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Projektbeskrivelse
”Nuuk Icefiord Lodge” bliver en bæredygtig helårs of-grid luksus-vildmarkscamp ved isfjorden bag Kapisillit.
Placeringen er unik med udsigt til både høje fjeldtinder og isfjorden. Omdrejningspunktet er en
luksusrestaurant på toppen af halvøen med 360-graders panoramaudsigt. Omkring restauranten bygges 50
luksushytter, alle med udsigt til isfjorden. Ti af hytterne gøres særligt attraktive med ekstra sovepladser,
samt ude-pool/spa på terrassen, hvor man hele året kan ligge og nyde en drink med udsigt til isfjorden.
Alle bygninger og installationer bygges og konstrueres, så lodgen kan være i drift hele året. Selv i den
grønlandske vinter.
Bæredygtighed bliver kernen i projektet. Med en placering midt i naturen, skal man naturligvis passe godt
på den. Det kommer til at gælde alt fra logistik, byggeri, daglig drift, vedvarende energikilder og
affaldshåndtering. For at sikre bæredygtigheden bliver den nyeste teknologi anvendt. Både indenfor
solenergi og anden teknologi der kan hjælpe. Det bliver uddybet i senere afsnit.
Ud over, at selve turen og opholdet i både hytter og restaurant bliver en unik oplevelse, som man vil rejse
langt efter, så vil der også blive en række aktiviteter og udflugter både sommer og vinter. Både til dem der
ønsker ekstrem adventure, og til dem der vægter oplevelsen mere end sværhedsgraden.
De krav vi stiller til byggeriet, bliver de skrappeste krav der endnu er set i et grønlandsk byggeri i forhold til
både materialevalg og tekniske løsninger. Det gøres både for det globale miljø og klima, indeklimaet i
hytterne og i forhold til mulig genanvendelse af byggematerialerne. Vi er medlem af UN Global Compact og
lever op til de høje standarder, der skal til i fremtidens turismeprodukter.
Nuuk Icefiord Lodge kommer til at styrke både Nuuk og Kapisillit. Nuuk bliver styrket, fordi alle udenlandske
gæster i lodgen også vil tage overnatninger i Nuuk, og dermed øge turismen i Nuuk. Kapisillit bliver styrket
fordi logistikken bliver planlagt således, at der er brug for lokal arbejdskraft i bygden.
Nuuk Icefiord Lodge har potentiale til at blive den største enkeltstående attraktion i Grønland på
helårsbasis.

Principskitse

Koncept
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Konceptet er en eksklusiv luksus-lodge for turister i Nuuk-området, som henvender sig til et kræsent
internationalt og købedygtigt publikum, der sætter pris på at bo lige midt i den storslåede natur i hytter
med høj komfort. Dette segment findes både lokalt i Nuuk og hos turister i byen. Og med den kommende
lufthavnsudvidelse vil dette segment blive større, da tilgangen til Nuuk bliver hurtigere og lettere.
For at oplevelsen bliver helt unik er det væsentligt, at hytterne ligger spredt og alle får en uforstyrret visuel
oplevelse mod isfjorden. Lodgen er et sted, hvor man oplever den totale stilhed. Stilheden kan nydes fra
luksushytterne, den trestjernede gourmetrestaurant og de mange oplevelser området tilbyder.
Transporten mellem Nuuk og Kapisillit sker nemt og komfortabelt med hurtiggående Targa´er og
helikoptere. Fra Kapisillit til lodgen skal elektriske ATV´er, og måske elektriske snescootere, bringe
gæsterne det sidste stykke, der er 3-6 km, afhængigt af på hvilken landgangsbro gæsterne bliver sat af på.
Sejlturen fra Nuuk til Kapisillit tager ca. to timer. Havnen i Kapisillit kan holdes åben hele året selv med
islæg på fjorden. Om sommeren kan man altså sejle tættere på. Bådtransporten til og fra Nuuk vil ske i
samarbejde med lokale aktører.
Det bliver kort sagt en oplevelse der vil få selv de mest berejste mennesker til at tabe mælet og få en
enestående oplevelse de ikke finder andre steder, og som bliver helt unik i både Grønland og resten af
rejsebranchen.

