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ILLORPUT 2100

Nalinginnaasumik

Generelt

Illorput 2100 illuliassaavoq
pilersaarusiaallunilu Namminersorlutik
Oqartussat kiisalu 2S Consulting
suleqatigiinnerisigut.
Sananissaalu pisariillisagaavoq
kranilersunngikkaluarluni allanillu
atortorissaaruteqarani saarngi
nappartiterneqarsinnaallutik,
nappartitiutaalu illu
maminneqarsinnaalluni.
Ukiualuit matuma siornatigut
misiligummik illu Sisimiuni sananeqarpoq
Sanaartornermik Illinniarfimmi ilinniartut
suleqatigalugit. Tassanilu ilisimalikkat
pitsanngorsaatillu pilersaarummut
ilanngunneqarlutik.

Illorput 2100 er et typehus, som er udviklet
i samarbejde mellem Grønlands Selvstyre
og 2S Consulting. Typehuset er opbygget
således, at det hurtigt og nemt kan rejses
og lukkes på steder, hvor der f.eks. ikke er
adgang til kraner, entreprenørmaskiner
eller lignende. Typehuset blev for nogle år
siden opført som prøvehus i Sisimiut med
hjælp fra lærlinge fra Sanaartornermik
Ilinniarfik og uden brug af kraner el. lign.
Erfaringer herfra er indarbejdet i
typehusprojektet.

Illuliassani angissutsit marluupput tassa
91 m2 aamma 112 m2.
Toqqaveqarsinnaallutik qaarsumi
nunaannarmiluunniit. Taakku saniatigut
illu anoritunerusumi
sananeqarsinnaavoq. Taannali
taamaallaat qaarsumi
toqqaveqartussanngorlugu
pilersaarusiaavoq.
Sananissaanut atortorissaarutit
toqqartorneqarsimapput pisariitsumik
suliarineqarsinnaasunngorlugu,
saniatigullu aserfallakkiartutsaaliukkanik
atortorissaaruteqarluni, tamaalilluni
aserfallatsaaliinermut aningaasartuutit
ingalassimatinniarlugit.
Kiiassaatinut ruujorit Gabothermit
atorlugit inini kiassaasersugassaavoq,
inilli ilaanni ruujorit kanngussat Conexnik katitikkat atorneqarlutik.
Illup oqosagaanera malittarisassani
piumasaqaatigineqartuniik
annertuneruvoq.
Illu pilersaarusiorneqarpoq nunaqarfinni
illoqarfinnilu sananeqarsinnaanngorlugu.
Illup sananissaanut ilitsersuutit
titartakkalu Kalaallisut Qalluunaatullu
suliaapput.

Typehuset findes i to forskellige størrelser,
en lille type på 91 m² og en større på 112
m². Typehuset er designet til, at kunne
opføres på træstolpe fundament, enten på
løsjord eller på fast fjeld. Typehuset findes
desuden i en forstærket version, som er
dimensioneret til de særlige vindforhold på
østkysten. Dette hus kan kun opføres på
fast fjeld.
Huset er udviklet til at kunne opføres både
i bygder og på byer. Dette gælder også for
tekniske installationer.
Valg af materialer og komponenter er
foretaget ud fra, at de skal være nemme at
transportere og montere, samt at de valgte
materialer er robuste og er nærmest
vedligeholdelsesfrie, hvorved
vedligeholdelsesudgifter reduceres til et
minimum.
Varmerørinstallationerne føres i
Gabotherm i opholdsrum og i øvrige rum
med kobberrør, begge samlet med Conex
kompressionsfittings.
Isoleringsgraden af typehuset er højere
end bygningsreglementets krav til
energirammer.
Byggevejledningsmaterialet til Illorput
2100 er udarbejdet med beskrivelser og
tegninger, udgivet på grønlandsk og dansk.
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Aalllaqqaasiut

Indledning

Illorrput 2100-jup
p saarngi taa
aneqartartuniik KERTOunannga
nik sukarsualerssugaavoq, aa
amma taakku
nate
erpaaqarlini. Kerto tamarrmik fabrik-im
mi
inerreerlugit sana
aajupput katiteriaannann
ngorlugit.

Illorput 2100 er byg get op med et
e system
af KERTO rammer, som er mon
nteret på et
massivtt KERTO dæ
æk. Al KERTO
O leveres
færdigfo
orarbejdet fraa fabrik, og skal
s
derfor
kun sam
mles og monnteres på stedet.

