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1. RESUME 
Nuværende udfordrende forhold 

Denne rapport konkluderer at der er et stort behov for en ny havn ved Kangerlussuaq, 
og at en ny havn vil være samfundsøkonomisk rentabel med en tilbagebetalingstid på 
kun 3-4 år. Det er således en rigtig god investering for Grønland og for Kangerlussuaq. 

Den eksisterende havn har en vanddybde på ca. 2 meter og kan derfor kun modtage 
pramme og tenderbåde fra fragtskibe og krydstogtskibe liggende længere ude i 
fjorden. Det er samfundsmæssigt dyrt og besværligt for skibene, som skal ligge længe 
for at blive losset og lastet. Trods de kaotiske havneforhold vælger en række mindre 
krydstogtskibe at udskifte passagerer i Kangerlussuaq. De større krydstogtskibe 
vælger at udskifte passagerer i nabolandene, hvorved Grønland mister 
lufthavnsafgifter og omsætning.  

Uudnyttede muligheder 

Kangerlussuaq er det perfekte sted i Grønland til udskiftning af passagerer og 
besætning for den internationale krydstogtbranche. Kangerlussuaq har i international 
sammenhæng en beflyvningssikker lufthavn til modtagelse af store passagerfly, og 
rapporten konkluderer, at der vil være mulighed for at etablere en besejlingssikker 
havn. 

Transportkommissionens formand har tidligere beregnet, at Grønland gennemsnitligt 
opnår en omsætning på 1,5 mio. kr. og samfundsøkonomisk gevinst på knap 0,7 mio. 
kr. pr krydstogtskib med 126 passagerer, der foretager en turn-around i 
Kangerlussuaq. Gevinsterne opnås som følge af lufthavnsafgifter, 
krydstogtpassagerafgifter og salg af ture og oplevelser samt leverancer af fødevarer 
og olie til skibene. 

Krydstogtskibsbranchens fokus på de nye muligheder med sejlads gennem 
Nordvestpassagen med store skibe på omkring 500–1000 passagerer vil give 
muligheder for udskiftning af passagerer i Kangerlussuaq frem for i Reykjavik eller i 
Canada og betyde samfundsøkonomisk gevinst på 3,6 mio. kr. pr skib.  

En ny havn ved Kangerlussuaq vil i tillæg give bedre muligheder i en lang række 
erhverv, med bedre godstransport i relation til f.eks. råstofaktiviteter og eksport af 
flyfrisk fisk.   

Den nye havn og dets økonomi 

En ny havn kan etableres ca. 10 km længere ude ad fjorden end det nuværende 
havneanlæg. På vest siden af Hancock point er der 10 meters vanddybde ved laveste 
lavvande og havnen kan modtage skibe op til omkring 230 m i længden svarende til 
alle kendte skibe der besejler eller påtænker at besejle Vest- og Nordgrønland. Der er 
ingen risiko for sedimenter de første 100 år og læ for de fremherskende 
vindretninger. Selve havneanlæggelsen estimeres til 23,4 mio. kr.  

Der skal etableres en vej til havnen og der er på placeringen gode muligheder for at 
etablere oplag og faciliteter til at håndtere gods og passagerer. Vejen estimeres til at 
koste 9,8 mio. kr. Samlet beløber anlægsudgifterne til 33,2 mio. kr. På sigt kan 
yderligere godsareal anlægges for 7 mio. kr.  

De direkte nettodriftsbesparelser og effektiviseringer udgør årligt 3,5 mio. kr., mens 
de samfundsøkonomiske gevinster ved tiltrækning af flere krydstogtskibe til Grønland 
med udskiftning i Kangerlussuaq i fremtiden udgør årligt 7,6 mio. kr.  
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2. INDLEDNING 
Kangerlussuaq ligger centralt placeret som det lukrative sted med en stor lufthavn 
med mulighed for at modtage langdistancefly med gæster og turister og 
gods/fragtleverancer mm., og en havnefacilitet som kan sende turisterne videre 
med krydstogtskibe med stop i byer og bygder til Diskobugten eller op til Qaanaaq 
eller hele vejen gennem Nordvestpassagen til Alaska. 
I den forbindelse vil der være mulighed for at engagere og udvikle bygdeturismen 
med krydstogtbesøg undervejs. 
Desværre er havneinfrastrukturen i Kangerlussuaq ikke blevet forbedret i mange 
årtier, hvor gentagne uddybninger med korte mellemrum kun giver mulighed for 
små både at komme helt til kaj eller den lastepram, som anvendes, når gods til 
stedet modtages og håndteres. 

