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Sikkert over Zackenbergelven med ny bro 
 
Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland har indviet en ny bro så man kan 
udvide klimaforskningen til den vestlige side af Zackenbergelven. Etableringen af den 
45 meter brede bro over den strømmende og iskolde elv i et af verdens mest øde 
områder bød på ekstraordinære udfordringer for byggeholdet. 
 

 
Bridge across the river Zackenberg. Photo: Mikkel P. Tamstorf, Aarhus University. 
 
Forskningsstation Zackenberg ligger i en dal, der deles af Zackenbergelven. Forskerne har 
hidtil altovervejende arbejdet på den østlige side af elven. De har nemlig kun kunnet krydse 
elven via en meget primitiv løsning med en gummibåd fastgjort til en wire på tværs af elven. 
Denne løsning har vist sig at være overordentlig risikabel for brugerne.  
 
Forskningsstationen har oplevet en væsentligt øget tilstrømning af forskere i de senere år, 
blandt andet fordi en lang række internationale projekter - herunder store EU-projekter – øger 
brugen af stationen som en vigtig højarktisk feltlokalitet. Dette har øget behovet for en fast 
forbindelse over Zackenbergelven, så man kunne inddrage området vest for elven i arbejdet. 
Denne løsning er hvert år blevet skyllet væk, når en gletchersø i fjeldene bag Zackenberg har 
brudt isbarrieren og dermed givet anledning til en flom en til to gange om året, hvor elven når 
op på en bredde på ca. 100 m og en vanddybde på 2-2½ meter på det sted hvor den nye bro 
er placeret. Den nye bro er derfor konstrueret til at kunne modstå disse udfordringer. 
 
Viceinstitutleder Mikkel Tamstorf glæder sig over de nye muligheder forskerne i Zackenberg nu 
får, takket være støtte fra væsentligst A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 



 
 

til almene Formaal men også flere andre danske fonde og styrelser: ”Nu kan vi udvide det 
område forskerne arbejder i. Efter 17 års brug af den østlige side var der ved at blive lidt 
pakket. Vi får bedre, og væsentlig sikrere, adgang til nogle andre typer terræn og et stort 
søområde. Endelig giver den nye bro også mulighed for en væsentlig bedre måling af hvor 
meget vand der strømmer gennem elven.” 
 
Usædvanlige udfordringer 
Det er altid en udfordring at bygge i Arktis, og ikke mindst i Nordøstgrønland. Broens 
gitterkonstruktion blev produceret i Polen og derefter fragtet i små elementer til Aalborg, 
hvorfra det gik med skib til Daneborg i Nordøstgrønland. De sidste 30 km måtte elementerne 
stuves sammen i et lille Twin Otter fly, som kunne lande ved Zackenberg. 
 
En speciel opgave blev gennemført i juli-august 2013, hvor 4 personer med håndkraft samlede 
de 130 m3 sten à 10 – 15 kg som skulle til for at beskytte fundamenterne. 
  
Byggeholdet startede på østsiden og arbejdede sig derefter via understøtningstårne i elven 
over til vestsiden. Allerede i starten af september kom årets første snefald og efterfølgende 
regn i flere dage bidrog til at komplicere byggeriet, fordi elven svulmede op. En ny flom indtraf 
heldigvis ikke, og den 23. september 2013 kunne brobisserne indvie broen over elven i 
Zackenberg. Herefter nåede de kun lige ud inden en snestorm lukkede Zackenberg for fly i 
flere dage som en illustration af de vanskelige forhold, der til stadighed gør sig gældende på 
stedet. 
 
Unik forskningsstation 
Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland blev etableret i 1995 og har siden udviklet sig 
til en af de bedste platforme for forskning og overvågning i Arktis i kraft af de løbende 
overvågningsprogrammer som håndteres i fællesskab af flere institutioner (Aarhus Universitet, 
Københavns Universitet, GEUS, Asiaq – Grønlands Forundersøgelser og Grønlands 
Naturinstitut). Bygningerne i Zackenberg ejes af Grønlands Selvstyre, medens drift og 
vedligehold varetages af Aarhus Universitet. 
 
Fakta om broen 
Opført maj-september 2013 
 
Længde: 45 meter 
 
Kapacitet: To personer til fods med fuld oppakning ad gangen 
 
Fundering: 2 x 4 fem meter lange fundamentstænger (Ø 5cm) solidt forankret i Zackenbergs 
permafrost. Fundamenterne er beskyttet af stålnet (gabionsnet) fyldt med 130 m3 sten for at 
modstå de betydelige kræfter, som vil påvirke fundamenterne under en flom. 
 
Projektering: Rambøll Danmark A/S i samarbejde med Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet 
  
Konstruktion: L&H Rørbyg A/S 
 



 
 

Opførelse: Bladt Industries A/S. 
 
Bidragydere: 

 Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond 
 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
 Aage V. Jensen Charity Foundation 
 Miljøstyrelsen 
 Klimastyrelsen 
 Overlæge, dr.med. René Vejlsgaards Fond 
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