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Sagsresumé
Som en del af den naturlige udskiftning af bus- og læskure indkøbes der 6 stk. skure i forskellige
størrelser og varianter, som skal stress-testes ift. det arktiske klima. Skurene vil være belyst med
LED-lamper. og skal fremme passagertrygheden og chaufførens overbliksmuligheder.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljøs udvalgsmøde, den 07. december 2020, hvor
udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til godkendelse ved Udvalg for Økonomi
og Erhverv, samt til orientering ved Kommunalbestyrelsen.
Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde, den 10. december
2020, hvor udvalget godkendte indstillingen, og sendte sagen videre til orientering ved
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Udvalg for Økonomi og Erhverv indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at tage orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
De eksisterende busskure er etableret uden dedikeret belysning og er hærværksplagede.
Almindeligvis opleves det, at vægge overmales, ruteplaner nedrives, samt at der urineres op ad
vægsektioner. Der er et ønske om, at udføre læskure med lys; dels for at fremme tryghedsfølelsen
og nedbringe risikoen for hærværk, men også for samtidigt at give buschaufføren mulighed for at
se, om der er ventende passagerer i skurene. Skurets udformning skal afhjælpe rengøring, som for
nærværende er besværlig.
Der er indhentet tilbud på 2 forskellige skurløsninger i hhv. 2- og 3-fagsvaritaner, fra samme
producent, Norfax AS, ’Moment’ og ’Træmiljø’.
Det er planen at teste de forskellige skurstørrelsers anvendelighed, og ved at teste de nye læskure
på klimatisk udsatte placeringer, vil vi kunne danne et billede af bestandighed og modtagelighed
overfor almindelig slitage.
Type 1; ’Moment’
3-fags læskur i træbeklædte aluminiumsprofiler, udført med hærdede glasskærme og præstøbte
fundamentklodser. Læskuret har inddækning på 3 sider; bagside og ende sektioner.
- Mål på læskur; 3.15 m x 1 m x 1.94 m.
- Mål på fundamentklods; 3,7 m x 1,4 m x 0,15 m.
Udstyr
 Bænkeparti til 2 personer.
 70L skraldespand, forankret i fundamentklods.
 LED-belysning kan tilkøbes.

Type 2; ’Træmiljø’
3-fags læskur i imprægneret træ, udført med hærdede glasskærme og leveret med præstøbte
fundamentklodser. Læskuret har inddækning på alle sider, hvor frontsektionen er åben.
- Mål på læskur; 3.67 m x 1.4 m x 1.94 m.
- Mål på fundamentklods; 3,9 m x 1,5 m x 0,15 m.
Udstyr
 Bænkparti.
 100L skraldespand monteret på endesektion.
 LED-belysning kan tilkøbes.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Nuup Bussii og Kommuneqarfik Sermersooq har løbende afholdt møder, hvor diverse
problemstillinger ift. vedligehold, renhold, hærværk mv. er diskuteret og det vurderes, at opstilling
af velbelyste, åbne og transparente læskure vil afhjælpe en del af problemerne.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Samlet anlægsprioritering med indkøb, fragt og opsætning vil beløbe sig til under 1 mio. kr. og kan
indeholdes i det eksisterende anlægsbudget. Tilbud på skurene er anført i norske kroner og er
angivet uden fragt fra Norge.
Indkøbspris på 3 stk. skure af typen ’Moment’; 281.600 NOK (~195.000 DKK)
Indkøbspris på 3 stk. skure af typen ’Træmiljø’; 279.000 NOK (~194.000 DKK)
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
o Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
Det videre forløb
Indkøb vil ske medio december og alt efter produktions- og fragttid vil læskure blive opsat når de
modtaget i Nuuk. Læskurene placeres på lokationer med meget vind og sæsonafhængig
snebelastning ift. at teste for klimabestandighed.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke relevant.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Ikke indhentet.
Tidligere beslutninger
Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 07. december 2020:
Indstillingen godkendes.
Udvalg for Økonomi og Erhverv, beslutning, 10. december 2020:
Indstillingen godkendes.
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