2.1 De nuværende havneforhold, færdsel og oplagringsmuligheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som billederne illustrerer gør besejlingsforholdene det vanskeligt at anløbe 
Kangerlussuaq med skib og det kan kun ske med store omkostninger og i meget 
begrænset omfang. Større skibe må ligge på reden og aflevere gods og/eller 
passagerer med pram eller tenderbåde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiel og havneområdet anvendes ikke optimalt og effektivt i den nuværende 
situation, - her vist gummigad med læssegafler monteret og ventende lastvogn med 
containere. 
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For at få fyldte containere i land må mobilkran være stillet op, og de tomme kan med 
nød og næppe sætte på pram med sædvanlig Kalmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er losseprammen på vej til ventende RAL-fragtskib med container og igen på vej 
til land med gods, - en proces som tager flere døgn nogle gange om året hvis vejret 
passer. 
 
Krydstogtturisme. 
I løbet 2000’erne er krydstogtskibene begyndt at anløbe Grønland i stor stil. Næst 
efter Ilulissat får Kangerlussuaq flest krydstogtskibsanløb. Sisimiut ligger som et 
naturligt stop på skibenes færd op til Ilulissat. Kangerlussuaq fungerer særligt som 
base for turn-around- krydstogtturismen. 
 
De for den grønlandske samfundsøkonomi mest indbringende krydstogtsskibe er 
dem, der udskifter passagerer og/eller besætning i Grønland. Det sker fortrinsvist i 
Kangerlussuaq, og Hurtigrutens FRAM og ’Albatros’ skibe sejler herefter nordover til 
Ilulissat og Uummannaq. Disse skibe lægger ikke kun passagerafgifter, men 
passager-/besætningsudskiftningen giver også lufthavnsudgifter og beskæftigelse til 
andre dele af infrastrukturen.  
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Turn around 2007 kufferthåndtering 

 

2 fly af 4 i forbindelse med turnaround 2007

 
Alle busser i brug til turnaround 2007 

 

 

 

 

 

 

Shuttelbåd fra l’Austral i Kangerlussuaqs eksisterende havn  Shuttelbåd på vej til krydstogtskib L’Austral
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2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 2010 

Krydstogtskibe, antal 
 
Turnaroundsa

 
 
Krydstogtsgæster, 
antal 

 
Provenu fra krydstogt 
– passagerafgifter, 
mio. kr.b 

29 
 

2.537 
 

15.654 
 
 

4,1 

26 
 

2.409 
 

16.446 
 
 

4,9 

34 
 

3.879 
 

22.051 
 
 

9,9 

38 
 

6.859 
 

23.506 
 
 

10,6 

42 
 

7.969 
 

28.891 
 
 

13,0 

32 
 

6.146 
 

26.976 
 
 

14,2 

43 
 

… 
 

30.271 
 
 

15,9 

 

Derudover får de deres forsyninger via de grønlandske havne, hvilket for FRAM og Albatros sker i 
Sisimiut, da det er eneste anløbssted med direkte forbindelse til Aalborg, som det ses af Albatros’s 
ruteplan 

 
 

 

Det samlede datagrundlag findes ikke i ajourført form frem til i dag, men 
hovedvægten ses stadig uændret som det fremgår af skemaet foran. 
 
Indhold fra tidligere transportkommissionsarbejde viser et andet og længere billede: 
Tabel 6 viser oversigt over krydstogtskibsanløb, turn around’s og antal gæster samt 
beregnede mio. kr. der lægges i afgifter. 
 
TABEL 6. 
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Senere i rapportens afsnit 6 vises antallet og fordelingen af de dagsanløb, som 
krydstogtskibe har haft i/ved grønlandske havne fra 2006 til 2010. Havnene 
med flest anløb i 2010 var Ilulissat, Kangerlussuaq og Sisimiut i nævnte 
rækkefølge. Som det fremgår af tabel 7, har nogle krydstogtskibe anløb af to dages 
varighed i ikke mindst Ilulissat. Det er især krydstogtsskibene med mange 
passagerer, typisk over 500, der har anløb af to dages varighed i en række havne. 
 
Det fremgår endvidere senere i detaljerne i rapportens afsnit 6 om 
krydstogtturismen, at antallet af anløb pr. krydstogtskib er forøget fra 5,2 i 2006 til 
8,8 i 2010. Antallet af anløb pr. krydstogtskib var dog endnu større i 2009 end i 
2010. Udviklingen heri skal ses i sammenhæng med, at arten af krydstogterne 
ændres fra år til år. 
 
