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INDLEDNING 

Baggrund 
I forbindelse med høring af Forslag til Kommuneplan 2005-2014 medio 2005 blev der den 18. 
oktober 2005 taget initiativ til et møde med Nukissiorfiit og Nuup Kommunea. På mødet blev bl.a. 
drøftet en fremtidig vandforsyningsstruktur for Nuuk. På den baggrund blev det besluttet at 
nedsætte en arbejdsgruppe som i fælles interesse skulle bearbejde de forskellige scenarier for 
tilvejebringelse af en større vandressource således at Imeqarfik og Malenesø kan udgå som 
vandindvindingssøer. Arbejdsgruppens afrapportering kan således danne beslutningsgrundlag for 
henholdsvis Landstyrets og Kommunalbestyrelsens investeringer i infrastruktur- og byudvikling i 
Nuuk.  
 

Kommissorium 

Arbejdsgruppens sammensætning 
Ove Nielsen, Nukissiorfiit 
Peter Villumsen, Nukissiorfiit 
Erik Hjerresen Nukissiorfiit 
Kenneth Egeskov Pedersen, Nuup Kommunea 
Mikkel Heide Frandsen, Nuup Kommunea (Projektleder) 
 

Opgave 
Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i den stedfundne udvikling vedrørende:  

- vandforbrug,  
- vandressource, 
- krav til vandkvalitet,  
- renoveringsbehov af vandværker 
- arealbehov for vandværker og vandoplande 
- byudvikling 

 
opstille 2-3 forskellige scenarier med økonomiske og planlægningsmæssige vurderinger af, hvordan 
den fremtidige vandforsyning i Nuuk kan se ud,  

- hvor de fremtidige vandindvindingsområder placeres og deres kapaciteter 
- hvor mange vandværker der skal være og hvor de placeres, 
- grad af vandbehandling 
- ændret arealanvendelse for frigivende og inddragede områder 

 

Tidsplan og resultat 
Arbejdsgruppens resultater afrapporteres i løbet af april 2006. 
 
Rapporten godkendes af ledelserne i Nukissiorfiit og Forvaltning for Teknik og Miljø. 
Den fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø som beslutningsgrundlag til budgetforhandlinger 
2008 og fremover.  
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Desuden fremlægges den for Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked som 
beslutningsgrundlag til Hjemmestyrets investeringsplaner for 2008 og fremover. 
 

Problemstillinger 
Der er tre søer tilknyttet vandforsyningen i Nuuk i dag:  

• Qallusuaq – vandindvindingssø og reservoir 
• Malenesø – vandindvindingssø og reservoir (reserve) 
• Imeqarfik – reservoir.  

 

 
Figur 1: Diagram med nuværende vandforsyning  

 
Med den øgede befolkningstilvækst Nuuk har oplevet og den heraf følgende byudvikling lægger et 
pres på eksisterende friholdte arealer, herunder vandindvindingsøerne. Søerne ligger efterhånden 
midt i de bebyggede områder og er derfor eksponeret for forurening. Herudover er der et potentiale 
for nye bymæssige anvendelsesmuligheder, som kan udnyttes såfremt søerne nedlægges som dele af 
vandforsyningen.  
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Figur 2: Diagram med den nuværende vandforsyning. 

 
Ved en nedlæggelse af Imeqarfik kan søområdet og de bagvedliggende arealer rumme 
sportsfaciliteter og op til 300 boliger.  
 
Malenesø er der mulighed for styrke området ved skiliften og udvikle et fritids- og erhvervsområde 
ved lufthavnen. 
 
På den anden siden er der krav om forsyningssikkerhed, hvilket betyder at kapaciteten i de til vær 
en tid værende reservoirer skal være tilstrækkelige til at dække forbruget i vintermånederne, hvor 
der ikke er vandtilførsel fra oplandene.   
 
Nuuk Vandværk er desuden nedslidt og står overfor en renovering. Ved nedlæggelse af Imeqarfik 
vil det være naturligt at flytte vandværket, da der er bl.a. er problemer når der udledes skyllevand, 
idet det ledes i byens grøftesystem.  
 