Panoramaudsigt fra Nuuk Icefiord Lodge
Nord

Syd
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Glacier Lodge Eqi

Ilimanaq Lodge

Hvem står bag?

En investering i denne kaliber kræver et samarbejde imellem flere parter, der både har kapitalen og
erfaringen til det. Derfor er Air Greenland koncernen og Topas Explorer Group gået sammen om denne
store investering. Netop dette samarbejde er allerede godt afprøvet i World of Greenland, hvor man
allerede har bygget to vildmarks-lodges; nemlig Glacier Lodge Eqi og Ilimanaq Lodge med samlede
investeringer på over 40 millioner kroner. World of Greenland bliver det selskab, som bliver ansvarlig for
Nuuk Icefiord Lodge, da man her har ekspertisen både til at bygge projekter af denne kaliber, og bagefter
også drive dem.
Nuuk Icefiord Lodge vil blive en del af et 100% grønlandsk aktieselskab med base i Nuuk, og alle skatter
betales i Grønland – både A-skat og firmaskat. Der forventes en årlig omsætning på mere end 50 millioner.
Med en helårsdrift vil der også være mange arbejdspladser både med at drive lodgen, lave udflugter, sejle
gæsterne frem og tilbage, samt den ekstraomsætning det skaber på hoteller, restauranter og andre
turismeoperatører i Nuuk. Alle gæster vil tage mindst to nætter ekstra i Nuuk i forbindelse med rejsen til og
fra lodgen.
Samarbejdet imellem Air Greenland koncernen og Topas Explorer Group har særligt fokus på SIKKERHED,
KVALITET, UDVIKLING og CSR.
SIKKERHED – sikkerhed er vigtigst. Både for gæsterne og de ansatte. Oplevelser er naturligvis også vigtige,
men det er vigtigst, at alle kommer sikkert hjem efter alle slags oplevelser.
KVALITET – Gæsterne har høje forventninger. De har betalt en høj pris, og har rejst mange steder i verden.
Det er derfor vigtigt, at alle oplever kvalitet i turene. Alt fra gode råvarer til maden, dygtigt personale, rene
værelser etc.
UDVIKLING – Det er ikke kun vigtigt, at vi gør det godt i dag og i morgen. Det er også vigtigt at vi gør det
godt næste år og om ti år. Vores konkurrenter – specielt i udlandet udvikler sig meget. Så hvis vi ikke følger
med, mister vi kunder.
CSR – Det skal komme lokale til gode, skabe gode arbejdspladser, være klima- og miljøvenligt, styrke den
øvrige turismebranche i området og arbejde med FN´s verdensmål. Både Air Greenland og Topas Explorer
Group er tilsluttet FN´s Global Compact, der er et forpligtende samarbejde om disse vigtige emner.
Samarbejdet imellem de to koncerner, der også tæller flere rejsebureauer vil sikre, at der også rent faktisk
kommer gæster til lodgen. Ofte ender gode ideer med, at det faktisk er svært at skaffe kunder. Men med
de salgsplatforme, der er tilgængelige i samarbejdet, vil det nye brand hurtigt kunne opbygges, og en stabil
belægningsprocent opnås.

4

Placering
Koordinat: 64.4682797, -50.1708015

Nuuk Icefiord Lodge
Kapisillit

Nuuk
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Visualisering af en hytte i Nuuk Icefiord Lodge