For Kangerlussuaq, der som centrum for turnaroundturismen modtager og afsende 
de fleste af denne type turister, betyder det også meget for håndteringen af 
turisterne og sikkerheden i forbindelse dermed, hvordan krydstogtskibene kan lægge 
til kaj eller som nu, hvor de ikke kan og passagerhåndteringen sker med tenderbåde, 
som både giver en risiko men også tager meget lang tid. 
En etablering af et kajanlæg med denne mulighed vil formentlig betyder en ganske 
mærkbar øgning af turisters lyst til at deltage i mange flere events på stedet og 
dermed for yderligere udvikling af erhvervet i Kangerlussuaq. 

2.2 Ny havn ved Kangerlussuaq 
Med ovennævnte potentialer i krydstogtturismen eventuelt kombineret med de 
muligheder der er omtalt i afsnittet om de samfundsøkonomiske muligheder er det 
helt oplagt at etablere en ny havn ved Kangerlussuaq. 
Ny placering forventes at blive i bugten sydvest for Hancock Pynt, hvor resultaterne 
af hidtidige undersøgelser gennem 2012 og 2013 viser gode muligheder for etablering 
af en havn 
Den endelige placering og den anlægstekniske løsning på havnekonstruktionen til den 
nye havn i Kangerlussuaq afhænger af konkrete resultater fra bundundersøgelser 
som gennemføres sommeren 2014.  
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3. FORUNDERSØGELSER 

3.1 Baggrund 
Kangerlussuaq ligger 130 km øst for Sisimiut og Grønlands vestkyst. Området er 
præget af den lange Kangerlussuaq Fjord, der måler 170 km i en sydvestlig, nordøstlig 
retning. Fjorden er dannet af gletschere som under den seneste istid har eroderet 
grundfjeldet der i Kangerlussuaq området består hovedsageligt består af paleozoiske 
gneiser med mørke magmatiske gangbjergarter (Henriksen, 2005). 

Efter sidste istid har Kangerlussuaq-regionen ikke været direkte gletscherpåvirket, 
men israndens beliggenhed blot 40-50 km øst for fjorden præger dog området. Der 
findes tre gletscherfødte floder der udmunder i Kangerlussuaq-fjorden og Umîvît 
fjorden tæt på undersøgelsesområdet. Tilførsel af sedimenter (og vand) fra floderne 
afhænger hovedsageligt af afsmeltning fra indlandsisen. Floderne løber gennem 
området i tre store smeltevandsdale: Sandflugtsdalen, Ørkendalen og Aussivigssuit. 
De transporterer store mængder sedimenter fra Iskappen til fjorden. 

Klimaet i Kangerlussuaq er arktisk tundra (Ruddiman, 2001). Områdets 
klimanormaler fra 1973-1999 fremgår af figur 2. Søerne i regionen er saltsøer som 
følge af høj fordampning (mere fordampning end nedbør). Vandføringen i de store 
gletscherfloder følger temperaturkurven og den højeste afstrømning foregår normalt 
i juli. De mindre vandløb er kun aktive i kortere perioder som følge af nedbør, eller 
tøperioder i foråret. Havis dannes omkring midten af november og smelter igen fra 
starten af maj. Fjorden er normalt farbar fra midten af juni, og isfri fra cirka juli til 
midten af november, afhængigt af lokale strøm- og temperaturforhold. 

Området er stadig under påvirkning af isostatisk hævning. For området omkring 
Hancock Pynt er hævningen på 6-8 mm om året (Henriksen, 2005). Ved en antaget 
levetid for et nyt havneanlæg på 50 år betyder det en hævning på 0,3-0,4 m, det 
dobbelte på 100 år. 

I dag er Kangerlussuaq en levende og aktiv bygd med atlantlufthavn, havn med 
sommersejlads til de vestgrønlandske byer, hotel, vandrehjem, supermarked, 

Dæmning

30 + 30 m

Duc dalbe

Mulig fremtidig havnefront

Duc dalbe
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svømmehal, børnehave og skole samt konferencecenter og flere fastetablerede 
servicevirksomheder for bl.a. turismen. 

I dag bor der omkring 500 indbyggere i Kangerlussuaq, hvilket gør Kangerlussuaq til 
Grønlands største bygd.  

Kangerlussuaq Lufthavn er den vigtigste lufthavn i Grønland, hvor det er muligt at 
lande store fly, som f.eks. Airbus 330. Der er flyforbindelser til de større grønlandske 
byer. Air Greenland har stort set daglig helårsforbindelse til København med en 
Airbus A330 og sommerflyvninger til Aalborg også med A330'eren. Der flyves nogle 
charterflyvninger om sommeren fra andre destinationer end de som betjenes af Air 
Greenland.  

Den minimale nedbørsmængde og den vindbeskyttede beliggenhed ved enden af 
fjorden giver gode flyvebetingelser i det ellers hårde arktiske klima med 
temperaturer under –40º C, men kun lidt sne. 