Illu pertujaallisagaavoq suka
at iluatigut
kryd
dsfinerilersug
gaagami.Taa
amatut periusseqarluni
san
nanerup siune
ertarigamiuk
k illu sukkasu
uumik
mam
minneqarnisssaa, illu silap
p pissusaanu
ut
allanngorarnera
anullu illersorruminarnerusssammat.
p iluani iikkatt illup pertuja
aallisagaanerranut
Illup
tunn
ngassuteqan
nngillat, taam
maattumillu illlup ilua
isum
mmamut ilussilersorniaraa
anni ajornara
ani.
Kisiiannili illu imm
mikkut ittumik pertujaallissakkami,
nun
natta kangian
nut taanna sa
ammineruvoq
q, iikkat ilai
aalijjangersimassut illup pertu
ujaassusianu t
atasssuteqarput, taakkulu pin
nngitsoorani
assaallutik.
sulia
Inna
aallagissamu
ut, imermut, kiassarnerm ut
kuu
uffinnullu tunn
ngasut isaariissap tungaa
aniikkamik
taakkkununnga tu
agaapput,
unngasut suliarijuminarsa
tam
makkulerisusssat aggeqatta
aaratik
ataa
asiakalaarlug
git suliarisinn
naallugit.

Stabiliseringen af huuset sker me
ed
vindafstivning af allee ydervægge
e.
Vindafs
stivningen uddføres ved montage
m
af
krydsfin
ner på den inndvendige sid
de af
KERTO
O rammer i faacaderne hhv
v. stolper i
gavle. Fordelene
F
veed denne opb
bygning er,
at det er
e nemt og huurtigt både at rejse og
lukke huset, så det er beskyttet mod vejr
og vind.
Skillevæ
æggene omkrring værelsern
ne er ikke
bærende, hvilket åb ner op for altternative
indretningsmulighedeer.
I den fo
orstærkede vversion til østtkysten er
der dog
g begrænsedde mulighede
er for
alternattive indretninnger.
Alle tek
kniske installaationer til el-,, vand-,
varme og
o afløb er sam
mlet omkring
g entreen,
hvorved
d installationssentreprenørne kun
behøve
er at komme en gang i løb
bet af
byggep
processen.

Illorput 2100 - 91 m²
Illorput mikineq iikkersugaavoq
imaattunik:
Paarleq, Isaariaq/Igaleq,
Perusuersortarfik / Uffarfik,
Iggavik, Ini, Sinittarfik, Ineeqqallu
marluk.
Taamatut iikkersornra
isummamut naleqquttumik
allanngortiterneqarsinnaavoq.

Illorput 2100 på 91 m²
Illorput 2100 på 91 m² indeholder
Vindfang/Bryggers, Toilet/Bad,
Køkken, Stue, Soveværelse og 2
værelser.
Denne indretning kan dog ændres
til en alternativ ved at ændre på
placeringen af lette skillevægge.

Illorput 2100 - 112 m²
Illorput angineq iikkersugaavoq
imaattunik:
Paarleq, Isaariaq/Igaleq,
Perusuersartarfik / Uffarfik,
Iggavik, Sinittarfik, Ineeqqallu
pingasut.
Taamatut iikkersornra
isummamut naleqquttumik
allanngortiterneqarsinnaavoq.

Illorput 2100 på 112 m²
Illorput 2100 på 112 m² indeholder
Vindfang/Bryggers, Toilet/Bad,
Køkken, Stue, Soveværelse og 3
Værelser.
Denne indretning kan dog ændres
til en alternativ ved at ændre på
placeringen af lette skillevægge.

Toq
qqavia:

Fundam
ment:

Toq
qqavia aanave
eersakkanik sukalersugaa
s
avoq,
kryd
dsfineerinillu mamitaalluni.
m
. Krydsfinerit
ikku
ussortinnagit siullermeerlug
s
git qalipatasssaapput,
ikku
ussoreerpatallu aappassaa
anerlugit.

Fundam
mentet udføress som stolpeffundament
af trykim
mprægneret tømmer bek
klædt med
krydsfiner, som indenn opsætning males 1.
gang og
g efter opsætnning males 2.. gang.

Naq
qqi:

Gulve:

Nate
erpaap qaava
annut paakkarrutit
ikku
ussorneqassap
pput. Nateq 200
2 mm-nik
oqorsaateqarpoq. Natissaviisa allequtaraat
spån
ndpladit.

Gulvet udføres
u
af KE
ERTO bjælkerr som
montere
es oven på ett massivt KER
RTO dæk.
Isolering
gen er 200 m
mm mineraluld
d. Underlag
for gulvb
belægning err spånplader.

Uffa
arfiup Isaarissa
allu naqqi vinyyliupput. Illup sinnerani
natitt Perco lamina
atiullutik.

Gulvbelægning i Badd/Toilet og En
ntre er
vinyl. Gu
ulve i stue, kø
økken og værelser
belægge
es med Pergoo laminatgulvv.

