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1. Um verkætlanina 

Umhvørvisstovan er við í eini NPA-verkætlan hjá ES, har útjaðarasamfeløg verkseta nýggja 
tøkni (Emerging Technology) til at gera samfeløg grønari. Tøkni, sum ger tað lættari og 
áhugaverdari hjá fólki at ansa eftir umhvørvinum og at velja grønar loysnir. Emergreen 
kallast verkætlanin, sum hevur samstarvspartnarar úr Svøríki, Finnlandi, Stóra Bretlandi, 
Írlandi og Føroyum. Heimasíðan skal hýsa føroyska partinum av verkætlanini, sum snýr seg 
um at upplýsa um hitapumpur og aðrar grønar orkuloysnir, og at svara møguligum 
spurningum. 

2. Endamál 

 
Hetta skal vera ein heimasíða, sum upplýsir greitt og grundiga um hitapumpur, og sum 
leypandi svarar øllum spurningum, fólk hava um tær. Kunningin skal koma frá 
Umhvørvisstovuni, men eisini frá fólki við áhuga og royndum við hitapumpum. 
 
Fyri Umhvørvisstovuna hevur tað týdning, at: 
 

● síðan eggjar til at fólk fáa sær hitapumpu í staðin fyri oljufýring 
● upplýsingarnar eru fakta-tryggjaðar og óheftar, og framstanda hareftir - tvs. við 

høgum trúvirði, eisini í sniði og grafiskum vali 

3. Málbólkur 

 
Fólk, sum skulu taka avgerðir um upphiting av húsum. Í høvuðsheitum fólk í aldrinum 25-55 
ár. Týdningarmikið er at vekja áhuga hjá bæði  kvinnum og monnum.  

4. Kravfesting 

 
Forsíðan og undirsíður skulu verða tiltalandi, upplýsandi og einfaldar at skilja og brúka. 
Heimasíðan skal verða kunnandi um øll viðurskifti innan orkuskifti til hitapumpu. 

4.1 Samleiki 

 
Nýggja heimasíðan verður hýst undir økisnavninum orka.fo. Høvuðsbúmerki skal vera 
búmerki hjá Umhvørvisstovuni og skulu somuleiðis teir litirnir ganga aftur á sniðnum á 
heimasíðuni. Sniðhandbók hjá Umhvørvisstovuni verður veitt útboðsvinnara. 
 
Búmerkini hjá Umhvørvisstovuni, hjá Emergreen og hjá Northern Periphery and Arctic 
Programme, ið stuðlar verkætlanini, skulu framganga á heimasíðuni, jøvn í stødd og 
staðseting. 



4.2 Møguleikar 

Forsíða 

 
Væntað verður at forsíðan inniheldur í minsta lagi fylgjandi møguleikar. Veitari er vælkomin 
at koma við fleiri hugskotum og møguleikum: 
 

● Høvuðsvalmøguleikar 
● Greiða kunning og lyklatøl um verandi støðu í Føroyum 
● Stutta kunning um hvussu hitapumpur virka í jørð, sjógvi og luft 
● Útroknara av orkunýtslu, sparing í mun til olju við meira 
● Snarveg til spurningar og svar 
● Søgur frá sethúsaeigarum 
● Mátingar frá húsum, sum hava hitapumpur 

 

 

Orkuskifti 

 
Undirsíða skal gerast, ið gevur vitjandi eitt greitt yvirlit yvir teir møguleikar, ið eru tøkir, tá 
talan er um orkuskifti. Eisini skal verða møguligt at trýsta seg inn á hvønn einstakan 
møguleika at lesa nærri. 
Í fyrstu syftu skal síðan lýsa ymisk sløg av hitapumpum (jørð, sjógv, luft), men roknast má 
við, at síðan sum frálíður skal útbyggjast til eisini at umfata upplýsingar um sólorku og um 
elbilar og annan grønan útbúnað. 
Fyri hvørt øki skal ein felagsuppseting nýtast. Umframt tekniska frágreiðing og møguligar 
myndir skal veitari framleiða eina grafiska mynd til hvørt økið, ið gevur vitjandi eina greiða 
fatan av hvussu hetta virkar. Dømi um slíkar myndir:  
 

● How ground source heat pumps work 
● Ground source heat pumps 

 
Eisini skal verða møguligt at knýta søgur frá sethúsaeigarum inn til hvørt øki. Her er talan um 
somu søgur, sum annars framganga á heimasíðuni.  
 

Spurningar og svar 

 
Undirsíða skal gerast, ið greitt savnar eitt yvirlit yvir viðkomandi spurningar og svar. Hædd 
skal takast fyri at hesin listi kann víðkast yvir tíð. 
 
Møguleiki skal eisini verða hjá vitjandi at senda spurningar inn umvegis ein talgildan frymil. 
Tá vitjandi útfylla frymilin skal spurningurin sendast, sum ein teldupostur til 
Umhvørvisstovuna. 
 



Søgur frá sethúsaeigarum 

 
Á forsíðuni verða søgur frá sethúsaeigarum vístar. Møguligt skal eisini vera at koma inn á 
yvirlit yvir allar søgur og bólka tær. Ein sethúsasøga inniheldur m.a. myndir, frágreiðing um 
aldur og stødd á húsum, stødd á húski, mátingar og dáta annars. 
 

Útroknari 

 
Ein útroknari skal gerast, soleiðis at vitjandi lætt kunna rokna út eitt møguligt orkuskifti. 
 
