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BYGGEOMRÅDETS PLACERING

BAGGRUND: 

I en længere årrække, har de fleste nybyggerier i Nuuk været familiebol-
iger. Finansiering af denne boligtyper kræver som oftest to indtægter. En 
ny familiebolig er typisk på mellem 105 og 115 m2.
 
Der er derfor opstået et stort efterslæb på opførelse af boliger der er tilpas-
set til unge, enlige og ældre. Særligt byens egne unge, under uddannelse, 
har været påvirket af manglen på tidssvarende boliger.

Kommuneqarfik Sermersooq har iværksat en stor plan for væksten i Nuuk. 
Denne plan omfatter en stor befolkningstilvækst, med behov for stor udvi-
delse af boligmassen, pasningsmuligheder, skoler, infrastruktur mv. Planen 
vil indbefatte alle typer boliger, og vi vil med dette byggeri dække en del af 
dette behov.

Unge:
Studiemiljøet er en væsentlig faktor i et vellykket uddannelsesforløb. 
Boligen er tilsvarende en afgørende faktor, og afstand fra bolig til uddan-
nelsessteder, sociale og fritidsaktiviteter skal tilpasses de studerendes 
økonomiske råderum.   
Ved opførslen af boliger primært 1-rumsboliger, men også studieegnede 2 
og 3 rumsboliger, nær bymidten opfyldes mange af disse forudsætninger.

Ældre:
Ligeledes har Kommuneqarfik Sermersooq oplyst, at man også indenfor 
ældreområdet har et stigende behov for ældreboliger og beskyttede bol-
iger, der sikrer at ældre kan blive i egen bolig i længst mulig tid. Dette skal 
yderligere ses i lyset af, at andelen af ældre, på grund af den demograf-
iske udvikling, stiger markant over de kommende år.
Et behov for en boligtype, der i sin indretning muliggør, at beboeren med 
behov for kun lidt udefrakommende hjælp, løbende kan transformeres til 
en bolig med hjælp på plejehjems niveau. Det samtidig med at beboerens 
værdighed og følelse af egen bolig bibeholdes.

Ny rundkørsel: 
Da de to områder som Kommunegarfik har foreslået til opførelse af bol-
igerne ligger ud til det forskudte og farlige vejkryds: vejen Nuussuaq og 
Siaqqinneq der munder ud i Peter Thorup Høeghip Aqqutaa anlægges der 
en ny rundkørsel der forbinder de tre færdselsårer.

Ilimmarfik/UniversitetIlimmarfik/Universitet

GymnasietGymnasiet

SeminarietSeminariet

Jern & Metal skoleJern & Metal skole

VandsportVandsport

Kultur & VandsportKultur & Vandsport
SporthalSporthal

LandsbibliotekLandsbibliotek

Mini Sport halMini Sport hal

LangrendsskiLangrendsski

Mini skiliftMini skilift

Indkøbs CenterIndkøbs Center

Mini Sport halMini Sport hal

HandelskoleHandelskole

Sygepleje & SundhedsvidenskabSygepleje & Sundhedsvidenskab

KunstskoleKunstskole

SportSport

SkiliftSkilift

BYGGEOMRÅDET

Kulturhus KatuaqKulturhus Katuaq

IndkøbIndkøb

IndkøbIndkøb

Mini Sport halMini Sport hal

IndkøbIndkøb

UDDANNELSES STEDERUDDANNELSES STEDER

FRITID OG KULTURFRITID OG KULTUR

INDKØBSMULIGHEDERINDKØBSMULIGHEDER

PROGRAM

NUUKNUUK

QINNGORPUTQINNGORPUT

NUUSSUAQNUUSSUAQ

LUFTHAVNLUFTHAVN
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OMRÅDE 1 
BOLIGER FOR UNGE  

OMRÅDE 2 
BOLIGER FOR ÆLDRE 

Fremtidige trafikvej
          til Havnen

Trafikvej mod Qinngorput

Trafikvej mod Nuuk via tunnellen

Trafikvej mod Nuuk

Vej mod Lufthavn

Nuussuaq Center

Ilimmarfik (Universitet)

Svømmehalen

Kangillinnguit

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

DELOMRÅDE 3C2

DEL AF DELOMRÅDE 3D1

DEL AF DELOMRÅDE 3C5-2

LOKALITET: 

Efter flere møder med Byplanafdelingen i Kommuneqarfik Sermer-
sooq, har denne, i forbindelses med Kommuneqarfik Sermersooqs 
ønske om at byen fortættes, for at imødegå boligmanglen, peget 
på tre områder: 

Til opførelse af ungdomsboliger: område 3C2 og en del af område 
3C5-2) og til ældreboliger: delområde af 3D1 i Nuussuaq. 

