








































Kalaalimineerniarfiup eqqaani kuummi ikaartarfittaassaq
Qaqortumi kuummi ikaartarfik aserfallassimavoq. Ikaartarfiup pisoqartaa 1951-52-mi sananeqarpoq. Ikaartarfik ukiuni
sisamani suli atorsinnaasutut 2014-imi missingerneqarpoq, taamaammallu ikaartarfik pioreersoq glasfiberimik 
taarserneqassasoq Kommune Kujallermi 2015-imi aalajangerneqarpoq. Ikaartarfiup iluaqutissartaa tassa 
aserfallatsaaliortariaqarpallaassanngimmat, oqimaatsuunnginnami iluarsartuunnissaa assartorneqarnissaalu 
ajornaatsuulluni.  

Qaqortumi ikaartarfittaassaq 12 meterimik takissuseqassaaq, 7,5 meterinik silissusilik 4,5 meterinillu assakaasulinnut
angallavissartaqassalluni.  Ikaartarfiup atorsaalluartuunissaa kissaatigalugu danskit nioqqutissiorfiat Fiberline Composites
ikaartarfimmik ilusilersuisuullunilu sanasuussasoq Kommune Kujalliup aalajangiuppaa. Atuarfiup eqqaatigut biilersuit
ingerlaartartut ikilisinniarlugit ikaartarfittaassaq 60 tonsimik oqimaassusilinnit ingerlavigineqarsinnaassaaq. 

Ikaartarfik 12 meterinik takissuseqartoq Royal Arctic Line aqqutigalugu Nunatsinnut assartorneqassaaq, tassanilu 
ikaartarfiup immikkoortui Fiberline Compositesip ikkussorlugit naassereerpagit aatsaat Royal Arctic Linep kivittaataanik
kalmarimik kivinneqassaaq. 

Taamaammat kuummi ikaartarfikkut angallanneq juulip 6-anit aggustusip 2-ata missaanut matoqqassasoq Kommune
Kujallermit ilisimatitsissutigineqarpoq. Neriuppugut innuttaasut paasinnilluassasut. Ikaartarfik betonimik sanaajusoq
Anders Olsensvejimiittoq inuinnaallu ikaartarfiat oqaluffitoqqap B-102-ip eqqaaniittoq ingerlavigineqaannarsinnaassapput.

Ny bro over elven ved brættet
Broen over elven i Qaqortoq er nedslidt. Den ældste del af broen er opført i 1951-52. Broens restlevetid blev i 2014 
estimeret til 4 år, hvorfor Kommune Kujalleq i 2015 besluttede at udskifte den eksisterende bro med en glasfiber 
kompositbro. Broen har den fordel, at den næsten ikke skal vedligeholdes og samtidig har den så lav vægt, at den er let
at transportere og montere.

Qaqortoqs nye plastbaserede kompositbro får et spænd på 12 meter og en bredde på 7,5 meter med 4,5 meter bred
kørebane. Kommune Kujalleq valgte den danske producent Fiberline Composites, til at udvikle og fremstille elementerne
til denne bygherreleverance, med ønske om at skabe et tiltalende nyt brodesign. Den nye bro ved brættet bliver 
fremstillet med en nyttelast på 60 tons, for at den tunge trafik forbi skolen, kan minimeres. 

De 12 meter lange bro-elementer bliver transporteret til Grønland af Royal Artic Line, hvor brodelene 
efterfølgende bliver samlet på stedet af Fiberline Composites montører, inden den færdige bro bliver løftet på plads af
Royal Artic Lines store Kalmar kran.

Kommune Kujalleq gør derfor opmærksom på at broen over elven er lukket for overkørsel fra den 06. juli 2016 til ca. den
02. august 2016. Vi håber i denne forbindelse på borgernes forståelse. Betonbroen over elven ved Anders Olsensvej og
fodgængerbroen over elven ved den gamle kirke B-102 vil fortsat kunne benyttes uden indskrænkninger. 
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