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Ansøgning om arealtildeling 
Byggefelt i delområde 2B2-3, Nuuk.  

Nuuk, den 9. januar 2017 

Indledning 
Usisaat beskæftiger sig med transport, herunder flytninger og spedition, driver et 
autoværksted og en genbrugsafdeling med egen fabrik, sorteringsmuligheder og en 
udviklingsafdeling, kaldet Usisaat 2020. 
 
En placering af Usisaat ved det nye havneområde i Nuuk er essentiel for udvikling af 
virksomhedens nuværende kerneforretning, ved en naturlig synergi med den nye havn, 
og vil desuden give plads til realisering af visionerne for Usisaat 2020, hvor store arealer 
og direkte adgang til vand/hav er nødvendig, både til produktion og båd hotel. 

 
Vision for Usisaat 2020 
Ud over vores nuværende kerneområder, vil vi lave ikke forurenende, CO2 
begrænsende, bæredygtig produktion. En række af de nye initiativer ligger i direkte tråd 
med ambitionerne i den af Kommunen vedtagne Hovedstadsstrategi. Usisaat ønsker ved 
lokal produktion at skabe større indtjening, flere arbejdspladser og nye innovative 
eksportmuligheder for Grønland. Vi ønsker desuden, som en udvikling af vores 
nuværende kerneområde, at lave nye løsninger til opbevaring, hvorved vi blandt andet 
kan bidrage til oprydning af de mange fritstående containere og både, som står rundt 
omkring i byen. Alle aktiviteter skal foregå bag pæne facader med bæredygtige 
materialer til glæde for medarbejdere og omgivelser, designet i samarbejde med 
kvalificerede rådgivere.  
 

Konklusion 
For at kunne realisere visionerne for Usisaat 2020 og bibeholde de eksisterende 
kerneforretningsområder, er det nødvendigt med en tæt beliggenhed til den nye havn, 
direkte adgang til vand/hav, samt mulighed for ekspandering.  
 
Delområde 2B2-3 er helt ideelt til vore behov, da vi også har brug for et større område 
til oplag. Ved at samle Usisaat ét sted, kan vi effektivisere og minimere vore udgifter, 
således vi har mulighed for at igangsætte rentable produktioner (se bilag 1, tegning 
bogstav A, B, C og D). 
 
Usisaat er allerede i dag én af de større grønlandske virksomheder. Vi ønsker at bidrage 
til erhvervsudviklingen i Kommuneqarfik Sermersooq, med resultat i større indtjening og 
flere arbejdspladser, ved at skabe nye produktions- og eksportmuligheder for Grønland. 
 
Vi ønsker at opføre 6.100 m2 bygninger. Vi har brug for de resterende arealer til 
oplagsplads til blandt andet gletsjermel. Byggeriet ønskes påbegyndt i 2017 og etapevis 
opført i perioden 2017 – 2020. 
 

De næste sider beskriver de ønskede aktiviteter på areal i delområde 2B2-3 samt 
beskrivelse af de planlagte byggerier. 
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Beskrivelse af aktiviteterne 
Byggefelt i delområde 2B2-3, Nuuk.  
 

Flytte- og Speditionsfirma 
Usisaats nuværende kerneforretninger er Flytte- og Speditionsafdelingen, som i den 
grad benytter sig af havnefaciliteter ved afhentning og levering af gods ved Royal Arctic 
Line. Usisaat har Hovedkontor i Nuuk og afdelinger i Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og 
Qaqortoq, men dækker hele Grønland samt til/fra Danmark og Udland ved hjælp af 
Partnere. Usisaat er eksklusive agenter for det internationale speditionsfirma LEMAN, 
søfragt og luftfragt. 
 
Usisaat har en stor andel af transporten fra og til Royal Arctic Line. I Nuuk transporteres 
alle typer containere samt stykgods mellem havn og Usisaat med Lastbiler. På 
nuværende tidspunkt belastes byen af en transport på 2,18 km fra havn til Usisaat alene. 
Dette forværres yderligere i fremtiden, når den nye havn tages i brug, hvis Usisaat 
beholder sin nuværende placering, hvor afstanden vil blive 4,52 km, da det ikke er 
muligt at køre igennem tunnellen med vore biler. Ved tildeling i delområde 2B2-3 
minimeres denne transport markant til 500 meter og vil ikke være til belastning for den 
øvrige by samt trafik, da transporten alene vil foregå ved selve havneområdet. 
 

    
2,18 km        4,52 km    0,20 km 
 

Entreprenør- og Autoværksted 

Usisaat har eget Entreprenør- og Autoværksted, som ud over at vedligeholde Usisaats 
bilpark også servicerer eksterne kunder. I dag er dette værksted afsides belæggende fra 
resten af Usisaat, hvilket ikke er optimalt for driften. Vi ønsker større faciliteter, specielt 
for at kunne imødekomme efterspørgslen efter et entreprenørværksted til store 
maskiner. 

