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Selmar Nielsen Arkitektur Sp/f er et af Færøernes mest 
anerkendte arkitektfirmaer. Det blev grundlagt i 2001 
af Selmar Nielsen, arkitekt MAA, der siden har varetaget 
den daglige ledelse. Siden etableringen har tegnestuen 
formgivet en række af landets mest markante byggerier 
- fra byplanlægningsprojekter til institutions-  og 
undervisningsbyggeri samt bolig- og erhvervsbyggeri.

Tegnestuen er færøsk forankret med hovedkontor i 
Torshavn, og det karakteristiske miljø tæt på den vilde natur 
er en af vores vigtigste inspirationskilder.

    Vores målsætning er at skabe arkitektur, 
der opfylder fremtidige krav til funktion, 
miljø, bæredygtighed og interaktion med 
omgivelserne. Vi forstår og respekterer de 
særlige klimatiske, økologiske og funktionelle 
behov på Færøerne. Samtidig arbejder 
vi bevidst med humanistisk arkitektur, i 
samspil med den arkitektoniske form og 
idé. Hos SNA er kunden en nøglespiller i 
udviklingsprocessen. Vores omfattende 
erfaring inden for design og ledelse sikrer 
kunden en værdifuld viden omkring de 
enkelte projekters udviklingsmuligheder.

SNA har haft afdeling i København siden 2015 og i 2017 
opkøbte SNA Árni Winther Arkitekter Sp/f.

Om SNA
Virksomheden har siden begyndelsen anvendt digital 
projektering. I dag projekteres alle sager digitalt med BIM 
værktøjer og Revit som platform. Virksomheden har i de 
seneste år styrket indsatsen omkring kvalitetsledelse, så det 
i dag er et naturligt ledelsesværktøj, der sikrer vore kunder 
den bedst mulige rådgivning. 

Virksomheden håndterer opgaver med en bemanding fra 
enkeltpersoner til teams på ti eller flere. Virksomheden 
beskæftiger teknisk personale på omkring 28 personer 
med en ligelig fordeling mellem arkitekter og 
bygningskonstruktører. Herudover støttes organisationen 
af administrativt personale. 

     Vores ambition er at yde rådgivning, 
som arkitektonisk og teknisk er i front. 
Vores kunder kan forvente, at dette udføres 
indenfor en sikker tids- og økonomistyring. 
For at kunne levere dette, er medarbejdernes 
grundlæggende kompetencer og engagement 
nøglen, som der arbejdes løbende på at 
bevare og vedligeholde Vi benytter os af 
markedets mest udviklede værktøj indenfor 
digital projektering og styring, herunder 
Revit modellering og udveksling. 



Vores ydelser omfatter:  
  
•  Forundersøgelser, analyser 
•  Vurdering og visualisering af løsningsmuligheder 
•  Formulering af forudsætninger, krav og ønsker 
•  Forslag og design 
•  Projektering 
•  Projekteringsledelse 
•  Byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning 
•  Inventar, udstyr og landskab 
•  Bygherrerådgivning
•  Byggesagsbehandling
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INFO 
Bygherre: Torshavns kommune
Omfang: 11.600 m2

Budget: 248 mill kr.
Status: Forventes færdigbygget i 2019
Type: Nybyggeri

Vinder af arkitektkonkurrence afholdt i 2015. Projektet har lagt vægt på at få arkitekturen og pædagogikken 
at gå hånd i hånd. Designet og rumdisponeringen er nyskabende og visionære. Der er lagt vægt på, 
at de forskellige skolefunktioner får de bedst mulige rammer at fungere under. Samtidig er tanken at 
fællesaktiviteterne sammenholder disse enheder i en helhed, der ikke lader sig skille ad. Med inspiration 
fra geologien, hvor de stærkeste klipper står fast, når resten eroderes væk, er de forskellige skoleafsnit 
tænkt som selvstændige enheder i en større helhed. Og som havet binder de færøske øer sammen, binder 
fællsesaktiviteternes livlige kontakt og daglige flow de forskellige skoleafsnit sammen.