Hytterne
Hytterne er tegnet med inspiration fra den grønlandske tørvehytte i både form og udtryk. Med de
skråtstillede ydervægge og naturlige farver, der diskret falder ind i naturen. Ud over enkel, arktisk,
bæredygtig arkitektur, er det udsigten inde fra hytterne, der er attraktionen.
Facaderne beklædes med beklædningsplade med integrerede ’usynlige’ og matte solceller, den nyeste
udvikling indenfor vedvarende energi. Et materiale der af udseende minder om sort naturskiffer. Resten af
hytten bliver beklædt med forskallingsbrædder af naturlige og holdbare materialer som lærk eller
akacietræ. De bliver ikke malet, men skal henstå til enten naturlig patinering i grålige nuancer eller en
brændt konserveringsteknik, som vikingerne også brugte, der giver en mørk overflade.
Sternerne på sider og gavle kommer til at fremstå i en mat mørk farve med forpatineret zink.
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Valg af materialer
I valget af materialer vil der blive taget højde for en mængde parametre.
- Cradle-to-cradle certificering.
- Svanemærket eller lignende miljømærkninger.
- Patineringsudvikling i de omgivelser ved Kapisillit.
- Slidstærkt ved hårdt brug.
- Passer udtryk til den stilen i området.
- Så lidt vedligeholdelseskrævende som muligt.
- Alle bygninger og materialer skal opfylde kravene til både vind- og snelast for konstruktioner i Grønland.
- I så stor udstrækning som muligt ingen kunstige materialer. Lidt plastik er dog umuligt at undgå i de
tekniske installationer. Men i det meste andet er det muligt at bruge naturlige materialer, som træ, sten og
glas, der sørger for et godt indeklima og et minimum af belastning af naturen, og efter endt brug.
Alle bygninger bliver nøje indpasset i terrænet efter besøg på stedet og placeret efter områdets topografi.
To hyttetyper
Der laves to hyttetyper: komforthytter (40 stk) og Poolhytter (10 stk). Hovedindtrykket ved begge hytter er,
at man møder en smuk men lidt anonym hytte udefra, men når man træder ind, så er det et meget
moderne rum, hvor udsigten i panoramavinduer slår benene væk under gæsten. Hytterne skal placeres, så
de andre hytter generes mindst muligt. Hytteafstand mindst 15 meter.
Vedhæftet findes:
• Situationsplan
• Områdeplan
• Situationssnit
• Plan og opstalter af projektet
• Rumlige illustrationer

Hytterne får alle de funktioner man kender fra et ”normalt” hotelværelse / lodgehytte:
• Integreret ”usynligt” solcelleanlæg i taget – der producerer strøm til hele lodgen.
• Forbrændingstoilet – der helt overflødiggør udslip af ”brunt” spildevand i fjorden.
• Recirkulationsbad – der kun bruger 3-5 liter vand på et bad.
• Håndvask
• Gulvvarme
• Mulighed for opladning af telefoner etc.
• Mulighed for at lave kaffe/the
• LED belysning
• Kølesystem på de varme sommerdage
• Ekstravarme på de kolde vinterdage
• Automatisk udluftningssystem, der sørger for godt indeklima
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Materialebeskrivelse
Konstruktioner
FUNDAMENTER
Træsøjler forankret ned i fjeldet.
YDERVÆGGE
Bræddebeklædning - f.eks. Lærk eller akacie til naturlig patinering.
Isoleret stimmelkonstruktion
Indvendig bræddebeklædning
TAG
Tagpap med lister - Solceller
Isoleret spær konstruktion
Loftsbrædder
GULVKONSTRUKTION
Gulvbrædder/Gulvbelægning i egetræ
Bjælkelagskonstruktion på træstolper
TERRASSE
Terrassebrædder på bjælkelagskonstruktion
VINDUER
Klart glas med mørke karme og rammer
STATIK
Hytterne er dimensioneret efter beregningsregler gældende for Grønland

Tekniske installationer

OPVARMNING
Elektriskopvarmning med solceller
placeret på taget af hytterne
ISOLERING
Hytterener er isoleret efter gældende
krav i bygningsreglementet.
VENTILATION
Mekanisk ventilation fra bad og toilet rum
Mekanisk ventilation i opholdsrum

Den avancerede teknik bag en hytte,
se også bilag
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Servicebygninger

(Se bilag for principskitse)
For at drive lodgen kræves en række servicehuse og funktioner.
Servicehusene bygges i traditionel stil efter samme principper som hytterne. Ydervægge med en
træbeklædning og solcelletag, der fremstår som mørk skiffer.
Hovedbygningen tænkes som smuk bygning med panoramavinduer og en cirkelformet bygning ud til
Kangersuneq/isfjorden. Hovedbygningen skal indeholde:
• Restaurant, bar
• Reception
• Toiletter
• Kontor, personalerum og personaletoilet
• Lille rengøringsrum
• Køkken inkl. fryser og nærlager