Fyri at gera eina neyva útrokning er neyðugt at vitjandi m.a. upplýsa, um húsið er nýtt ella 
gamalt, hevur gólvhita ella radiatorar, stødd á húsum og húski, núverandi orkunýtslu v.m. 
 
Er talan um eini nýggj hús, kann tað vera viðkomandi at samanbera íløguna ella kostnaðin 
av ymiskum hitaloysnum: 
 

● Oljufýring 
● Jarðhita 
● Luft til vatn 
● Fjarhita 
● Annað 

 
Útroknarin skal taka støði í dagsins oljuprísi og streymprísi. Møguleiki skal tó vera hjá 
vitjandi at broyta hesi virðir, um tey ynskja tað.. 
 
Úrslitið skal vísa bæði hvussu nógv verður spart í krónum við at fremja orkuskifti, men eisini í 
CO2. 
 
Endaligur útroknari, teigar at útfylla og útrokning verða ment í samstarvi við 
Umhvørvisstovuna. 
 
Tilvísing: 
 

● Heat Pump Calculator for Concord’s Comprehensive Sustainable Energy Committee 
 
 
 

Undirsíður 

 
Møguligt skal verða at stovna vanligar dynamiskar undirsíður. Hetta kundi verið til frágreiðing 
um verkætlanina, um umhvørvistrupulleikar o.a. 

4.3 Beinleiðis mátingar 

 



Ætlanin er at fáa beinleiðis mátingar frá húsum inn á heimasíðuna. Veitarin og 
Umhvørvisstovan finna eina góða og greiða loysn í felag. Hesin partur kann avgreiðast eftir 
tímaløn ella tilboð tá endaligur leistur fyriliggur. Hædd skal takast beinanvegin fyri hesi 
útbygging. 
 

4.4 Tillagan eftir eindum 

 
Heimasíðan skal verða tillagað (responsive) alt eftir teldu, teldli og fartelefon. 
 

4.5 Kagar 

 
Heimasíðan skal vera fult virkin í seinastu útgávum av í minsta lagi hesum kagum: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari og Microsoft Edge. 

4.6 Tilvísingar 

 
Tilvísingar til aðrar líknandi verkætlanir og kunningarsíður uttanlands. 
 

● https://varmepumpevalg.no 
● https://www.varmepumpeinfo.no 
● https://www.novap.no 
● https://varmepumpe-guide.dk 
● https://www.sef.dk/privat/naervarme/luft-til-vand-varmepumper 
● https://sparenergi.dk 
● https://www.danskenergi.dk 

 
Raðfylgjan av tilvísingum er tilvildarlig. 
 

4.7 Upplæring 

 
Veitari skal veita neyðuga upplæring soleiðis at starvsfólk á Umhvørvisstovuni sjálvstøðugt 
kunnu viðlíkahalda heimasíðuna eftir lating. Upplæring verður framd í fundarhøli á 
Umhvørvisstovuni. Væntast kann at vegleiðandi 5 starvsfólk luttaka til upplæringina. 
 

4.8 Innihald 

 
Umhvørvisstovan orðar og setur sjálv endaliga innihaldið inn á heimasíðuna. 
Veitari skal góðskutryggja útsjónd og uppseting av øllum innihaldi áðrenn heimasíðan verður 
almenn. Hetta fyri at tryggja, at leisturin fyri sniðið verður hildin til fulnar. 



4.8 Myndir og filmsbrot 

 
Viðmerkjast skal, at veitari skal ikki standa fyri møguligari myndatøku ella framleiðslu av 
filmsbrotum. Hetta verður umsitið av Umhvørvisstovuni. 

5. Trygd 

 
Heimasíðan skal koyra við SSL, soleiðis at samskiftið verður bronglað. 
 
Harafturat skal trygdarváttan fyri ambætara og skipan latast árliga. Trygdarváttanin kann 
finnast á Gjaldstovuni undir heitinum “Trygdarváttan frá veitara til eina einfalda skipan”. 
 

6. Tíðarætlan 

 
Verkætlan boðin út á Keypsportalinum:   15. juli 2020 
Almennur spurnarfundur á Umhvørvisstovuni:  19. august 2020 
Freist at lata inn tilboð:     28. august 2020 
Avgerð tikin um innkomin tilboð:    10. september 2020 
 

6.1 Spurnarfundur 
 
Allir áhugaðir veitarar kunna vera við á spurnarfundi 19. august 2020 kl.10.00 á 
Umhvørvisstovuni. Fundurin verður skipaður við stuttari framløgu av verkætlanini, og síðani 
verður møguligt hjá veitarum at seta spurningar. 
 
Boðast skal frá luttøku til fundin umvegis teldupost á katrinp@us.fo í seinasta lagi 17. August 
2020. 

7. Vekting 

 
Tilboð verða viðgjørd og mett av verkætlanarbólki á Umhvørvisstovuni. Niðurstøðan verður 
grundað á eina heildarmeting av viðurskiftum og vekting nevnd í hesum útboði.  
 
Innkomin tilboð verða vektað soleiðis: 
 

● Prísur   50% 
● Tilvísingar  15% 
● Skipan   35% 

 



Allir veitarar, ið hava latið inn tilboð, fáa skrivligt svar um móttøku og niðurstøðu av 
tilboðnum eftir ásettu freistum. Umhvørvisstovan tilskilar sær rætt til ikki at taka av nøkrum 
tilboði. 

8. Lating 

 
Verkætlanin skal í mest møguligan mun verða liðug frá veitarans síðu 23. oktober 2020. 
Væntað verður, at tilgongdin verður byrjað eftir at útboðsvinnari er kunngjørdur. 
 


