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Um SNA
Selmar Nielsen Arkitektur Sp/f er eitt hitt mest viðurkenda
arkitektafelagið í Føroyum. Selmar Nielsen, arkitektur MAA,
stovnaði felagið í 2001 og hevur havt dagligu leiðsluna um hendi
øll árini. Síðan stovnanina hevur SNA teknað og projekterað
eina røð av eyðsýndum bygningum – frá verkætlanum innan
býarráðleggjan til undirvísingar- og stovnsbygging umframt
bústaðar- og vinnubygging.
Teknistovan hevur føroyskt grundfesti við høvuðsskrivstovu í
Tórshavn, og er eyðkenda umhvørvið nær villu náttúruni hin
týdningarmesta keldan til íblástur.
Okkara endamál er at skapa arkitektur,
ið lýkur framtíðarkrøv til virkisføri, umhvørvi,
burðardygd og samanspæl við kringumstøðurnar.
Vit skilja og virða serføroyska tørvin viðvíkjandi
veðri, vistfrøði og virkisføri. Samstundis arbeiða
vit tilvitað við humanistiskum arkitekturi í
samspæli við hitt arkitektoniska skapið og
hugskotið. Hjá SNA er kundin lykilin í menningini.
Okkara umfatandi royndir innan sniðgeving
og leiðslu tryggjar kundanum eina virðismikla
vitan um møguleikarnar fyri menning í einstøku
verkætlanunum.
SNA hevur havt deild í Keypmannahavn síðan 2015, og í 2017
keypti SNA Árni Winther Arkitektar Sp/f.
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Fyritøkan hevur frá byrjan nýtt digitala projektering. Nú verða
allar uppgávur loystar digitalt við BIM amboðum og við Revit
sum grundpalli. Síðstu árini er størri orka løgd í at menna
góðskuleiðslu sum eitt natúrligt leiðsluamboð, ið tryggjar
kundum okkara best møguliga ráðgeving.
Einstaklingar ella toymi á upp til 10 ella fleiri loysa uppgávurnar.
Út við 25 tøknilig starvsfólk eru knýtt at fyritøkuni, og eru tey
javnt býtt millum byggifrøðingar og arkitektar. Afturat hesum
eru fyrisitingarlig starvsfólk.

Okkara endamál er at veita ráðgeving, ið
arkitektoniskt og tøkniliga er fremst. Kundar
okkara kunnu vænta, at ráðgevingin fer fram innan
tryggar tíðar- og fíggjarligar karmar. Ágrýtni,
umframt grundleggjandi og dagførdir førleikar hjá
starvsfólkunum tryggja ráðgevaraveitingina. Vit
nýta mest framkomnu amboðini á marknaðinum
innan digitala projektering og stýring, í hesum er
Revit eitt týðandi amboð.

Leiðslan:

Tænastur:

		
Selmar Nielsen		

stjóri, stovnari og eigari, arkitektur MAA

Gunnar F. Guttesen

teknistovuleiðari FO

Lars Garrit		

teknistovuleiðari DK

Anya S. Midjord

fíggjarleiðari, MBA

Frans O. Andersen

menningarleiðari

		
• Forkanningar, útgreiningar
• Meta um og visualisera møguligar loysnir
• Orða fortreytir, krøv og ynskir
• Uppskot og sniðgeving
• Projektering
• Projekteringsleiðsla
• Byggileiðsla, fakeftirlit og uppfylging
• Innbúgv, útgerð og landslag
• Byggiharraráðgeving
• Byggimálsviðgerð

3

Skúlin á Fløtum
Vinnarar av arkitektakapping í 2015. Verkætlanin hevur lagt dent á at sameina arkitekturin og námsfrøðina.
Formurin og rúmskipanin er nýskapandi og framsíggin. Dentur er lagdur á, at ymsu virkisøkini í skúlanum fáa
bestu karmar at virka undir. Samstundis er hugsanin, at felagsøkini savna ymsu eindirnar í eina heild, ið ikki letur
seg skilja sundur. Við íblastri úr jarðfrøðini, har sterkastu klettarnir standa stinnir og ikki máast burtur, eru ymsu
deildirnar á skúlanum mettar sum sjálvstøðugar eindir í eini størri heild. Og eins og havið bindur oyggjarnar
saman, binda lívligu felagsøkini við áhaldandi ferðslu deildirnar saman.