Folkeskole i Torshavn 
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INFO 
Bygherre: Vága Kommune
Omfang: 3.600 m2

Budget: 45 mill.
Status: Første byggefase færdig i 2014
Type: Nybyggeri

Ved  bygningens udformning og planlægning har der været fokus på mest mulig kontakt fra det indre til 
de stærke landskabstræk omkring bygningen. Der er placeret et centralt og inspirerende multirum midt i 
bygningen, med bibliotek/mediatek i den øverste etage og kantine i den nederste etage. Etagerne bindes 
sammen med en stor siddetrappe, som er skolens samlingssted og hvor eleverne mødes til hygge og samvær. 
Rummet orienterer sig mod syd, til den enestående udsigt, men skaber samtidig også et godt visuelt overblik 
for skolens elever. Interiøret har fået klare og stærke farver, for at stimulere elevernes og personalets sanser og 
velvære. 

Vandet og det stejle fjeld er stærke karaktertræk i det færøske landskab. Bygningen ligger langs landskabets 
kurver. Skolens form og materialer henviser til de „mørke“ klippeformer og Færøernes traditionelle - „glade“ 
bygningsfarver. Skolen fungerer som en solid front og et kendetegn i bygden. 

Folkeskole ved Giljanes
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Folkeskole ved Giljanes
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Projektet er en tosporet folkeskole med 1.—9. klasse samt SFO. Hver årgang har sin base med mulighed for differienteret undervisning. 
Skolen er ikke klassedelt. To årgange deler en fløj, dog er 1.—3. klasse sammen inkl. SFO. Der er lagt vægt på, at skolen fungerer som 
en helhed, samtidigt med at den enkelte elev kan føle sig tryg. Centralt i skolen er et fællesareal med forbindelse til skolens andre  
lokaler, med det pædagogiske værksted som hjertet. Dagslyset understreger det dynamiske rumforløb, med nordlys fortrinsvis i 
undervisningslokaler.

Ny folkeskole i Hoyvík INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: 6.600 m2

Budget: 150 mill.
Status: Færdigbygget i 2010
Type: Nybyggeri
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INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: 6.600 m2

Budget: 150 mill.
Status: Færdigbygget i 2010
Type: Nybyggeri
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Skolecenteret er bygget til et eksisterende gymnasium samt en skole for social– og sundhedsassistenter, samt anden undervisnings-
aktivitet i lokalområdet. Hver skoleform har egne undervisningslokaler, mens  andre lokaler er til fælles afbenyttelse. Den udsatte 
beliggenhed har betinget udformningen, med en forholdsvis lukket facade mod de fremherskende vindretninger, og en mere åben 
mod udsigten over havet.

Gymnasium i Hov, Suðuroy

INFO 
Bygherre: Landsverk
Omfang: 3.400 m2

Budget: 90 mill.
Status: Færdigbygget i 2009
Type: Nybyggeri
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INFO 
Bygherre: Landsverk
Omfang: 3.400 m2

Budget: 90 mill.
Status: Færdigbygget i 2009
Type: Nybyggeri
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Integreret institution  
ved Gøtugjógv
Arkitektkonkurrence for indbudte, SNA deltog som en ud af fem deltagere. 
I forslaget blev der lagt vægt på at skabe en arkitektur med nær kontakt til naturen og let adgang fra 
bygning til naturen. Alle stuer, gange og fællesrum er lyse og gennemlyste med udsigt til landskab og 
himmel. Bygningen samler sig om et indre gårdrum op mod plantagen, hvor legepladsen i to niveauer er 
plan, intim og læfuld og samtidig i forbindelse med ydersiden, hvor man leger langs åen eller ved aktiviteter 
lagt i det eksisterende landskab. 

INFO 
Bygherre: Eystur Kommune
Type: Arkitektkonkurrence 
Status: Konkurrence afholdt i 2017
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Ny bygning til Landssygehuset i Torshavn, der omfatter:

• Nyt psykiatrisk center
• Nye sengeafdelinger og fødeafdeling
• Højisolationsafdeling
• Nyt rehabiliteringscenter

Bygningen placeres mellem eksisterende bygninger og kystlinien. Eksisterende hovedindgang kommer fortsat til at modtage og 
fordele personale, patienter og pårørende rundt på hospitalet. De ledes over til den nye H-bygning via en forbindelsesbygning. 
Bygningen er centreret om et atrium i den ene side og et indvendigt gårdrum (i psykiatrisk center) i den anden. De nye sengestuer er 
alle ensengsstuer med plads til overnatning for pårørende og eget badeværelse.