 
Opmagasinering og Lagerhotel 
Ud over Flytte- og Speditionsafdelingen bruger Usisaat i dag store arealer til 
Opmagasinering af bohave samt speditions gods. I dag er opmagasineringsfaciliteterne 
fordelt på tre haller ved Industrivej og vi ser et stadig voksende behov. Vi ønsker at 
samle faciliteter for størst optimering og for at skabe nye forretnings muligheder. Vi 
ønsker blandt andet at tilbyde opmagasinering med separat og speciel sikret indgang, 
hvor kunderne har ubegrænset adgang til deres egen større eller mindre boks (Self 
Storage). Det er et efterspurgt behov, både blandt private og erhvervsdrivende. Usisaat 
ønsker desuden at tilbyde mulighed for opbevaring af private containere, bag pæne 
facader og sikrede områder. Disse tiltag kan bidrage til oprydning af de mange 
fritstående containere, som står rundt omkring i byen.  
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Båd Hotel 
Der mangler båd pladser i Nuuk.  
Vi vil bygge Grønlands første båd 
hotel og samarbejder med 
Københavns Yachtservice 
http://yachtgarage.dk/ omkring 
dette. 
 
De har lavet Danmarks første 
udgave af USA`s mest populære 
løsning til båd opbevaring. 
 
Med denne special gaffel truck 
søsættes og optages bådene, 
direkte fra lagerreolen og kajen. 
 
Ingen transport gennem byen 
med kranbiler. 
 
Båden kan tages op efter hver 
sejltur, det sparer plads ved 
bådebroerne. 
Optagning og søsætning er 
hurtigt, er det godt vejr og åbent 
vand en vinterdag, søsættes 
båden nemt. 
  

http://yachtgarage.dk/
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Produktion 

*** Ikke forurenende *** CO2 begrænsende *** Bæredygtig produktion *** 

 
Usisaat ønsker blandt andet at starte produktion af bæredygtigt byggemateriale, hvilket 
kan give betydelige besparelse på byggerier i Grønland, hvor store mængder 
byggematerialer må fragtes til landet. Der er eksportmuligheder blandt andet til Island, 
som i dag importerer disse former for byggematerialer. 
 
 
På nuværende tidspunkt fokuserer vi på: 

1) Kraftvarme 
2) Cellolusefiber Isolering 
3) Letbeton 
4) Lermineraler (Gletsjermel) 

 
 
Vi vil starte med, at bygge egne haller og administration i bæredygtige selvproducerede 
materialer, forud selve produktionen til videresalg og eksport. Det vil vi gøre sammen 
med tegnestuen Ole Lindahl, som har stor og mangeårig erfaring med byggeri i 
Grønland. Vi udvikler et byggesystem som optimerer brugen af Letbeton og 
Cellolusefiber isolering til grønlandske forhold. 
 
Vi ser desuden et stort potentiale i Gletsjermel, hvor vi er ved at forske i muligheder for 
miljørigtige produktioner, indeholdende denne nærmest ubegrænsede ressource i 
Grønland. 
 
 

1) Kraftvarme 
Der importeres store mængder træ til Grønland, som efter brug ikke genanvendes. 
Usisaat ønsker at genanvende det til egen billig el- og varmeproduktion, for at skabe 
bedre grundlag for at lave produktioner, som ellers ikke ville være rentable. For at få 
størst fordel ud af kraftvarmeproduktionen, skal alle vore bygninger samles ét sted. Vi 
har engageret BioSynergi, et rådgivende ingeniørfirma og har startet projektet i 
nuværende hovedbygning.  http://www.biosynergi.dk/ 

 
 
 

2) Cellolusefiber Isolering 
Alene i Nuuk er der affaldspapir og pap nok til, at dække hele Grønlands behov for 
isolering. Vi ønsker at lave en produktion i Nuuk af bæredygtig bygningsisolering og har 
indgået et samarbejde med det anerkendte isoleringsfirma ISODAN. Cellolusefiber- 
papirisolering bliver behandlet således, det ikke er brandbart. Det giver nye og bedre 
muligheder for isolering, da det kan blæses ind og dermed giver en bedre isolering uden 
sprækker. Vi har på nuværende tidspunkt lavet en meget lovende prøveproduktion af 
papirisolering og ser frem til at kunne starte en decideret produktion og dermed bidrage 
til byggebranchen i Grønland. http://www.isodan.dk/ 