Skitse restaurant
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Køkken
Køkkenet skal naturligvis godkendes og leve op til kravene fra myndighederne til et industrikøkken.
Optimerede arbejdsgange, så vi har så lille vand og energiforbrug som muligt. Køkkenet skal kunne lave
mad til 120 gæster.
Der vil være behov for tre tekniske servicebygninger til: El, vand og gråt spildevand. Dertil en
servicebygning der indeholder:
• Få personaleboliger, til dem der har døgnvagter
• Udflugtsudstyr
• Driftslager
• Garage /opladning ATV mm.
• Affaldssortering
• Rengøringsdepot
• Depot sengetøj mm
• Væksthus
• Trailer med brandslukningsudstyr

Se bilag

Energianlæg
Denne enhed forsyner hele lodgen med strøm. Den strøm der produceres på alle solcellerne på hytter og
andre bygninger samles her og distribueres til forbrug eller til ladning på et batterilager.
Det er også planen at teste en type små vindmøller, der allerede har vist deres duelighed på Antarktis.
Strømmen derfra vil også komme til dette energianlæg, og herfra fordelt til enten forbrug eller
batterioplagring. I de perioder, hvor sol og vind ikke 100% kan dække el-behovet vil en back-up-generator
træde til.
Da vi forventer at kunne producere det meste energi med sol og vind, vil denne ikke belaste miljøet
væsentligt.
Vandforsyning (Se bilag for principskitse)
Der er ingen nærtliggende sø, så vandforsyningen bliver fra et omvendt osmoseanlæg, der bruger havvand.
Ud over at fjerne saltet, så renses vandet med både fysiske filtre og UV-lys. Vandet vil blive godkendt af
veterinærmyndighederne, og årligt testet af Vandlaboratoriet på SANA.
Det ansøgte projekt giver derfor ikke anledning til vandforsyningsmangel i hverken Kapisillit eller
nærtliggende søer.

Se bilag
Spildevand
Da alle toiletter er forbrændingstoiletter, er der kun gråt spildevand til udledning igennem filtreret
rørledning til fjorden. Derfor er der ingen lugtgener for gæster og beboere i området. Det vurderes, at det
ikke vil påvirke miljøet.
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Gangbroer
Alle hytter er forbundet af et system af gangbroer der leder op til hovedbygningen. Gangbroerne har også
den funktion, at de skjuler rør og ledninger til vand, kloak og el.
• Der skal være en adskillelse i
konstruktionen af gangbroerne og
hytterne, så der ikke kommer støj i
hytterne, når andre går på gangbroerne.
• Der skal være indlagt LED-lys, så man
ikke træder forkert om vinteren.
• De skal have en overflade, så de ikke er
glatte i regnvejr.
• De skal have en overfalde, så man kan
rydde sne med både skovl og kost.
• De skal have en farve, så de ikke er
fremtrædende i naturen
• Stiføringen skal nænsomt følge
landskabets kurver.
• Der skal kunne køre en vogn rundt
imellem hytterne med rengøring,
sengetøj etc.