Et gennemgående koncept gennem hele projektet er at skabe et hjemligt, trygt og hyggeligt miljø og at drage størst mulig fordel 
af den unikke placering ved kysten og stranden. Bygningen er designet og projekteret af konsortiet FAERPORT II, der udover SNA omfatter 
ingeniøerfirmaerne LBF og SMJ.

Landssygehuset, ny H-bygning

INFO 
Bygherre: Landsverk
Omfang: 14.500 m2

Budget: 653 mill *
Status:  Bygningen forventes færdig i 2021
Type: Nybyggeri og ombygning

• Nyt køkken og kantine
• Sengevask og sengetårne
• Konferencecenter
• Diverse bifunktioner og opholdsrum

*H-bygningen udgør størstedelen af denne samlede bevilling 
til udbygning og vedligeholdelse af Landssygehuset
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INFO 
Bygherre: Landsverk
Omfang: 14.500 m2

Budget: 653 mill *
Status:  Bygningen forventes færdig i 2021
Type: Nybyggeri og ombygning
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Facaderenovering af eksisterende 
B-bygning, Landssygehuset
Landssygehusets hovedbygning, B-bygningen, fik i 2010 foretaget en facaderenovation. Valget faldt på 
en præpatineret kobberfacade. Denne passede godt til bygningens udsatte placering ved havet og som 
identitetsskabende for B-bygningen, der er et knudepunkt mellem det gamle hospital fra 1920´erne og den 
nyere G-bygning fra 2004.

INFO 
G-bygning
Bygherre: Landsverk
Omfang: 5.500 m2

Budget: 180 mill.
Status: Færdig i 2004
Type: Nybyggeri

INFO 
B-bygning
Bygherre: Landsverk
Omfang: 3200 m2  facade
1700 m2  tagflade
Budget: 45 mill.
Status: Færdig i 2010
Type: Facaderenovering

Landssygehuset er som andre hospitaler under konstant modernisering og udbygning. Som led i dette blev 
G-bygningen opført i 2004. 
Bygningen rummer mange differentierede funktioner, der stiller store krav til de fysiske rammer. På nederste 
etage er der laboratorium med blodbank, klinisk/kemisk-, mikrobiologisk- og patologisk laboratorium. På 
anden etage er der akutmodtagelse med skadestue, intensiv afdeling og vagtlægelokale. På tredje etage er 
der operationsgang, på fjerde kirurgisk sengeafsnit og på femte etage er der teknik. Grundtanken gennem 
hele processen har været at lave et trygt og smukt miljø til patienter og personale af et kvalitetsmæssigt højt 
niveau. 

Landssygehuset, ny G-bygning
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INFO 
Bygherre: Vestmanna Kommune
Omfang: 1980 m2

Budget: 35 mill 
Status: Færdigbygget i 2012
Type: Nybyggeri

Det nye plejehjem har plads til 24 beboere, fordelt på tre afdelinger. Foruden boligenhederne har 
plejehjemmet lokaler til fysio- og ergoterapi, samt et produktionskøkken. Bebyggelsen, der ligger på 
Grønanes, er tilpasset det lokale bygdemiljø. Inspirationen er kommet fra traditionel byggeskik og tilpasset 
den omkringliggende natur.

Plejehjem på Grønanes
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Der bor 64 beboere på Boðanesheimið, der er et kombineret pleje- og alderdomshjem. Beboerne er fordelt i fire forskellige afdelinger. I 
fællesafdelingen er der storkøkken, kantine, aktivitets- og træningslokale, foruden administration.

I projektet er der lagt vægt på:
• At det er muligt at leve et meningsfuldt liv og at bevare sin identitet.
• At det faglige niveau er højt prioriteret.
• At institutionen kontinuerligt udvikler sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til hjemmeboende pensionister.
• At personalets og beboernes trivsel og udvikling sikres.

Boðanesheimið er karakteriseret ved et trygt og hjemligt miljø.