Iikk at silarliit:
Iikka
at silarliit sukkarsuaqarput iluatungaattigut
kryd
dsfinerinik pe
ertujaallisaga
aallutik, 300 mm-nik
oqo
orsaateqarpu
ut, iluani iikka
at qalipariikka
anik
iikke
ersugaapputt, silataanilu aserfallajaalllisakkanik
salliligaasaqarlu
utik.

ægge:
Ydervæ

Tuu
ussassiaaqat akorni oqorsa
aasigaapput, iikkallu
qaq
qortumik qalip
pariikkanik iiga
assiaqarlutik.

Ydervæ
æggene udførees som bære
ende
KERTO
O rammekonsstruktion beklædt med
krydsfin
ner samt færddigbehandlede
Forestia
a vægelemennter på den indvendig
side og færdigbehanndlede Hardiplank
fibercem
ment brædderr på klink på den
udvendiig side. Isolerringen er 300
0 mm
mineraluld.

Isaa
arissami uffa
arfimmilu iikka
at qalliutaat
isug
gutsersinnaa
asiaapput taa
aguutillit Fibo
o-Trespo.

Skillevæ
ægge:

Illup
p iluani iikkat:

Udføres
s af lægter ogg isoleret me
ed
mineraluld og beklæ
ædt på begge
e sider med
Forestia
a færdigbehaandlede hvid
de
vægplader.
Ved Enttre og Bad/Tooilet anvendes FiboTrespo vådrumspaneeler.

Illup qilaava qalialu:

Loft- og tagkonstruktion:

Illup qalia qalissianik krydsfiner-imut nipititanik
qalligaavoq, oqorsagaalluni 250 mm.-mik,
qilaaqarlunilu qilaassianik Forestia qaqortunik
qalipaatilinnik qalipariikkanik.

Loft er beklædt med færdigbehandlede
Forestia loftspaneler. Tagplader er
krydsfiner med påsvejst underpap og et lag
overpap. Isoleringen er 250 mm mineraluld.

Igalaavi:

Vinduer:

Igalaavi tamarmik termuupput pitsaasuulluinnarlutik.
Igalaat ammartartut tamarmik silammullu
ammartartuupput.

Vinduer er Rationel type Domus med
termoruder. Vinduerne er tophængte og
udadgående.

Silamut matut:

Yderdør:

Matut silarliit tamarmik fabrik-imi ineriigaapput
qalipariigaallutik. Matut silarliit tamarmik silammut
ammartartuupput.

Yderdøren er udadgående SWEDOOR
færdigmalet fra fabrik.
Indvendige døre:

Matut ilorliit:
Matut ilorliit tamarmik fabrik-imi ineriigaapput
qalipariigaallutillu.

Indvendige døre er SWEDOOR
færdigmalet fra fabrik.
Skabselementer:

Sikaaviit:
Sikaaviit HTH fabrik-imi ineriikkat katitiinnariaapput
inerlugit suliat.

HTH skabselementer færdigbehandlet fra
fabrik.
Malermaterialer:

Qalipaatissat:
Paarlermi iikkat ilummut sammisut tooqqaviullu
mamissutai krydsfinerit kisimik qalipatassiatuaapput.
Illup sinnerani allanik qalipatassaqanngilaq ruujorit
ilamininngui eqqaassanngikkaanni.
Kuuffiit:
Kuuffiit ruujoriupput plastikkit naqqup iluani
oqorsakkat illullu silataanut kuuttussiaallutik.
Kuuffiit innaallagissamik qirinaveersaasigaapput.
Imeq:
Imiisivik 1000 literi pumpeqarpoq, imermik
atuisooqartillugu nammineq aallartartumik.
Tanki nilannik aatsitsiviusinnaavoq.
Najugaqarfinni imermik kuuginnartumut
aqquteqarfiusuni illumut ataniliisoqarsinnaavoq.
Suliassaq ruujorilerisumit tamakkuninnga
suliaqarnissamut akuerisaasumit suliarineqassaaq.
Imeq kissartoq kissarsuutip iluani immikkut
kissartuliuuteqarpoq.

Der anvendes Flügger 97 træbeskyttelse
på udvendige krydsfiner på fundament og
på den indvendige side af Vindfang. Alle
andre udvendige overflader er
færdigbehandlet fra fabrik.
Afløb:
Afløbsrør I krybekælder er isoleret PEHrør ,som afsluttes uden for fundamentet i en
udløbstud.
Afløbsrør er elfrostsikret.
Vand:
Brugsvandsinstallationer er baseret på en
1000 liter vandtank forsynet med pumpe.
Pumpen er en selvansugende Jet-pumpe.
Der er mulighed for issmeltning I vandtanken.
I områder med offentlig trykvand kan
bygningens vandinstallationer tilsluttes til det
offentlige vandledningsnet. Arbejdet skal
udføres af autoriseret VVS-installatør.
Det varme brugsvand produceres i en
seperat varmeveksler.