Eksempel på vellykket naturlig stiføring fra Sermermiut, Ilulissat
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Bæredygtighed
Målsætningen er helt klar. Nuuk Icefiord Lodge skal være
100% CO2-neutral. Et ”of-grid stand-alone” anlæg der
kombinerer den nyeste teknologi på innovative måder.
Lodges findes allerede i Grønland, og i andre øde områder
af verden. Men ingen lodges har endnu løst de
udfordringer, der vil blive løst i Nuuk Icefiord Lodge. En
helårs arktisk turisme lodge, hvor energien produceres
lokalt, brugsvandet produceres i et afsaltningsanlæg ved
omvendt osmose – og helt nye tekniske løsninger tages i
brug. Det bliver en udfordring at frostsikre anlægget, og
producerer energi med sol og vind.
Ingen har endnu prøvet forbrændingstoiletter på
kommercielle projekter.
Ingen har endnu ikke prøvet recirkulerende brusesystemer i
logdes.
Ingen har brugt de integrerede solcelleløsninger i Arktis endnu.
Flere faser for energiforsyningen
Energinettet kommer i flere faser. I fase 1 kommer der solceller på alle tage i hele lodgen samt en eller to
vindmøller. Det vil sikkert ikke kunne dække hele energiforbruget om vinteren. Man kan regne på, hvor
meget energi der kan produceres og hvor stort forbruget vil være. Men regnestykket har så mange
ubekendte, at den eneste løsning er at få noget data fra den daglige drift. Derfor vil man efter et til to års
drift kunne begynde at regne på data, og se hvordan man opnår de sidste procenter til 100% bæredygtig
drift. Ud over sol- og vindenergi kan man også kigge på fjeldvarme, brint og andre teknologier der er under
udvikling.
Vi har erfaringer fra andre lodges – f.eks. Glacier Lodge Eqi, at solenergi kan dække behovet 100% i
sommermånederne.
Spare på energien
Når den bæredygtige strøm er en begrænset ressource, så er der andre metoder til at spare på strømmen.
Det gælder god isolering, energibesparende anlæg og installationer. Og det handler om gode procedurer
for både ansatte og gæster til at forbruge mindst muligt.
Transport
Transporten imellem Kapisillit og lodgen vil kunne gøres både lydløst og CO2-frit. Både ATV´er og
snescootere laves nu som el-drevne, og med den relativt korte afstand er det muligt at sætte det i system
med drift og opladning.

Restaurant
Råvarerne i restauranten vil være baseret på lokale råvarer. F.eks. et godt samarbejde med den lokale
fårefarm, lokalt skudt rensdyr. Tæt på fiskes ørred, laks, rødfisk, makrel og torsk. Og mange andre
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spændende råvare kan findes i området. Så der skal laves aftale med lokale om at kunne indhandle råvarer
til lodgen. Der lægges vægt på at bruge så få importerede råvare som muligt.
Affaldshåndtering
Alt affald – både brandbart og ikke-brandbart affald samles sammen og fragtes tilbage til
affaldshåndteringen i Nuuks renovationsordning.
Affaldshåndteringen vil blive optimeret med et mål om, at nedbringe mængden af affald, der ikke kan
genanvendes. Det vil sige, at vi arbejder med at nedbringe mængden, der går til forbrænding og
deponering, for dermed at øge mængden af affaldet til genanvendelse. Det er et vigtigt parameter for
lodgen, at arbejde henimod mindre affald. Plastik blive udfaset i den grad det er muligt.
I Nuuk sorteres pt efter følgende kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glas – fx flasker, glasemballage, drikkeglas og vinduesglas
Metal og jern – fx tomme dåser, stel til jern og møbler i metal/jern
Papir og pap
Rent pap
Deponeringsegnet affald – fx keramik og porcelæn, marmor, spejle og fliser
Stort og småt brændbart
Forskellige former for byggeaffald og træ
Dæk og miljøbehandlede køretøjer
Køle-/fryseskabe
Farligt affald – herunder elektronikaffald og hårde hvidevarer, batterier og maling

Det ansøgte projekt vil derfor ikke give anledning til affaldsdeponering i området, eller problemer med
affald på anden vis.

En vindmølletype har vist sin holdbarhed under ekstreme forhold – her på Antarktis
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Tidsplan
Ibrugtagning

Kvartal
Myndighedsbehandling –
Godkendelser– Arealtildeling –
Byggetilladelse - planlægning
Grusvej / ATV-vej etableres

2020
1
2
X
x

3
x

4
x

2021
1
2

Bygge fundamenter til hytter og
servicebygninger
Byggematerialer fragtes til
byggested
Byggeri af hytter og servicehuse
Sidste godkendelser skal være klar:
Alkoholbevilling,
veterinærmyndighed, brandtilsyn,
arbejdstilsyn,
Ibrugtagningstilladelse etc.