Plejehjem på Boðanes

INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: 5.500 m2

Budget: 99 mill.
Status: Færdigbygget i 2012
Type: Nybyggeri 
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INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: 5.500 m2

Budget: 99 mill.
Status: Færdigbygget i 2012
Type: Nybyggeri 

S u n d h e d  o g  p l e j e
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"Finsen" - 
Transformering af folkeskole til kollegieboliger 
Torshavns Kommune og Bústaðir har haft et fælles ønske om at bevare så meget som muligt af den 
gamle Kommuneskole. Kommunens ønske var at bygningen skulle indeholde studieboliger foruden at 
åbne mere op for skolegården for herved at gøre den mere offentlig og knytte kvarteret bedre sammen. 
Aulaen, Sanglokalet og Værkstedet skulle også åbnes for offentligheden. I den østlige længe blev der 
vedtaget at lave en offentlig café. De to gymnastikhaller mod Tróndargøta er bevaret og facaderne 
renoveret.
De store boliger har samme størrelse som klasseværelserne havde og med så meget bevaret af det gamle 
udtryk, som muligt. De mindre boliger fylder et halvt klasseværelsesmodul. 

Bygningen er blevet åbnet op med større vinduer og glaskarnapper til ophold. Mod gården og solen er 
der placeret altaner. Gården er åbnet op med tunneler, der binder de omkringliggende gader sammen. 
Asfalten er fjernet, så den originale klippegrund træder frem. 

INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune og Bústaðir
Omfang: 4400 m2

Budget: 45,5 mill 
Status: Færdigrenoveret i 2017
Type: Renovering og transformation
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B o l i g e r
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Projektet er et skitseprojekt til brug for at ansøge om udvikling af grunden på Hlíðarenda i den sydlige del af Reykjavík. 
Med sit særprægede design byder hotellet på en særlig oplevelse af det islandske landskab. 

Bygningen ligger som en karré rundt om grunden, med dagslys til alle værelser og udsigt enten til det særlige gårdrum 
eller den omkringliggende by. Mod syd og nord er der åbninger, der giver en fysisk og visuel forbindelse til byen og 
lokalområdet. En offentlig sti går gennem gårdrummet og videre til det fantastiske naturområde Øskjuhlið. Det indre 
gårdrum er tænkt som et islandsk landskab med varierende beplantning og stensætning. 

Hotel på Hlíðarendi i Reykjavík

INFO 
Bygherre: MT Højgaard
Omfang: 17000 m2

Status: Skitseprojekt i 2017
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B o l i g e r
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INFO 
Bygherre: Valbjørn Dalsgarð
Omfang: 10.000 m2

Status: Færdigbygget i 2009
Type: Nybyggeri

Lejlighedsbebyggelsen undir Kongavarða er placeret på en skråning med udsigt over Torshavn og det store 
havnerum. Den er del af en ny bebyggelse, der er placeret omkring et grønt landskabsbånd. Dens udtryk er 
overvejende solidt,  som modspiller til det hårde miljø, den er placeret i. Hvor menneskene skal opholde sig 
langs facaden er den beklædt med varm træbeklædning.

Lejlighedsbebyggelse på Argir, Undir Kongavarða
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INFO 
Bygherre: Valbjørn Dalsgarð
Omfang: 10.000 m2

Status: Færdigbygget i 2009
Type: Nybyggeri

B o l i g e r
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Hotellejligheder og café 
– undir Bryggjubakka, Torshavn
Infillopgave i det historiske Bryggjubakki facadeforløb. Med det opblomstrende caféliv og eftermiddagssol 
på den ene side og med Rektaragøtas intime byrum og den historiske bykerne Reyn til den anden side. 

I stueetagen kommer der til at være offentlige funktioner, café eller restaurantsvirksomhed og parkering. 
Ovenover disse vil der være hotellejligheder, der vil give liv til området både om dagen og aftenen. På 
grunden i dag står en karakteristisk stensætning, der bliver bevaret og brugt som facade til nyt offentligt 
trappeforløb, der vil knytte Vestaravágs åbne havnerum med Rektaragøta og Reyn. Denne trappe deler 
det nye byggeri i to dele. De tre sydligste følger facaderækken og den fjerde er trukket tilbage og danner 
herved en lille forplads til de offentlige funktioner i stueetagen. 

INFO 
Bygherre: Tjaldur SP/F
Omfang: 1500 m2

Status: Skitseprojekt 2017
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B o l i g e r
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Udvidelse af svømmehal i Torshavn

Dette forslag vandt arkitektkonkurrencen, blandt fire prækvalificerede deltagere. Det omhandler en udbygning af 
eksisterende svømmehal med et 50 m bassin, samt opgradering af eksisterende faciliteter. 

Det naturlige fald fra landet i ryggen og ned mod havet er afgørende for udformningen af svømmehallen. To 
langsgående skiver skærer terrænet og lader bassinet ligge som et vandret plateau på skråningen og indrammer 
samtidig fjeldets tæthed og intimiteten i nord og horisontens åbne uendelighed i syd. Landskabet løber i princippet ned 
igennem svømmehallen. 

