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BYGGEFELTET 

Det foreslås at de 4 byggefelter 7-10 ændres til ét sammen-
hængende byggefelt, hvorpå der bygges 3 selvstændige 
erhvervsbygninger.

Det er forslagets intention at erhvervsbygningerne med 
butiks- lager og personalefaciliteter samt tilhørende ad-
gangsforhold, oplagsarealer og tilkørselsramper for varer 
og godsindlevering organiseres og udformes som et sam-
menhængende område, uden fysiske adskillelser mellem 
de enkelte bygninger.

  

        SAMLET AREAL BYGGEFELT 1-3 = 84.650 m²

ERHVERVSAREALER PÅ QEQERTAT, NUUK

INDLEDNING

Dette forslag er udarbejdet på foranledning af 3 erhvervs-
virksomheder i Nuuk, der hver især ønske at etablere et 
nyt og fremtidssikret grundlag for deres virksomheder i 
Nuuk.

Forslagets formål er, på baggrund af en projektansøgning 
til Kommuneqarfi k Sermersooq, at få tildelt råderet over et 
samlet areal ved adgangsvejen på Qeqertat ud til den nye 
containerhavn.

Den direkte anledning er en opfordring fra Kommuneqarfi k 
Sermersooq til virksomhederne om, i stedet for at vente på 
at arealerne bliver opslået ledige og en tildeling af are-
alerne bliver afgjort ved lodtrækning mellem ansøgerne, 
at gå sammen i ansøgning om de ledige byggefelter. Samt 
at gøre dette med i form af projektansøgninger iht. Inatsi-
sartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af lov om 
planlægning og arealanvendelse § 45.

Området er dækket af det gældende kommuneplantillæg 
2B2-3, Qeqertat, Nuuk containerhavn, detailområde B, og 
arealet der søges om, omfatter de i kommuneplantillægget 
nævnte byggefelter 7-10.
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OMRÅDET IDAG

I kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat, Nuuk Containerhavn, er områ-
det udlagt til oplagsvirksomhed og erhvervsområde.

Området henligger i dag som et delvist opfyldt areal. Den største del 
af arealet anvendes i dag til midlertidigt containeroplag, jord- og sten-
depoter samt til henlægning af lystbåde.

Mod vandsiden er området afgrænset af en dæmning og mod landsi-
den er området afgrænset af Qeqertanut der løber forbi Nuuk Imeq og 
fører ud til tankanlægget ved Orsiviik.  

If. m etableringen af Nuuk containerhavn er vejen ført videre og op-
graderet så den kan tage den tunge trafi k fra den ny containerhavn.

LUFTFOTO
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FORSYNINGSFORHOLD

Projektets intention er, så vidt det er muligt, at etablere 
forsyning til alle bygninger i delområde B som én samlet 
og fælles anlægs- og driftsmæssig byggemodning. Dette 
gælder for forsyning med kloak, el, vand og varme.

I en selvstændig bygning på byggefelt 5 etableres en 
fælles teknikcentral, hvorfra forsyningerne fordeles til de 
enkelte bygninger.

I forbindelse med etablering af den nye containerhavn, er 
der etableret nye hovedforsyninger for kloak, el, og vand 
langs Qeqertanut. Disse forsyninger er placeret langs 
vejen på siden med Nuuk Imeq. Det påregnes at tilslutning 
kan ske til disse offentlige hovedforsyningsledninger.

Kloak
Ud for Nuuk Imeq står en brønd med en bundkote, der 
ligger så lavt at det er muligt at tilslutte den nordligst 
liggende bygning til denne. Men da afstanden til den 
sydligste bygning er ca. 350 meter, er det ikke muligt at 
forsyne alle bygninger med afl øb til en kloak udelukkende 
med naturligt fald. Der vil ikke være fald nok på en sådan 
ledning.

Det foreslås derfor at kloakeringen internt på området 
laves med fald mod en pumpebrønd placeret midt i områ-
det og at kloakvandet herfra pumpes via en trykledning un-
der omfartsvejen til den eksisterende brønd på den anden 
side af vejen ud for Nuuk Imeq.

Vandforsyning
Det forudsættes at vandforsyning af området kan tilsluttes 
den eksisterende Ø200 mm vandledning på den anden side 
af omfartsvejen. 

Vandforsyningen føres ind på arealet og forløber i samme 
grav som kloakledningen langs bygningerne. Herfra føres 
stikledninger ind i de enkelte bygninger.

