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Formål 
Trafiksektorplanen skal udgøre rygraden og 
udgangspunktet for den kommunale indsats for 
trafikplanlægning.
Planen opdeles i 3, hvoraf nærværende er 1. Bog, 
der har til formål at styrke fodgænger- og cykeltra-
fikken i Nuuk.

Sektorplanen er en langsigtet rammeplan, der 
skal sikre bedre vilkår for de gående og cyklende 
i Nuuk. Formålet med sektorplanen er at skabe et 
udgangspunkt for de overordnede tiltag og løsnin-
ger for at sikre Nuuks udvikler sig bæredygtigt.

Dermed bliver sektorplanen et centralt styrings-
redskab, der forholder sig til eksisterende fysiske 
rammer, samt den forventede udvikling inden for et 
12-årigt perspektiv.

Vision
Ved at styrke og sikre byens netværk af stier, er 
det visionen at flere vil bevæge sig til fods eller 
cykel. Dette bidrager til en sundere befolkning i et 
sundere miljø.

Indledning og formål 
Arbejdet med sektorplaner er grundlaget for en vel-
fungerende kommune. Derfor har Kommuneqarfik 
Sermersooq siden vedtagelsen af Planstrategien 
2015 haft sektorplaner som et fokusområde. 
Det er vigtigt for kommunen, at den enkelte forvalt-
ning har en formuleret politik for deres fagområde, 
med en status for fagområdet og en handlingsplan 
for, hvordan forvaltningen opfylder de politiske 
visioner. 

Kommunalbestyrelsens overordnede vision for 
udviklingen i Kommuneqarfik Sermersooq er, at 
”Alle byer og bosteder skal udvikle sig harmonisk 
med respekt for geografiske forskelle. Udviklingen 
af byer og bosteder skal forankres i de enkelte ste-
ders egne muligheder og behov. Byer og bosteder 
skal byde på variationer af oplevelser, tryghed, 
smuk bygnings- og 
byarkitektur samt velfungerende boligmiljøer.”

Visionen er konkretiseret i kommuneplanens ho-
vedstrukturer for de enkelte bo-steder.
Hovedstrukturerne udgør således et vigtigt sty-
ringsredskab, som skal gøre det muligt at realisere 
den overordnede vision. 

Hovedstrukturerne er fastlagt ud fra en sam-
menfattende vurdering af kommunens bosæt-
ningsmønster og de kommunale sektorplaner, og 
sektorplanerne indgår således som vigtige forud-
sætninger i den kommunale planlægning. 
Denne sektorplan skal danne grundlag for, at de 
fremtidige infrastrukturprojekter bliver prioriteret og 
anlagt i den planlagte rækkefølge. 

Nærværende forslag til Sektorplan for vej- og stinettet vedtages hermed af Udvalget for Økonomi og 
erhverv den _____________________   og sendes i 8 ugers høring.

__________________________ __________________________
Charlotte Ludvigsen                       Lars Møller-Sørensen
Borgmester                                             Kommunaldirektør

Offentliggøres som forslag den 

18.02-2021

03.03-2021
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Tematisk og geografisk afgrænsning 
Nærværende trafikplan afgrænses geografisk til 
Nuuk.

Nuuk skal videreudvikle sin rolle som hovedstad 
for landet og som hovedby for Kommuneqarfik 
Sermersooq. Byen er et erhvervslokomotiv med en 
kraftig befolkningstilvækst, der skal håndteres på 
en bæredygtig måde. 

Trafikkens udvikling i Nuuk har de senere år været 
drevet af en generel velstandsstigning, en positiv 
tilflytning og en kraftig byudvikling. Det har betydet 
en kraftig stigning i antallet af køretøjer i bybilledet, 
ligesom der har været væsentlige stigninger i tra-
fikmængden på byens vejnet. Flere af de centrale 
vejstrækninger er belastet af en del trafik med 
begyndende kødannelser.

Figur 1 - Bydele og bycentre.

Figur 2 - Kortlægning af byens vejnet, der viser den kommende 
byudvidelse til Siorarsiorfik og de stiblede linjer der indikerer et 
ønske om en fremtidig havnebusforbindelse. 

Aktuelle projekter og planer
Sektorplanen skal fungere som basis for planlæg-
ning for fodgænger- og cyklisttrafikken, men der vil 
være kontaktflade til relevante, fremtidige planer, 
herunder følgende kortsigtede planer og projekter:

Styrkelse af den offentlige transport
Projektet er tiltænkt med opstart i 2020 og skal fun-
gere som en opdatering af de allerede igangsatte 
planer fra 2012 og 2013.

Afstribning af vejnettet i Nuuk
Indkøb og anskaffelse af maskinel til holdbar vejaf-
stribning er planlagt til 2021.

Vejprojekter ved Ravnedalen, Sipisaq, Kujalleq/
Quassunnguaq og 400 r-talik.
Følgende er planlagt for 2021: Etablering af 
trafikregulering ved Kanngillinnguit- og Nuussuaq-
skolerne, samt forberedelse til trafikregulering ved 
storskolen på Arsiffik.

Større infrastrukturprojekter med langvarigt 
tidsperspektiv:

Udbygning og styrkelse af den eksisterende 
2-strengsforbindelse – evt. med en ny streng.

Tunneludbygning ved Nuussuaq og etablering 
af ny tunnel til Siorarsiorfik er i projekteringsfase 
2020-2023 – anlægsfase ikke fastsat.
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Status på forrige projekter og planer
Siden årtusindeskiftet har Nuuk udviklet, vedtaget 
og principgodkendt en række trafikale fagplaner. 
Nærværende sektorplan vil redegøre for; de eksi-
sterende fagplaner for Nuuk spænder fra bl.a. en 
bycykelhandlingsplan til en plan for den generelle 
udvikling af en bæredygtig, kommunal trafikkul-
tur. Planernes udgangspunkt og målsætninger er 
forskellige, men de arbejder i store træk i samme 
retning, hvor de sætter borgeren som fodgænger 
og cyklist i fokus.

Bæredygtig trafikkultur i Nuuk 2012 
Trafikplan for Nuuk med tilhørende anlægspriori-
teringer på omkring 25 mio. i perioden fra 2012 til 
2019. Trafikplanen indeholdt en række anbefalin-
ger indenfor 4 temaer; 
• Mindre biltrafik i Nuuk midtby, 
• Den fremtidige kollektive trafikbetjening i Nuuk,
• Den fremtidige gang- og cykeltrafik i Nuuk 
• Trafiksikkerheden i Nuuk. 
En del af de anbefalede tiltag er siden hen blevet 
indeholdt i vejnettets løbende vedligehold, men 
det vurderes ikke, at trafikplanen har affødt nogle 
handlingsplaner, direkte.