Herudover bør det nærmere undersøges hvorvidt Qallusuaq skal være forsyningssø til de kommende 
bydele: Siorarsiorfik, Kuanninnguit og Øerne syd for Nuuk. 
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Figur 3: Oversigt over stednavne i rapporten. 
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STATUS OG FREMTIDIGE FORVENTNINGER 

Vandforbrug 
Over de seneste syv år har vandforsyningen i Nuuk ligget tæt på 1,4 millioner m3 om året. På trods 
af en befolkningstilvækst har forbruget de seneste år ligget forholdsvis stabilt. Dette skyldes til dels, 
at der sket en udbedring af ledningsnettet, hvorved ledningstabet er nedbragt.  
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Figur 4: Vandforbrug og -produktion 1999-2005 

 
Vandforsyningen opdeles i tre kategorier: Produktion, Industri og Befolkning. Produktionen er den 
samlede mængde drikkevand der produceres. Industrien dækker over de store vandforbrugende 
virksomheder: fiskefabrikkerne (Polar Raaja A/S, Arctic Greenfood A/S) og Nuuk Imeq. 
Befolkning er Produktionen fratrukket Industri og udover forbruget i husstandene dækker 
kategorien over detailhandel og servicevirksomheder samt ledningstab. 
 
Nukissiorfiit regner med en stigning i vandforbruget på ca. 2-3 % om året, som følge af byens 
udvikling. Denne prognose tager ikke højde for etablering af vandkrævende produktion.  
 
Det vurderes, at der i dag er kapacitet til mere fiskeindustri uden der vil blive problemer med 
vandforsyningen.  
 

Vandressource 
Når forsyningssikkerheden vurderes, ser der på to faktorer; den potentielle vandressource og 
reservoirstørrelsen. Den potentielle vandressource er tilstrømningen fra vandindvindingsoplandene, 
mens reservoirstørrelsen er søernes samlede volumen. 
 
Vandforsyningen i Nuuk er primært baseret på vandindvinding fra Qallusuaq. Såfremt 
vandforsyningen fra Qallusuaq svigter tages vand fra Malenesøen og Imeqarfik som begge har et 
minimalt vandopland og søerne formål er primært som reservoir.  
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Asiaq har vurderet middeltilstrømningen til Qallusuaq til 3.830.000 m3/år, mens 
minimumstilstrømningen er vurderet til 1.735.000 m3/år. Da Nuuk har et vandforbrug der ligger på 
1,4 millioner m3/år, er den potentielle vandressource tilstrækkelig selv når tilstrømningen er lav.  
 
Men da tilstrømningen primært sker i sommerperioden, har reservoirstørrelsen en væsentlig 
betydning for forsyningssikkerheden. Asiaq vurdere, at der også i vinterperioden sker en 
tilstrømning til Qallusuaq, men størrelsen af denne tilstrømning er usikker. 
Når reservoirstørrelsen vurderes, er det vinterreservoiret der har betydning, da denne er mindre end 
sommerreservoiret som følge af islag. Søernes samlede vinterreservoir er på 742.000 m3 hvoraf 
Qallusuaq udgør 520.000 m3. Det betyder at reservoirerne har kapacitet til at forsyne Nuuk cirka et 
halvt år uden vandtilstrømning. 
 
Den begrænsende faktor i Nuuks forsyningssikkerhed er således vinterreservoiret størrelse. 
 
 

Krav til vandkvalitet 
Direktoratet for Miljø og Natur er ved at udarbejde en ny bekendtgørelse om vandkvaliteten. 
 
Bekendtgørelsen der forventes vedtaget i juni 2006, indeholder en række grænseværdier for blandt 
andet mikroorganismer og stoffer der kan udgøre en potentiel sundhedsfare. Derudover lægger 
bekendtgørelsen op til skrappere kontrol med drikkevandet i form af analyser. Bekendtgørelsen 
omfatter ikke regler for sikring af vandkvaliteten. 
 
Den måde vandkvaliteten i øjeblikke sikres, er blandt andet gennem opretholdelse af nogle 
spærrezoner omkring vandindvindingsområderne, hvor der ikke må ske forurenede aktiviteter, 
såsom snescooterkørsel, badning mv.  
Problemerne med vandkvaliteten i Nuuk området er primært bakteriologisk forurening, hvilket 
behandles ved at tilsætte klor samt foretage UV-bestråling. 
 