På tværs af de langsgående skiver spænder taget over bassinet som en krone, hvis ovenlys åbner for himlen. Man 
svømmer under tagets lysindtag og svømmer frem og tilbage mellem udsigten til himlen og horisonten i syd og 
tætheden og intimiteten i skråningen mod nord. I bygningens sydlige ende rejser taget sig mod Gundadalur og danner 
ryg til de nye, sydvendte, terrasserede pladsrum foran bygningen. 

INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: 2250 m2
Budget: 80 mill.
Status:  Konkurrence vundet i 2016,
Projekteringsstart primo 2018
Type: Nybyggeri og ombygning
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Dette projekt er et konkurrenceforslag til en åben arkitektkonkurrence, afholdt i 2015. Konkurrencen gik ud på at komme med et bud 
på en ny kirke på Argir, forstad til Torshavn.

Forslaget “Mellem linjerne” lader landskabet løbe frit mellem to stenmure, orienteret mod den fantastiske udsigt over Sandágerð. Med 
inspiration fra Fjeldprædiken, er kirkerummet formet som en fjeldside under himmelhvælvet. Menigheden sidder på et skrånende gulv, 
der følger landskabets koter. Loftkonstruktion symboliserer skyer og leder himmellyset indirekte ned i rummet.

En stensat sti binder bebyggelsen "við Støðlagøta" sammen med det grønne landskab langs Sandá. Denne sti binder også kirkerummet 
sammen med missionshuset. Stien og stenmurene danner tilsammen et billede af korset. Måden, hvorpå bygningen følger landskabet 
leder tankerne hen på rejsen gennem livet. Fra det sosiale cafémiljø mod vest og aftensolen, langs missionslokale, konfirmantlokale 
og administration til det hellige kirkerum mod øst. Denne livsrejse understreges via den ekstra udgang i østgavlen. Tanken er at 
begravelseprocessioner følger kisten denne vej ud og bevæger sig herfra gennem landskabet over åen, Sandá til kirkegården. 

Ny kirke på Argir

INFO 
Bygherre: Kirkerådet på Argir
Arkitektkonkurrence 2015 
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INFO 
Bygherre: Kirkerådet på Argir
Arkitektkonkurrence 2015 

K u l t u r  o g  f r i t i d
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INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Status: Færdigbygget i 1987

Mariekirken er en katolsk kirke, der er placeret på en snæver byggegrund mellem bebyggelse og skov. Den 
tilpasser sig beboelsesområdet til den ene side, men rejser sig mod øst og udsigten over den rekreative 
skovpark, Viðarlundin og bymidten. 

Kirken er opført af sten og taget er beklædt med kobber. Indeni er dele af skillevæggene opført af træ fra 
Viðarlundin. Langs alle facader er der beplantning – i gårdhaven med beplantning fra den sydlige halvkugle. 

Mariekirken
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INFO 
Lívdin
Bygherre: Lívdin
Omfang: 3000 m2

Status: Forventet indflytning i 2019

INFO 
Leguhúsið í Nesvík
Bygherre: Kirkjuliga Heimamissiónin
Omfang: 1400 m2

Budget: 24 mill. 
Status: Forventet indflytning i 2018
Type: Nybyggeri

Frikirker/forsamlingshuse

Frikirken Lívdin opfører et moderne forsamlingshus, der både skal rumme religiøse handlinger, samt være et kulturelt center for musik 
og anden offentlig aktivitet. 

SNA har tegnet flere frikirker og forsamlingshuse, heriblandt Lívdin, der er en frikirke i Hoyvík og Leguhúsið í Nesvík, der er et 
fritidscenter for den færøske indremission.

Lívdin: 
Bygningen ligger eksponeret ved den trafikerede Vegurin Langi og har en fantastisk udsigt. Der er lagt vægt på at skabe gode 
ankomstsforhold og at integrere bygningen i det omkringliggende friareal, der tænkes inddraget til Lívdins mange aktiviteter om 
sommeren. Den store sal rummer 800 gæster og ungdomscentret rummer 230. Ankomstfoyeren fungerer som hovedfærdselsåre 
gennem huset og forbinder hovedfunktionerne med bifunktioner, backstageområde, administration m.m. 