Jf. Kommuneplan 2024 er Område 3C2 pt. udlagt til fællesformål, 
Område 3C5-2 er pt. udlagt til vandrehjem og 3D1 er pt. udlagt 
til rekreative formål. Ved en ændring af kommuneplantillæg for 
delområderne 3C2, en del af 3C5-2 og en del af 3D1 jf. nærværen-
de situationsplan til boligformål, vil der kunne opføres ca. 120 
ungdomsboliger og 70 ældreboliger i de to områder.

EKSISTERINDE FORHOLD
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FJELDTOP
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PANORAMA BRO
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NYE RUNDKØRSEL

EKSISTERENDE FORHOLD: 

De tre delområder er placeret i Nuussuaq, på kanten af byens store 
nord/sydgående grønne kile der strækker sig fra kløften i Industrivej 
i syd, forbi badesøen Annersuaq til Jerndumpen i nord, for herefter 
at flyde sammen med den store natur. Kilen benyttes i dag af Nuuks 
borgere til mange forskellige udendørs rekreative fritidsaktiviteter, både 
om sommeren og vinteren. Området gennemløbes således af langrend-
sløjper, snescooterspor, selvtrådte vandrestier, spor for cykling med 
mountainbikes eller blot områder til fælles udendørsophold. Se plan 
over eksisterende stiforløb i området.

I dag ligger de tre områder ubebygget hen.

Område 1, der er Delområde 3C2 og 3C5-2, udgøres af den nord/
sydgående fjeldkam domineret af en fjeldtop, der er fylder hele området 
ud. Mod syd grænser området op mod et af andet delområde, mod vest 
afgrænses området af kløften med langrendsløjpen, mod nord afgræns-
es området af Peter Thorup Høeghip Aggutaa og mod øst af vejen 
Nuussuaq. 

Område 2, der er en del af Delområde 3D1, udgøres af en let 
skrånende bevokset slette, der skråner fra vejene mod badesøen. Om-
rådet afgrænses mod syd af Peter Thorup Høeghip Aggutaa, mod vest 
vender området ud mod badesøen Annersuaq, mod nord afgrænses 
området af bebyggelsen på Qarsaalik og mod øst af Siaqqinneq. 

SÆRLIG STEDER

3D1

3C2

3C5-2

OMRÅDE 2

OMRÅDE 1

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2
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FREMTIDIG FORHOLD

3C2

3D1

NUVÆRENDE FORHOLD

3C5-2

OMRÅDE 1

OMRÅDE 2

3D1

OMRÅDE 2

3C2

3C5-2

OMRÅDE 1

TRAFIK OG ETABLERING AF RUNDKØRSEL: 

De to områder gennemskæres af Nuuks vigtigste trafikåre: Peter 
Thorup Høeghip Aqqutaa, der forbinder Nuuk city med den nye havn, 
lufthavnen og Qinngorput. I dag munder vejen Nuussuaq og Siaqqin-
neq ud forskudt i Peter Thorup Høeghip Aqqutaa, der trafikalt giver et 
uoverskueligt og farligt vejkryds. 

Nærværende skitseprojekt beskriver derfor en tilretning af Siaqqineqs 
vejforløb, således at Nuusuuaq og Siaqqinneq løber direkte ud i 
forlængelse af hinanden og en ny rundkørsel.

