
 

 

 
 
 
 

RAMMA TIL BYGGISKRÀ 

MIÐNÁM Á KAMBSDALI 
Nýbygging og útbygging – 3. byggistig  

 
 
  



 
 

 

3. byggistig á Kambsdali er seinastu partur í fullføringini av heildarætlanini frá 2012 um út- og umbygging í 
samband við samanlegging av miðnámsskúlunum á Kambsdali og at lyfta umstøðurnar á Kambsdali á eitt 
javnbjóðis stig við aðrar miðnámsskúlar. 
 
Heildarætlanin fyri út- og umbyggingina í samband við samanleggingina av skúlunum á Kambsdali bleiv skild 
sundur í fleiri byggistig. Í tí upprunaligu byggiskránni vóru allar funktiónirnar væl lýstar. Tær, sum blivu 
útsettar vóru serliga náttúruvísindadeildin, køkurin, kantina, aulan og goymslupláss. 
 
Hetta byggistigi er tískil seinasti partur av heildarætlanini frá 2012 og vísast kann í stóran mun til upprunaligu 
byggiskránna. Síðani 2012 er tó nýtt virksemi byrjað á Kambsdali. Serbreyt og FabLab eru sett á stovn og 
hava hesi økt tørvina á fermetrum til undirvísingarhøli í mun til heildarætlanina frá 2012.  
 
Harafturat eru manglar í 2. Byggistigi, sum skulu rættast. Serliga eru tað ferðsluviðurskiftini og 
høvuðsinngongdin, sum ikki eru nøktandi. 
 
Samanlagt verður mett at við hesum síðsta byggistiginum verður hølistørvurin á Kambsdali nøktaður nógv ár 
fram í tíðina og miðnámsskúlin á Kambsdali hevur tá javnbjóðis umstøður at bjóða næmingunum sum hinir 
miðnámsskúlarnir í Klaksvík, Tórshavn, Hovi og Vestmanna. 
 
 

 
 

 

Ferðsluviðurskiftini eru als ikki nøktandi í dag, har koyrandi og gangandi ferðsla er óskipað og avbjóðandi. 
Stórur tørvur er á at fáa skipað ferðsluna betri, so lesandi og undirvísarar trygt kunnu koma til og frá 
skúlanum. Tørvur er á at umleggja verandi parkeringspláss og atkomuveg. 
 

 

Høvuðsinngongdin er ikki nøktandi. Høvuðsinngongdin er í dag ikki vard móti nógva vindinum, sum ofta er á 
Kambsdali. Tørvur er á at fáa sett vindfang upp og at betra um verandi úthurð.   
 
 

 
 

 

Náttúruvísindadeildin fevnir um lærugreinarnar alisfrøði, evnafrøði og lívfrøði. Hølini til hesar lærugreinar eru 
í dag ov fá, ov smá og ótíðarhóskandi.  
Tørvur er á nútíðarhóskandi rúmum, innbúgvi og útgerð, fyri at betra um og menna frálæruna í hesum 
lærugreinunum. Somuleiðis er tørvur á at menna nøktandi umstøður til nýggju lærugreinina lívtøkni. 
 
Tørvur er á í minsta lagi fýra undirvísingarhølum til náttúruvísindi. Hvørt av hesum rúmum eiga at rúma 
undirvísing (ástøði) og praksis (laboratorium). Tørvur er á goymslurúmi til veskur og evni og ymiska útgerð. 
Eisini skal pláss vera fyri at undirvísarar kunnu gera venjingar, sum fyrireiking til undirvísingina. 



 
Tørvur er á fyrilestrarsali, har fleiri flokkar samlast til undirvísing.  
 
 

 

Verandi aula er í dag karmur um tiltøk av alskyns slagi so sum felagsløtur, kunning frá leiðsluni til næmingar 
og lærarar, fyrilestrar, framførðslur, filmsvísing o.l. Aulan rúmar millum 400 og 450 fólkum, tá hesi sita tætt 
saman. Aulan er vanliga innættað við borðum og stólum og hevur eisini tribunu, har umleið 200 sitipláss eru. 
Tribunan er sitipláss uttan stólauppstilling og borð.   
 
Tá stór tiltøk eru, rúmast ikki øll lesandi og undirvísarar í auluni. Tørvur er á at aulan skal rúma í minsta lagi 
600 sitandi fólkum ísenn, við stólauppstilling til fyrilestrarsal. Somuleiðis er tørvur á at aulan skal kunna 
tillagast í rúmd, til eisini at hýsa miðal og smærri tiltøkum heilt niður í 200 fólk, uttan at hendan skal virka tóm 
og ov rúmlig. 
 
