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Tusagassiorfinnut nalunaarut 
Pressemeddelelse 

Kontrol over situationen i Kangerlussuaq 
 
Borgmester Herman Berthelsen, Qeqqata Kommunea og Viceformand for Naalak-
kersuisut Jens B. Frederiksen har i dag med deltagelse af fagfolk og direktøren 
for Mittarfeqarfiit, Jens Lauridsen taget bestik af den alvorlige situation i Kanger-
lussuaq.  
 
Det er konstateret, at der har været og fortsat er en kraftig gennemstrømning af vand i 
elven, der stammer for ekstraordinær afsmeltning af indlandsisen. 
 
Der er større skader på broen, der ligger syd for lufthavnsbygden, ligesom der samme 
sted er sket skade på vandledning. Dog ikke i en grad, der truer forsyning af el og vand. 
 
Selvstyret og Mittarfeqarfiit udtaler, at der ikke er risiko for at der bliver driftsforstyrrelser 
på beflyvningen af Kangerlussuaq som følge af skaderne. Mittarfeqarfiit har taget for-
holdsregler for evt. nedbrud så forsyning af el og vand vil fortsætte. 
 
Kangerlussuaq lufthavn er det vigtigste trafikknudepunkt og indfaldsvinkel til det reste-
rende Grønland, hvorfor parterne er rigtig glade for den fortsatte og sikre drift til gavn for 
hele landet. 
 
Herman Berthelsen, Jens B. Frederiksen og bygdebestyrelsen er i dag blevet enige om, 
at Selvstyret og Mittarfeqarfiit foretager det fornødne til på kort sigt at sikre forsyningen, 
ligesom der planlægges en langsigtet etablering af sikre forsyningsledninger. 
 
Det blev ligeledes aftalt, at Qeqqata Kommunea foretager det fornødne i forhold til at få 
snarest at få etableret en midlertidig broløsning mod den sydlige del.   
 
Når vandstanden er faldet til et normalt niveau vil Qeqqata Kommunea tage skridt til 
forundersøgelser og projektering af reparation og styrkelse af broen over elven, så den 
bliver fremtidssikret og at der tages højde for de klimatiske ændringer. 
 
Qeqqata Kommunea vil med bistand fra Selvstyret etablere beredskabsplaner i tilfælde 
af lignende fremtidige hændelser. 
 
Selvstyret og Qeqqata Kommunea vil samarbejde om de forsatte opgaver. 
 
 
For yderligere oplysninger kan følgende træffes. 
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