Projekteringsvejledning for Nuuk 2013
Temaplanen affødt af et krav til nødvendige infra-
strukturinvesteringer som følge af etablering af den 
ny atlanthavn. Status er, at projekteringsvejlednin-
gen ikke har undergået revision siden 2014, men 
skal revideres i 2021.

Den kollektive trafikplan 2013
Temaplan for den kollektive trafik i Nuuk 
Status; skolebusser er blevet sammenlagt med 
bybusserne og skolebørn bliver forsynet med 
skolebuskort. De kortsigtede planer ift. at etablere 
supplerende busruter omkring lufthavnen, Qinngor-
put samt den sydlige del af Nuuk midtby er udført 
mens den langsigtede plan ift. at forbinde Kann-
gillinguit og Sarfaarsuit med en direkte busrute er 
endnu ikke udført. 

Gang- og Cykelhandlingsplan 2013-2024, 
vedtagelse 2013
Gang- og Cykelhandlingsplan blev defineret med 
8 indsatsområder som skulle sikre bedre rammer 
for miljø- og folkesundheden og på sigt føde ind i 
en harmonisering af trafikale sektorplanlægning. 
Indsatsområderne var udtrykt ved en overordnet 
strategi og defineret ved en række delprojekter 

Bycykler i Nuuk 2014
Rapporten blev udarbejdet som et samarbejde 
mellem Kommuneqarfik Sermersooq og COWI og 
omhandler etableringen af et bycykelsystem for 
hhv. Nuuk og Paamiut. 
Status: Rapporten blev principgodkendt i 2014, 
men der er ikke fulgt op på den tilknyttede imple-
menteringsplan.

Kyststien
Som led i den rekreative plan for Nuuk, blev der i 
2007 vedtaget etableringen af en gangforbindelse 
langs Nuuks kystlinje. Denne har bl.a. til formål at 
forbinde byen bedre for forgængere og samtidig 
give gode oplevelse undervejs.
Projetets etape 1 er fuldført i foråret 2020, og fa-
serne 2 og 3 er planlagte. 

TIDSLINJE FOR PLANER OG PROJEKTER

Tidslinje

2020 2021 2022 2023 2024 2025 202620192018201720162015201420132012

Bycykler i Nuuk 

Gang- og Cykelhandlingsplan

Plan; Bæredygtig trafikkultur i Nuuk

Den kollektive trafikplan 
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[Gang- og cykelhandlingsplan erstattes af nærværende Sektorplan for sti- og vejnet]

Afstribning af vejnettet i Nuuk

Sektorplan for vej- og stinet 2021-2025

Udbygning af den eksisterende 2-strengsforbindelse

Tunneludbygning ved Nuussuaq og Siorarsiorfik (anlægsperiode)

Styrkelse af den offentlige transport

Vejprojekter; Ravnedalen, Sipisaq, Kujalleq/Quassunnguaq og 400 r-talik

Projekteringsvejledning for veje og stier (Revideres og opdateres med nye vej- og stiløsninger)

(revideres hvert 4. år)

Figur 3
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Redegørelse og datagrundlag

Nuuk er udlagt med ca. 95 km vejnet, fordelt på 
primærveje og lokalveje, som anvendes af et 
stadigt stigende antal køretøjer. I 2019 var der 
registreret 5.689 køretøjer i Nuuk, men i takt med 
øget tilflytning, en øget gennemsnitsindkomst og 
et samfund i stabil vækst sker der en markant stig-
ning i antallet af køretøjer. 

Der er i øjeblikket ingen præcis opgørelse over 
hvor mange cykler der er i Nuuk, men nyere 
undersøgelser synes at antyde, at ganske mange 
husstande i Nuuk har adgang til cykel. 
En kommunal forespørgsel fremsendt til Nuuks 
cykelforhandlere melder om kraftige stigninger i 
salget af cykler, med et mersalg fra 2019 til 2020 
på over 200 procent.

Figur 4
FOKUSOMRÅDER 

Rundkørsler
1. Rundkørsel ved Nerngallaa
2. Rundkørsel ved Qernertunnguanut
3. Rundkørsel ved Sipisaq Kangilleq

Stiforløb for cyklister og fodgængere
4. Sti- og fodgængerforløbet mellem Nerngallaa rundkørslen og Sipisaq Kangilleq rundkørslen
5. Sti- og fodgængerforløbet fra Sipisaq Kangilleq rundkørslen gennem passet og til T-krydset ved Quassunnguaq
6. Tunnel- og vejforløb på Sarfaannguit og Sullorsuaq under Nuussuaq

Centersti (Aqqusinersuaq)
7. Sti- og fodgængerforløb langs Aqqusinersuaq

Til trods for dette viste undersøgelsen, at selvom 
cykelejerskabet blandt byens husstande var gan-
ske højt, så cyklede under 1 procent af børnene i 
skole mens 43 procent af skolebørnene er gående 
til og fra skolen hver dag. Tæt ved halvdelen af 
byens børn bevæger sig altså fra hjem til skole 
som blød trafikant.
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Figur 5 - Registrerede motorkøretøjer i distrikt Nuuk pr. 1. januar 2019. Distriktet indeholder udover Nuuk bygderne Kapisillit og Qeqer-
tarsuatsiaat. Fra 2014 registreres også entreprenørmaskiner, påhængsvogne og snescootere.
Antal oplyst af Grønlands Statistisk, statistikbanken, og bragt i VIAtrafiks "Trafikregistreringer 2019". 
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De fysiske forhold for gående 
og cyklister
Størstedelen af Nuuk er omfattet af et gang- og 
cykelstinet, men den eksisterende trafikstruktur er 
primært planlagt efter og indrettet til 
motorkøretøjer.
Flere væsentlige og centrale strækninger i Nuuk 
midtby, bl.a. H.J. Rinksvej, Kussuaq og Aqqusiner-
suaq og Samuel Kleinschmidtsvej er mangelfuldt 
udbygget ift. stiforløb og fortove, som ofte kun 
findes i den ene side som en relativt smal, kombi-
neret cykel-/gangsti. Enkelte steder på det over-
ordnede vejnet findes hverken gang- eller cykelsti. 
 
Dobbeltrettet gang- og cykeltrafik hvor der er en 
uklar opdeling af gang- og cykel areal, skaber til 
tider unødige konfliktsituationer, både mellem de 
bløde trafikanter og de hårde trafikanter, men også 
mellem gående og cyklende trafikanter.