Leguhúsið í Nevsík:
SNA har tegnet udvidelsen af fritidscentret, der skal rumme en forsamlingssal til musik, forelæsninger og andre aktiviteter, samt en 
soveafdeling med familieværelser.
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INFO 
Lívdin
Bygherre: Lívdin
Omfang: 3000 m2

Status: Forventet indflytning i 2019

K u l t u r  o g  f r i t i d
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Udbygning af Vágar Lufthavn
Konsortiet Faerport vandt konkurrencen om udvidelsen af den færøske lufthavn på Vágø. Der blev i 
forslaget lagt stor vægt på at få den nye terminal velintegreret i landskabet ved lufthavnen. Centralt i 
bygningen er der en stor buet konstruktion, der vil fungere som den nye afrejseterminal. Den oprindelige 
lufthavn blev bygget af britiske soldater under 2. verdenskrig. Og i forslaget er der taget afsæt i dette. 
Briterne efterlod sig en del barakker med halvbueformede konstruktioner. Og den buede del af den nye 
lufthavn er derfor en hilsen til den britiske oprindelige lufthavn samtidig med, at den bærer præg af at være 
en moderne og international afrejseterminal. 

INFO 
Bygherre: Vága Floghavn
Omfang: 7200 m2

Budget: 130 mill.
Status: Færdigbygget i 2014
Type: Nybyggeri
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Broen er en del af en større opgradering af trafiksystemet i hovedstaden og 
forbinder Torshavns Vestby med forstaden Argir på den anden side af Rættará. 
Konstruktionen er bygget op omkring tre ben på skjulte fundamenter. Inspirationen 
til formen på disse bropiller er fra båndende i den traditionelle færøske båd og fra de 
store havdyr, der lever omkring Færøerne.

Der er sigtet efter at påvirke det omkringliggende landskabsrum mindst muligt. 
Konstruktionen er åben og slank, med store spændmuligheder og robusthed 
indenfor kvalitet og holdbarhed. Broen er bygget op af betongben med en stålkasse, 
hvorpå en betongflade er placeret. 

På begge sider af broen genskabes landskabet og forlænges via større og mindre 
høje. Derved skabes en helhed i landskabet, understreget af den slanke og præcise 
bro. 

Broen over Sandá

INFO 
Bygherre: Torshavns Kommune
Omfang: Længde på ca. 140 m
Budget: 50 mill. dkr
Status: Færdig i 2016
Type: Nybyggeri
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Broen over Sandá

I n f r a s t r u k t u r
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INFO 
Bygherre: Torshavns Havn
Omfang: 7200 m2

Budget: 84,5 mill HVU
Status: Indflytning primo 2018
Type: Ombygning 

Projektet indeholdt en indvendig modernisering af den gamle saltsalgsbygning. Bygningen er i fem etager, på hver 1200 m2, foruden 
siloen. Arealet udgør tilsammens 7200 m2 efter endt ombygning. Hovedidéen har været at bevare mest muligt af den gamle bygning i 
et moderne kontor- og undervisningsmiljø.

Siloen er indrettet til personalekantine, offentlig restaurant, udstillingslokaler og auditorium.

"Sjóvinnuhúsið"
Transformering af saltlagerbygning til kontor og undervisningslokaler
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INFO 
Bygherre: Torshavns Havn
Omfang: 7200 m2

Budget: 84,5 mill HVU
Status: Indflytning primo 2018
Type: Ombygning 

E r h v e r v
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Hovedkontor, Føroya Tele
Nybygget hovedsæde til Føroya Tele, Færøernes største teleselskab. Bygningen rummer 180 ansatte.

Der har været lagt hovedvægt på at få en funktionel og dynamisk ramme om et erhverv i rivende udvikling.  
Teletekniken er i den mere lukkede bygningsdel, med de arbejdspladser, der naturligt hører hertil. 
Størstedelen af arbejdspladserne er placeret i den mere åbne bygning. Mellem disse to bygningskroppe er 
fællesarealerne placeret. 

Garager, lager, strømanlæg m.m. er placeret i en enklere værkstedsbygning mod vest. 

Den åbne bygning mod øst har udsigt mod nord og øst. Denne orientering sørger for minimal 
solopvarmning af  arbejdspladserne. 