Vandkvaliteten kan også sikres gennem øget behandling af drikkevandet. Ved at lade vandet løbe 
gennem forskellige processer kan uønskede stoffer, som for eksempel silt, humus, olie mv. fjernes. 
Ud fra et miljømæssigt synspunkt, må det dog anbefales, at bibeholde spærrezonerne for at 
minimere rensningen. 
 

Renoveringsbehov af vandværker 
Der er fire vandværker i Nuuk i dag: 

• Nuuk vandværk, der forsyner Nuuk-bydelen. 
• Nuussuaq vandværk, der forsyner Nuussuaq-bydelen 
• Lufthavnsvandværket, der forsyner lufthavnen og skiliften. 
• Qinngorput vandværk, der forsyner bydelen Qinngorput 

 
Der er mulighed for sammenkobling af Nuuk og Nuussuaq Vandværk i særlige driftssituationer. 
Forbindelsen er dog kompliceret af forskelligt vandtryk i de to systemer.  
 
De enkelte vandværker er nedenfor vurderet på deres renoveringsbehov: 
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• Nuuk Vandværk står over for en større renovering. Projekteringen forventes påbegyndt 
ultimo 2006 med udførelse 2007-08. Det planlægges en renovering således at værkets 
levetid forlænges 10 år. 

• Nuussuaq Vandværk står over for mindre vedligeholdelse arbejde. 
• Lufthavnsvandværket står over for en sanering. Projekteringen er påbegyndt og et nyt 

tidssvarende vandværk forventes udført i 2007-08. 
• Qinngorput Vandværk er fra 2004 og er forberedt til fældningsbehandling (silt og humus). 

 

Arealbehov for vandværker og vandoplande 
 
Vandværkerne 
 
Ved et centralt vandværk for Nuuk- og Nuussuaq-bydel vil en optimal placering være mellem 
Sarfaarsuit og Lufthavnen. Ved en placering mellem kote 60 og 90 opnås en tilpas trykhøjde i 
ledningsnettet at pumpning minimeres eller helt undgås. Der skal ved placeringen tages højde for 
bl.a. udledning af skyllevand. En placering kunne være nord for deponeringsarealet ved 
forbrændingsanlægget, hvor skyllevand kan ledes i et naturligt vandløb. Vandværket vil 
beslaglægge et areal på ca. 300 m2 inkl. udenomsarealer. 
 
Vandsøerne 

Imeqarfik 
Der er lagt en mindre spærrezone om søen. Der tilføres ikke søen nedbør af betydning og søen 
virker da også kun som overpumpningsreservoir fra Qallusuaq til Nuuk vandværk. 
 

Vandopland Størrelse (ha) Middelkapacitet (m3/år) Minimumskapacitet (m3/år) 
Vandopland 1 13  77.892 34.774
Tabel 1: Vandoplandenes størelses og nedørskapacitet. (Kilde: Asiaq) 

 

Malenesø 
Søen er omgivet af opland samt tilhørende spærrezone. Spærrezonen er en væsentlig barriere for en 
udvidelse af vintersportsområdet ved zonens nordlige grænse. Det gælder både for langrendsløjper, 
alpine pister, snescooterkørsel, bygninger samt muligheden for snekanoner. 
 
Området, der ligger inden for lufthavnens støjzone, indgår delvis i kommuneplanens fremtidige 
erhvervsudvidelse. 
 

Vandopland Størrelse (ha) Middelkapacitet (m3/år) Minimumskapacitet (m3/år) 
Vandopland 2 120  866.069 406.448
Tabel 2: Vandoplandenes størelses og nedørskapacitet. (Kilde: Asiaq) 

Qallusuaq 
I dag tilføres søen vand fra Vandopland 3. Der er reserveret yderligere tre vandoplande, 3A, 4 og 5.  
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Set fra en udbygningsmæssig og rekreativ synsvinkel vil især reservationen af Vandopland 5 være 
ønskelig at få ophævet, da der allerede i dag forgår en del snescooterkørsel i området. Desuden er 
det et ønske fra langrendsklubberne om at får mulighed for at anlægge løjper fra Kuanninnguit til 
Itillinnguaq.   
 

Vandopland Størrelse (ha) Middelkapacitet (m3/år) Minimumskapacitet (m3/år) 
Vandopland 3*) 350  3.830.000 1.735.000
Vandopland 3A**) 90  800.000 350.000
Vandopland 4*) 350  2.435.974 1.135.059
Vandopland 5*) 320  2.172.335 1.006.526
Tabel 3: Vandoplandenes størelses og nedørskapacitet. (Kilde: *)Asiaq, **)Nuup Kommunea) 

 
Figur 5: Vandoplande. 

