu trekkja út á torgið vera í 
“torghædd”.

9. Bakari og venjingarmiðstøð.

10. Nýggjur bygningur við íbúðum í erva.

11. Kondittaríið endurbøtt og aftur gjørt til kaffistovu.

12. Gamla býarbókasavnið umbygt til lestraríbúðir, við felags fasilitetum á nýggju takhæddini. Í 
veghæddini eru ymiskir handlar.

13. Ebenezer.

14. Býarsavnið flytur inn í gamla Sparikassan, og fasadan, ið vendir út ímóti býarlundini verður 
latin upp fyri at skapa samband og samanhang.

15. Býarlundin verður nýggja grøna andarholið í miðbýnum, sum bæði virkar sum fríøki hjá 
íbúgvum og sum savningarstað hjá vitjandi.

16. “Pavilliong”, sum kann nýtast til fjølbroytt virksemi, so sum konsertir, framløgur, framsýningar 
og pop-up verkstovur.

17. Kioskin hjá Astu eitt sentralt stað á grønu og bilfríu gongugøtuni.

18. Havnará latin upp aftur (ikki partur av hesari verkætlan)

19. Gamla Meinigheitshúsið/býráðssalurin  umskapaður og húsar nú Visit Tórshavn. Nýggja 
terrassan frammanfyri við sera góðum sólargangi virkar innbjóðandi og verður til eitt møbil á 
torginum.

20. Ungdómshúsið Margarinfabrikkin/Margar flytur yvirum vegin og húsast nú í gamla 
Posthúsinum. Her eru góðar umstøður til alskyns virksemi, og í Posthúskjallaranum verður ein 
“fólkakøkur” innrættaður, har skipað verður fyri felagsdøgurða og øðrum tiltøkum.

21. Nýggjur bygningur við síðuna av Hotel Tórshavn við útvendum virksemi í hæddunum sum 
venda sær út ímóti bæði Tórsgøtu og Ráðhústorginum.

22. Ráðhústorgið - eitt dynamiskt torg, sum savnar fólk, bæði gerandisdegar og til ymisk tiltøk, 
alt árið.

23. Býráðshúsið verður partvíst broytt innan so at tað nú húsar býráðssali og øðrum kommunalum 
funktiónum.

24. Gamla margarinfabrikkin umbygd til íbúðir

25. “Townhouses” framvið Magnus Heinasonargøtu, við íbúðum í 3 hæddum.

26. Nýggir bygningar fram við Sverrisgøtu, handlar í veghædd og íbúðir í erva.

27. Skúrurin aftanfyri Meiaríið er tikin niður, og ein grønur garður til íbúgvarnar ið búgva rundan 
um garðin er skaptur. Undir garðinum er parkering í 2-3 hæddum. Innkoyring frá Tórsgøtu.

28. Tjóðpallurin er fluttur úr Meiaríinum og oman í nýggja Tjóðleikhúsið á Eystarubryggju. 
Meiaríið húsar nú útvendum virksemi í veghædd og íbúðum í erva.

29. Ostahúsið, eitt lítið og sermerkt mentanarhús við plássi til fjølbroytt kreativt virksemi.

30. Íbúðarbygging í 5 hæddum við almennari veghædd og parkering í kjallara. Hendan 
verkætlanin er ikki partur av hesum uppskotinum.

UPPSKOT

STØÐUMYND



GRANNALAGIÐ
 

STEINATÚN 



Ebenezer

Sverris
gøta

Tórsgøta

Bakarí/Venjingarmiðstøð

STEINATÚN

Grønur garður

Parkeringskjallari

Handil

Handil

Handil

Tutl

Handil

Handil/Matstova

Handil/Matstova

Kondittarí

Matstova/Handil

Handil

Handil
Handil/Skrivstova

Handil/Skrivstova

Handil
Handil

Barnatannrøkt / Apotek / 
Bussmiðstøð

Býarbókasavn við bókakafé, lestrarhøli, 
auditorium, mediatek..