INFO 
Bygherre: Føroya Tele
Omfang: 6.600 m2

Budget: 94 mill
Status: Færdigbygget i 2004
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INFO 
Bygherre: SEV
Omfang: 2000 m2

Budget: 25 mill
Status: Færdigbygget i 2015
Type: Nybyggeri

Transformerstation til vindmølleparken i Húsahaga. Stationen indeholder rum til transformere, udstyr, 
vedligeholdelsesværksted, lagerplads og undervisningslokaler. 

Udstyret er kostbart og afgørende for serviceniveauet, derfor var det vigtigt at beskytte det mod klima og skader. 

Det visuelle udtryk tager udgangspunkt i det åbne haugelandskab og der er skarpe skillelinier mellem teknik og 
natur. Formen er markant og SEV´s traditionelle signalfarver ses, både nat og dag.

Transformerstation i Húsahaga
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Elkraftværk på Sund
En udvidelse af eksisterende elkraftværk. Den nye bygning skal huse fire motorer med dertil hørende bifunktioner. Derudover er der 
bygget en ny værkstedsbygning som supplement til anlægget. Disse to er forbundet via en offentlig mellembygning, der udover at 
rumme gangtrafik også rummer ventilation og teknik.

Der har været lagt vægt på at skabe et byggeri, der passer til konteksten. Øst og vest-retningerne er tydelige, og dette nye værft 
placerer sig mellem stenbrud og kystlinie i just disse retninger. De indre funktionskrav styrer disponeringen af bygningen. Særlig er 
det spejlingen af funktionerne omkring skorstenen, der skaber et monumentalt udtryk. Motorhallerne forholder sig mod kystlinien, 
som de strammer op. Bygningen er særdeles introvert, med kun et meget lille behov for lys, sat op imod et stort behov for at holde lyd 
inde. Det lyse forbindelsesled løber mellem de lukkede skrin og markerer længden på bygningen.

INFO 
Bygherre: SEV
Omfang: 10.700 m2

Budget: 195 mill.
Status: Forventes færdigbygget i 2019
Type: Nybyggeri

Koblingsstationen er et bygningsværk, der tager udgangspunkt i det landskab, det ligger i. Bygningen vokser ud af brudfladen som 
en mur, der omringer det tekniske udstyr. Som en fold beskyttet mod den hårde vind fra sydvest. Denne betonmur skråner for at 
understrege tyngden og massiviteten. På østsiden mod landevejen åbner bygningen sig og giver interessante kig ind til transformerne. 
Denne side bliver hovedankomstside. I betonmuren findes to åbninger, der giver mulighed for indsyn til det tekniske udstyr. Taget er et 

Koblingsstation på Strond
INFO 
Bygherre: SEV
Omfang: 370 m2

Budget: 12, 5 mill.
Status: Forventes færdigt i 2018
Type: Nybyggeri
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INFO 
Bygherre: SEV
Omfang: 10.700 m2

Budget: 195 mill.
Status: Forventes færdigbygget i 2019
Type: Nybyggeri

INFO 
Bygherre: SEV
Omfang: 370 m2

Budget: 12, 5 mill.
Status: Forventes færdigt i 2018
Type: Nybyggeri
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Planlægning og landskab

Flere af kommunerne på Færøerne har ikke ressourcer til selv at lave udviklingsarbejde indenfor byplanlægning og landskabsplanlægning. SNA har i 
flere tilfælde assisteret med planlægningsydelser af forskellig art. 
For Eystur kommune har der været gjort et stort arbejde i form af indsamling af statistik, registrering og analyser, udarbejdelse af bygdeatlas og 
visionsplanlægning. Derudover har SNA stået for at lave ny helhedsplan for Leirvík i.f.m. tunnelen til Klaksvig, der forandrer hele havneområdet. 
SNA har tegnet ny bådehavn mellem stenmolen og havneområdet med fiskefabrik, bryggeri og akvarie, samt lavet en plan for transformation af 
bådehusene, så de kan huse nutidige funktioner.
I Klaksvig har SNA tegnet helhedsplanen for en ny bydel "Á Fossum" i 2007 og er nu igang med at stå for 1. byggefase, 
som omhandler vejføring, rørføring og klargøring af matrikler til salg. Bydelen kommer til at omfatte ca. 70 énfamiliehuse, samt tilhørende institution 
og evt. skole.
I Kvívík er SNA igang med at lave en SAVE registrering af hele kommunen og står for byggesagsbehandlingen i kommunen
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