Elforsyning
Det forudsættes at elforsyning kan hentes i eksisterende 
transformerstation i den sydlige ende af området, hvor 
vejen ud til Orsiviik starter.

Forsyningen føres over Qeqertanut, ind i den fælles 
teknikcentral og herfra ud til de enkelte bygninger samt til 
områdets udvendige belysning. 

Varmeforsyning
Det forekommer ikke muligt at tilslutte områdets byg-
ningerne offentlig vandbåret fjernvarmeforsyning. 

Det forudsættes derfor, at der kan etableres afbrydelig 
elvarme med en fælles elektrokedel placeret i en fælles 
teknikcentral og at de enkelte bygninger kan forsynes med 
vandbåret fjernvarme herfra.

Som backup for elvarmen etableres et fælles oliefyret 
kedelanlæg med olietank og skorsten.

BYGGEMODNING

Det forudsættes at byggemodningen af området 
inden for byggefeltet udføres som intern byggemod-
ning af ansøger i det omfang som projektet beskriver. 

Det forudsættes samtidigt at det er muligt at tilslutte 
vej og hovedforsyninger til de offentlige anlæg. 

Fælles varmecentral

Transformatorstation
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ORIENTERING

Bygningernes orientering 
er nord/syd på langs af byg-
gefeltet. Det betyder at facad-
erne mod ”centergaden” vender 
mod vest = eftermiddags/aften-
sol og facaderne med varegård 
og vareindlevering vender mod 
øst, med morgen og formid-
dagssol. 

Facaderne mod de mellemlig-
gende stikveje vender således 
hhv. mod nord og syd.

FREMTIDSSIKRING

Som sikring for at bygningerne 
ikke er fastlåst i et aktuelt 
arealbehov, er der i forslaget 
taget hensyn til at de enkelte 
bygninger hver, på længere sigt, 
kan udvides med ca. 30 %.

På tegninger og illustrationer er 
det den fuldt udbyggede situa-
tion der er skildret.

På den rigtigt lange bane vil der 
være mulighed for at hele area-
let kan forøges til det dobbelte 
ved at opfylde det lavvandede 
område ud til de små øer. 

SOLLYS/SKYGGE

De viste 4 lys/skyggediagram-
mer er repræsentative for 
sollysets, og dermed skyggers, 
vandring henover året. 

Alle situationer er gengivet kl. 
12 middag.

SOL- / SKYGGEFORHOLD

21/12 KL. 12:00 21/3 KL. 12:00

21/6 KL. 12:00 21/9 KL. 12:00

VINDROSE

NORD
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A

B

TERRÆNSNIT 1:2000

VEJ KT 4,3

VEJ KT 4,3

GULV KT 5,0

GULV KT 5,0

DÆMNING 
KT 5,0-6,0

DÆMNING 
KT 5,0-6,0

MIDDELVANDSTAND 
KT 0,0

MIDDELVANDSTAND 
KT 0,0

GAMMEL HAVBUND (SKØNNET) 
KT - 2,1

BELÆGNING
KT 3,5

BELÆGNING
KT 3,5

SNIT A-A

SNIT B-B

 
TERRÆNFORHOLD

Området er opfyldt på gammel søbund og det er afgrænset mod Malenebugten ved en dæmning med overside mellem kote 5 og 6. 
Dæmningen er udført i perioden 1987 til 1990 og den væsentligste opfyldsmængde på arealet er udlagt i samme periode.  

Ifølge de gamle søkort for området er søbunden under det opfyldte areal registreret til at ligge i ca. kote -1 til kote -6, lavest i den nord-
lige ende af arealet, og højest i den sydlige ende.

Det opfyldte areal ligger iht. Asiaqs stedplaner i ca. kote 3,5 som gennemsnit for hele området.
Det vurderes at der vil være behov for en yderligere opfyldning af hele arealet på mellem 1 og 1,5 meter.
Gulvkote i bygningerne skal ligge i kote 5,0 for at der kan etableres et optimalt terrænniveau foran og bagved bygningerne. 

På siden med vareindlevering mod søsiden, skal terrænet ligge 1 til 1,5 meter under bygningernes gulvniveau således at godsindlever-
ing kan ske niveaufrit til/fra lad på lastvogn. Det giver en kote på terrænet på ca. 3,5 til 4 i arealet mellem bygninger og dæmning. 