Arbejdet med etablering af den nye rundkørsel udføres før bebyg-
gelse af område 2 og arbejdet udføres på en sådan måde, at trafikken 
ad Peter Thorup Høeghip Aqqutaa kan fortsætte uhindret, under an-
læggelsen af rundkørslen. Dette gøres ved at sløjfe trafikken rundt og 
anlægge først den ene halvdel af rundkørslen og dernæst den andel 
halvdel af rundkørslen. Arbejdet med omlægningen af Siaqqinneq kan 
udføres uden indgriben i trafikken.
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FORMÅL: 

Nærværende skitseprojekt beskriver:
- Opførelse af ca. 120 ungdomsboliger i område 1. 
- Anlæggelse af den nye rundkørsel i krydset Nuussuaq/Siaqqinneq og 
Peter Thorup Høeghip Aqqutaa 
- Opførelse af ca. 65 ældreboliger i område 2
 
I alt ca. 185 boliger til afhjælpning af den store boligmangel for byens unge, 
unge familier og ældre borgere.

Bebyggelsen opføres i 3 etaper: 

Etape 1: delområdet 3C2 og en del 3C5-2 = Område 1, ungdomsboliger

Etape 2: Den nye rundkørsel 

Etape 3: Del af delområde 3D1 = Område 2, ældre/beskyttede boliger.

De nye bebyggelser opføres uden indgriben i eksisterende stisystemer for 
byens borgeres fritidsaktiviteter og bevarelse af områdernes særkende.

IDE OG ANVENDELSE AF OMRÅDET: 

Unge og ældre mennesker har nogle fælles krav til deres boform. Begge 
grupper vil have egen bolig, hvor man selv kan bestemme over eget liv, men 
desuden skal boligbebyggelsen også rumme muligheder for et fællessk-
ab med forskellige aktivitetsmuligheder man kan lave sammen med andre, 
ligesom bebyggelsen skal signalere samhørighed og tryghed.

Område 3C2 og 3C5-2 er et attraktivt område for opførelse af ungdomsboliger 
fordi afstanden til Nuuk centrum og de forskellige uddannelsesinstitutioner 
kan nås i gå og cykelafstand ligesom den kollektive trafik kører lige forbi. 
Samtidig er området smukt beliggende landskabeligt med det høje fjeldparti 
på kanten af det store rekreative område med alle dets fritids- og sportsaktivi-
teter, der bibeholdes, selv om området bebygges.  

Område 3D1 er attraktivt til opførelse af ældreboliger fordi afstanden til Nuuk 
centrum og dermed indkøbsmuligheder ligeledes nemt kan nås via den koll-
ektive trafik. Samtidig er området landskabeligt smukt beliggende på en let 
skrånende slette ned til Badesøen Annersuaq.Et landskab der gør det muligt 
for også dårligt gående at bevæge sig ud i det fri på egen hånd. Ved at bebyg-
gelsen er placeret ud mod det store fritids og sportsaktivitets område langs 
Badesøgen Annersuaq, der bibeholdes selv om området bebygges, gør, at 
der både sommer og vinter er liv i området, som er spændende for de ældre 
at iagttage og måske deltage i.

Den tætte nærhed af ungdomsboligerne kan måske også skabe nogle kontak-
ter mellem gamle og unge: Måske kunne de unge få sig en besøgsven eller 
nogle af de gamle kunne måske lave en dag med perle- eller skindsyning i 
bebyggelsens aktivitetscenter for nogle af de unge. 

SITUATIONSPLAN 1:1500
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NORD

UNGDOMSBOLIGER -  1:500 OMRÅDE 1 -  ETAPE 1

18 P-PLADSER

6 P-PLADSER

6 P-PLAD
SER

BYGNING 1.

BYGNING 2.

BYGNING 3.

BYGNING 4.
BYGNING 5.

BYGNING 6.

STI

STI

STI

ST
I

STI

FJELDTOP

BYGNING 7.

BYGNING 8.