INFO

Byggiharri: Tórshavnar kommuna
Stødd: 11.600 m2
Kostnaður: 248 mió. kr.
Tíðarætlan: Væntandi liðugur í 2020
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Skúlar og stovnar
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Skúlin á Giljanesi
Í planleggingini og tilevningini er áherðsla løgd á at skapa mest møguligt samband millum innara og ytru
eginleikarnar í landslagnum kring bygningin. Eitt kveikjandi, opið og fleirtáttað rúm í tveimum hæddum er mitt
í bygninginum. Bóka- og miðlasavn er í erva, meðan kantina er í niðaru hæddini. Ein stór sititrappa bindur
hæddirnar saman. Sititrappan er samstundis savningarstað skúlans, har næmingar hittast til hugna og samveru.
Rúmið vendir sær suðureftir, har frálíka útsýnið er, men gevur eisini næmingum eitt gott visuelt yvirlit. Innbúgvið
er í klárum og sterkum litum fyri at stimbra sansir og vælveru hjá næmingum og starvsfólkum.

INFO

Byggiharri: Vága kommuna
Stødd: 3.600 m2
Kostnaður: 45 mió. kr.
Tíðarætlan: 1. byggistig liðugt í 2014
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Havið og brøttu fjøllini eyðmerkja føroysku náttúruna. Bygningurin liggur í slættari lendinum úti á nesinum nakað
frá havinum. Skapið og tilfarið vísa til myrku klettarnar og fróu litirnar í føroyskari bygging. Skúlin virkar sum ein
treyst framsíða og eitt eyðkenni fyri kommununa.

Skúlar og stovnar
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Skúlin við Løgmannabreyt
Verkætlanin er ein tvísporaður fólkaskúli við 1-9. flokki og frítíðarskúla. Hvør árgangur hevur sína støð, har møguleiki er fyri ymiskari
undirvísing. Skúlin er ikki býttur í flokkar. Tveir árgangir eru í hvørjari lon, tó er tann eina lonin til 1-3. flokk og frítíðarskúlan. Dentur er
lagdur á, at skúlin virkar sum ein heild, samstundis sum einstaki næmingurin kennir seg tryggan. Í miðjuni er eitt felagsøki, har námsfrøðiligi
verkstaðurin er kjarnin í rúminum. Felagsøkið bindur lonirnar saman við restini av skúlans stovum og rúmum. Dagsljósið dregur fram elviligu
rúmgongdina í miðøkinum, meðan norðurljós er í undirvísingarhølum.
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INFO

Byggiharri: Tórshavnar kommuna
Stødd: 6.600 m2
Kostnaður: 150 mió. kr.
Ár: 2010

Skúlar og stovnar
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Miðnámsskúlin í Hovi

Skúladepilin er bygdur til verandi Miðnámsskúla og Heilsuskúla Føroya umframt annað frálæruvirksemi í nærumhvørvinum. Hvør skúli hevur
egin undirvísingarhølir, meðan onnur hølir eru felags. Staðsetingin er í veðurharðum øki, ið hevur sett krøv til sniðið. Framsíðan móti hørðu
ættini er rættiliga heil, meðan ein opin framsíða er móti útsýninum yvir hav.
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INFO

Byggiharri: Landsverk
Byggiánari: Mentamálaráðið
Stødd: 3.400 m2
Kostnaður: 90 mió. kr.
Ár: 2009

Skúlar og stovnar
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Dagstovnur við Gøtugjógv
Arkitektakapping fyri innbodnum. SNA var ein av 5 luttakarum.
Í uppskotinum varð dentur lagdur á at skapa arkitektur í tøttum sambandi við náttúruna og við lættari atgongd
úr bygningi til náttúruna. Allar stovur, gongir og felagsrúm eru ljós og gjøgnumlýst við útsýni til landslagið og
himmalin. Bygningurin formar ein innara garð móti viðarlundini, har spæliplássini eru plan í tveimum hæddum,
innilig og í lívd, men hava atgongd til náttúruna á ytru síðuni, har møguleiki er at spæla fram við ánni og í
verandi landslagi.