400r-talik

Sipisaq Kangilleq

grøft rabat

vej/vej

Dobbeltrettet vejtrace

Rabat

Parkeringsareal (delt med fortov/cykelsti)

Ingen adskillelse mellem de bløde tra�kanter 
/ nogen adskillelse mellem de bløde tra�kanter

Fælles stiforløb, fodgængere og cyklister

Grøft og afvanding

Kuussuaq

Aqqusinersuaq v Kuussuaq

Aqqusinersuaq v Imaneq

Aqqusinersuaq v Sipisaq Avannarleq

H.J. Rinksvej

grøft grøft

vej/vej

rabat

vej/vej

grøft rabat

vej/vej

grøft grøft

vej/vej

vej/vej

grøft

vej/vej

A

B

C

D

E

F

G

Figur 6
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Trafik- og hastighedsregistrering
Nuuk har en årlig befolkningsvækst på ca. 2 
procent som naturligt øger belastningen af byens 
vej- og stinet. 

Uheldsbekæmpelse er et væsentligt indsatsom-
råde for den kommunale trafikplanlægning og 
Forvaltningen for Anlæg og Miljø samarbejder med 
politiet om, at registrere, analysere og kortlægge 
færdselsuheld. Dette sker bl.a. med udtræk fra de 
daglige anmeldelsesrapporter. Registreringerne 
er dog behæftet med en vis usikkerhed, da mør-
ketallet for uheldsrelaterede anmeldelser er højt. 
En tommelfingerregel siger, at det kun er hvert 7. 
uheld der anmeldes.

De seneste trafikregistreringer i Nuuk er foretaget i 
perioden maj til juni 2019. Registreringerne om-
fattede både krydstællinger og snittællinger (med 
hastighedsmålinger) samt parkeringsregistreringer.
Resultaterne fra trafiktællingerne viser overordnet 
set uanselige ændringer i trafikken i Nuuk midtby, 
mens der er registreret stigninger i trafikmængden 
på indfaldsvejene ind mod midtbyen. 
Det er særligt på strækningen 
Sipisaq Kangilleq (A) - Eqalugalinnguit (B) - Pe-
ter Thårup Høeghip Aqqutaa (C) - Borgmesterip 
Anniitap Aqqusernga (D) mod Qinngorput at stig-
ningerne er registreret og dette vurderes, at være 
afledt af udviklingen af Qinngorput. Stigningen 
i trafikmængden gælder både for spidstime- og 
døgntrafikken.

Af registreringsnotatet hovedpunkter kan det bl.a. 
fremhæves:

• at den største snittrafik er registreret på stræk-
ningen Eqalugalinnguit til Sipisaq Kangilleq for-
bi rundkørslen ved Qernertunnguanut, hvor der 
er en hverdagsdøgntrafik på 16.000 køretøjer 
(en stigning på 1.500 registreringer i forhold til 
2013).

• at trafikken på både Aqqusinersuaq og H. J. 
Rinksvej er uændret i perioden 2013-2019 – 
dog med stigninger på den østlige del af H. J. 
Rinksvej.

• at der er sket en stigning i hverdagsdøgntrafik-
ken til ca. 3.400 køretøjer på Quassunnguaq til 
trods for, at trafikken næsten alle foregående 
år har været på omkring 2.000 køretøjer. Dette 
vurderes at skyldes den manglende genetable-
ring af vejbump efter asfaltering af vejforløb.

• at hverdagsdøgntrafikken gennem tunnelen 
forsætter med at stige, og nu ligger på 3.200 
køretøjer (en stigning på 600 registreringer i 
forhold til 2013).

• at hverdagsdøgntrafikken på Borgmesterip 
Anniitap Aqqusernga forsætter med at stige, og 
nu ligger på 6.600 køretøjer mod 5.500 regi-
streringer i 2013.

Hastighedsmålingerne viser at på 10 ud af 26 
tællesnit er gennemsnitshastigheden inden for den 
tilladte hastighedsgrænse. På de resterende 16 
tællesteder overstiger den gennemsnitlige hastig-
hed den tilladte hastighedsgrænse. Hvilket også 
peger på, at der fremadrettet skal gøres en indsats 
for at sikre de bløde trafikanter. 

Figur 7 - Hverdagsdøgntrafik på udvalgte strækninger i perioden 2003 til 2019. 
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Uheldsbillede for Nuuk
Gående trafikanter er i lighed med cyklister en ud-
sat gruppe i trafikken. I 2009 og 2010 blev der regi-
streret knap 50 årlige færdselsuheld i Nuuk. Dette 
tal var faldet til knap 40 årlige uheldsrapporter i 
2011 og 2012 men fra 2014 og frem til 2020 er der 
ikke indhentet indberetninger fra færdselspolitiet. 

Med udgangspunkt i politiets årsrapport og data 
fra Grønlands Statistik kan der dannes et generelt 
uheldsbillede for Nuuk for perioden 2009 - 2014:

• I 2014 optog politiet således rapport på 23 
færdselsuheld ud af samlet 539 færdsels-
lovsovertrædelser i Nuuk, fordelt på et ukendt 
antal personskadeuheld og materielska-
deuheld.

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværen-
de sektorplan, har Kommuneqarfik Sermersooq 
indhentet trafikrelateret uheldsrapporter for 2019 
og 2020 (i 2020 kun for perioden januar – oktober), 
hvilket danner følgende uheldsbillede:
• I perioden 2019 optog politiet rapport på 150 

færdselsuheld ud af samlet 401 overtrædelser 
af færdselsloven. 

• Antallet af færdselsuheld, hvor der kun skete 
materiel skade var registreret til 60 hændel-
ser - ved en del af disse hændelser er der sket 
personskade samtidigt, hvormed hændelsen 
kan tælle med i begge hændelsesregistreringer 
(materiel- og personskade). 

• I samme periode blev der registreret 18 tra-
fikrelateret personskadehændelser, primært i 
månederne fra april til november. 

• Endvidere er der registreret 85 uspecificerede 
færdselsuheld, som dækker over alt fra mindre 
uheld med materielskade til påkørsler mv. som 
ikke har afstedkommet materiel- eller person-
skade.

• For 2020, i perioden fra januar til oktober må-
ned er der blevet registreret 28 færdselsuheld 
med materielskade og 10 færdselsuheld med 
personskade – endvidere er der registreret 90 
yderligere uheldsrapporteringer, som dækker 
over alt fra mindre uheld med materielskade 
til påkørsler mv. som ikke har afstedkommet 
materiel- eller personskade.

Til registreringerne for 2019 og 2020 er der tilknyt-
tet placering og vejstrækning til uheldsrapporterne, 
hvormed vi kan danne et billede over de mest 
problematiske områder:

Vejforløbet Aqqusinersuaq
Vejforløbet langs Aqqusinersuaq, fra H. J. Rinksvej 
til rundkørslen ved 400-rtalik er stadig den ubetin-
get mest uheldsplagede strækning. Vejen er udført 
med flere fodgængerovergange, mangelfuld skilt-
ning og afstribning og på dele af vejen må fodgæn-
gere og cyklister bevæge sig langs kørebanen.