10 P-PLADSER

GRILL

UDE FITNESS

LEGEPLADS

B-2601

Peter Thårup H
øegh’s vej

NYE 
RUNDKØRSEL

Nuussuaq

STI

STI

STI

OMRÅDE 1:  ETAPE 1

I nærværende skitseforslag er der i Etape 1 indrettet:
48 stk. 1 Rums boliger
52 stk. 2 Rums boliger
17 stk. 3 Rums boliger
I alt 117 boliger

Område 1 grundareal ca.: 11.066 m²
Bebygget areal er: 1.899,66 m² - ekslusiv B-2601
Samlet Bruttoetageareal: 6.191,42 m² 
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PRIVAT

FÆLLES UNGE MED BØRN

StiPeter Thårup 
Høegh’s vej

BYGNING 7

BYGNING 1
 Boligvej mod 
   Parkering

Parkering BYGNING 3 Parkering/
Mini Basketbold bane

Legeplads Sti

BYGNING 2 BYGNING 4

UNGDOMSBOLIGER -  1:500 OMRÅDE 1 -  ETAPE 1

1:500 PRINCIPSNIT A-A

OMRÅDE 1, UNGDOMSBOLIGERNE: 

Bebyggelsen i område 1 opføres som i karré form, der harmonerer 
med kvarterets omkringliggende bebyggelser. Ved at opføre bebyg-
gelsen som en randbebyggelse af længe huse, parallel med koterne 
friholdes områdets karakteristiske fjeldtop og der fås en markant 
bebyggelse, der signalerer samhørighed og sikrer de enkelte boliger 
mest mulig udsigt og dagslys. Samtidig dannes gårdrum der naturligt 
vil udgøre rammen om bebyggelsens fællesaktiviteter. Fjeldtoppen 
der friholdes fremstår som en varde der vil udgøre bebyggelsens 
naturlige omdrejningspunkt. Her kan bebyggelsens beboere samles til 
forskellige udendørs fælles arrangementer såsom musik, spisning mv. 
og nyde hinanden, den fantastiske udsigt ud over kløften eller være 
tilskuerplads ved afholdelse af bebyggelsens baseball turnering på 
gårdrummets parkeringsplads. 

Adgang til bebyggelsen foregår via boligvej fra Nuussuaq til p-plad-
ser eller via et stisystem, der er koblet op til bydelens øvrige sti-og 
gangsystemer.
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PERSPEKTIV SET FRA SYDVEST - FÆLLES UDEOPHOLD FOR UNGE
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PrivatFælles

PrivatFælles

PrivatFælles

BYGNING 4ParkeringParkering/
Basketbold bane

BYGNING 5 Eksisterende
Telefoncentral

FÆLLESSKAB FOR
BEBYGGELSE

Privat

Privat

Privat

Fælles

Fælles

Fælles

Fælles

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

EKSISTERENDE
TELEFONCENTRAL

PERSPEKTIV SET FRA NORDVEST - FÆLLES UDEOPHOLD FOR UNGE MED BØRN

BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD: 

Bygningerne opføres med forholdsvis smalle bygningskroppe i 
forskellig længde i 3 og 4 etager. Bygningerne opføres med sym-
metriske saddeltage der matcher kvarterets øvrige bebyggelser. 

Hver bygning er indrettet med et inde liggende aflåst trapperum 
med porttelefon samt et aflåst elevatortårn. Fra trapperummet 
har man adgang til den aktuelle etages overdækket altangang, 
der betjener 3-4 boliger. Det er således ikke muligt at løbe rundt i 
bebyggelsens altangange. 

Fordelen ved en altangang er at man har direkte adgang fra det 
fri til egen bolig og da hver altangang er kort og kun betjener 3-4 
boliger får man mulighed for at etablere et lille overskueligt fæl-
lesskab selv om bebyggelsen er stor. Altangangen desuden giver 
adgang til et ude opholdsareal lige uden for ens dør selv om man 
bor på 4 sal. Ved at udføre altangangene i forskellige bredder 
skabes små rekreative udendørs ”lommer”, hvor man f.eks. kan 
sidde og hygge sig med en kop kaffe måske med sine naboer, 
mens man betragter livet i gårdrummet. Gård rummet udvides op 
i bygningernes etager.

Altangangene er boligens halvprivate område, hvor man kan 
mødes uformelt i det lille fællesskab med sine naboer. 