INFO

Byggiharri: Eystur kommuna
Kappingaruppskot 2017
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Skúlar og stovnar

13

Landssjúkrahúsið, H-bygningur

Nýggjur bygningur til Landssjúkrahúsið í Tórshavn fevnir um:
•
•
•
•

Psykiatriskan depil
Medisinskar seingjadeildir og føðideild
Háisolatiónsdeild
Nýggjan endurvenjingardepil

•
•
•
•

Køkur og kantina
Seingjareiðing og -goymslu
Nýggjan ráðleggingardepil
Ymisk smærri virkisøki og felagsrúm

Bygningurin verður staðsettur millum verandi bygningar og sjóvarmálan. Verandi høvuðsinngongd kemur framvegis at móttaka og leiðbeina
sjúklingar, avvarðandi og starvsfólk. Atgongd verður til H-bygningin gjøgnum ein íbindingarstrong. Byggingin savnar seg um eitt atrium í
aðrari síðuni og ein avbyrgdan garð (psykiatriskur depil) í hinari síðuni. Tær nýggju seingjastovurnar hava egið baðirúm og eru til ein sjúkling,
men har pláss er fyri avvarðandi um neyðugt.
Heildarhugtakið í verkætlanini er at skapa eitt heimligt, trygt og hugnaligt umhvørvi, ið nýtir fyrimunirnar við serstøku staðsetingini framvið
sjóvarmálanum og Sandágerði. FAERPORT II samtakið hevur teknað og projekterað H-bygningin. Í FAERPORT II samtakinum eru umframt
SNA eisini LBF og SMJ.
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INFO

Byggiharri: Landsverk
Arbeiðsánari: Heilsu- og Innlendismálaráðið
Stødd: 14.500 m2
Kostnaður: 653 mió. kr. *)
Tíðarætlan: Eftir ætlan liðugt á vári í 2021

Heilsa og røkt
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Framsíðuumvæling B-bygningur,
Landssjúkrahúsið
Framsíðan á høvuðsbygninginum á Landssjúkrahúsinum, B-bygningurin, bleiv høvuðsumvæld í 2010. Valið fall á
eina forpatineraða koparframsíðu, ið hóskar væl til bygningin, staðsetingina og sum eyðmerking fyri bygningin,
ið er knútapunktið millum gamla sjúkrahúsið frá 1920’unum (A-bygningin) og nýggjara G-bygningin frá 2004.

Landssjúkrahúsið, G-bygningur
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INFO
B-bygningur

INFO
G-bygningur

Byggiharri: Landsverk
Stødd: 3200 m2 framsíður, 1700 m2 tekja
Kostnaður: 45 mió. kr.
Ár: 2010

Byggiharri: Landsverk
Stødd: 5.500 m2
Kostnaður: 180 mió. kr.
Ár: 2004

Sum liður í støðuguri menning, nýmótansgerð og útbygging kom G-bygningurin í 2004.
Í bygninginum eru nógv og fjølbroytt fakøki, ið seta høg krøv til fysisku karmarnar. Á hædd 0 er rannsóknarstova
við blóðbanka, kliniskari/evnafrøðiligari-, mikrolívfrøðiligari- og patologiskari rannsóknarstovu. Á hædd 1 er
skaðastova, læknavakt, dagskurð og intensiv deild. Á hædd 2 er skurðdeild, sterilsentralur og starvsfólkahølir. Á
hædd 3 eru fleiri medisinsk ambulatorium, dialysa og skurðambulatoriir. Á hædd 4 er kirurgisk seingjardeild, og
á hædd 5 eru tøknirúm. Grundhugsjónin hevur verið at skapa eitt trygt og vakurt umhvørvi við høgari góðsku til
sjúklingar og starvsfólk.

Heilsa og røkt
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Heimið á Grønanesi
Nýggja røktarheimið rúmar 25 búpláss býtt á tríggjar deildir. Afturat búeindunum eru hølir til fysio- og ergoterapi
umframt ein stórkøkur.
Íblásturin til bygningin á Grønanesi kemur úr siðbundnu føroysku byggilistini, samstundis sum hann er tillagaður
náttúruna har.