 

Byudvikling 
Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2006 vedtaget den ny kommuneplan 2005-2014. Hermed 
er der åbnet for mange muligheder for byudvikling i og omkring Nuuk.  
 
Byudviklingen vil de næste ti år primært ske i Qinngorput. Her er der stadig plads til cirka 1600 
boliger plus detailhandel, institutioner, skole og erhverv. Når bydelen er fuldt udbygget, vil der 
være cirka 2.000 boliger. Det svarer til cirka 4.500 indbyggere.  
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Kommuneplanen giver også mulighed for en massiv byfornyelse i den eksisterende Nuuk-bydel. 
Her vil sanering, byfornyelse og fortætning af de gamle blokbebyggelser på Tuapannguit og Tuujuk 
(Lille Slette) for det første give en fornyelse i boligmassen og for det andet give flere boliger. 
Blokkene på Qapiarfiusaaq (Radiofjeldet) og Narsarsuaq (Store Slette) vil de kommende år blive 
boligforbedret, så de bliver tidssvarende.  
 
Kommuneplanen angiver også muligheden for at omdanne de ældre erhvervsområder i Nuuk. Her 
er de 120 boliger i de to højhuse på Jagtvej det første led i en omdannelse af området fra den 
nordlige del af Nuukullak, over Mestervej til Dronning Ingridsvej. I alt vurderes omdannelse og 
byfornyelse af eksisterende bebyggelser at tilføje Nuuk-bydelen cirka 500 ekstra nye boliger.  
 
Ved at udfase Imeqarfik fra vandforsyningen, vil området nord for Myggedalen og Tele-området 
kunne rumme ca. 250 boliger. I alt vurderes det, at sådanne byfortætninger, hvor restarealer 
inddrages, vil kunne rumme yderligere 400 boliger, således at der i alt kan tilføres ca. 900 nye 
boliger i Nuuk. 
 
Men planlægningen af byudviklingen i Nuuk stopper ikke med udgangen af kommuneplanens 
tidshorisont frem til 2014. Kommunalbestyrelsen har besluttet at det næste store 
byudviklingsområde ligger syd for Qinngorput i Siorarsiorfik, hvor et forsigtigt bud på 
mulighederne er 800 boliger.  
 
Når Siorarsiorfik er fuldt udbygget omkring 2025, er der reelt to udviklingsscenarier: Akia og 
Øerne syd for Nuuk. På Akia er mulighederne for bybygning nærmest ubegrænset, mens Øerne syd 
for Nuuk giver en rigelig rummelighed i de næste 50 år. Det er muligt med inddragelse af 
Aqissersiorfik, Taartunnguaq og Qeqertarsuaq at fordoble det nuværende befolkningstal til over 
30.000 indbyggere i Nuuk.  
 
Erhvervsudviklingen forudsættes baseret på nye erhvervsområder på Qeqertat, lufthavnsområdet og 
Qinngorput. Især Qeqertat vil være i fokus for vandforbrugende fiskeindustri. 
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SCENARIER 

I dette afsnit er beskrevet scenarier for vandforsyning af de eksisterende bydele samt 
byudviklingsområderne. Det mest detaljeret er beskrivelsen af forsyning af de eksisterende bydele, 
som er opdelt i 6 faser. Faserne skal ikke nødvendigvis følges fortløbende og kan derfor ses som 
forskellige scenarier. I hver fase beskrives Teknik, Effekt, Økonomi, Tidsperspektiv samt Fordele 
og ulemper. 
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Eksisterende bydele 
De eksisterende bydele omfatter Nuuk-, Nuussuaq- og Qinngorputbydel samt lufthavnsområdet. 
 
Fase 1 

Teknik  
Interimsdæmning på cirka 1 meter på Qallusuaq. Udfasning af Malene Sø 

Effekt  
Ved at anlægge en interimsdæmning på 1 meter øges det samlede vinterreservoir med 350.000 m3, 
mens en udfasning af Malenesøen blot mindsker vinterreservoiret med 49.000 m3. Der opnås 
således en samlet forøgelse af vinterreservoiret på ca. 300.000 m3, svarende til en forøgelse på cirka 
40 % i forhold til det nuværende reservoir.  
 