Qeqertanut der fører til Nuuk Containerhavn har en overside liggende i ca. kote 4,3.
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KYSTLINJE

QEQERTANUT

VAREGÅRD / INDLEVERING

DÆMNING

BYGGEFELT / AFGRÆNSNING / HEGN

SITUATIONSPLAN 1:1000



9

BYGNINGERNE 

De 3 bygningers indhold er naturligvis forskellige, men et fællestræk 
er, at der i større eller mindre grad er tale om kombinerede butiks- og 
lagerfunktioner, og dermed et forholdsvist stort personaleantal.

Det er forslagets idé at de udadvendte funktioner i huset placeres ud 
mod en ”centergaden” således at adgangsforholdene til butikker og 
personaleafsnit ikke blandes med den tunge lastvogns- og container-
trafi k.
 
UDFORMNING
Det er forslagets intention, at de enkelte bygninger i det væsentligste 
fremtræder med et ensartet udtryk i de overordnede linjer, men uden at 
de nødvendigvis skal være 100% ens. 

Der vil være forskellige behov for visuel åbenhed og lukkethed i facad-
er afhængig af de bagvedliggende arealernes funktion. Mange kunder 
og ansatte giver behov for større visuel åbenhed end der hvor der 
overvejende er tale om lagerarealer.

Det væsentligste i forslaget er at fastholde et sammenhængende forløb 
i områdets funktion og bygningernes hovedvolumen.   
 

SKILTNING
Der udarbejdes en fælles manual for skiltning på bygninger og i terræn 
for de 3 bygninger.

De på illustrationerne viste skiltninger er ikke nødvendigvis udtryk for 
et endeligt design, men mere en oplysning om at de vil forekomme.

NORD

CENTERGADE

VAREGÅRD / INDLEVERING
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KØRENDE TRAFIK

Adgang for kunder 
og personale til byg-
ningerne, sker fra den 
interne adgangsvej 
”centergaden” der, inde 
på byggefeltet, forløber 
parallelt med byg-
gefeltets afgrænsning 
mod Qeqertanut.

Den tunge trafi k med 
tilkørsel af varer og 
gods sker på den mod-
satte side af bygningen 
ud mod Malenebugten. 
Kørende adgang her-
for sker imellem byg-
ningerne.

BELÆGNINGER

Langs bygningernes fa-
cade mod centergaden 
udføres fortov med 
kantsten som adskil-
lelse mellem fortov og 
vej. 

Det forudsættes at 
belægninger på ”center-
gaden” og indkørsler 
fra omfartsvejen, 
belægges med asfalt 
og at mellemrummene 
mellem bygningerne - 
samt arealerne mellem 
bygninger og dæmning 
- som udgangspunkt 
belægges med stabil-
grus.

ASFALT

STABILT
GRUS

CENTERGADE

TUNG TRAFIK
LET TRAFIK

AFVANDING

Som udgangspunkt vurderes det, at afvanding af om-
rådet kun vil omfatte nedbør på selve området og kun 
i meget begrænset omfang tilløb af overfl adevand fra 
tilstødende arealer.

Mellem omfartsvejen og byggefeltet udføres grøft 
med afl øb i begge retninger mod hhv nord og syd. 
Afvanding af arealerne i ”centergaden” vil ske til 
denne grøft.

De øvrige arealer imellem husene samt imellem 
husene og dæmningen, vil blive afvandet mod 
dæmningen og ud i Malenebugten. Fra ”centergaden” 
og ud til dæmningen vil der være et terrænfald på 1 
til 1,5 meter, hvilket vil give en optimal afvanding af 
de store arealer.  

BELYSNING 

Belysning af arealerne tættest på bygningerne ud-
føres primært med belysningsarmaturer placeret på 
bygningerne. Dette omfatter fortovet og indgange på 
centergaden samt øvrige indgange, porte og sluser.

Langs ”centergaden” etableres der belysning af vej 
og parkeringsarealer med parkarmaturer på master 
langs den ydre afgrænsning af ”centergaden”.

På arealet mellem bygninger og dæmning etableres 
pladsbelysning på master i terræn.   

FUNKTIONER

De primære funktioner i bygningerne vil være butik- 
lager og frysehusfunktioner med tilhørende adminis-
trations- og personalefunktioner. 

Det vurderes at der vil være et samlet medarbejder-
antal i de 3 bygninger på mellem 40 og 50.
Derudover vil der være et samlet antal kundeekspedi-
tioner i bygningerne på mellem 200-250 om dagen.
 