INFO

Byggiharri: Vestmanna kommuna
Stødd: 1980 m2
Kostnaður: 35 mió. kr. HVÚ
Ár: 2012
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Heilsa og røkt
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Boðanesheimið

64 búfólk eru á Boðanesheiminum, ið er eitt røktar- og ellisheim. Búfólkini eru í fýra ymsum lonum. Í felagsøkinum er stórkøkur, kantina,
virkis- og venjingarhølir umframt umsitingarhølir.
Í verkætlanini er dentur lagdur á:
•
•
•
•

At liva eitt lív við innihaldi og varðveita sín samleika
At raðfesta fakliga støðið
At heimið framhaldandi kann menna heilsufremjandi og fyribyrgjandi tiltøk til búfólkini
At tryggja trivnaðin og menningina hjá starvsfólkum og búfólkum

Eitt trygt og heimligt umhvørvi eyðmerkir Boðanesheimið.
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INFO

Byggiharri: Torshavnar kommuna
Stødd: 5.500 m2
Kostnaður: 99 mió. kr.
Ár: 2012

Heilsa og røkt
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Finsen
Tórshavnar Kommuna og Bústaðir høvdu eitt ynski um at varðveita so nógv av gamla kommunuskúlanum sum
gjørligt. Kommunan ynskti at gera lestraríbúðir í bygningum, men eisini at lata bygningin upp soleiðis, at hann
gjørdist ein natúrligur partur í grannalagnum og meiri atkomiligur hjá almenninginum. Aulan, sanghølini og
verkstaðurin skuldu gerast almenn rúm, og í lonini eystureftir varð samtykt at gera eina almenna kaffistovu.
Fimleikahallirnar móti Tróndargøtu eru varðveittar, og framsíðurnar umvældar. Teir størru bústaðirnir hava
somu stødd sum gomlu flokshølini, og har er roynt at varðveita so nógv sum gjørligt. Smærru íbúðirnar svara
til helvtina av gomlu flokshølunum.

INFO

Byggiharri: Tórshavnar kommuna og Bústaðir
Stødd: 4400 m2
Kostnaður: 45,5 mió. kr.
Ár: 2017
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Bygningurin er latin upp við at seta størri vindeygu í og gera glaskarnap. Móti garðinum og sólini eru altanir
gjørdar. Garðurin er gjørdur meiri atkomiligur við tunlum út til vegirnar kring bygningin, og asfaltið í garðinum
er tikið burtur, soleiðis at upprunaliga hellan kemur til sjóndar.

Bústaðir
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Hotel á Hlíðarendi í Reykjavík

Hetta er ein skitsuverkætlan, ið skal nýtast, tá søkt verður um at menna eitt grundøki á Hlíðarendi í sunnara partinum í
Reykjavík. Við sermerkta sniðnum gevur hotellið eina heilt serstaka fatan av íslendsku náttúruni.

INFO

Byggiharri: MT Højgaard
Stødd: 17000 m2
Projekt: 2017
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Bygningurin stendur eins og eitt húsarað runt grundøkið við dagljósi til øll kømrini, ið hava útsýni inn í garðin ella móti býnum.
Suður- og norðureftir eru op, ið hava samband – bæði fysiskt og visuelt – við býin og nærumhvørvið. Ein almenn gøta er
frá hotelgarðinum til avbera vakra náttúruøkið Øskjuhlið. Innari garðurin er hugsaður sum íslendska landslagið við skiftandi
vøkstri og steinseting.

