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PROJEKTREDEGØRELSE FOR BYGGEFELT 5

1.2. LOKALITET
 
Området er i udgangspunkt omfattet af Kommuneplantil-
læg for Qeqertat 2B2-3 byggefelt 5 og 6 i delområde B.
Området fremstår i dag som delvist: fast fjeld, opfyldt og 
vandfyldt område.
I nærværende forslag er området benævnt: Byggefelt 5 i 
delområde B.

1.3. PROBLEMSTILLING:

Royal Greenland A/S har i dag en række fabriks- og 
kontorbygninger samt oplagsfunktioner på flere forskel-
lige lokaliteter i Nuuk. 
Flere steder er plads- og tilkørselsforholdene uhen-
sigtsmæssige.
Det er vanskeligt at foretage forbedringer og udvidel-
ser inden for de eksisterende rammer, hvorfor Royal 
Greenland ønsker at samle og fremtidssikre alle sine 
aktiviteter i den nye havn.

Aalborg Havn ønsker at kunne servicere den nye havns 
kunder med fryselagerkapacitet.
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1.1. INDLEDNING OG FORMÅL
 
Nærværende forslag er udarbejdet på foranledning af 2 
erhvervsvirksomheder i Nuuk: Royal Greenland A/S og 
Aalborg Havn Port of Aalborg med formål om en areal-
reservation hos Kommuneqarfik Sermersooq.

Forslaget beskriver et samlet bygningskompleks inde-
holdende en fiskefabrik med tilhørende faciliteter, en 
administrationsbygning og to store frysehuse inklusive 
tilhørende adm.- og personalefaciliteter. 
Desuden opføres en varmecentral/teknikbygning, der 
forsyner både byggefelt 5 og byggefelt 6. 
Varmecentralen er en del af den overordnet byggemod-
ning for de to bygefelter.
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TERRÆNSNIT 1:2000   4

SNIT A-A

SNIT B-B

SNIT C-C

SNIT D-D

FROSTLAGER FISKEFABRIKFÆLLES TEKNIKHUS

FISKEFABRIK

ADMINISTRATION

BYGGEFELT 5



2.1. ANVENDELSE AF OMRÅDET:

Royal Greenland A/S:
Der påtænkes etableret en produktionsbygning med 
tilhørende fryse- og lagerhaller for primært slagtning af 
ca. 7.000 tons levende torsk pr. år. 
Produktionsbygningen er placeret, så tæt ved vandet 
som muligt, da der skal tilføres levende fisk til fabrikken. 
Selve saltvandkvaliteten tæt på bygningen er også 
yderst vigtig, da fiskene skal opbevares levende ved 
kaj/broanlægget. 

Fabrikken kommer til at beskæftige ca. 100 medarbej-
dere, hvilket er ca. 40% flere end de medarbejdere, der 
i dag arbejder for Royal Greenland i fiskeproduktionen i 
Nuuk. 
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Lagerfaciliteter ønskes ligeledes placeret tæt på det 
nye altantkajområde i forbindelse med forsendelser 
med skibe, og med gode til- og frakørselsforhold. Der 
forventes en væsentlig logistik til og fra frysehuset.
Herudover opføres en administrationsbygning. 
Med en administrationsbygning tæt ved produktionsan-
lægget får Royal Greenland mulighed for at samle alle 
sine aktiviteter i Nuuk på et område. 

Der er påtænkt en produktion hvor fisk leveres i levende 
stand helt frem til fabrikken. Dette medfører at der vil 
være et behov for et sted tæt på fabriksanlægget hvor 
opsamlingsskib for levende fisk kan lægge til. Der vil 
ligeledes være behov for at der kan etableres et salt-
vandsindtag.

Aalborg Havn:
Ønsker at opføre 2 frysehuse inklusive administrations 
og personale-faciliteter. 
Ved at opføre frysehusene tæt ved Royal Greenlands 
fiskefabriksanlæg vil der være en naturlig mulighed 
for et samarbejde på frysekapacitetssiden ligesom en 
central placering i forhold til det nye havne anlæg er en 
forudsætning.

2. PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT 5
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3.1. BYGHERRER: 
 
Royal Greenland A/S
Registreringsnummer 184.991
Qasapi 4
3900 Nuuk

Aalborg Havn Port of Aalborg
Langerak 19
9000 Aalborg Øst

3.2. UDFORMNING: 
 
Produktionsanlægget med tilhørende faciliteter, fry-
sehuse og varmecentral opføres som halbyggeri i en 
etage.
Administrationsbygningen opføres som en 3 etagers 
bygning.

3. PROJEKTETS GENNEMFØRELSE BYGGEFELT 5

Fundering og dækkonstruktioner er beton og de bæren-
de konstruktioner stålrammekonstruktioner beklædt med 
isolerede sandwichelementer evt. beklædt med en stålp-
ladefacade. Tag er henholdsvis varme tage med hældning 
og i princippet flade tage med kuvertfald. Tagbeklædning 
er enten tagpap eller stålplader.

3.3. AREAL OVERSIGT:

Bebygget areal i alt, eksklusive udvidelser: 10.620 m²
Bebygget areal i alt, inklusive udvidelser: 12.095 m²

Bruttoetageareal i alt, eksklusive udvidelser: 12.620 m²
Bruttoetageareal areal i alt, inklusive udvidelser: 14.045 m²

3.4. GODKENDELSER:

Bygherren.
Arealmyndigheden 
Brandmyndigheden.
Arbejdstilsyn.
Veterinærmyndigheden.
Bygningsmyndigheden

Nærværende forslag danner grundlag for ansøgning om 
en arealtildeling hos Kommuneqarfik Sermersooq.

3.5. RAMMETIDSPLAN:

Produktionsanlægget opføres evt. i flere etaper, og med 
en tidshorisont på 5 år fra en tildeling af byggefeltet.
Administrationsbygning påtænkes udført efterfølgende 
med en tids-horisont på 10 år fra tildeling af byggefeltet.
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Byggeriet finansieres i form af henholdsvis 
egenfinansiering og ved byggelån.

4. ØKONOMI BYGGEFELT 5
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5. BYGNINGSARBEJDERNES GENNEMFØRELSE BYGGEFELT 5

5.1. BYGGEMODNING:

Der er etableret en overordnet byggemodning i form 
tilkørselsvej til ny atlantkaj. Overordnede vand- og 
kloakledninger er under etablering og nærværende 
bygninger tilsluttes hertil.

Der vil desuden blive udført et overordnet byggemod-
ningsprojekt for byggefelt 5 og 6 med opførelse af en 
varmecentral/teknik bygning for fremføring af varme, el 
mv. som de to områder tilslutter sig.

5.2. OPFYLDNING: 
 
Byggeområdet består af et lavvandet område, som 
kræver en del opfyldning op til den fremtidige ter-
rænoverflade. Tilfyldning vil ske primært med spræng-
stensmaterialer.
Vanddybden umiddelbart sydvest for byggefeltet er ikke 
stor. For at gøre det muligt, at lande levende fisk så 
tæt på fabrikken som mu-igt, vil der være behov for at 
anlægge f.eks. en mole med adgangsvej et stykke uden 
for selve byggefeltet. Der etableres en fast kajfront eller 
en anden form for broarrangement.

5.3. VAND, KLOAK OG EL:

Der påregnes tilsluttet til det offentlige forsyningssystem 
for vand, kloak og el i området.

5.4. ADGANGSVEJ:

Der udføres en asfalteret sidevej til den overordnede vej 
i områdets nordlige ende til servicering af frysehuse og 
fiskefabrik med råvarer mv. Sidevejen udvider sig til en 
stor asfalteret tilkørsel/vendeplads. 
I områdets sydlige ende udføres en asfalteret sidevej, 
der via asfalteret p-plads giver adgang til fabrikken og 
administrationsbygningen samt frysehusenes person-
ale. Der etableres 188 p-pladser.

5.5. FINREGULERING, TERRÆN:

Der udlægges stabilt grus og asfalt for p-pladser. 
Terrænoverflade reguleres, så der opnås fald bort fra 
bygningen. 

BYGGEFELT 5

 BYGGEFELT 6
FÆLLES TEKNIKHUS

TRANSFORMERSTATION
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