Vejforløbet H. J. Rinksvej
Vejforløbet er udført med ensidet, dobbeltrettet 
stitrafik som føres igennem det vigepligtsregule-
ret T-kryds ved H. J. Rinksvej og Quassunnguaq. 
Der er risiko for uheld mellem cyklister som kø-
rer ind mod byen og har høj hastighed (stiforløb 
går ned ad bakken fra passet) og trafikken til/fra 
Quassunnguaq. At fællesstien er dobbeltrettet og 
cyklister kører i venstre side kan virke overrasken-
de, særligt for venstresvingende ind mod Quas-
sunnguaq. Lokaliteten er tidligere udpeget som et 
uheldsbelastet kryds med den type uheld og har i 
2019-2020 haft 4 personskadeuheld.

Krydsningen ved Samuel Kleinschmidtip 
Aqqutaa og Imaneq
For både 2019 og 2020 iagttages det, at der 
jævnligt sker personskadeuheld ved krydsningen 
mellem Samuel Kleinschmidtip Aqqutaa og Ima-
neq, hvor der ikke er fodgængerfelt eller dedikeret 
gang- og cykelsti; de sidste par år er 2 personer 
blevet skadet ved krydsningen.

Rundkørslen ved Manguaraq ved Borgmester 
Anniitap Aqqutaa
Rundkørslen ved Manguaraq og Borgmester 
Anniitap Aqqutaa har de senere år været ramt 
af en række personskadeuheld. Rundkørslen er 
opbygget med cykelstiforløb der skifter vejside fra 
højre til venstre for udgående trafik fra Nuusuuaq, 
2 busstoppesteder og trafikeres af både tunge og 
lette køretøjer.

Rundkørsel ved Qernertunnguanut
Der er registreret otte uheld i og omkring rund-
kørslen i perioden 2009-2013, hvoraf de to er 
fodgængerrelateret personskader. Rundkørslen 
kan køres igennem med høj hastighed fra nord og 
syd pga. lille forsætning som følge af masternes 
placering og den forholdsvis lille midterø. Der er 
i dag en dobbeltrettet fællessti langs vejens vest-

side (400-rtalik og Eqalugalinnguit). Dette medfører 
at cyklister krydser Qernertunnguanut dobbeltrettet. 
Som følge af at rundkørslen ligger i et lavpunkt er ha-
stigheden for både biler og ikke mindst cyklister ind 
i rundkørslen høj. Den høje hastighed for cyklisterne 
kombineret med cykelkrydsningen er dobbeltrettet 
betyder at cyklister overrasker biler med risiko for 
uheld til følge.

Rundkørsel ved Sipisaq Kangilleq
Der er registreret to uheld i rundkørslen i perioden 
2009-2013; hvoraf det ene var fodgængerrelateret 
personskade. Alle fodgængere og cyklister langs 
400-rtalik og Eqalugalinnguit skal krydse Sipisaq 
Kangilleq, hvilket nedsætter kapaciteten. Om morge-
nen er udformningen fx medvirkende til større kødan-
nelser på Eqalugalinnguit, fordi bilister ind mod byen 
skal vente på krydsende fodgængere og cyklister ind 
mod byen.
Det grønlandske Sundhedsvæsen fører ikke en selv-
stændig statistik over fodgænger- og cykelrelateret 
uheld, men har alligevel været inddraget i udarbejdel-
sen af nærværende sektorplan ift. at danne et korrekt 
uheldsbillede for Nuuk.

I korte træk er der i sundhedsvæsenet ikke en opfat-
telse af, at der er sket en større stigning i antallet af 
personskader for de bløde trafikanter, forårsaget af 
den tunge trafik. For de kolde måneder med isslag 
og sne beskrives den primære personskadeårsag at 
være fald- og vælteulykker som følge af ringe sigtbar-
hed og dårligt fodtøj i kombination med glatte fortove 
og cykelstier. Andre personskader sker som følge 
af, at de bløde trafikanter presses af kørebanerne 
der, hvor disse deles med den tungere trafik for så at 
miste fodfæstet og vælte.Se kortlægning på de følgende sider

Det er vigtigt at pointere, at den store difference i 
antallet af færdselsuheld mellem 2014 til 2020 er 
kilderelateret, hvor uheldsstatistikken fra 2014 er 
indhentet fra Grønlands Statistik og uheldsregi-
streringen fra 2019-2020 er et udtræk af politimyn-
dighedens uheldsrapporter. Der er således ikke 
tale om en uforholdsmæssig stor stigning i antallet 
af ulykker efter 2014, men forskellen kan i stedet 
relateres til registreringernes tematiske under-
inddeling, hvor politimyndighedens data er mere 
udspecificeret ift. materiel- kontra personskader.
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Figur 9
fra 131206_trafikplanlægningen i Nuuk; 
Uheldsbilledet fra sidste registrering i 2009-
2013 illustrerer, at uheld kan stadfæstes 
over det meste af byen men, at der er spe-
cifikke steder og enkelte strækninger i byen 
der træder mere tydeligt frem i uheldssta-
tistikken, og som derfor fortjener en mere 
detaljerede opmærksomhed. Uheldsbille-
det er opdateret med indrapporterede tra-
fikuheld for perioden 2019 – 2020. Bemærk 
at der er henved 150 uspecificerede uheld, 
som ikke er indført i uheldsbilledet.
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Hotspotanalyse

I det følgende præsenteres en række 
trafikale hot spots, udvalgt fordi de på 
forskellig vis problematiserer forholdet 
mellem bløde trafikanter og biler samt 
tung trafik generelt. 

Registrering udarbejdet vinteren 2018/19

01 H.J. Rinksvej
Ensidet, dobbeltrettet cykel- og fodgængersti

Figur 10
Et meget bredt kryds, men tydeligt 
opstribning 
af forgængerovergang og vigepligt. 

Kantsten adksiller vej og sti

Figur 11
Vej- og stiforløb flyder ud, og det er 
vanskeligt at vide hvor vigepligten ligger 
og vejarealet mod slugten strækker sig. 

Kantsten forsvundet i sneen. 

Figur 12
illustration  viser sammenhængen 
mellem vejareal og sneen der udvasker 
relevant opstribning. 
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02 Nuuk Center
Forskellige, krydsende trafikale spor

BUSSTOP

BUSSTOP

Figur 13 - eksempel på en uhensigtsmæssig trafiksituation. Det brede kryds og store vejareal gør det vanskeligt for trafikanter at navige-
re korrekt. Risikoen for uheld forøges heraf.

Figur 14 - En diagrammatisk optegning af de generelle problematikker omkring et trafikalt knudepunkt i byen. 
De blå streger markerer biltrafikkens retninger, og de røde pile viser hvordan fodgængere krydser ind og ud mellem den resterende trafik. 

