Kysti etape 2, Nuuk
Til orientering
J.nr.: 16.03.01.01-P16-1-19
Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ
Sagsresumé
Nærværende præsenteres etape 2 af kyststien i Nuuk, der forbinder den vestlige del af Saqqarliit
med Jens Kreutzmanip Aqq., over de sydvendte bugter ved Noorliit.
Etape 2 er en diskret og landskabelig konstruktion, hvor der lægges en træsti oven på den
eksisterende natursti. Konstruktionen vil fremstå som let svævende over terræn. Enkelte steder vil
der være trapper og ramper, for at sikre forløbet kommer hen over de naturlige knolde.
Etapen forholder sig til de fortidsminder der er i området, og bidrager til at sikre at disse bevares og
ikke mindst formidles med skilte. Dette er dog en del af turismeprojektet, der ledes af
erhvervsafdelingen.
Etape 2 af kyststien skal etableres i samme materialer som den nu etablerede fase 1, for at sikre
en visuel sammenhæng og genkendelighed.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljø udvalgsmøde, den 04. maj 2020, hvor
udvalget godkendte materialet som danner grundlag for koncept, design af kyststien – anden
etape; og sendte sagen videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:
- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen sendes videre til orientering ved Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Etableringen af etape 1 af kyststien i Nuuk er allerede blevet en kæmpe succes blandt både byens
borgere og besøgende. Den bidrager til at markedsføre byen som arktisk hovedstad, en by med
forskellige muligheder og tilbud for de mange, og ikke mindst som en kystby med en mangfoldig
kyststrækning.
Hele kyststiens forløb er udpeget som fokusområde i kommuneplanen, og den forventes anlagt i
flere etaper. Nærværende præsenteres etape 2, der forbinder den vestlige del af Saqqarliit med
Jens Kreutzmanip Aqq., over de sydvendte bugter ved Noorliit. Etapen lægger sig i forbindelse
med afslutningen af første etape, og bidrager til at skabe en fin rute rundt i den indre og gamle
Nuuk. Som en videre udvikling foreslås denne rute markeret på bykort og måske også med km
målinger for byens motionister. Forbindelsen mellem de to etaper foreslås forstærket med skiltning
på ankomst plateauerne.
Etape 2 er en mere diskret og landskabelig konstruktion, hvor selve forløbet lægger sig oven på
den eksisterende natursti, og konstruktion blot svæver let over terræn. Enkelte steder vil der være
trapper og ramper, for at sikre forløbet kommer hen over de naturlige knolde.
Denne etape forholder sig til de fortidsminder der er i området, og bidrager til at sikre at disse
bevares. Det er yderligere ideen, at der kan opstilles skilte, der kan formidle kulturarven.

Som en fremtidig mulighed foreslås at der kan anlægges enkelte opholdssteder, hvor der er
naturlige nicher i klipperne. De kan forbindes til selve kyststien med en natursti og evt.
markeringer.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Etape 2 af kyststien skal etableres i samme materialer som den nu etablerede fase 1, for at sikre
en visuel sammenhæng og genkendelighed.
Da etape 2 etableres i niveau med terrænet, vil der her dog kun enkelte steder være behov for
værn. Dette foreslås etableres som en lettere og mere diskret løsning end den, der er konstrueret
på etape 1. Etapen vil komme til at fremstå mere som en board walk eller træ-sti. Forvaltningen
vurderer at dette er en fin løsning, der bidrager til at skabe en ny oplevelse af byen.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2028.gl
Det videre forløb
Materialet sendes til NCD, der står som bygherre på projektet. Det forventes at byggeriet kan
igangsættes i indeværende år.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ingen.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ingen.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 04.maj 2020:
Indstillingen godkendes
Bilag
1. Projektforslag til Kyststien Etape 2

