
DE GODE ERFARINGER

REALISERING AF MEGAPROJEKTER I GRØNLAND

Fredag den 1. marts 2019, kl. 8.30-13.30
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København



INTERESSENTER

FÅ ET KIG IND I FREMTIDENS 
GRØNLAND

REALISERING AF MEGAPROJEKTER
- DE GODE ERFARINGER

‘‘4598 kilometer højteknologisk fiberforbindelse. 
Sådan lyder beskrivelsen af Grønlands søkabel, der 
blev taget i brug i marts 2009.’’
www.telepost.gl.

‘‘Med den fremsynede beslutning om at stifte SIKUKI 
har infrastrukturen i Grønland fået et stort og 
fremtidssikret løft.’’
www.sikukiharbour.gl.

‘‘Lufthavnsinfrastrukturen i Grønland er af helt 
afgørende betydning for hele samfundet og dets 
sammenhængskraft’’
www.kair.gl.

‘‘Siorarsiorfik er enestående i sit omfang i Grønland 
og sikrer en fast kurs for Nuuk og efterlever 
erhvervslivets behov for faste rammer.’’
www.ncd.gl.

Offentlige megaprojekter er typisk større anlægs-
investeringer og kendetegnet ved stor indvirkning på 
omverdenen med væsentlig og langvarig indflydelse på 
økonomi, miljø og samfund.

De kræver et omfattende forarbejde. Forberedelsen samt 
styringsbetonede analyser og processer er 
afgørende succesfaktorer.

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

BEHOVSAFDÆKNING 
DIMENSIONERING AF PROJEKTET

PROJEKTØKONOMI OG BUDGETTER

FINANSIERINGMARKEDSSITUATION

MILEPÆLE

RISIKOSTYRING

Grønland er i gang med at realisere flere store pro-
jekter, der skal styres i mål, og som kræver massive 
investeringer, der skal finansieres. 

Horten og Nuna Advokater inviterer igen til vores 
konference med Grønland i fokus, hvor vi glæder os til 
at dele de erfaringer, som allerede er høstet ved større 
projekter.

Der er over det seneste årti realiseret større infra- 
strukturprojekter i Grønland, bl.a. etablering af søkablet 
og Sikuki Harbour. Nu skal lufthavnsudbygningen 
realiseres, og byudviklingsprojekter sættes i gang. 

Mange brikker skal falde på plads undervejs i proces-
serne, hvor udfordringer med finansieringen spiller ind 
som en væsentlig faktor for at realisere de ønskede 
mål med projekterne.

BESLUTNINGSGRUNDLAG

DIALOG 

PROCESSTYRING



8.30-9.00  
REGISTRERING OG MORGENKAFFE

9.00-9.10  
VELKOMST
v/ Søren Hornbæk Svendsen og Peter Schriver, 
advokater og partnere i hhv. Horten og Nuna Advokater   

 
9.10-10.00  
KRAV TIL FINANSIERINGEN 
v/ Vittus Qujaukitsoq, Finansminister, Naalakkersuisut 
 
 
10.00-12.30  (inkl. pause) 
MEGAPROJEKTER
• Greenland Connect søkabel

v/Kristian Davidsen, adm. dir., TELE-POST

• Sikuki Nuuk Habour    
   v/ Lars Erik Karlsson, betyrelsesformand, Sikuki Nuuk  
   Habour A/S                                                    

• Nuuk City Development
v/Jens B. Frederiksen, adm. dir., Siorarsiorfik - Nuuk City 
Development A/S

• Kalaallit Airports
v/Johannus E. Hansen, bestyrelsesformand, Kalaallit 
Airports A/S

• Kvantespring i turisme
v/Maliina Abelsen, kommerciel direktør, Air Greenland 
A/S og bestyrelsesformand, Visit Greenland A/S

• Turismestrategi
v/Avannaata Kommunia

 

12.30-13.30  
LET ANRETNING/NETWORKING

 

PROGRAM
Moderator: Martin Breum



Horten  
Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
København

Tlf. 3334 4000
horten.dk

TILMELD DIG 
Du kan tilmelde dig på  
www.horten.dk/arrangementer.  
Er du forhindret i at deltage, er du 
velkommen til at give invitationen 
videre til en kollega.

TID & STED
Fredag den 1. marts 2019  
kl. 8.30-13.30 
Registrering og kaffe kl. 8.30-9.00 
hos Horten, Philip Heymans Allé 7,  
2900 Hellerup, København 

KONTAKT
Nina Christine Friis
Advokatsekretær

Dir. +45 3334 4144 
ncf@horten.dk

PARKERING
Gæster til Horten kan parkere på 
vores 12 gratis gæsteparkeringsplad-
ser foran hovedindgangen. Husk at få 
parkeringskort i receptionen. Du kan 
også parkere i parkeringskælderen 
mod egenbetaling (adgang fra Philip 
Heymans Allé).

PRIS
Deltagelse i konferencen er gratis.

FORPLEJNING
Der vil blive serveret en let anretning 
kl. 12.30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Nuna Advokater 
Qullilerfik 2, 6.  
Postboks 59
3900 Nuuk
Grønland

Tlf. +299 32 13 70
nuna-law.gl

HVEM ER VI
Horten og Nuna Advokater, som er 
Grønlands største advokatfirma, har 
et tæt samarbejde. Sammen yder 
vi rådgivning om alle grønlandske 
juridiske forhold. En rådgivning, 
der bygger på kombinationen af 
Hortens højt specialiserede eksper-
tise og Nuna Advokaters lokale 
forankring og mange års erfaringer i 
Grønland.

https://horten.nemtilmeld.dk/390/