03 Aqqusinersuaq
Usynlige og uventede trafikanter

Figur 16 - De rødlige pile viser cyklisternes forskellige retninger. 
Som cyklist er det vanskeligt at overskue rundkørslen, og hvordan man bedst kommer igennem, når alle tre veje er dobbeltrettede cykel-
stier. Det gør det også vanskeligt for bilisterne at forudse fra hvilken retning cyklisterne kommer. 
Der mangler skiltning af overgange for både cyklister og gående. 

Figur 15 - De korte afstande og dobbeltrettede cykelstier gør det svært for cyklister at vurdere hvilket retning der er mest fordelagtig at 
vælge ind og ud af rundkørslen.
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04 400-rtalik
Krydsende bløde trafikanter og høj hastighed

05 Qernertunnguanut
Rundkørsel med begrænset effekt

Figur 19
Vinterens snemængder skaber nogle steder 
en naturlig adskillelse mellem sti og vej, bløde 
trafikanter og tung trafik.

Det kan dog også gøre fodgængerne svære at 
spotte for den kørende trafik.

Figur 18
Snemængder på vejstrækningerne dækker for 
afstribning og forgængerfelt.

Figur 20
Selvom der ligger en rundkørsel, 
viser asfalten tydeligt hvordan gen-
nemkørslen oftest foregår. 
Dermed er der ikke en naturlig 
opbremsning for krydsende 
fodgængere. 

Figur 17
Foto af T-krydset mod tunnellen til Nuussuaq.

Krydset er problematiseret af høj hastighed 
på 400r-talik, dårligt udsyn  fra Sarfaannguit, 
krydsende fodgængere og et uheldigt placeret 
bustoppested.

Det samlede billede er et problematisk kryds 
for de bløde trafikanter. 
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Værktøjskatalog og løsningstiltag
Afgrænsning af løsningskatalog ift. 
anlægsprioriteringer
Værktøjskataloget skal primært anvendes som 
inspirationsmateriale og ikke som udtømmende 
tiltag. Løsningstiltagene er flere steder direkte rela-
teret til de analyserede trafikale hot spots. 
Hvert af tiltagene nedenfor er beskrevet i forhold 
til de individuelle målsætninger og danner dermed 
udgangspunkt for, at værktøjskataloget kan bli-
ve fulgt op af en eller flere handlingsorienterede 
planer eller projektforslag og ift. at konkretisere de 
politiske visioner.
Alle løsningerne arbejder principielt i samme ret-
ning i forhold til, at sikre bedre forhold for fodgæn-
gere og cyklister, men investeringsbehovet knyttet 
til den enkelte løsning varierer betragteligt.

I sektorplanens appendiks har Forvaltningen for 
Anlæg og Miljø anført budgetoverslag på de tiltag 
som vurderes, at have en øjeblikkelig og væsentlig 
effekt på fremkommeligheden og sikkerheden for 
de bløde trafikanter, mens de resterende tiltag vil 
kræve yderligere analyser og undersøgelser før de 
kan implementeres.

principskitse
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Fysiske tiltag 
Forbedring af trafiksikkerheden for de bløde 
trafikanter langs veje og i rundkørsler
En stigning i antallet cyklister på de fælles stiforløb 
har medført flere konflikter og uheldsskabende 
situationer, fodgængere og cyklister i mellem. 
De dobbeltrettede fællesstier medfører samti-
dig potentielt farlige situationer der, hvor hurtigt 
kørende cyklister og bilister mødes og specielt i 
rundkørsler, hvor bilisterne bliver overrasket over 
cyklisterne.

Fælles- og enkeltrettede stiforløb for cyklister og 
fodgængere bør anlægges så brede som muligt – 
ideelt set med en samlet bredde på 4,0 m. Ved en 
stibredde på mindst 2,5 m anlægges cykelsti og 
fortov som særskilte, enkeltrettede stiforløb. Ved 
en stibredde på mindre end 2,5 m anlægges de 
som fællessti.

Særskilte stier adskilles sædvanligvis med en hvid 
linje, hvilke kan være vanskelige at se i Nuuk i 
vintermånederne pga. sne og isslag.
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Genrelle principper for stier
Opdeling af stiforløb
  - Samlet stibredde < 2,5 m → fællessti
  - Samlet stibredde på 2,5 m 
     → fordeles på 1,5 m cykelsti og 1,0 m fortov
  - Samlet stibredde på 3,0 m 
     → fordeles på 1,7 m cykelsti og 1,3 m fortov
  - Samlet stibredde på 4,0 m 
     → fordeles på 2,0 m cykelsti og 2,0 m fortov

Brede cykelstier/-baner giver cyklisterne sikre og 
trygge forhold og samtidig giver det cyklisterne 
mulighed for at kunne færdes i forskellige tempi på 
vejene i Nuuk.

På strækninger, hvor der er gadevendte forretnin-
ger og handelsgade, er det ønsket at prioritere 
fodgængerne højt. Det kan blandt andet gøres ved 
at etablere bredere fortov.
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Løsningsforslag til nye vejsnit og stiforløb
Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet 2 
løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden 
for de bløde trafikanter, på vejstrækningen fra 
Sipisaq Kangilleq til rundkørslen ved Nerngallaa. 
Den første løsning omhandler et dobbeltrettet, 
fælles stiforløb og den anden løsning omhandler 
enkeltrettet stiforløb på hver side af vejbanen - løs-
ningsforslagene indeholder anlægsprioriteringer for 
vejforløb og rundkørsler separat samt en samlet 
anlægsudgift.

Endelig er der udarbejdet et løsningsforslag til 
en ny rundkørsel ved Sipisaq Kangilleq, der kan 
anlægges som et hensigtsmæssigt supplement til 
ovenstående løsningsforslag, eller som etableres 
selvstændigt. 
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Figur 22 - Principsnit for sekundær 
trafikvej med 30 eller 40 km/t

Figur 23 - Principsnit for pri-
mær trafikvej med 60 km/t
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Figur 21 - Princip for rundkørsler uden særlige 
forhold til cyklister.

Principskitse

Placering af alle master skal kontrolleres 
med kørekurven for det dimentionsgiven-
de køretøj

Midlertidigt kørespor som benyttes ved 
asfaltering/vedligeholdelse af rundkørslen

Arealet skal være dimentioneret til tunge 
køretøjer og befæstet med fx grus

Generelle principper 
Der tages udgangspunkt i principperne beskrevet 
i "Vejledning for projektering af vejanlæg i Nuuk". 
Her er stier udformet som fællesstier. Den større 
fokus på cykeltrafik betyder at der bør arbejdes 
med bredere stier for at der bliver bedre plads til 
både cyklister og fodgængere de steder det er 
muligt. At fællesstierne anlægges i begge vejsider, 
er dog også i sig selv en stor forbedring i forhold til 
at der skal være plads til både cyklister og fodgæn-
gere.

