
 

 
 Mittarfeqarfiit | Grønlands lufthavne | Greenland Airports 1 / 4 

 

           Dato: 27.03.2020 
 
 
Tillæg nr. 2 til projektet ”Etablering af en ny FATO – Helikopterflyveplads i Sarfannguit” 
med udbudsdato 06.03.2020.  
 
Nærværende tillæg nr. 2 indeholder følgende punkter: 
pkt. 1) detaljeret forklaring vedrørende indhegning til helikopterflyvepladsen, på baggrund af 
tvivlsspørgsmål. 
pkt. 2) Afholdelse af licitation.  
 
 
Pkt. 1) Indhegning til helikopterflyvepladsen  
 

Tvivlsspørgsmål:  
“Jeg kan ikke finde nogle tegninger af hvordan indhegningen skal være. Type højde fastgøring? 
Det samme med kegle hvor dybt foden skal gå hvordan skal de fast gøres?”  
 
 
Svar:  
 
Indhegning placeres som i tegning med arkiv nr. 08-030 fra d. 28.01.2020. Strækningen på 
indhegning skal minimum være 21x21 meter. 
 
Søjlerne skal have højde på omkring 70 cm fra terræn. Toppen af søjlen/løfteøje skal ikke være 
højere end kote 68,5. Koten varierer fra omkring 65,0 til omkring 68,0 ved indhegningen, derfor 
kan tilpasning i forhold til placering samt højde af søjle/løfteøje ske i samarbejde med tilsynet.  
 
Søjle udføres som galvaniseret rør, med påsvejst løfteøje på toppen. Se billede 2.  
 
Fastgørelse af søjler til terræn udføres som i billede 1 og 3. Forankring på fast fjeld skal ske 
hvor dette er muligt. Ved forankring af søjler på fast fjeld støbes søjlerne med Sikadur 42, i 200 
mm dybde.    
 
Snoren skal have en stor slidstyrke, og skal have en længde som angivet i tegning med arkiv nr. 
nr. 08-030 fra d. 28.01.2020.  
 
Med hensyn til kegler skal de være som beskrevet i udbudsdokumentet, ”SA OG 
TILBUDSLISTE” fra d. 06.03.2020, under pkt. S9.1.    
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Billede 1 – Indhegning, med søjler i betonfundament 

 

 
Billede 2 – Nærbillede af søjle med påsvejst løfteøje på toppen. 
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Billede 3 – Indhegning, med søjler fastgjort til sten. 
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Pkt. 2) Afholdelse af licitation 
 
I tillæg nr. 1 fra d. 23.03.2020, er nedenfor beskrevet:  
 
“Tilbud skal være hos Mittarfeqarfiit senest onsdag d. 08. april 2020 kl. 14.00. Tilbud sendes 
elektronisk til følgende email: silu@mit.gl og Cc’s til: frz@mit.gl. Email kaldes 
”Helikopterflyveplads i Sarfannguit”. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
Licitation afholdes onsdag d. 08. April 2020, kl. 14.00.” 
 
 
Nedenfor tekst bliver gældende fremfor tillæg nr. 1 fra d. 23.03.2020:  
 
“Tilbud skal være Mittarfeqarfiit i hænde senest onsdag d. 08. april 2020 kl. 14.00. Tilbud 
afleveres i en lukket kuvert kaldt ”Helikopterflyveplads i Sarfannguit” til Mittarfeqarfiits 
hovedkontor i Nuuk, anlægsafdelingen. Adressen er Aqisseqarajooq, 3900 Nuuk. 
Tildelingskriteriet er laveste pris. 
Licitation afholdes samme dag i Miitarfeqarfiits hovedkontor, anlægsafdelingen, onsdag d. 08. 
april 2020, kl. 14.00.” 
 
 
 