Hertil kommer en daglig til- og frakørsel med con-
tainere og større lastbiler imellem den ny container-
havn og disse 3 nye bygninger.

Butikker og ekspeditionsarealer etableres i byg-
ningernes stueetage orienteret mod ”centergaden”. 
Administrations- og personalefunktioner etableres 
overvejende på en indskudt etage over butiks- og 
ekspeditionsarealerne. 

  

AREALER

Et indledende arealprogram tilsiger, at der som ud-
gangspunkt er et samlet arealbehov på ca. 8.600 m² 
svarende til et bebygget areal på ca. 7.250 m².

Tegninger og illustrationer viser de fuldt udnyttede 
byggefelter på ialt 11.300 m²
   
KONSTRUKTIONER

De primære arealer i bygningerne er store lagerhaller 
med en udvendig facadehøjde på mellem 10 og 12 m. 
Hovedkonstruktionen vil være en stålkonstruktion 
der beklædes med isoleringselementer på facader 
og tag. På disse opsættes profi lerede stålplader som 
afsluttende ydre beklædning. Tage vil fremstå fl ade 
med indeliggende tagnedløb.

Funderingen er punkt-/pudefundamenter med isolere-
de terrændæk.  

MATERIALER

Materialer på facader er som udgangspunkt ved-
ligeholdelsesfri stålpladebeklædning der afspejler 
bygningernes brug og belastning. Bygningernes 
størrelse tilsiger enkle hovedvolumener, hvor det er 
facadernes kulør, opdeling og detaljering omkring 
hjørner og vinduer, der vil give bygningerne deres 
ydre karakter. 

UDENDØRS OPHOLDSAREALER

De store bygninger og de rummelige udearealer der 
vender mod centergaden tilsiger at der kan etableres 
arealer, hvor der gives mulighed for at tage en pause 
på en bænk i eftermiddagssolen. 

INDHEGNING

I et senere projektforløb vil det blive afklaret i hvilket 
omfang der ønskes indhegning af særlige arealer om 
varegårde og lignende. varegårde og lignende. 

Langs ”centergaden” eta-
bleres parkeringspladser for 
kunder og personale, og mod 
bygningernes indgangsfacade 
etableres et fortov med afsæt-
nings- og påstigningsplads 
for mindre biler.

Den tunge trafi k med tilkørsel 
af varer og gods sker på den 
modsatte side af bygningen 
ud mod Malenebugten. Køren-
de adgang herfor sker imellem 
bygningerne.

Langs ”centergaden” eta-
bleres parkeringspladser for 
kunder og personale, og mod 
bygningernes indgangsfacade 
etableres et fortov med afsæt-
nings- og påstigningsplads 
for mindre biler.
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 2017  2018  2019  2020
Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec JAN FEB MAR 2 kvt 3 kvt 4 kvt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt
18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ansøgning om arealreservation
Politisk/adm. behandling
Høringsperiode I  6 UGER

Politisk/adm. behandling  4 UGER

Arealreservation  1 UGE

Kommuneplantillæg  6 UGER

Politisk/adm. behandling  6 UGER

Høringsperiode II  6 UGER

Politisk/adm. behandling  6 UGER

Arealtildeling  1 UGER

Byggetilladelse  4 UGER

Projektering  Kommuneplantillæg  Projektforslag  Myndighedsprojekt  Detailprojektering

Forbelastning på terrænopfyld
Kloak, vand og varmeforsyning
Terræn og belægninger
Bygning 1  April 18 til sep 19 = 18 mdr

Bygning 2  Okt 18 til marts 20 =18 mdr

Bygning 3  April 19 til Sept 20 = 18 mdr

SIGNATURFORKLARING:

PROJEKTERING
MYNDIGHEDSBEHANDLING AREALMYNDIGHED/KOMMUNEPLANTILLÆG
MYNDIGHEDSBEHANDLING BYGNINGSMYNDIGHED/BYGGETILLADELSE
BYGGERI

UDFØRELSESTIDSPLAN

Det er ikke ansøgers hensigt at projektet skal udføres i etaper, 
men størrelsen af det samlede anlæg nødvendiggør en vis for-
skydning i processen. 

Som illustreret i udkastet til hovedtidsplan startes med bygn-
ing 1 længst mod syd og de øvrige 2 bygninger opstartes med 
6 måneders forskydning. 

I udkastet til hovedtidsplanen forventes det samlede byggeri at 
stå færdig ved udgangen af 2020.

3
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LOKALISERING, VIEWS
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