Rundkørsel
Den generelle anbefalede udformning af rundkørs-
ler er vist på Figur 2. Der benyttes som hovedregel 
en diameter af midterøen på 15 m med mulighed
for midterø på 20 m. Øvrige mål ses af følgende 
principskitse.

Med fokus på fodgængere og cyklister bemærkes:
• Hul i helle er 4,0 m bredt
• Skillerabat er 2,0 m bred
• Sti rundt i rundkørsel er 3,0 m bred

For at tilgodese cyklister og fodgængere foreslås 
det at fodgængerfelterne ændres ved at opdele 
dem til en bredde på 2,5 m til fodgængere og 1,5 
m til cyklister. Der etableres cykelsymboler i cykel-
delen.
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Løsningsforslag 1
Vejforløb med dobbeltrettede fællesstier.

På vejstrækningen fra Sipisaq Kangilleq til rund-
kørslen ved Nerngallaa etableres der en dob-
beltrettet fællessti med en stibredde på 4 m – 2 m 
fortov og 2 m cykelsti – på den ene side af vejfor-
løbet. 
 
A - Vejstrækningen Sipisaq Kangilleq 
(ca. 600 m)
Det eksisterende stiforløb langs Sipisaq Kangilleq 
udvides til en samlet bredde på 4 m - 2 m fortov og 
2 m cykelsti og opdelingen afstribes. Der skal ske 
en mindre nedsprængning af fjeldvæggen for, at 
øge stibredden til 4 m, men stiforløbet vil være delt 
mellem fodgængere og cyklister i begge 
retninger. Stiforløb adskilles fra kørebane med 
rabat.

B - Vejforløb fra Rundkørsel ved Sipisaq Kan-
gilleq til rundkørsel ved Nerngallaa (ca. 1100 m)
Stibredden øges til samlet 4 m, med 2 m fortov og 
2 m cykelsti, og adskilles fra kørebane med 2,25 
m rabat. Der skal nedsprænges på mindre stykker 
af strækningen, men den eksisterende afvandings-
grøft skal rykkes med stibredden.

Stiforløbene kan suppleres med broforløb over 
f.eks. rundkørsler og vejforløb, og vil være en 
specialløsning som friholder den tunge trafik fra de 
bløde trafikanter - en sådan løsning kan anvendes, 
hvor udbygning af rundkørsel og/eller etablering af 
stiforløb ikke er fordelagtigt (og et broforløb kan pil-
les ned og opsættes andetsteds, efterhånden som 
et behov opstår).
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Løsningsforslag 2
Vejforløb med enkeltrettede stiforløb.

På vejstrækningen fra Sipisaq Kangilleq til rund-
kørslen ved Nerngallaa etableres der enkeltrettede 
stiforløb, med en stibredde på 4 m – 2 m fortov og 
2 m cykelsti – på begge sider af vejforløbet. 
De ensrettede stiforløb vil adskille fodgængere og 
cyklister pga. den bredere stibredde. Dette forslag 
vil kræve det største fysiske indgreb, da der skal 
nedsprænges på en del af vejforløbet og rund-
kørsler ved Qernertunnguanut og Nerngallaa skal 
udbygges. 
Løsningen er ideel ift. at sikre trafiksikkerheden, da 
fodgængere og cyklister ikke deler stiforløb.
 
A - Vejstrækningen Sipisaq Kangilleq (ca. 600 
m), Der etableres ensrettede stiforløb på begge 
sider af Sipisaq Kangilleq, med en bredde på 6,25 
m, fordelt på en 2 m bred cykelsti, 2 m fortov og 
2,25 m rabat der adskiller cykelsti fra kørebane. 
Det eksisterende stiforløb øst for Sipisaq Kangilleq 
afstribes for at visuelt adskille cyklister og fodgæn-
gere.
Stiforløb adskilles fra kørebane med rabat og evt. 
kantstensspring mellem fortov og cykelsti.
Projektet vil kræve nedsprængning af ca. 450 m 
fjeldvæg vest for Sipisaq Kangilleq men der er 
flere fordele ift. at sikre trafiksikkerheden; cyklister, 
som kan opnå høje hastigheder ved nedkørsel 
fra passet, vil have en dedikeret kørebane som er 
friholdt for fodgængere. Den indadgående fodgæn-
ger- og cykeltrafik ved rundkørslen mellem Sipisaq 
Kangilleq og 400-rtalik vil ikke skulle krydse køre-
banen, hvormed biltrafikken kun skal forholde sig 
til fodgængere fra én side, og ikke som i dag, fra 
begge sider.

B - Vejforløb fra Rundkørsel ved Sipisaq Kan-
gilleq til rundkørsel ved Nerngallaa (ca. 1100 
m), 
Der etableres ensrettede stiforløb på begge sider 
af 400-rtalik, med en bredde på 6,25 m, fordelt på 
en 2 m bred cykelsti, 2 m fortov og 2,25 m rabat, 
der adskiller cykelsti fra kørebane. På dele af 
strækningen bør der tillægges areal til grøftanlæg.

Der skal ske stykvis nedsprængning på vejstræk-
ningen og den eksisterende afvandingsgrøft skal 
rykkes med den udvidede stibredde.

C - Rundkørsel, Sipisaq Kangilleq og 400-rtalik, 
Rundkørslen vil blive udbygget som beskrevet i 
Kommuneqarfik Sermersooqs ’Vejledning i projek-
tering af vejanlæg i Nuuk, 2013’, hvor følgende, 
med fokus på fodgængere og cyklister, bemærkes;
  - hul i helle er 4,0 m bredt, 
      (tilsvarende de indadgående stiforløb)
  - skillerabat er 2,0 m bred,
  - stiforløb rundt i rundkørsel er 3,0 m bred.

Cykelstiforløb tilbagetrækkes fra vejforløb og 
cyklister har vigepligt ift. den øvrige trafik. Det nye 
stiforløb ud af rundkørslen mod vest vil forbedre 
trafiksikkerheden, da indadgående fodgænger- og 
cykeltrafik ikke skal krydse den kørende trafik i 
rundkørslen (højresvingstrafik og udadgående 
trafik). 

D - Rundkørsel, Qernertunnguanut og 
Nerngallaa, Rundkørslen udbygges så den kan 
facilitere enkeltrettede stiforløb og så midterøen 
kan udvides; udvidelsen af midterø vil sikre en 
hensigtsmæssig hastighedsforsætning modsat 
nu, hvor biler stort set kan køre direkte igennem 
rundkørslen.
Veje ind i rundkørslen er snævret ind i forhold til 
den nuværende bane gennem rundkørsel - dette 
vil sikre yderligere hastighedsforsætning.
Hjørneheller og stiforløb på begge sider af vejen, 
hvor fodgænger- og cykelsti friholdes den tunge 
trafik. Cykelstiforløb tilbagetrækkes fra vejforløb og 
cyklister har vigepligt ift. den øvrige trafik.
Løsningsforslag kan indeholde fodgængerbroer
I rundkørslerne er der mulighed for at anlægge 
mindre broforløb til brug for fodgængere og cyk-
lister, for at nebringe risikoen for sammenstød 
mellem de bløde trafikanter og tunge køretøjer.