3

4

2022
1
2

3

4

2023
1
2

3

4

x
X

x

x
x
x
x

x

x

Ibrugtagning

x

Skiltning
Der bliver ikke brug for den store skiltning, da der kun er en eller to afsætningspunkter og en vej.
Mødestedskilte
Ved havnen i Kapisillit bliver der brug for et mødestedsskilt, så gæsterne ved hvor de skal gå hen fra
båden og mødes med den chauffør der skal køre dem til lodgen.
Vejvisningsskilte
Man kunne sætte et enkelt skilt med pil og afstand til lodgen.
Hyttenumre
I selve hytteområdet med de 50 hytter bliver det nok nødvendigt med nogle små diskrete skilte, der
hjælper gæsterne til at finde det rigtige hyttenumre.
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Anløbsforhold og vej / byggemodning
Salik Hard fra Colourful Nuuk er projektleder på en sag omkring forundersøgelse af etablering af en vej
mellem Kapisillit, Isfjorden og Neriunaq. Den sag følger vi naturligvis med spænding, og bidrager med de
informationer der måtte være relevante.
Det er også tanken, at der skal være en lille sommerponton på selve halvøen ved lodgen. Denne ponton
skal f.eks. bruges til isfjordssejladser, og måske enkelte leveringer af gods, der skal sejles hele vejen.
Den dialog er i gang, og her er en principskitse på vejføring:
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Kapisillit
Så snart projektet ”Nuuk Icefiord Lodge” er godkendt og bliver iværksat, så vil en af de første og vigtigste
opgaver være, at få en dialog med borgerne i Kapisillit. Det bliver vigtigt med en god borgerinddragelse og
et godt samarbejde. Lodgen kan være med til at styrke Kapisillit på mange måder, og vil sikre bygdens
eksistens i mange år frem.
Der vil komme en daglig og hurtig skibsforbindelse imellem Nuuk og Kapisillit det meste af året.
Med 50 hytter bliver Nuuk Icefiord Lodge også en stor arbejdsplads. Alene driften af lodgen vil være 40-50
ansatte. Dertil kommer sejlads og guider til oplevelser, som man sagtens kunne forestille sig udføres af små
lokale iværksættere. Der vil være en mængde af både faglærte og ufaglærte job. Eksempler kan nævnes:
• Chauffører til ATV´er og snescootere
• Rengøringspersonale
• Køkkenpersonale
• Vaskeri
• Guider
• Servicearbejdere
• Kokke
• Tjenere
Det er også med i overvejelserne at placere nogle af lodgens logistiske faciliteter i Kapisillit. Det kunne
være:
• Personaleboliger
• Værksted, ATV / snescooter-garage
• Hovedlager til frost og tørvarer
• Vaskeri
• Køkken til grovforberedning

16

Aktivitet / oplevelsescenter
Hytter og restaurant skal i sig selv være en oplevelse turister vil rejse langt efter. Men området har mange
oplevelsesmuligheder at bygge på. Området er egnet til mange typer af oplevelser. Både til dem der kan og
vil selv, og som dem der vil med på arrangerede ture. De mulige aktiviteter, udflugter og oplevelser skifter
med årstiden. Men der er på alle årstider muligheder for at få gode oplevelser med hjem. Her er eksempler
på nogle af de oplevelser der kan laves.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sejlture i isfjorden
Vandreture langs isfjorden
Topbestigninger
Fiskeri i fjord og elv
Vikinge/nordbo-historier
Langrendski
Hundeslæde – måske med Husky-hunde
Isfiskeri (fra lille hul i havisen)
Fuglekiggeri (spændende fugleliv med blandt andet ørne)
Snesko
Det kolde gys – med sauna og spabad.
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Projekter vi er inspireret af
Ud over de lodges vi allerede driver lader vi os også inspirerer andre steder. Særligt i Norge er de gode til at
bygge nogle spændende hytter, som både passer godt ind i naturen, og som samtidig har en wow-effekt, som
gæster vil rejse langt for at opleve. Her er nogle eksempler på det.

Malangen, Norge

Manshausen, Norge
Juvet Landskabshotel, Norge

Manshausen, Norge
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World of Greenlands eksisterende Glacier Lodge Eqi – 90 km nord for Ilulissat
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World of Greenlands eksisterende Ilimanaq Lodge – 20 km syd Ilulissat

20

Topas Eco Lodge I Vietnam

21

Queentowns Lake, New Zealand

Spa-oplevelser med udsigt giver en
ekstra dimension til oplevelsen.