Bústaðir
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Íbúðir Undir Kongavarða

Íbúðarbyggingin undir Kongavarða er staðsett í líðini við útsýni yvir Havnina og stóra havnalagið. Henda byggingin
er partur í eini størri nýbygging, ið liggur í eitt sindur brøttum hagalendi. Íbúðirnar sýnast treystar og hóska væl til
heldur harðbalna landslagið har. Framsíðurnar, har íbúgvar koma at vera, eru klæddar við heitum viði.
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INFO

Byggiharri: Valbjørn Dalsgarð
Stødd: 10.000 m2
Ár: 2009

Bústaðir
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Hotelíbúðir og kaffistova
- Undir Bryggjubakka
Ein uppgáva at staðseta bygning í eitt glopp í verandi søguligu húsarøð undir Bryggjubakka. Øðrumegin
bygningin er eitt yðjandi lív við fleiri kaffistovum og seinnapartssól, og hinumegin bygninger er nærleikin frá
Rektaragøtu og gamli varðveitti býlingurin úti á Reyni.

INFO

Byggiharri: Tjaldur SP/F
Stødd: 1500 m2
Projekt: 2017-21
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Niðasta hæddin verður kaffistova og matstova til almenningin umframt parkering. Á hinum hæddunum
vera hotelíbúðir, ið verða við til at skapa lív harumkring bæði um dagin og um kvøldið. Á gundøkinum er ein
eyðmerkt steinseting, ið verður varðveitt í nýggju byggingini sum framsíða í eini trappu millum havnalagið og
Rektaragøtu/Reyn. Trappan býtir bygningin í tveir partar. Sunnari parturin fylgir framsíðuni á verandi húsarøð,
meðan norðari parturin fellur nakað aftur og skapar eitt opið pláss frammanfyri almennu kaffi- og matstovuna á
veghæddini.

Bústaðir
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Koltursætlan
Koltursætlanin er ein heildar- og varðveitingarætlan fyri virðismikla materiella og immateriella mentanararvin á oynni.
Uppgávan hevur verið at finna fram til menningarmøguleikar fyri oynna sum eitt savn til tað vaksandi talið av ferðafólki og vaksandi áhuga
fyri søguni á Koltri og náttúruni til gransking.
Tað verður gjørt soleiðis, at helvtin av oynni verður friðað og frí fyri djórum og fólki, og hin helvtin, ið goymir tað materiellu og
immateriellu siðsøguna verður skipað, so bygningar og mentanarlandslag, ið vitna um søguliga landbúnaðarsamfelagið sum hevur
uppruna í miðøldini og fram til tað nútímanssaamfelag vit kenna í dag.

INFO
Byggiharri: Tjóðsavnið
Kostnaður: 50 mió. kr.
Projekt: í gongd
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Út yvir Koltursætlanina er eisini arbeitt við nøkrum uppskotum til umvæling av verandi bygningum, nýggj uppískoyti til toftir og ein
nýggjan vitjunardepil, sum ein heild skal avspegla søguligu framgongdina og avtøkuna av oynni.
Uppgávan er ment í samstarv við Christoffer Harlang Architects og restaureringsarkitekt Søren Vadstrup.

Frítíð og mentan
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Langhylur í Gundadali

Uppskotið vann arkitektakappingina millum 4 undangóðkend arkitektafeløg. Verandi svimjihøll skal útbyggjast við einum 50m
hyli, umframt at hentleikarnir annars skulu dagførast og nýtímansgerast.
Hallið í lendinum er avgerandi fyri skapið á nýggju svimjihøllini. Tvær langsíðuskivur skera seg í lendið og lata hylin liggja sum
ein háslætta í heygginum, har norðursíðan er girðað inni, meðan suðursíðan opnar seg í markloysi. Lendið smýgur sær soleiðis
í roynd og veru gjøgnum svimjihøllina.

INFO

Byggiharri: Tórshavnar kommuna
Stødd: 		
2250 m2
Kostnaður:
80 mió. kr.
Proejkt: 		
1. virðisløn í arkitektakapping 2016.
		
Projektering byrja 2019
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Eins og ein krúna spennir takið seg tvørtur um langsíðuskivurnar og letur himmalljósið kaga inn. Tá ein svimur í hylinum, sæst
himmalin í erva og havsbrúgvin suðureftir, meðan nærleikin frá heygginum kennist norðaneftir. Suðureftir hevjar tekjan seg
yvir Gundadal og skapar vernd um útiøkini sunnanfyri.