Snarskivan

Frelsurnar Herðurin

Tilhaldið

Grasagarður

LÍTLATÚN

Prinsippskurður

ÚRSKURÐUR
 - STEINATÚN / BØKJARABREKKA / LÍTLATÚN

Plan úrskurður 1:300







GRANNALAGIÐ
 

KÁTA HORNIÐ



Býarsavn við samband út til 
býarlundina

Handil og 
kaffikrókur

Vaskarí o.a. hjá 
lestraríbúðunum

Handil

Handil

Kondittarí

Handil

Handil

Inngongd
Lestraíbúðir

Handil

Visit tórshavn 

Ungdómshús við pláss til 
ymisk kreativ verkstøð, 
uppihaldsøkir, tónleikarúm o.a, 
og møguleika fyri “fólkakøki” í 
posthúskjallaranum

BÝARLUNDIN

Multifunktionell pavilliong

Kioskin hjá Astu
Tinghúsið

Grønur Klubbagarður

Smábarna spælipláss

Havnará

Prinsippskurður

ÚRSKURÐUR
 - GONGUGØTA / BÝARLUNDIN

Plan úrskurður 1:300



Kondittaríið

CC

Nýggjur viðavøkstur verður plantaður 
avtrat verandi fyri at betri um 
mikroklima og geva meiri lívd

Blanding av vetrargrønnum og leyvfel-
landi trøðum.
Trøðini skulu vera høgt stammaði, fyri 
at tryggja pláss til skrúgongu o.a á 
Ólavsøku.
Trækrónurnar koma, sum trøðini vaksa 
seg størri at virka sum ein løtt tekja inn 
yvir gongugøtuna, sum bæði verjir fyri 
vindi og regni og sum gevur ein heilt 
serligan dám á øki, samstundis sum 
nýggja býarlundin verður primera 
grøna fríøkið hjá teimum sum koma at 
búgva í miðbýnum.

Við at opnað fasaduna á Sparikassanum 
út ímóti garðinum, fæst samband 
beinleiðis inn til komandi funktiónina - 
t.d. Býarsavn, og harvið gerst garðurin 
sum í dag kennist at liggja á baksíðuni 
ein sentralur partur av nýggju grønu 
gongugøtuni og býarlundini.

Plantast skal bæði høgur og lágur 
viðavøkstur - har tann lági í størstan 
mun skal vera vetrargrønur

GONGUGØTAN OG BÝARLUNDIN

Prinsippskurður 

min 5 m







GRANNALAGIÐ
 

VAGLIÐ 



Flytiligir býarrúmsmøblar ið kunnu 
flytast og arrangerast eftir tørvi

Terrassa/uppihaldstrappa 
frammanfyri Visit Tórshavn

Visit Tórshavn

Íbúðir

Torg við innbygdari skøjtubreyt 
(uml 400 m2)

RÁÐHUSTORGIÐ

Parkering í kjallara undir torginum. 
Atgongd frá Tórsgøtu

Býráðssalur

Býráðshús

Fundarhøli

Matstova/kaffistova

Maria Poulsen

Hotel Tórshavn

Reinsaríið

Perlan

Perlutorgið

Fish & Chips

Kaffistova/Barr

Mentan

Prinsippskurður

Ungdómshús við pláss til 
ymisk kreativ verkstøð, 
uppihaldsøkir, tónleikarúm o.a, 
og møguleika fyri “fólkakøki” í 
posthúskjallaranum

Inn/útkouring til p-kjallara undir 
Ráðhústorginum

Plan úrskurður 1:300

ÚRSKURÐUR
 - RÁÐHÚSTORGIÐ / TÓRSGØTA



Flytiligir møblar við grønum plantukummum, geva møguleika fyri fjølbroyttum 
brúki alt árið, eins og tað er ómakaleyst at flyta í samband við størri tiltøk, sum 
konsertir, skoytubreyt o.a.

Prinsippskurður

DD

RÁÐHÚSTORGIÐ





GRANNALAGIÐ
 

MAGNUS H.G. & TÓRSGØTA 



Handil

Handil

Handil

Handil

Hjá Kissa

Handil

Handil

Handil

Handil

Handil

Íbúðir

Íbúðir

Íbúðir

Lítið torg við góðum 
sólargangiSverris

gøta

Sverris
gøta

Tórsgøta

M
agnus Heinarsonargøta

Íbúðir við almennari 
veghædd

Íbúðir

Grønur garður oman 
á p-kjallara

Mentan / íbúðir í 
erva

Maria Poulsen

Inn/útkouring til p-kjallara 
Meiðarígarðinum

Meiðarígarðurin

Ungdómshús við pláss til 
ymisk kreativ verkstøð, 
uppihaldsøkir, tónleikarúm o.a, 
og møguleika fyri “fólkakøki” í 
posthúskjallaranum

ÚRSKURÐUR
 - SVERRISGØTA / M. H. GØTA





Nýggj pavillon staðsett mitt í 
nýggju býarlundini.