Eingin sena er í auluni í dag. Tá tónleikaframførðslur, fyrilestrar o.l. eru, fyrigongur hetta seg á gólvinum. 
Tørvur er á at fáa betri ljóðviðurskifti, og at ljóðtillagingar kunnu gerast í rúminum á ein einfaldan og lættan 
hátt.        
 
Lagt verður upp til at matarhøli og felagsøki eru partur av auluni, tó uttan at hesi virkisøkir órógva virksemi í 
auluni. 
 
Goymsla 

Eingin nærvið goymsla er í auluni í dag. Stórur tørvur er á einari goymslu, tí aulan hevur skiftandi tiltøk við 
sera ymiskum innbúgvi og útgerð. 
 
 

 

Køkur 

Køkurin á skúlanum er í dag lítil og tískil avmarkaður í mun til ynskir um økta tænastu. Dagliga verður gjørdur 
heitur matur til uml. 130 fólk, umframt at køkurin hevur lítla salatbar, skjótrættir og selur ymiskt góðgæti.  
Tørvur er á at betra um tænastuna við at kunna veita heitar rættir til 350-400 fólkum, umframt at rúma fleiri 
matartilboðum so sum sjálvtøkuborð – salatvognar, buffé, sandwich, frugt o.l. Tørvur er á at nýmótansgera 
útsølustaðið til sjálvirkandi avgeiðslu, sum lættir um arbeiðsbyrðuna hjá starvsfólkum. 
 
Tørvur er á at kunna veita næmingum mat allar tíðir á degnum.  
 
Matar- og ruskgoymsla  

Matargoymslan og ruskgoymslan er í kjallarahæddini í dag og verður vøra og rusk flutt millum hæddir 
dagliga. Ynski er at betra hesar umstøður, við at flyta matargoymslu og ruskgoymsku tættari upp at køkinum.  
 
Starvsfólkaumstøður 

Starvsfólkavesi, brúsa og umklæðing er í kjallarahæddini í dag og er hetta nøktandi. Tó er eingin borðstova 
og matarstað til starvsfólkini.  
 
 
 



Matarhøll 
Tørvur er á at víðka um karmarnar í matarhøllini, sum eru ov trongir í dag. Tørvur er á at matarhøllin skal rúma umleið 

450 sitandi fólki samstundis. Í dag velja fleiri lesandi at eta í undirvísingarhølum, tí pláss ikki er fyri teimum í 
matarhøllini.  
 
Lagt verður upp til at felagsøki eru partur av matarhøllini. 
 
 

 

Tørvur er á at fáa eitt felagsøkið, sum skal virka sum samanbindandi rúm millum Matarhøll og Auluna. Tørvur 
er á at felagsøki verður eitt skiftandi rúm - frá at vera matarhøll, arbeiðsrúm hjá næmingum ísv. bólkaarbeiði, 
hugnaøki til lesandi - til lættliga at kunna umskapast til rúmligt rúm í sambandi við kórstevnur, 
básauppstilling til m.a. markleys útbúgving og verkætlanarvikur v.m. Felagsøki skal lættliga kunna 
samanbindast við Auluna sum hjáliggjandi rúm – t.d. sum forrúm ísv. fyrilestrar, framførðslur, konsertir v.m.  
 
 

 

Vegna nýtt virksemi á skúlanum (serbreyt og FabLab) síðani 2. byggistig bleiv liðugt er tørvur á fleiri 
undirvísingarhølum. Hesar umstøður kunnu fáast til vega við eini umbygging av gomlu náttúruvísindadeildini, 
sum annaðhvørt kann hýsa nýggja virkseminum ella nýggjum undirvísingarhølum. 
  

 

 
 

1-2 ársfjórðing 2018: Atkoma til bygningin 
1-3 ársfjórðing 2018: Byggiskrá og útboð ráðgeving  
3-4 ársfjórðing 2018: Prosjektering  
1-2 ársfjórðing 2019: Prosjektering og útboð arbeiðstøka  
2-4 ársfjórðing 2019: Ný- og útbygging 
1-4 ársfjórðing 2020: Ný- og útbygging 
1-2 ársfjórðing 2021: Ný- og útbygging - avhending 

 
 

 
 

Verkætlanin verður mett at kosta umleið 30 mió.kr. Metingin er grundað á hesa rammu til byggiskrá, sum 
inniber eina óvissu í kostnaðinum á 40%.  
 
Sambært tíðarætlanini er tørvur á fylgjandi játtan, tá óvissan ikki er íroknað: 
 
2018: 5 mió.kr.                       
2019: 8 mió.kr. 
2020: 12 mió.kr. 
2021: 5 mió.kr. 