Økonomi 
Det vurderes at en interimsdæmning vi cirka koste 2,5 - 4 mio. kr. at anlægge plus løbende 
vedligeholdelse. 

Tidsperspektiv  
Interimsdæmningen er under projektering og forventes opført i 2007. Dæmningen forventes at have 
en levetid på 5 år. Levetiden kan forlænges ved passende vedligeholdelse. 

Fordele og ulemper  
Fordelene ved at bygge en interimsdæmning på Qallusuaq, er at vinterreservoiret øges med 40 %, til 
gavn for forsyningssikkerheden. Derudover kan interimsdæmningen anlægges hurtigt. En udfasning 
af Malenesøen er ønskelig, da spærrezonen virker som en barriere for en udvidelse af 
skisportsområdet.  
Ulempen er, at der forsvinder et reservoir i forsyningsberedskabet. 

  
Figur 6: Diagram for vandforsyning i fase 1. 
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Fase 2 

Teknik  
Dæmning på 3 meter på Qallusuaq. Demontering af interimsdæmning. 

Effekt  
Ved at anlægge en dæmning på 3 meter ved Qallusuaq, forøges vinterreservoiret med 700.000 m3 i 
forhold til reservoiret størrelse efter fase 1, svarende til 67 %. Det vil sige en vinterkapacitet i 
Qallusuaq på i alt 1,5 mio. m3 svarende til det nuværende årlige forbrug i Nuuk. 
 

 
Figur 7: Qallusuaqs nuværende udbredelse og ved en dæmning på 3 m. 

Økonomi  
Nukissiorfiit estimere at en 3 meter dæmning vil koste 15-20 mio. kr. at anlægge plus demontering 
af interimsdæmningen. 

Tidsperspektiv  
Interimsdæmningen har en forventet levetid på 5 år, hvorfor anlæggelsen af en 3 m dæmningen 
senest bør ske i årene 2012 og 2013. Levetiden for interimsdæmningen kan dog forlænges ved 
passende vedligeholdelse. 

Fordele og ulemper  
Fordelene ved at anlægge en fast dæmning på 3 meter, er en tilpasning af forsyningssikkerheden. 
Der opnås en tidsubegrænset forøgelse af vandstanden på 3 m. 

Søens nuværende udbredelse 

Udbredelse ved 3 m dæmning 
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Figur 8: Diagram for vandforsyning i fase 2. 
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Fase 3 

Teknik  
Etablering af et nyt Vandværk der kan forsyne Nuuk og Nuussuaq. I forbindelse med anlæggelsen 
af et nyt vandværk skal råvandsledningen omlægges og der skal etableres nye hovedvandledninger. 
Udfasning af Imeqarfik. Sanering af Nuuk Vandværk. Nuussuaq Vandværk ændres til et 
reservevandværk (råvand ledes fra det nye vandværk).  

Effekt  
Ved at udfase Imeqarfik vil vinterreservoiret falde med 10 % i forhold til vinterreservoiret ved 
udgangen af fase 2.  

Økonomi  
Ca. 50-60 mio. kr. for et nyt vandværk samt nye vandledninger. 

Tidsperspektiv  
Nukissiorfiit forventer at det nye vandværk kan etableres i årene 2016 til 2018. På det tidspunkt vil 
Nuuk Vandværk igen trænge til en renovering, men kan efter opførelsen af et nyt vandværk saneres. 
Nuussuaq Vandværk kan indgå som reserve. 
  
I forbindelse med at Nuuk Vandværk saneres, vil det være muligt at udfase Imeqarfik i 2019. 

Fordele og ulemper  
Anlæggelsen af et nyt vandværk, giver mulighed for at indføre nyere teknikker i forbindelse med 
vandbehandling, samtidig med et større vandværk bør have lavere driftsomkostninger i forhold til to 
mindre.  
Der frigives store arealer til byformål. Desuden ophører udledning af skyllevand via de offentlige 
grøfter gennem Nuuk. 
Ulempen ved at udfase Imeqarfik, er at vinterreservoiret bliver mindre. 

  
Figur 9: Diagram for vandforsyning i fase 3. 
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Fase 4 

Teknik  
Inddragelse af Vandopland 3A ved opdæmning og evt. pumpning. 