Sera fjølbroytt og broytiligt 
virksemi

HEILDARYVIRLIT
 - MIÐBÝURIN

‘Nýtt’ og týðuligari markera 
býartorg. ‘Ráðhústorgið’

Møguligur nýggjur garðhavi

Nýtt urbant og stórbýarkent 
torg. Ferðsla, shopping, fólk til 

gongu - alt í einum vævið

Nýggj býarlund mitt í býnum. 
Eitt gott ískoyti til lívfrøðiliga 

fjølbroytni.
Eitt stórt stig ímóti ‘urtagarðsbý-

num’

Betri atgongd hjá fólkið 
at nýta grøna um-

ráðið eystanfyri Ting-
húsvegin

‘Lítlatún’
Túnið er sera væl vart fyri 
veður. Fasadurnar verða 
opnaðar og funktiónirnar 
venda sær inn ímóti túni

Nýggj íbúðarbygging. 
Vardur garður, við rímiliga 

góðum sólviðurskiftum 



Bilfrítt øki Bilfrítt øki Bilfrítt øki

Øll eru samd um at miðbýurin hevur tørv á eini umskipan av ferðsluni 
og parkeringsviðurskiftunum.

Tó eru ymisk viðurskiftir sum mugu fáast greiðu á, áðrenn størri broytingar 
í ferðslu-�lowinum vera gjørdar, og her er serstakliga spurningurin um 
parkeringina á 
Skálatrøð.

Tí kann ein umskipan av ferðsluni vera skipa í �leiri fasur, sum eru avhangi
gar 
av ymiskum framtíðar scenarium:

1. Fasa : Niels Finsensgøta/Gongugøtan verður bilfrí frá Steinatún og oman 
til Vaglið.
So leingi spurningurin um parkeringshús ella tunnlar ikki er loystur, verður 
Gamli Kommunuskúlagarðurin framhaldandi stutttíðar parkeringspláss, 
eins og 
ferðslan sleppur at koyra oman eftir Sverrisgøtu út á Dr. Jakobsensgøtu.
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fyri tiltøkum og uttandurasølu, uttan at hugsa um at gøtan skal steingjast 
fyri ferðslu. 
Hendan loysnin “kostar” uml 8 stutttíðar parkeringspláss.

Um parkeringshús ella tunnil í framtíðini verður gjørdur undir vaglinum, 
kann økið takast
uppí bilfría øki, og ein tignarligt Ráðhústorg kann gerast - t.d. við innbygdari 
skoytubreyt.

Fasa 2. Parkeringin á Skálatrøð verður skipan í ein stóran p-tunnil við �leiri 
innkoyringum. 
Hetta ger at bilaferðslan til og frá skálatrøð minkar, og ferðslan gjøgnum 
Vágsbotn tí kann 
gerast einsrættað. 

Fasa 3: Havnará latin upp aftur eftir Áarvegnum, og ferðslan gjørd einsræt
tað 
(oman) eftir Áarvegnum.
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P-tunnil - innkoyring frá Havnargøtu
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FASA 2
- Parkering á vaglinum niðurløgd 
_Parkeringskjallari undir vaglinum 
við innkoyring frá tórsgøtu
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-Havnará latin upp aftur á Áarveg 
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Fasa 1 : 0-2 ár
Gongugøtan bilfrí frá Steinatúni 
oman til Kioskina hjá Astu, hetta 
merkir, at uml 5-6 stutttíðar 
parkeringspláss hvørva.

Ferðsla loyvd eftir Sverrisgøtu 
yvir á Dr. Jakobsensgøtu.
Stutttíðarparkering framvegis 
loyvd á Vaglinum.

Fasa 2 : 2-5 ár
Parkeringskjallari skipaður 
undir Vaglinum við atgongd frá 
Tórsgøtu.

Parkering á Vaglinum niðurløgd, 
gongugøtan bilfría frá 
Steinatúni og oman til Vaglið.

(Kanna tørvin á p-plássum, tá 
ið umsitingin hjá TK flytur úr 
miðbýnum?)

Tá ið farið verður undir nýggj projekt, kundi mann umhugsað at skipa parkering undir hesi projekt. Somuleiðis kundi 
mann skipa ein parkeringskjallara undir Vaglinum við atgongd frá Tórsgøtu. So kundi økið omaná verið tikið upp í 
bilfría økið, og eitt tignarligt Ráðhústorg kann gerast, har møguleiki ma. er fyri at gera eina innbygda skoytibreyt.

MØGULIG FRAMTÍÐAR FERÐSLUÆTLAN OG MØGULIGAR 
PARKERINGSLOYSNIR

ca. 100 p-pláss íalt
Møguliga 3 dekk

ca. 56 p-pláss íalt
Møguliga 2 dekk

ca. 60 p-pláss íalt
Møguliga 2 dekk
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