I hver bygning indrettes boliger i forskellige størrelser og hvor 
terræn tillader indrettes pulterrum i jordplan.
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+ + + + + + +

MODUL 1.
1 RUMS-
BOLIG

MODUL 5
VÆRELSE OG
TRAPPERUM

2 VÆR-
ELSER

2 RUMS-
BOLIG

VÆREL-
SE OG

TRAPPE-
RUM

1 RUMS-
BOLIG

1 RUMS-
BOLIG

2 VÆRELSER VÆRELSE OG
TRAPPERUM

1 RUMS-
BOLIG

1 RUMS-
BOLIG

1 RUMS-
BOLIG

2 RUMS-
BOLIG

2 VÆRELSER

1 RUMSBOLIG 1 RUMS. + 
2 VÆRELSER 
= 3 RUMSBOLIG

1 RUMSBOLIG2 RUMS. + 
1 VÆRELSE 
= 3 RUMSBOLIG

1 RUMS. + 
2 VÆRELSER 
= 3 RUMSBOLIG

MODUL 2.
2 RUMS-
BOLIG

MODUL 3 og 4.
VÆRELSER

2 VÆR-
ELSER

1 RUMS-
BOLIG

1 RUMS-
BOLIG

1 RUMS-
BOLIG

BOLIGERNE: 

Boligerne er indrettet med et vindfang, køkken/ophold og adgang til 
henholdsvis 1 eller 2 værelser.

Princippet for disponeringen af boligerne er, at indgangspartier og 
køkken/spiseareal via store vinduespartier, henvender mod fællesska-
bet, altangangen = den halvoffentlige zone og gårdrummet = det store 
fællesskab. Mens opholdsarealet, der henvender sig mod naturen og 
udsigten = den private zone. Den smalle husdybde gør at alle boligers 
opholdsrum er gennemlyste selv om boligerne er små.

Boligerne er udarbejdet med et konstruktivt system, der ligesom et 
puslespil kan sammensættes på mange forskellige måder, hvilket 
muliggør opførelse af mange forskellige boligstørrelser.
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LEJLIGHEDSTYPER 1:100

3 RUMSBOLIGER

LEJLIGHEDSTYPE 3A
58,9 M2

LEJLIGHEDSTYPE 3B
69,2 M2

LEJLIGHEDSTYPE 3C
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KØKKEN

VÆRELSE VÆRELSE

LEJLIGHEDSTYPE 1A
37,7 M2

LEJLIGHEDSTYPE 2A
58,9 M2

LEJLIGHEDSTYPE 2C
47,9 M2

1 RUMSBOLIG 2 RUMSBOLIGER

OPHOLD

BAD/TOILET

ENTRE ENTREBAD/TOILET

OPHOLD/KØKKEN

VÆRELSE

VÆRELSE

KØKKEN

OPHOLD

BAD/TOILET

ENTRE

KØKKEN

LEJLIGHEDSTYPE 2B
47,9 M2

OPHOLD

BAD/TOILET

ENTRE

KØKKEN

VÆRELSE

VM
TT

VM
TT

VM
TT

VM
TT

VM
TTVM

TT

VM
TT

13



gard.

Urb.gard.

Urb.gard.

Urb.gard.

Urb.gard.

Urb.
Urb.gard.

Urb.

NORD

Urb.
gard.

Urb.
gard.

Urb.
gard.

Urb.
gard.

Urb.
gard.

ÆLDREBOLIGER - 1:500 OMRÅDE 2 -  ETAPE 2

29 P-PLADSER

BYGNING 1.

BYGNING 2.

CENTERHUS

BYGNING 3.

BYGNING 4.