Frítíð og mentan
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Argja Kirkja

Verkætlanin er eitt uppskot í eini fríari arkitektakapping í 2015. Kappingin var at koma við einum uppskoti til nýggja kirkju á Argjum.
Uppskotið ”Millum Linjurnar” varðveitir landslagið millum tveir grótveggir, ið lata upp fyri frálíka útsýninum yvir Sandágerð. Við íblástri
frá fjallaprædikuni er kirkjurúmið formað sum ein fjallasíða undir himmalhválvinum. Kirkjufólkið situr á hallandi gólvi javnbjóðis hallandi
lendinum. Skapið á loftinum ímyndar skýggj og leiðir ljósið óbeinleiðis niður í rúmið.
Ein steingøta bindur Støðlagøtu og grøna landslagið framvið Sandá saman. Gøtan bindur eisini kirkjuna og missiónshúsið saman. Gøtan
og grótveggirnir í felag mynda krossin. Bygningurin fylgir landslagnum soleiðis, at tankarnir fjakka til leiðina gjøgnum lívið. Frá sosialu
kaffistovuni og kvøldarsólini í vestri, framvið missiónshølinum, fermingastovuni og umsitingarliga partinum til heilaga kirkjurúmið í eystri.
Eyka útgongdin í eystri stuðlar lívsleiðini, tí hugsanin er, at líkfylgi fylgja kistuni út hendan vegin og fara hiðani yvir um Sandá á leiðini til
kirkjugarðin.
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INFO

Byggiharri: Kirkjuráðið á Argjum
Arkitektakapping 2015

Frítíð og mentan
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Mariukirkjan
Mariukirkjan er ein katólsk kirkja, ið liggur á eini smalari grund millum íbúðarhús og fríøki. Onnur síðan tillagar seg
íbúðarbyggingina, meðan eystursíðan hevur útsýni yvir trøðna, viðarlundina og miðbýin.
Kirkjan er lagað úr gróti og takt við kopari. Innan eru skilaveggirnir úr viði frá viðarlundini. Framvið øllum
uttarasíðum er plantað, og inni í garðinum eru plantur frá sunnaru hálvkúlu.

INFO

Byggiharri: Tórshavnar kommuna
Byggiánari: Fransiskanarasystrarnar
Ár: 1987
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Fríkirkjur og samkomuhús
Fríkirkjan Lívdin byggir eitt nýmótans samkomuhús, ið skal rúma átrúnaðarlig tiltøk, men eisini vera ein mentanardepil við tónleiki og
øðrum almennum virksemi.
SNA hevur teknað fleiri fríkirkjur og samkomuhús; til dømis Lívdina, ið er ein fríkirkja í Hoyvík, og Leguhúsið í Nesvík, ið er ein frítíðardepil
fyri føroysku heimamissiónina.
Lívdin:
Bygningurin liggur við Vegin Langa, har nógv ferðsla er, og við avbera góðum útsýni suðureftir. Dentur er lagdur á at skapa góð
atkomuviðurskifti og at sameina bygningin við fríøkið kring bygningin, soleiðis at ymiskt summarvirksemi kann fara fram har. Stóri salurin
rúmar 800 gestum, og ungdómsdepilin rúmar 230. Móttøkuhøllin virkar sum ein høvuðsvegur og bindur høvuðsvirksemið við smærri
hjávirksemi, við økið handan pallin, umsitingina o.s.fr.
Leguhúsið í Nevsík:
SNA hevur teknað eina útbygging til verandi frítíðardepil. Útbyggingin fevnir um samkomusal til tónleik, fyrilestrar og annað virksemi
umframt eina búdeild við familjukømrum.
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INFO
LÍVDIN
Lívdin
Byggiharri: Lívdin
Stødd: 3000 m2
Ár: 2020

INFO
Leguhúsið í Nesvík
Byggiharri: Kirkjuliga Heimamissiónin
Stødd: 1400 m2
Kostnaður: 24 mió. kr.
Ár: 2019