Kiassarnera:

Varme:

Illu kiassaateqarpoq kissarsuummit
pilsersorneqartumik. Kissarsuut olieføreqapoq
kiassaatinullu pumpeqarlluni.
Kissarsuut pujoorfeqarpoq
manngertorneqarlisagaakkamik.

Huset opvarmes med radiatorer tilsluttet
oliekedel I Entreen.Kedlen er forsynet
med oliebrænder og cirkulationspumpe.
Kedlen har elementskorsten med rustfri
stålkappe.

Uuliaa 600 literimik tankeqarpoq illup asernanut
paarliup qanittuani inissitamik.

Olietanken er på 600 liter og placeres ved
gavl mod Entreen.

Kiassaatinut orsussamullu ruujorit kanngussaapput
ilaatigullu plastikkiullutik qinnilioqqaarnagit
aqerlorteqqaarangillu katitigassiaallutik, illuliortup
nammineq suliarisinnaasaanik.

Alle centralvarme- og olierør er dels
hårde kobberrør og dels hårde plastrør som
samles uden gevindskæring eller lodning,
således at medbyggeren selv kan samle
rørene.

I n n a a l l a g i s s a m u t atortut:

El- installationer:

Najugaqarfinni innaalagissiorfeqartuni illu
innaallagissesugassiaavoq.
Innaallagissersorneqassallunilu immikkut
innaallagissersuinissamut akuerisaasunik.

Hvor der er offentlig elforsyning, kan der
installeres strøm i huset. Elinstallationer
monteres af autoriseret elinstallatør.

Innaallagissamut atorissaarutit illu naammassippat
ikkussuunneqassapput, innaalagissamut aqqutit
tamarmik sullulikkoortussiaammata.

Elinstallationer udføres når huset er
færdigt/opsat, idet alle kabler placeres i en
rørkanal med plads til kabler, eller udføres
som synlig installation.
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m² - 112
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Ty
ypi sorleq qinnutigineqa
arpa?
Hv
vilken husty
ype søges?

Type 9
91 ( )
91
1m2

Type 112 ( )
112m2

To
oqqavissap q
qanoq issus
sia
Fu
undamentsty
ype

Qa
aarsoq
Fjelld
( )

To
oqqaviata qa
alipaatissaa
Qas
sertoq taarto
oq
Fu
undamentsfa
arve
Mørrk Grå
Kis
ssarsuut inn
naallagissam
moortoq
el komfur
Pe
erusuersarta
arfik suna kiissaatigineq
qarpa Anarttarfik ( ) Anartarfik imermik salittaagaq ( ) na
ammineq
ak
kilerneqassa
aaq
Træk og sliip ( ) egen regning
Op
plysninger o
om sanitære
e forhold
Tørklloset ( )
Imeqarnermutt paasissutissat
ak
kilerneqassa
aaq
Op
plysninger o
om vandfors
syning

Imiis
sivik
Vandttank ( )

Imermu
ut aqqut ( ) Nammineq
Vandled
dning ( ) ege
en regning

Saqqaata qal ipaatissaa - Facade farve
qaasertaa / Tekst:
Oq

de:
Kod

Su
ungaartoq qa
aamasoq
Lys
segul

NCS
S 1015-Y10R
R

Qo
orsuk qaama
asoq
Mintgrøn

NCS
S 2005-G50Y
Y

Qa
asersoq taarttoq
Ko
oksgrå

NCS
S 7502-G

Aa
appaluttoq taartoq
Rø
ødbrun
Aa
appaluttoq
An
ntikrød

X

HardiePlan
H
nk

NCS
SS-6030Y80R
R
NCS
S 5040-Y80R
R

Kom
mmuni ikiuusssinnaavoq to
oqqavilersorn
nissaanut, im
milerneqarnissaanut, innaallagialersorrnissaanut kiisalu illup
qalip
paatissaanik aalajangersuinermi. Ukio
ormanna toq
qqavissaq qa
aarsumut san
nartoneqassaaaq, siunissa
ami
pilerrsaarutaavoq
q nunamut to
oqqaviorsinna
aaneq. Kom
mmunen kan være behjælpelig med att fastlægge
fund
deringsmuligh
heder, vandinstallation, elforsyning
e
sa
amt fastlægg
gelse af farve
er til huset. D
Der tilbydes kun
k fundering
g på
fjeld i år, der er p
planer om til næste års le
everance at d
der vil kunne
e tilbydes løsjjordsfunderinng.
(qinnuteqartup atsiornera - ansøgerens underskkrift)

nsøgning
Eksempel/Forslagg til bilag til an

(qinnuteqartu
up atsiornera - ansøgerens underskrift