Qarsaalik

UBERØRT NATUR AREAL

STI

STI

STI

STI

NATURSTI TIL PANORAMA BRO

NY PLATFORM

GAMMEL
 PLATFORM

Peter Thårup H
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Siaqqinneq
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NYE 
RUNDKØRSEL

OMRÅDE 2:  ETAPE 2 

I nærværende skitseforslag er der i Område 2 indrettet:
33 stk. 1 Rums boliger
31 stk. 2 Rums boliger 
I alt 64 boliger - bruttoetageareal 3.653 m²

1 stk. Ældrecenter ca. 1.460 m²

Område 2 grundareal ca.: 5.113 m²
Bebygget areal er: 1.882 m²
Samlet Bruttoetageareal: 7.513 m² 
 

14



CENTERHUSFÆLLES FÆLLESUNGE OG ÆLDRE

Fælles

Fælles Privat

Privat

Privat

Privat

SANSEHAVE - NÆR UDEOPHOLD 

OMRÅDE 2, ÆLDREBOLIGERNE: 

Bebyggelsen opføres med 4 fritliggende længe huse der udlægges i 
forlængelse af den eksisterende længe hus bebyggelse langs Siaq-
qinneq. Bebyggelsen har arkitektonisk karakter af en lav tæt bebyg-
gelse, som fremstår som en harmonisk helhed.

Vinkelret på Siaqqinneq opføres et aktivitetscenter i 2½ etage, med 
direkte udsigt til Badesøen Annersuaq. Aktivitetscentret indrettes med 
et spisested/cafe hvor de ældre kan vælge at gå ned og spise, et 
produktionskøkken, der også kan producere mad ud af huset, aktivi-
tetsrum, fysioterapi, fodpleje, frisør, administration med base for hjem-
mehjælpere mv. Aktivitetscentret servicerer alle kvarterets beboere, 
men kan også tilbyde de forbipasserende langrandsløbere og andre 
forbipasserende en kop kaffe i cafeen.

Aktivitetscentret fremstår som en selvstændig arkitektonisk enhed, 
der henvender sig til naturen og Badesøen Annersuaq. 

Bygningerne er indrettet med 1- og 2-rums boliger, der via gangbroer 
er bundet sammen parvis omkring et nær fælles udeareal indrettet 
med siddepladser, gril, sansehaver mv. 

Adgang til bebyggelsen foregår via en boligvej fra Siaqqinneq til en 
central p-plads ved centerbygningen eller via et stisystem, der er 
koblet op til bydelens øvrige sti-og gangsystemer. Det er muligt at 
køre til bygningernes trappe/elevator og sætte folk af og dernæst 
parkere på den centrale p-plads.

BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD: 

Bygningerne opføres i 2 og 3 etager som længe huse i forskellige 
længde. Hver bygning er indrettet med et inde liggende aflåst trap-
perum med porttelefon. Trapperummet er desuden indrettet med 
elevator. Fra trapperummet har man adgang til den aktuelle etages 
overdækket altangang. Det er således ikke muligt at løbe rundt i be-
byggelsens altangange.

Altangange, elevatorer og forbindelsesbroer er således udformet, 
at det er muligt at køre Elektriske ”crossere” op til den enkelte bolig 
ligesom der på altangangene er indrettet overdækket platforme hvor 
man kan parkere sin ”crosser” og hvor den kan oplades.

Altangangene er altangangene i forskellige bredder så får man små 
rekreative udendørs ”lommer”, lige uden for sin dør = nær udeopholds 
arealer, hvor man f.eks. kan sidde og sludre med naboen og drikke en 
kop kaffe. 
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PERSPEKTIV SET FRA SYD - NÆR UDEOPHOLD ”SANSEHAVE”
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LEJLIGHEDSTYPER 1:100

BOLIGERNE: 

Boligerne er indrettet som 1- rums- og 2- rumsboliger med adgang fra 
altangang. 1- rumsboligerne er indrettet med et vindfang, med vaske-
maskine, et køkken/opholdsrum samt en ”soveniche” der står i direkte 
forbindelse med opholdsarealet således, at sengeliggende beboere 
kan følge med i livet i opholdsrummet. 2-rums boligerne er indrettet 
med et vindfang, med vaskemaskine, et køkken/spiseareal, et ophold-
sareal med adgang til et soveværelse, der er adskilt fra opholdsarea-
let med en bred skydedør, således, at soverummet kan slås sammen 
med opholdsarealet.

Boligerne er indrettet til kørestolsbrugere og toilet/baderum er in-
drettet med plads for eventuelle hjælpere, ligesom der er mulighed for 
montering skinnesystem for personløftere i loftet.