A

B

C

D

D

Forslag 2 til nyt vejsnit på strækningen 
fra Sipisaq Kangilleq, langs 400-rtalik til
rundkørsel ved Nerngallaa
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Løsningsforslag 3
A - Rundkørsel ved H.J. Rinksvej, Sipisaq Kan-
gilleq og Quassunnguaq
Etablering af en rundkørsel ved H.J. Rinksvej vil 
have en umiddelbar og positiv indflydelse på trafik-
sikkerheden; risikoen for venstresvings-ulykker for 
indadgående trafik vil blive nedbragt, der vil være 
bedre oversigtsforhold for kørende og gående, og 
cyklister kan evt. flettes over på én side af H.J. 
Rinksvej, efter rundkørslen, hvor der lige nu ikke er 
plads til cykelsti og fortov på begge sider af vejen.

B - Forbedring af fodgænger- og 
cyklistforhold langs Aqqusinersuaq
For at skabe gode forhold for fodgængere for 
Nuuks borgere er det vigtigt, at der er gode 
muligheder for at komme på tværs af vejene. 
Dette kan opnås ved f.eks. at etablere midter-
heller, sideheller eller anden form for støttepunk-
ter langs handelsgaderne. På vejstrækninger 
med butikker, institutioner, offentlige bygninger 
og lignende aktivitet, som det iagttages langs 
Aqqusinersuaq og Kussuaq og, hvor folk kryd-
ser vejen uden om fodgængerovergange, bør 
der indarbejdes løsninger som kan nedbringe 
uheldsrisikoen.
Aqqusinersuaq er den mest uheldsramte vej-
strækning og kommunen har derfor indhentet et 
løsningsforslag på et vejsnit, som kan tilgodese 
at sikre både cyklister og fodgængere uden at i 
væsentlig grad mindske antallet af parkerings-
pladser.

OBS!
Forvaltningen for Anlæg og Miljø bemærker 
at den godkendte udvidelse af Godthåbs-
hallen allerede planlægger arealanvendel-
se her. 
Hvorfor rundkørslen ikke kan opføres.
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A - Løsningsforslag 4 (vejforløb)
Udbygning af ca. 1000 m vejstrækning med ensi-
det stiforløb langs Aqqusinersuaq fra rundkørslen 
ved 400-rtalik til T-kryds ved H.J. Rinksvej. 

Stiforløbet er hovedsageligt projekteret som 
enkeltrettede stier (på begge sider af Aqqusiner-
suaq) adskilt med rabat mellem fortov og cykelsti.

A

B

B - Løsningsforslag 5 (vejforløb)
Udbygning af ca. 250 m vejstrækning med ensi-
det stiforløb, mellem Aqqusinersuaq og Sanamut 
Aqqut (SANA). Der skal etableres fodgængerover-
gang i t-kryds ved Dronning Ingridsvej og Svend 
Jugep Aqqutaa samt ved Sanamut Aqqut. 

Standardiseret skiltepolitik
De lokale fartgrænser er dårligt markeret og kan 
med fordel skiltes iht. BEK nr 1632 og 1633 af 
20/12/2017 om Bekendtgørelse om vejafmærk-
ning/Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærk-
ning ift., at bedre kommunikere de kommunale 
hastighedsbegrænsninger. Der savnes en standar-
diseret skiltepolitik for Nuuk, hvor de eksisterende 
færdselstavler er både mangelfulde og dårligt 
placerede.
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Figur 24 
Kortlægning af de offentlige trappeforbindelser som 
skal indeholdes i en tilstandsvurdering samt udbyg-
nings- og vedligeholdelsesplan.

Løsningsforslag 6
Tilstandsvurdering af trappeforbindelser
For at sikre fremkommelighed og bedre fodgæn-
gerforhold, bør der udarbejdes en udbygnings- og 
vedligeholdelsesplan for de 26 udpegede trappe-
forbindelser.

Tilstandsvurdering, vedligehold og 
udbygning af trappeforbindelser
Det offentlige stinet er suppleret med et større 
antal trappeforløb der forbinder byens terrænni-
veauer. Trappernes konstruktioner, herunder trin, 
værn, balustrer m.v. er udført hovedsageligt i træ. 
Trapperne er dog ikke udført med sliske til brug for 
cyklister og barnevogne som ønsker at anvende 
forbindelserne.
Der foreligger ingen registrering eller kortlægning 
af trappernes tilstand og det løbende vedligehold 
sker på basis af borgerhenvendelser eller an-
modninger fra de lokale boligforeninger. En del af 
trapperne er kommunalt ejet og et antal trapper er 
indeholdt i de respektive boligforeningers ansvars-
område (det være sig Ini A/S, Iserit A/S, Illuut A/S, 
m.f.).

Vedligehold af vej- og stinet
Vedligeholdelsesstandarden på og anlægskvaliteten af 
kommunens vej- og stinet har stor indflydelse på den 
generelle trafiksikkerhed, på komforten og på fodgæn-
geroplevelsen for cyklister og gående. Nuuk har flere 
steder hullede cykelstier og fortove med skæve fliser, 
hvilke kan være medvirkende til trafikuheld. Vedlige-
hold af cykelstier og fortove skal prioriteres på højde 
med vedligehold af veje.
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eksiserende fortov
ønsket fortov / manglende forbindelse
rekreativ kystrute

3

1

4

5

2

Eksisterende fortov og manglende 
forbindelser
Diagrammet til venstre viser en kobling mellem
de strækninger, der beskrives i nærværende 
sektorplan og i grove omrids de ønsker der er for 
fremtidige forbindelser. 

Dette skal kvalificeres yderligere i relevant detail-
planlægning af de enkelte byområder. 
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Systematisk indhentning af 
uheldsrapporter
Et mere fyldestgørende billede skabes hvis ind-
beretningerne til politiet suppleres med indrap-
porteringer fra det lokale sundhedsvæsen eller 
skadestue. Kommuneqarfik Sermersooq bør derfor 
styrke samarbejdet mellem Kommuneqarfik Ser-
mersooq, politimyndigheden og sundhedsvæsnet. 