Frítíð og mentan

39

Nýggj kirkja á Glyvrum

INFO

Byggiharri: Glyvra Kirkjuráð
Stødd:
Kostnaður:
Tíðarætlan:
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Vága Floghavn
Samtakið FAERPORT vann kappingina at víðka/útbyggja flogvøllin í Vágum. Uppskotið legði stóran dent á
at sameina nýggja terminalin við landslagið kring flogvøllin. Miðskeiðis í bygninginum er ein stór bogað
konstruktión, ið er eyðsýnd í nýggju fráfaringarhøllini. Bretskir hermenn bygdu upprunaliga flogvøllin undir 2.
veraldarbardaga. Uppskotið tekur støði í hesum. Bretar fóru frá fleiri barakkum, har skapið var ein hálvbogi.
Bogaskapið í nýggju floghavnini er ein heilsan til upprunaliga bretska flogvøllin, samstundis sum tað myndar
eina nýtímans og altjóða floghavn.

INFO

Byggiharri: Vága Floghavn
Stødd: 7200 m2
Kostnaður: 130 mió. kr.
Ár: 2014
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Brúgvin um Sandá
Brúgvin er ein partur í at uppstiga ferðsluskipanina í Tórshavn, og knýtir hon vesturbýin
og Argir saman. Brúgvin er bygd up um trý bein á goymdum undirstøði. Íblásturin til
brúgvastólparnar kemur frá føroyska bátinum og teimum stóru havdýrunum kring
Føroyar.
Miðað er eftir at árvirka umhvørvið sum minst. Tilgerðin er opin og mjá við stórari
spennivídd og reystleika innan góðsku og haldføri. Brúgvin er uppbygd við 3
betongbeinum, ið bera ein stálkassa, og síðani er ein betongflata løgd omaná.
Báðu megin brúnna er landslagið endurskapað og longt við størri og minni heyggjum, ið
fullfíggja heildina í landslagnum saman við mjáu og neyvu brúnni.

INFO

Bygherre: Tórshavnar kommuna
Longd: Uml. 140 m
Kostnaður: Brúgv og landslag - 50 mió. kr.
Ár: 2016
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Sjóvinnuhúsið
at gera saltgoymslubygning um til skrivstovu- og undirvísingarhølir
Verkætlanin var at nýtímansgera saltgoymslubygningin innan. Bygningurin er í fimm hæddum á 1.200 m2 hvør umframt silo’ina. Samlaða víddin
er 7.200 m2, tá umbyggingin er liðug. Høvuðs endamálið hevur verið at varðveita so nógv sum gjørligt av gamla bygninginum í einum nýmótans
skrivstovu- og undirvísingarumhvørvi.
Silo’in er innrættað til starvsfólkamatstovu, almenna matstovu, framsýningarhøli og auditorium.
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INFO

Byggiharri: Tórshavnar Havn
Stødd: 7200 m2
Kostnaður: 84,5 mió. kr. HVÚ
Ár: 2019
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Høvuðsskrivstova - Føroya Tele
Nýtt høvuðssæti til Føroya størsta telefyritøku, Føroya Tele. Sløk 180 starvsfólk hava sína dagligu gongd í
bygninginum.
Høvuðsdentur hevur verið lagdur á at skpa funktionellar og dynamiskar karmar til eina vinnu í rúkandi menning.
Teletøkni heldur til í tí afturlatna partinum av bygninginum, meðan nógv tey flestu halda til í opna partinum.
Felagsøkini eru staðsett millum hesar partarnar.
Bilhús, goymsla, streymútgerð v.m. eru í einum einfaldari verkstaðsbygningi vestanfyri.
Opni parturin í skrivstovubygninginum hevur útsýni eystur- og norðureftir. Staðsetingin ger, at sólarhitin hevur
nærum onga ávirkan á nógvu arbeiðsplássini.

INFO

Byggiharri: Føroya Tele
Stødd: 6.600 m2
Kostnaður: 94 mió. kr.
Ár: 2004
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Koblingarstøð í Húsahaga
Koblingarstøðin er til vindmyllulundina í Húsahaga. Í støðini eru rúm til transformarar við tilhoyrandi útgerð,
verkstaður, goymsla og undirvísingar- og starvsfólkahøli.
Útgerðin í støðini er kostnaðarmikil og týðandi fyri tænastustøðið, og tískil er týdningarmikið at verja hana móti veður
og vindi.
Útsjóndin tekur støði í haganum við greiðum skilnaði millum tøkni og náttúru. Skapið er týðiligt, og eyðkendu SEV
litirnir hómast bæði dag og nátt.