Effekt  
Arbejdsgruppen har skønnet, at Vandopland 3A har en minimumskapacitet på ca. 350.000 m3 pr. år. 
Vandet kan ledes direkte i Qallusuaq eller opdæmmes i et naturligt reservoir med en kapacitet på ca. 
150.000 m3.  

Økonomi  
Et groft overslag lyder på 8-12 mio. kr. i 2006 kroner, for en 6 m. høj og ca. 100 m. lang dæmning. 

Tidsperspektiv  
Inddragelse af Vandopland 3A vurderes ikke at være nødvendig før tidligst i år 2024. 

Fordele og ulemper  
Det opnås en tilpasning af forsyningssikkerhed. Inddragelse af Vandopland 3A er forholdsvis enkelt 
både anlægs- og driftsmæssigt. 

 
Figur 10: Diagram for vandforsyning i fase 4. 
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Fase 5 

Teknik  
Anlæggelse af en fast dæmning på Qallusuaq, således dæmningen forhøjes med yderligere 2 meter 
til i alt 5 m over vandspejlet p.t. 

Effekt  
Ved at forhøje dæmningen på Qallusuaq øges vinterreservoiret med 700.000 m3, hvilket svarer til 
en forøgelse på 45 % i forhold til vinterreservoiret efter fase 3. 

Økonomi  
En forhøjelse af 3-meter dæmningen til 5 meter, vil formentlig koste 5-8 mio. kr. i 2006 kroner. 
Tallet er oplyst med stort forbehold. 

Tidsperspektiv  
En forhøjelse af dæmningen på Qallusuaq vurderes ikke at være nødvendig før tidligst i år 2030. 

Fordele og ulemper  
Det vil give en tilpasning af forsyningssikkerhed. 
 

 
Figur 11: Diagram for vandforsyning i fase 5. 
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Fase 6 

Teknik  
Inddragelse af Vandopland 4 til Qallusuaq ved opdæmning og pumpning. 

Effekt  
Inddragelse af de reserverede oplande vil øge den potentielle vandressource. Opland 4 har en 
minimumskapacitet på 1.135.000 m3/år.  

Økonomi  
Der er ikke lavet prisoverslag på en inddragelse af Vandopland 4 

Tidsperspektiv  
 

Fordele og ulemper  
Det vil give en tilpasning af forsyningssikkerhed. 
Ulempen er at et bynært rekreativt område inddrages i vandforsyningen, hvilket skal tages højde for 
i den fysiske planlægning. 
 
 
 

  
Figur 12: Diagram for vandforsyning i fase 6. 

 



FREMTIDIG VANDFORSYNING I NUUK  SCENARIER 

20 

 
 
  Nedbør i opland (1000 m3)  Vinterkapacitet (1000 m3) 

Fase Vandopland Middel-
kapacitet 

Minimums-
kapacitet 

Anlægs-
omkostninger 

(mio. kr.) 

Imeqarfik Malenesø Qallussuaq Opdæmmet 
sø i 3A 

I alt 

I dag 1,2,3 4.774 2.175  173 49 520 0 742 
Fase 1 1, 3 3.908 1.769 2,5-4 173 0 870 0 1.043 
Fase 2 1, 3 3.908 1.769 15-20 173 0 1.570 0 1.743 
Fase 3 3 3.830 1.735 50-60 0 0 1.570 0 1.570 
Fase 4 3, 3A 4.630 2.085 8-12 0 0 1.570 150 1.720 
Fase 5 3, 3A 4.630 2.085 5-8 0 0 2.270 150 2.420 
Fase 6 3, 3A, 4 7.065 3.220 ? 0 0 2.270 150 2.420 

Tabel 4: Skematisk afbildning af ovenstående faser. 
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Siorarsiorfik 
Til forsyning af den kommende bydel Siorarsiorfik er der to alternative muligheder. 
 
Alternativ 1 

Teknik  
Vandforsyning af drikkevand fra Qinngorput Vandværk via en højdebeholder i Siorarsiorfik 
 

Effekt 
Der skal sikres forsyning til minimum 800 boliger. 
 

Økonomi  
Etablering af ledninger og højdebeholder vurderes til at koste ca. 40 mio. kr. 
 

Tidsperspektiv  
Vandforsyningen skal være på plads ca. 2017, når de første byggerier påbegyndes i Siorarsiorfik. 
 