Boligerne er disponeret således, at indgangspartier og køkken/spisea-
real henvender sig via store vinduespartier ud mod fællesskabet, til 
den halvoffentlige zone = altangangen. Den private zone i boligerne 
er opholdsarealet, der henvender sig mod naturen og udsigten. Der er 
lagt vægt på at boligernes opholdsrum er gennemlyste. 

1 RUMSBOLIG

LEJLIGHEDSTYPE 1A
48,7 M2

LEJLIGHEDSTYPE 2A
59,1 M2

BAD/TOILET

ENTREENTRE

BAD/TOILET

VÆRELSE
VÆRELSEOPHOLD

KØKKEN

OPHOLD

KØKKEN

2 RUMSBOLIG
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PERSPEKTIV SET FRA NORDØST

PROJEKTORGANISATION:

Bygherrer:

INIBYG ApS
Postboks 1082
3900 Nuuk

Claus Christoffersen nerpifish@gmail.com 
Brian Torp bto@comby.gl

Tekniske rådgivere:
Arkitekt:
Clement & Carlsen Arkitekter Aps
Box 1043
3900 Nuuk

TEKNISKE OG MILJØ FORHOLD:

• Opvarmning:  I område 1 udføres med fjernvarme fra 
  eksisterende undercentral. 
    I område 2 udføres elvarme som i eksisterende
   bebyggelser.
• Bygningerne tilsluttes offentlig Kloak
• Vand og el tilslutning udføres fra offentlige eksisterende 
   forsyninger i området.
• Stisystem udføres med belysning og stabilgrus + asfalt.
• Der udføres komfortventilationsanlæg. Aggregat placeres i 
   bygningernes tag rum.

ØKONOMISKE FORHOLD:

Byggeriet financiers via Grønlands Banken. Finansielt deles byggeriet 
op i to etaper for henholdsvis Område 1 og rundkørsel og Område 2, 
da der er et loft på bankens lånemuligheder til enkeltstående projekter 
på kr. 170 mio.
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PERSPEKTIV SET FRA VESTPERSPEKTIV SET FRA NORDØST

TIDSPLAN:

Skitseforslag Område 1, 2 og rundkørsel    03.07.2020
Skitseforslag Område 1, 2 og rundkørsel godkendt  07.07.2020
Ansøgning om arealreservation Område 1, 2 og rundkørsel 07.07.2020
Udarbejdelse af Kommuneplantillæg Område 1 og 2, start 01.08.2020
Arealreservation Område 1,2 og rundkørsel   01.10.2020

Dispositionsplanforslag Område 1, 2 og rundkørsel  01.02.2021
Dispositionsforslag godkendt Område 1, 2 og rundkørsel  01.03.2021
Kommuneplantillæg godkendt Område 1, 2 og rundkørsel 01.03.2021
Ansøgning om arealtildeling Område 1, 2 og rundkørsel  01.03.2021
Ansøgning om arealtildeling Område 1, 2 og rundkørsel  01.04.2021

Projektforslag rundkørsel     01.04.2021
Projektforslag rundkørsel, godkendt    08.04.2021 
Hovedprojekt og udbud, rundkørsel     21.06.2021
Hovedprojekt og udbud, rundkørsel godkendt    01.07.2021
Licitation Rundkørsel      01.08.2021
Kontrahering Rundkørsel     15.08.2021
Byggestart Rundkørsel      15.08.2021
Rundkørsel ibrugtaget      01.12.2021 
 

Projektforslag Område 1    01.06.2021
Projektforslag godkendt Område 1   01.07.2021
Hovedprojekt og udbud      01.09.2021
Hovedprojekt og udbud Område 1 godkendt   01.10.2021
Licitation Område 1     01.11.2021
Kontrahering Område 1     01.12.2021
Byggestart Område 1     01.12.2021

Projektforslag Område 2    01.12.2021
Projektforslag godkendt Område 2   01.01.2022
Hovedprojekt og udbud Område 2    01.04.2022
Licitation Område 2     01.05.2022
Kontrahering Område 2     01.06.2022
Byggestart Område 2     01.06.2022
     
Ibrugtagning Område 1     01.06.2023
Ibrugtagning Område 2     01.12.2024
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