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1. Indledning og formål 
 
Denne delplan omhandler vedligeholdelse og inspektion af kloaksystemet med henblik på at sikre, at 
kloaksystemet hele tiden er i god driftsmæssig tilstand. 
 
Et af formålene med spildevandsplanen er at kortlægge de eksisterende forhold – herunder behov for 
sanering for at sikre, at der kan opretholdelse et forsvarligt kloaksystem - i henhold til 
spildevandsplanens målsætninger. 
 

 
Eksempel på kloaksanering 
 
Afsnittet tager udgangspunkt i ”Sanering af kloakanlæg – Hovedplan 2010-2014”, som i 2010 beskriver 
eksisterende forhold og saneringsbehov i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut.  
 

I rapport for Sanering af kloakanlæg – Hovedplan 2010-2014 er kortlagt, hvilke dele af kloakanlæggene i 
byerne, der er anlagt før 1. jan. 1998. 

Reinvesteringsplan – byer 

 
Reinvesteringsbehovet til ledningsanlæg anlagt før 1998 i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut er overslagsmæssigt 
beregnet til total kr. 448 mio. Det årlige reinvesteringsbehov er beregnet til 11.8 mio. i en periode på 38 
år. De økonomiske vurderinger er baseret på afløbssystemets aldersfordeling og en teoretisk rørlevetid 
på 50 år. 
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2. Nuuk 
 

2.1 Nuuk - status 
 

2.1.1 Ledninger sanering - status 
 

Nuuk - ledninger saneret – status 

Udført Strækning Ledningslængde Oprindeligt anlægsår 
2005 Tuapannguit, strækning A 300 m 1960-69 
2006 Kongevej/Sana, strækning F og G 500 m 1950-59 
2007 Iggia del 1 (dæmning) 360 m 1980-89 
2008 Iggia del 2 200 m 1980-89 
2009 Strækning P, Nuussuaq skole 290 m 1970-89 
2009 Strækning J, Noorlernut midt 260 m 1970-79 
2011 Strækning ved Hotel Hans Egede 180 m 1970-79 
2012 Strækning C, Østerbro, Quassunnguaq 260 m 1950-1969 

Samlede Saneret hovedledning 2.350 m  
Tabel 3.2.1: Ledninger i Nuuk som er saneret 
 
 

Kloaksanering af ledningsstrækning Iggia del 1, Nuuk 
 

 
2.1.2 Kloakudløb sanering - status 

 
Nuuk - kloakudløb saneret – status 

Udført Udløb Placering af udløb Udløbsledning ny længde  Bemærkning 
2005 3 Ved Kujallerpaat (Polar Seafood) 300 m  
2005 6 Nedenfor DIH (udløb nedlagt)  tilsluttet udløb 7 
2007 9 Spækhusnæs vest for kolonihavnen 75 m  
2007 11 Ved Vildmandsnæs 40 m  
2008 7 Nedenfor DIH 65 m  

Tabel 3.2.2: Udløb i Nuuk som er saneret og forlænget 
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Udløbsledning 9 i Nuuk, forlængelse til 75 m 
 

 
2.1.3 Pumpestationer sanering - status 

 
Der er ikke foretaget større saneringer af pumpestationer i Nuuk. 
 

2.1.4 Inspektion af ledninger - status 
 
I forbindelse med driftsproblemer er der tidligere foretaget TV-inspektioner af kloakledninger. Kvaliteten 
af disse TV-inspektioner har tit været utilfredsstillende på grund af mangelfuldt udstyr samt personale 
uden den fornødne uddannelse til at foretage disse undersøgelser. Der findes ikke en systematisk 
databank over udførte ledningsundersøgelser. 
 
På baggrund af ovennævnte har kommunen i 2010 opstartet tiltag så man fremover vil kunne foretage 
bedre inspektion af ledningsnettet. I 2010-2011 er personale blevet uddannet til at foretage autoriserede 
TV-inspektioner, som svarer til standard i Danmark. Ligeledes har kommunen indkøbt nødvendigt udstyr 
således, at kommunen fremover råder over en bil med installeret TV-inspektionsudstyr.  
 

 
TV-inspektionsudstyr og bil, Nuuk 



Spildevandsplan 2013-2024 for Kommuneqarfik Sermersooq 
Delplan - kloaksanering 
Nuuk - handlingsplan 

5 
 

2.2 Nuuk - handlingsplan 
 

2.2.1 TV-inspektioner 
 
I foråret 2012 blev nyerhvervet TV-inspektionsudstyr i Nuuk afprøvet og idriftsat. Udstyr og uddannelse 
af personale er sket i 2010-2011. Opstart af TV-inspektioner sker med bistand fra TV-inspektionsfirma fra 
Danmark.  
 
Nyerhvervet TV-inspektionsudstyr planlægges anvendt til: 
o TV-inspektioner af ledninger som grundlag for prioritering af saneringsprojekter.  
o Etablering af en databank over gennemførte TV-inspektioner. 
o Foretage systematiske registreringer af driftsproblemer til brug for vurdering af saneringsbehov. 
o TV-inspektioner anvendes til udredning, når der er driftsproblemer. 
 