Kommunikation og kampagner
I forhold til at fremme kommunens trafiksikker-
hedsarbejde og forebyggende projekter, er det 
vigtigt at kommunikere trafikale tiltag og ændringer 
til de rette modtagere og i det rette format. Digi-
tale og skriftlige kampagner er gode til, at skabe 
opmærksomhed omkring budskaber, hvor formå-
let er, at ændre adfærd hos trafikanterne eller, at 
skabe opmærksomhed omkring adfærden på det 
transportmiddel man allerede anvender (cykel eller 
som fodgænger). 

Følgende kampagner vil kan planlægges ift., at 
sikre bedre forhold for de bløde trafikanter:
  - Cyklisters adfærd i trafikken
  - Højre-/og venstresvingende køretøjer
  - Brug af mobiltelefon i trafikken; både som bilist, 
 cyklist og fodgænger
  - Det almene hensyn til sine medtrafikanter
  - Tilvalg af cyklen og ’fodtøjet’, hvor erfaringen 
 viser, at anlæggelsen af flere gang- og 
 cykelstier ikke alene får flere til at ændre 
 deres transportvaner og vælge cyklen eller 
 deres ben som transportmiddel.

Færdselssikkerhedskampagner i forbindelse 
med skolestart, vintertidens komme, samt hastig-
heds- og spirituskampagner er allerede prioriteret 
værktøjer i Kommuneqarfik Sermersooqs trafiksik-
kerhedsarbejde - f.eks. afholdes den årlige ”re-
fleksdag”, hvor der uddeles reflekser på rådhuset 
og i Nuuks busser.

Formidling
For alle projekter, der er affødt af sektorplanen 
for vej- og stinet skal der udarbejdes en kommu-
nikationsplan, hvor vision og målsætning kom-
munikeres. De anvendte medier kan f.eks. være 
kommunens hjemmeside, på det kommunale 
borgerinddragelsesværktøj Kommuneqarfiga eller 
gennem lokalaviser/lokal-tv/radio. Medierne er da 
formidle tiltag og målsætning for, at holde borgerne 
informeret.

Planlægning
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Delmål af relevans for 
sektorplanen

Sektorplanen kan bidrage til 
opfyldelse af målsætningen 
ved at have fokus på:

Indikator (FN)

3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme 
sygdomme og styrk mental sundhed

3.6 Nedbring antallet af dræbte og sårede 
i trafikken

Gode stisystemer, der giver mulighed for 
motion og sunde transportformer samt 
adgang til rekreative rum og oplevelser.

Trafiksikkerhed for både bløde og hårde 
trafikanter. Trafiksikkerhed betyder øget 
tryghed for borgerne og færre tilskadekom-
ster og dødsfald. 

I den lokale kontekst kan tilskadekomst 
i trafikken også omfatte faldulykker eller 
andre trafikulykker som følge af manglende 
snerydning.

3.4.1 Dødelighed som følge af hjer-
te-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller 
KOL.

3.4.2 Selvmordsrate

3.6.1 Dødsfald som følge af trafikulyk-
ker.

3.9 Reducer sygdom og dødsfald på grund 
af kemikalier og forurening

At nedbringe luftforureningen fra bilisme 
ved blandt andet at styrke de offentlige 
stier, den kollektive transport og gøre det 
mere attraktivt at eje en mini-, hybrid- eller 
elbil.

3.9.1 Dødelighed som følge af indendørs 
og udendørs luftforurening.

Verdensmål 4: 
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles 
muligheder for livslang læring.

4.A Byg og opgrader sikre og inkluderende 
skoler

Sikker skolevej og trafiksikkerhed generelt 
ved skoler.

4.a.1 Andel af skoler med adgang til: (a) 
elektricitet, (b) internet til brug for pæda-
gogiske formål, (c) computere til pæda-
gogiske formål, (d) tilpasset infrastruktur 
og materialer for elever med handicap, (e) 
basale drikkevandsfaciliteter, (f) kønsad-
skilte toiletter (g) basale håndvaskfaciliteter 
(i henhold til WASH indikatordefinitioner).

Verdensmål 9: Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv 
og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

9.1 Byg bæredygtig infrastruktur

9.4 Opgrader alle industrier og 
infrastrukturer for bæredygtighed

At løse trængselsproblemer og sikre frem-
kommelighed i alle bostederne.

9.1.2 Passager- og godsmængde, opdelt 
efter transportform.

At gøre den kollektive trafik mere attraktiv, 
fremme cyklisme og opsætte lade-standere 
for at understøtte den grønne omstilling 
inden for bilisme.

9.4.1 CO2-udledning ift. værditilvækst.

Verdensmål 3: 
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

FNs Verdensmål 
I Nuuk er målsætningen for udbygningen af vej- og 
stinettet at håndtere den kraftige byudvikling.
Og sikre en bæredygtig byudvikling, hvor borgeren 
kan og ønsker at bevæge sig. 

Nye erhvervs- og havnearealer skal understøt-
tes af nødvendige forbedringer af vejstrukturen, 
ligesom udviklingen har forstærket behovet for 
at fredeliggøre midtbyen og sætte mere fokus på 
trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 
Udbygningen i Siorarsiorfik forventes at forstærke 
udviklingen yderligere.
Der er ikke behov for en udbygning af vej- og sti-
nettet i Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.

Sammenhæng til FNs Verdensmål 
Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet en 
strategi for implementering af FNs Verdensmål for 
bæredygtig udvikling under navnet ”Verdensmåls-
strategi for bæredygtig udvikling”, 22.01.2019.  Det 
er herefter kommunens ønske, at forvaltningerne 
skal indarbejde målene i bl.a. sektorplaner. 
Det vurderes, at følgende verdensmål er relevante 
at indarbejde i ”Sektorplan for vej- og stinettet”.

Relevante delmål, fokusområder og indikatorer  
fremgår af skemaet herunder.

Tekst blandt andet fra 
NIRAS´ Notat om "Kommuneqarfik Sermersooq
Sektorplan for veje og stier" af 20. december 2019

Verdensmål 11: 
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, ro-
bust og bæredygtige

11.2 Skab billige og bæredygtige transport-
systemer

At gøre den offentlige transport tilgængelig 
for alle uanset køn, alder og handicap, 
blandt andet ved at undersøge muligheden 
for gratis offentlig transport. 

11.2.1 Andel af befolkning, der har nem ad-
gang til offentlig transport, fordelt på køn, 
alder og personer med handicap.

Verdensmål 13: 
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser

13.1 Styrk modstandskraften og tilpasnin-
gen mod klimarelaterede katastrofer

At vedligeholde og sikre vej- og stinettet 
mod skred og brud som følge af varmere 
og mere vådt vejr.

13.1.1 Antallet af døde, forsvundne perso-
ner og personer, som er berørt af katastro-
fe (målt pr. 100.000 indbyggere)

13.1.2 Antal af lande med nationale og 
lokale strategier for katastroferisikohånd-
tering.
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