INFO

Byggiharri: SEV
Stødd: 2000 m2
Kostnaður: 25 mió. kr.
Ár: 2015
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Sundsverkið - Støð 3
Víðka orkuverkið á Sundi. Í nýggja bygninginum skulu vera fýra motorar við tilhoyrandi hjáfunktiónum. Harumframt skal gerast ein
verkstaðsbygningur sum ískoyti tíl víðkanina. Hesir báðir bygningar verða bundnir saman við einum almennum millumbygningi, ið umframt
ferðsluna millum bygningarnar eisini rúmar luftnýggjan og tøkni.
Dentur er lagdur á at skapa eitt byggjarí, ið hóskar til umstøðurnar. Eystur-vestur linjan er greið millum fjørðin og bergið, har bygningarnir
verða staðsettir. Virksemið í bygningum avger bygningsskipanina. Serliga er tað speglingin í virkseminum kring skorsteinin, ið gevur eina
stórfingna útsjond. Motorhallirnar eru í lutfalli við sjóvarmálan. Bygningurin er serstakliga innanhokin, tí lítil tørvur er á ljósi. Harafturímóti
er stórur tørvur á at halda óljóð inni í bygninginum. Ljósa sambindingarliðið gongur millum tær lokaðu kisturnar og markar longdina á
bygninginum.

Koblingarstøð á Strond
Koblingarstøðin er ein bygningur, ið tekur støði í landslagnum, har hann er staðsettur. Bygningurin veksur úr brotflatanum eins og ein múrur,
ið fevnir um teknisku útgerðina, og stendur í eini lagd væl vardur móti útsynningsódnum. Betongmúrurin hellur fyri at vísa á tyngdina og
fastleikan. Eystureftir móti landsvegnum er bygningurin meiri opin, og har ber til at hóma tranformararnar. Atkoma og móttøka er í hesi
síðuni. Í betongmúrinum eru tvey op, har til ber at hyggja inn og síggja teknisku útgerðina. Takið er ein sedum-tekja, ið undirstrikar, at
hagalendið fær loyvi at grógva innan fyri múrveggirnar.
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INFO

Byggiharri: SEV
Stødd: 10.700 m2
Kostnaður: 195 mió. kr.
Tíðarætlan: Ætlað liðugt í 2019

INFO

Byggiharri: SEV
Stødd: 370 m2
Kostnaður: 12, 5 mió. kr.
Ár: 2018
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Planlegging og landslag

Fleiri kommunur hava ikki neyðugu orkuna innanhýsis, tá ræður um menning innan býar- og landslagsráðleggjan. SNA hevur í fleiri førum veitt ymsar
ráðleggingartænastur.
Fyri Eystur Kommunu er gjørt eitt størri arbeiði við at savna hagtøl, skráseting og útgreining, gera bygdarkort og visiónsráðleggjan. Harumframt hevur
SNA staðið fyri eini heildarætlan fyri havnaøkið í Leirvík, ið broyttist munandi í samband við tunnilin til Klaksvíkar. SNA hevur teknað eina nýggja bátahavn
millum grótmolan og havnaøkið við fiskavirki, bryggjaríi og akvarium. Umframt hetta hevur SNA gjørt eina ætlan fyri, hvussu gomlu neystini kunnu broytast
til nútíðar ”neyst” við øðrvísi funktiónum.
Fyri Klaksvíkar Kommunu hevur SNA í 2007 gjørt eina heildarætlan fyri nýggja býlingin ”Á Fossum” og stendur nú á odda fyri 1. byggistigi, ið fevnir um
vegagerð, rørlegging og matrikulering, soleiðis at farast kann undir grundstykkjasølu. Býlingurin Á Fossum fevnir um 70 hús við tilhoyrandi stovni og
møguliga einum skúla.
Í Kvívík er SNA í holtur við at SAVE skráseta fyri kommuna, og eisini veitir SNA byggimálsviðgerð fyri kommununa.
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