Fordele og ulemper  
Der skal etableres et langt ledningssystem. Det vil blive tale om et et-strenget system. 
 

 
Figur 13: Diagram for vandforsyning til Siorarsiorfik i alternativ 1. 
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Alternativ 2 

Teknik  
Der etableres et nyt vandværk i Siorarsiorfik, hvor råvandet udvindes fra sydøstsiden af Store 
Malene. 

Effekt 
Der skal produceres drikkevand til minimum 800 boliger. 

Økonomi  
Anlæg af vandværk og råvandsledning vurderes til at koste ca. 40 mio. kr. 

Tidsperspektiv  
Vandforsyningen skal være på plads ca. 2017, når de første byggerier påbegyndes i Siorarsiorfik. 

Fordele og ulemper  
Fordelen ved alternativ 2 er at der kan ske en sammenkobling til Qinngorput Vandværk, således at 
forsyningssikkerheden øges. 
Der er ikke lavet forundersøgelser for en lokal udvinding af vand fra Store Malene. 
 

 
Figur 14: Diagram for vandforsyning til Siorarsiorfik i alternativ 2. 
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Kuanninnguit 
Det er usikkert, hvornår der vil opstå et behov for vandforsyning af området. I første del af 
byudviklingen vil der skulle etableres et sprængstofdepot samt stenbrud. Disse funktioner har kun et 
mindre vandbehov, og kan derfor forsynes via tilkørt vand og vandtank. Ved etablering af 
yderligere virksomheder i området kan behovet for direkte vandforsyning opstå. Der er ikke 
udarbejdet en perspektivplan for området og der er ikke lavet forundersøgelser af området. 
 
Alternativ 1 

Teknik  
Vandforsyning af drikkevand fra lufthavnsvandværket via en højdebeholder i Kuanninnguit 

Effekt 
Det er usikkert hvor stor behovet bliver. 

Økonomi  
Der er ikke lavet prisoverslag på etablering af ledninger og højdebeholder. 

Tidsperspektiv  
Området forventes ikke at blive udbygget nærmeste fremtid ud over Sprængstof depot og stenbrud. 
Området er det eneste område i kommunen som er udlagt til særligt forurenende virksomheder, der 
ikke er havnerelaterede, så behovet for udbygning kan ske med en kort tidshorisont.  

Fordele og ulemper  
Der skal etableres et langt ledningssystem. Det vil blive tale om et et-stænget system. 
 

 

 
Figur 15: Diagram for vandforsyning til Kuanninnguit i alternativ 1. 
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Alternativ 2 

Teknik  
Der etableres et nyt vandværk i Kuanninnguit, hvor råvandet hentes fra Qallusuaq eller udvindes fra 
Vandopland 4 (alternativt Vandopland 5). 

Effekt 
Det er usikkert hvor stor behovet bliver. 

Økonomi  
Der er ikke lavet prisoverslag på etablering af vandværk og råvandsledning.  

Tidsperspektiv  
Området forventes ikke at blive udbygget nærmeste fremtid ud over Sprængstof depot og stenbrud. 
Området er det eneste område i kommunen som er udlagt til særligt forurenende virksomheder, der 
ikke er havnerelaterede, så behovet for udbygning kan ske med en kort tidshorisont.  

Fordele og ulemper  
… 

 
Figur 16: Diagram for vandforsyning til Kuanninnguit i alternativ 2. 
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Øerne syd for Nuuk 
Efter Siorarsiorfik er fuldt udbygget, kunne de næste byudviklingsområder ligge på øerne syd for 
Nuuk: Aqissersiorfik (Rypeø), Taartunnguaq og Qeqertarsuaq (Hundeø). Såfremt det besluttes at 
anlægge en lufthavn på Angisunnguaq fremskyndes tidsperspektivet for sikring af forsyningen på 
øerne. Der er ikke lavet en fysisk plan for byudviklingen på øerne og der er ikke fortaget 
forundersøgelser til drikkevandsforsyningen. 

Teknik  
Aqissersiorfik (Rypeø), Taartunnguaq og Qeqertarsuaq (Hundeø) kan ske fra Siorarsiorfik, 
Alternativt Kingittorsuaq (Hjortetakken). Forsyning af Angisunnguaq kan enten ske lokalt på øen 
ved opdæmning af en sø og anlæg af et vandværk eller ved en drikkevandsledning fra Siorarsiorfik 
og en lokal vandtank. 