 

http://www.biosynergi.dk/
http://www.isodan.dk/
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3) Letbeton 
Ligesom pap og papir, er EPS (flamingo/styrolit) en stigende del af emballeringen ved 
import til Grønland. Der er udviklet et nyt miljøvenligt, let, lyddæmpende, ubrandbart 
isolerings- og byggemateriale af en blanding af EPS og cement. Usisaat ønsker også at 
starte en produktion i Nuuk af dette, da vi ser et stort potentiale for byggebranchen i 
Grønland.  Brug af dette vil medvirke til reduktion af import af cement og voluminøs 
glas- og stenisolering til Grønland. Letbeton består kun af 25 % cement og resten er 
genanvendt EPS, med en speciel patenteret coating, men har trykstyrke nok til direkte 
montage enten af trægulv eller fliser. Vi samarbejder med ThermoZell omkring at 
tilpasse/udvikle genbrug af EPS i Grønland, for at kunne implementere dette optimalt 
både i nyt byggeri og efterisolering i den gamle boligmasse. 
http://www.isodan.dk/ThermoZell 

 
 
 

 
 

4) Lermineraler (Gletsjermel) 
Usisaat har indledt samarbejde med Greenland Perspective, hvor forskere fra 
Ilisimatusarfik og Københavns Universitet står i centrum for forskning og udvikling. 
Usisaat og Københavns Universitet, under ledelse af Minik Rosing, er ved at undersøge 
mulighederne i det grønlandske gletsjermel, som findes i uanede mængder i Grønland, 
blandt andet i Nuuk Fjord. Til dette formål har Usisaat gravet to tons ler ud i Mâlutu og 
sendt til Københavns Universitet, der nu er i gang med at lave undersøgelser, der 
forhåbentlig viser at det vil kunne bruges som et jordforbedringsmiddel. Vi undersøger 
hvordan, vi kan lave en produktion til eksport af dette materiale, til et globalt marked. 
Til denne produktion forudser vi direkte adgang til vand/hav, som en nødvendighed. 
 

Vi undersøger også andre, lovende produktmuligheder indeholdende gletsjermel. 
 
http://greenlandperspective.ku.dk/  
 

 Bilag 6, 7 og 8 

 
  

http://www.isodan.dk/ThermoZell
http://greenlandperspective.ku.dk/
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Beskrivelse af byggeriet 
Byggefelt i delområde 2B2-3, Nuuk.  
 
Vi har i dag vore lagre, værksteder og kontorer fordelt på 4 haller på Industrivej. 
Kontorer og lagre vil vi gerne flytte og samle på et nyt sted, hvor vi kan få mulighed for 
at optimere og udvide vore nuværende forretningsområder, samt starte de nye 
produktioner. 
 
Vi planlægger at bygge 6.100 m2 samlet industribyggeri, og har til dette behov for en ca. 
18.000 m2 stor grund.  

      
 Bilag 1,  

 

 
Bygning C er en femetagers bygning på ca. 3.400 m2 med bådehotel, lagerhotel, 
spedition og administration. 

  
 

 Bilag 2,    
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Bygning B er en enetages bygning på ca. 1.500 m2, indrettes med kraftvarmeanlæg, 
modtagerstation for alle former for metal, træ, elektronik, kabler, batterier, affald m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilag 3, Principskitse B Modtagerstation / Produktionshal  
 
Bygning D er en fireetagers bygning på ca. 1.200 m2 der indrettes til lagerhotel og 
pallelager hotel. 

  
 Bilag 4, Principskitse D Lagerhotel opbygget af containere  

 
Område A er tænkt som anløbsplads/kaj. Dette er nødvendigt for produktmuligheder 
indeholdende gletsjermel, og søsætning og optagning af både. 
 
Generelt gælder det, at byggeriet skal udføres af bæredygtige materialer, som en 
naturlig del af visionerne for Future 2020. Ydervæggene er genbrug af europaller, som 
ellers er til udsmid, med egen produceret papirgranulat som isolering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  Bilag 5, Facadeprincip Lagerhotel opbygget af containere  



 

 

8 

I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere materiale og hvis I har spørgsmål. 
Vi håber på en positiv behandling af denne ansøgning om tildeling af byggefelt i 
delområde 2B2-3, Nuuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
Hans Gerstrøm, adm. direktør                Arnannguaq Gerstrøm, drift direktør  
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 

 
1) Dispositionsforslag, Arkitekt Ole Lindahl – 1 side 

 
2) Principskitse C, administration og bådehotel, Arkitekt Ole Lindahl – 1 sider 

 
3) Principskitse B, modtagerstation/produktion, Arkitekt Ole Lindahl – 1 sider 

 
4) Principskitse D, Lagerhotel, Arkitekt Ole Lindahl – 1 sider  

 
5) Facadeprincip, Arkitekt Ole Lindahl - 1 side 
 
6) Samarbejdsaftale med Københavns Universitet – 1 side   

 
7) Beskrivelse af Lermineral projekt – Jorden / Isen / Nytte – Københavns Universitet - 

2 sider 
 
8) Artikel ”Soup stone: a real fairy tale” – Usisaat Future 2020 – 2 sider  

 
9) Usisaat virksomhedsprofil, herunder CSR politik 

 
10) Dokumentation fra banken om økonomisk evne til gennemførelse af byggeriet, 

Grønlandsbanken – 1 side 