TV-inspektioner i Nuuk indgår som projekt i Projektkatalog.  
 

2.2.2 Kloaksanering 
 
Detaljerede data på ledningsaldre og prioritering af saneringsbehov er tidligere beskrevet i Hovedplan 
2010. På baggrund af, at der i 2012 påbegyndes systematiske TV-inspektioner, vil disse undersøgelser 
danne grundlag for endelig prioritering af ledningsstrækninger, som skal udskiftes.  
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3. Tasiilaq 
 

3.1 Tasiilaq – status 
 

3.1.1 Ledninger sanering - status 
 

Tasiilaq - Ledninger – status 

Udført Strækning Ledningslængde Oprindeligt anlægsår 
2011 Attertup nuua del 1 206 m 143 meter fra 1960/79 og  

63 meter fra 1980/89 
Tabel 3.3.1: Ledninger i Tasiilaq som er saneret 
 
 

 
Kort viser ledninger som er udskiftet i Tasiilaq /3.3.1/ 
 

3.1.2 Pumpestationer sanering – status 
Der er ikke foretaget større saneringer af pumpestationer. 
 

3.1.3 Kloakudløb sanering – status 
Der er ikke foretaget større saneringer af kloakudløb. 
 

3.1.4 Inspektion af ledninger – status 
Henviser til afsnit for Nuuk. 
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3.2 Tasiilaq - handlingsplan 
 
I Saneringsplan 2010-2014 er beskrevet detaljerede forslag til kloaksanering i Tasiilaq.  
Højest prioriteret sanering er ledning i Ejner Mikkelsensvej samt pumpestationer. 
o Ledningen i Ejner Mikkelsensvej er fra 1967 og er den ældste ledningsstrækning i byen.  

Ledningsstrækningen har dimension ø250 og er ca. 385 m lang. 
o Pumpebrønde P1 og P2 fungerer ikke tilfredsstillende.  

Ledningssystem til pumpebrøndene bør kortlægges, da dette ikke foreligger i tilstrækkeligt omfang i 
dag. 
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4. Paamiut 
 

4.1 Paamiut - status 
 
4.1.1 Ledninger sanering - status 
 

Paamiut - ledninger – status 

Udført Projekt 
nr.

 

*** 
Type Strækning  Længde Oprindeligt 

anlægsår 

2004 A** Offentlig 
sanering 

Ledning ved Bella Vista, B-291 til  
brønd 05A1007 

   50 m 
  synlig 

1970-79 

2005 1* Offentlig 
sanering 

Ledning Gerth Egedip, syd, brønd 05A1914 til 
05A1908 

   156 m 1960-69 

2008 
 

B** Offentlig 
sanering 

Ledning fra B-2 til brønd 05A1601     25 m Ukendt 

2009 
 

4 Offentlig 
sanering 

Ledning Kuukvej, brønd 05A2509-05A2501      66 m 
   synlig 

1970-79 

Ikke 
udført 

2* 
 

Offentligt 
nyanlæg 

Asavivinngivit, ny ledning og pumpebrønd P2 til 
udløb 2 

   210 m Nyanlæg 

2009  Offentligt 
nyanlæg 

Kommuneøen, ny ledning og pumpebrønd P3    200 m Nyanlæg 

2009 
 

7 Privat 
sanering 

Ledning fra B627 til B654    120 m Ukendt 

Tabel 3.4.1: Ledningsstrækninger i Paamiut som er saneret, eller planlagt saneret. 
 
* Projekt 1, eksisterende 156 meter ø200 betonledning er udskiftet til ø300 PEH pga. kapacitetsproblem.  
 
* Projekt 2 omfatter ledninger og pumpebrønd ved B-113 og B-110 samt tilslutning til udløb 2. Projektet 
omfatter også afskæring af det nordlige kloaksystem og tilslutning til udløb 2 ved etablering af yderlige 
en pumpebrønd og trykledning. Afskæringen vil betyde, at den nordlige bydel fra brønd 05A0017 (nord 
for broen) bliver tilsluttet udløb 2. Dette projekt er endnu ikke udført.  
 
** Projekt A og B er nye benævnelser. 
 
*** Projekt nr. er den oprindelige nummerering i kommunens tidligere planlægning. 
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Kort viser ledninger som er udskiftet i Paamiut /3.4.1/ 
 

4.1.2 Pumpestationer sanering – status 
Der er ikke foretaget større saneringer af pumpestationer. 
 

4.1.3 Kloakudløb sanering – status 
Der er ikke foretaget større saneringer af kloakudløb. 

 
4.1.4 Inspektion af ledninger – status 

Henviser til afsnit for Nuuk. 
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4.2 Paamiut - handlingsplan 
 
I Saneringsplan 2010-2014 er saneringsbehov i Paamiut detaljeret beskrevet. På nuværende tidspunkt 
foreligger ikke planer om kloaksanering i Paamiut. 
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