
Biskupstorg í Klaksvík
30 nýggjar íbúðir kring Biskupstorg



30 nýggjar íbúðir
Klaksvíkar kommuna hevur eina hugsjón um ein 
nýggjan og livandi miðbý innast á vágni. Nýggju 
íbúðirnar kring Biskupstorg fara at skapa eitt 
samspæl við tað nýggja miðbýarøkið. Íbúgvarnir 
fara at fáa gagn av øllum hentleikunum, ið 
miðbýurin í framtíðini fer at bjóða. Samstundis 
fara bæði fólk á staðnum og vitjandi í miðbýnum 
at merkja ágóðan av hesari heildarhugsan, tí 
funktiónir og tænastur eru samhugsaðar 
og fjølbroyttar við bústøðum, skriv
stovum, handlum, kaffihúsum, 
mentanartilboðum og almennum 
savningarstøðum. Tá ið lunnar 
eru lagdir undir ein livandi og 
fjølbroyttan bý, gerst hetta 
íbúgvum og vitjandi til gagns.



Terassa Handlar, kaffihús ol.

Íbúð: 4-rúm

bygningurin
Okkara uppskot tekur støði í nýggju 
miðbýarætlanini, og hava vit umframt 
at hava ymsar almennar funktiónir 
í veghædd kring Biskupstorg lagt 
dent á at hava eitt fjøltáttað úrval av 
leiguíbúðum í ovaru hæddunum.

Íbúð: 2-rúm Íbúð: 3-rúm

p  Snið 1:  3-rúm (86 m²)

p  Snið 5: 2rúm (52 m²)

Snið 6: 2rúm (55 m²)  u

t  Snið 2:  4rúm (99 m²)

átta ymisk íbúðarsnið
Tann góði bústaðurin er ikki einans góður innanveggja. Hann 
skal virka hond í hond við umhvørvið, býlingin og býin, hann 
er partur av. Vit hava lagt okkum eftir at hesir nýggju bústaðir 
koma at uppfylla øll nútímans krøv.4. hædd

3. hædd

2. hædd

1. hædd 
alment



nútímans íbúðir
Bústaðirnir hava:

·  rúmliga og nýtiliga terrassu við góðum 
sólargangi

·  lætta atgongd fyri øll við innandura 
trappu og lyftu

·  alrúm við vindeygum á báðum út-
síðum, so ljósviðurskiftini eru góð 

·  nútímans baðirúm við plássi til vaski- 
og turkimaskinu

·  stór kømur og arbeiðsrúm, eitt í 
hvørjari í búð við beinleiðis útgongd til 
terrassu

·  privatan goymslukliva til súkklu og 
barnavogn í veghædd

·  gott útsýni yvir Biskupstorg, vágna, 
býin sum heild og náttúruna kring býin

·  útsýni, men samstundis er hugsað um, 
at tað ikki sæst ov væl inn av torginum, 
so eitt ávíst privatlív er tryggjað

·  burðardyggar íbúðir við góðari 
inniluft og dygdargóðum tilfari

·  ymiskar íbúðarstøddir, ið nøkta 
ymsar tørvir

·  arkitektoniskar dygdir, 
sum geva býnum og um-

hvørvinum vakurleika 
og fagurfrøðiligar 

upplivingar

p  Snið 7: 2rúm (62 m²)

Snið 8: 3rúm (94 m²)  u

t  Snið 2:  4rúm (99 m²)

p  Snið 3:  2rúm (45 m²)

p  Snið 4: 3rúm (80 m²)



íbúðirnar
á Biskupstorgi
Við hesum 30 íbúðunum kring nýggja Biskupstorg 
í Klaksvík vilja Bústaðir – Føroya bústaðafelag – 
geva eitt munagott íkast til framskygdu ætlanina 
fyri miðbýin, sum Klaksvíkar kommuna hevur 
stungið út í kortið.
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Postsmoga 215
110 Tórshavn

Tel. +298 401000
bustadir@bustadir.fo
www.bustadir.fo