Adelboden, Schweiz
Topas Eco Lodge, Vietnam
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Igloerne ved Hotel Arctic, Ilulissat. Ejet af Air Greenland.
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Bilag
På de efterfølgende sider følger bilag.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Projektleder
Espen Andersen
Mail: ea@topas.dk
Telefon: +45 71 71 67 67

Referencefoto integrerede solceller
Her ser man et hus der har det nye integrerede solcelletag. Man kan ikke se
solcellerne. Taget fremstår i matsort uden genskin. Det er det danske firma
Solartag.nu der producerer taget, og hvis tag er vist her på billedet.
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3D visualisering af en hytte i Nuuk Icefiord Lodge
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Vandproduktion – principskitse - Nuuk Icefiord Lodge
Når anlægget skal dimensioneres, så er der flere faktorer i spil ud over det åbenlyse forbrug.
Tre parametre på energiforbruget:
• Vandets temperatur (helst over 1-2 grader).
• Saltindhold (normalen er 3,5% - skifter det sommer/vinter?) Forventer lavere indhold i isfjorden.
• Siltindhold. Er siltindekset over 3-5, så skal der et ekstra led med ultrafiltrering.
Der er to grunde til at overdimensionerer anlægget lidt:
• Forsyningssikkerhed.
• At kunne producere vand i de perioder, hvor vi har mest strøm til rådighed.
Afsaltningsdelen
Effektforbruget fra motorerne vil afhænge af om de er 1 eller 3 fasede, samt hvilken temperatur og
saltindhold vandet har. Hvis man ser bort fra den store enhed kan man som worst case regne med at en 1
faset motor i den størrelse har en virkningsgrad på 75 %. Afsætte 2 kW og så tage det som positivt når den
faktisk ikke helt bruger dette.
Drift
Filterskifter fra månedsvis til halvårlig.
Afsaltningsdelen holder til 10 års drift. Efter 5 år; service pumpe og membran.

Principskitse afsaltningsanlæg

1) Havvand ind
2) Forsyningspumpe (typisk 1 KW)
3) Forskellige filtre (ultrafiltration, sandfilter, forfilter etc. ) Måske også opvarmning af vand?
4) Omvendt osmose (Længde 1,5 meter, bredde 60 cm – kan installeres over hinanden) 50-60 bars tryk.
5) Vandtank – evt. recirkulerende med UV behandling. Måske 2-5 kubikmeter
6) Evt. UV-behandling og kulfilter
7) Pumpe brugsvand ud (typisk 1 KW)
8) Udtag til brugsvand.

1

2

3

4

5

6

7
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Nuuk Icefiord Lodge
Principskitse teknisk anlæg hytte

Teknisk anlæg placeres i et lydisoleret rum bagerst i hytten
WIFI

Vand kommer fra rørføring direkte fra vandhuset. En pumpe skal
måske monteres, da bruser kræver vandtryk på 3-10 bar – også fra
varmt vand. Gråt spildevand tømmes i rørføring til spildevandshus.

Elektricitet
Forbrugsvand
Varmt brugsvand

Rørføring til både forbrugsvand og gråt spildevand isoleres og
opvarmes med el.

Grå spildevand
Varm frostfri væske

Pumper styres centralt, så de så vidt muligt kun kører når gæsterne
ikke er i hytterne, og vi har mest solenergi.

El – til og fra
centralsystemet

Gråt spildevand ud

Varmtvands
-beholder

Brugsvand ind

Luft til væske
varmepumpe

Buffertank med
varmelegeme

Måske tryktank

Toilet
Recirkulations
brusesystem

Luft til luft
varmepumpe
Til:
Ekstravarme
Ventilation
Køling

Håndvask

Gulvvarme
Forbrændingstoilet
Ekstra varmekilde til
hurtig opvarmning
Øvrige forbrug:
Lys, stikkontakter,
vandkogning,
opladning etc… Adgangskontrol til
hoveddør