Effekt 
Det er usikkert hvor stort behovet er. Det er vurderet at Aqissersiorfik (Rypeø), Taartunnguaq og 
Qeqertarsuaq (Hundeø) kan rumme ca. 4500 boliger.  

Økonomi  
Der er ikke lavet prisoverslag på etablering af vandforsyning til områderne.  

Tidsperspektiv  
Det forventes at Siorarsiorfik er fuldt udbygget ca. 2025. Herefter er det nødvendigt at fortsætte 
byudviklingen på øerne syd for eller på Akia. Hvis det besluttes at placere en lufthavn på 
Angisunnguaq, kan det fremskynde denne byudvikling. 

Fordele og ulemper  
… 

 
Figur 17: Diagram for vandforsyning til Øerne syd for Nuuk. 
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Akia 
Byudvikling på Akia kan blive en mulighed, såfremt det besluttes at anlægge en international 
lufthavn på Akia. Lufthavnen vil blive placeret inde i landet ca. 10 km fra kysten. En byudvikling 
vil givet vis blive placeret langs kysten. Det betyder, at vandforsyningen af lufthavnen og 
byområdet ikke nødvendigvis bør hænge sammen. Der er gode muligheder for vandindvinding på 
hele Akia. 

Teknik  
Der etableres to lokale vandværker enten fra to lokale vandindvindingssøer eller en central 
vandindvindingssø. Et vandværk placeres ved lufthaven, mens den anden placeres ved byområdet 
ved kysten.  
 

Effekt 

Det er usikkert hvor stort behovet er.  

Økonomi  
Der er ikke lavet prisoverslag på etablering af vandforsyning til områderne.  

Tidsperspektiv  
Det forventes at Siorarsiorfik er fuldt udbygget ca. 2025. Herefter er det nødvendigt at fortsætte 
byudviklingen på øerne syd for eller på Akia. Hvis det besluttes at placere en lufthavn på Akia, kan 
det fremskynde denne byudvikling. 

Fordele og ulemper  
… 

 
Figur 18: Diagram for vandforsyning på Akia. 
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PERSPEKTIVERING 

På baggrund af ovenstående beskrivelse af mulige scenarier for fremtidig vandsyning vil 
arbejdsgruppen anbefale følgende tiltag i det videre arbejde: 
 

• Der afsættes de nødvendige midler til gennemførelse af fase 1 og 2 i Finanslov 2007 samt 
overslagsårene.  

• Der opstartes en nærmere undersøgelse af tilvejebringelse af fase 3. 
• Der opstartes forundersøgelse af vandforsyning af Siorarsiorfik. 
• Der opstartes forundersøgelse af vandforsyning af Kuanninnguit. 
• Vandopland 5 udgår som reservevandopland, da det vurderes at med de udlagte 

reservevandoplande er vand nok til at forsyne Nuuk fremover. Desuden bør det overvejes 
hvorvidt Qallusuaq skal være forsyningssø til den fremtidige byudvikling. 

 
   

Tabel 5: Mulig tids- og handleplan for ændringer i vandforsyningen i Nuuk og byudvikling 

 
Finansiering af flere af tiltagene anbefales at delvis bør ske via byggemodningsandel fra de arealer, 
der frigives og byomdannes ved udfasning af Imeqarfik og Malenesø. 
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Qallusuaq                                         
1.0 m interimsdæmning                                         
3.0 m dæmning                                         
5.0 m dæmning                                         
                                          
Opland 3 A                                         
Opland 4                                          
Opland 5                                         
                                          
Malenesø - Udfasning                                         
Imeqarfik - Udfasning                                         
                                          
Nuuk Vandværk - Renovering                                         
Nuuk Vandværk - Saneres                                         
Nuussuaq Vandværk - Renovering                                         
Lufthavnsvandværk                                         
Nyt vandværk Nuuk/Nuussuaq.                                         
Råvandsledning omlægning.                                         
Hovedvandledninger fra ny vandværk                                         
Nyt vandværk i Siorarsiorfik                     
                     
Byudvikling Kuanninnguit                     
Byudvikling Siorarsiorfik                     
Byudvikling øerne eller Akia                     