Ved lufthavnen er der hotel, restaurant, campingplads, vandrehjem og cafeteria. 
Hotel Kangerlussuaq har 70 værelser og konferencelokaler. 

Der er et rigt dyreliv omkring Kangerlussuaq 
med moskusokser, rensdyr, polarræve, falk, ørne og ravne.  

Der ses ofte et meget tydeligt nordlys i vinterhalvåret. 

De mange veje fra militær tiden gør, at man til fods, hest, cykel eller bil kan færdes i 
et stort område omkring lufthavnen og ud til et udsigtspunkt ved f.eks. Russel-
gletscheren nær indlandsisen. 

En 18 hullers golfbane drevet af Dansk Golf Union kaldet "Sondre Artic Desert" i 
Kangerlussuaq har bestået siden 1986 – på en sandslette, hvor man spiller på 
medbragt "græs". 

Hvert år fra den 1. august deltager mange grønlændere i rensdyr- og 
moskusoksejagten for at skaffe kød til vinteren. De fleste af fangstlejrene ligger i den 
inderste del af fjorden på den sydlige side. 

Sommeren og jagtsæsonen betyder også travlhed for outfitterne med Trofæ-jagt og 
tur-arrangementer for de mange turister der på korttids- eller langtidsophold besøger 
Kangerlussuaq. 

Havnens funktion og drift er i dag udfordret kraftigt af en omfattende tilsanding som 
følge af de store mængder erosionsmateriale som er aflejret i den inderste del af 
fjorden gennem mange år. Årlige eller jævnlige uddybningstiltag for at holde en 
sejlrende åben for de mindste skibe er en meget bekostelig affære og giver kun 
mulighed for at faldbundede pramme og mindre lystbåde kan komme til kaj og IKKE 
større skibe. 

For at sikre havnens anvendelighed i årtier fremover for skibsanløb til Kangerlussuaq 
uden hindringer er placeringen valgt ud fra en vurdering af sikkerhed mod tilsanding, 
- mens de øvrige forhold som også i dag og i fremtiden vil være til stede – is om 
vinteren og korte men sjældne dage med høj vind ikke vil ændres ved den nye 
placering (disse info fremgår af ref. 2). 

Foreliggende materiale 

Beskrivelse af ”Vejforløb for adgangsvej” fremgår af reference nr. 1 v. Rambøll og 
reference nr. 2 ved Qeqqata Kommunia.  

Deri beskrives også udfordringer ved placeringen angående natur og fortidsminder 

http://da.wikipedia.org/wiki/Kangerlussuaq_Lufthavn
http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland
http://da.wikipedia.org/wiki/Airbus_A330
http://da.wikipedia.org/wiki/Arktisk
http://da.wikipedia.org/wiki/Klima
http://da.wikipedia.org/wiki/Moskusokse
http://da.wikipedia.org/wiki/Rensdyr
http://da.wikipedia.org/wiki/Polarr%C3%A6v
http://da.wikipedia.org/wiki/Falk
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98rn
http://da.wikipedia.org/wiki/Ravn
http://da.wikipedia.org/wiki/Nordlys
http://da.wikipedia.org/wiki/Golfbane
http://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_Golf_Union


Ny havn i Kangerlussuaq     

Side 12 af 51 
 

som må tages i betragtning under planlægnings- og anlæggelsesarbejdet. 

ARTEK har udført opmåling af havbund 0-10m, seismiske undersøgelser, 
sedimentoptag og bølgemålinger - i efteråret 2012, sommer 2013 og 2014. 
Nyt opdateret søkort for den inderste del af fjorden er udført, målinger udført i 
2013 og kortmaterialet er frigivet i 2014. 

Supplerende opmålinger af havbund på de kystnæreområder er igangværende, og 
når den sandsynlige placering af havnen er valgt gennemføres efterår 2014 
kerneboringer til at dokumentere havbundens materialesammensætning og 
bæreevne. Disse informationer kan senere være grundlaget for en egentlig 
projektering af den første havneetablering. 

Beskrivelse af ”Geoteknik – placering – sedimenteringsforhold” fremgår detaljeret i 
reference nr. 3 v. ARTEK. 

Beskrivelse af ”Vind – vejr – bølger” med deraf følgende konsekvensvurderinger 
fremgår af reference nr. 4 v. Rambøll. 

Det forventes at der i efteråret 2014 gennemføres en detaljeret kortlægning af 
områderne omkring havnen ved Asiaq. 

3.2 Fortidsminder 
Der er så vidt vides ikke registrerede fortidsminder i området hvor nye anlæg 
placeres.  

Jfr. NunaGis-noteringer er der øst for området, hvor havnen planlægges anlagt og 
vejnedførslen udføres, et område som menes at være ”Gammel bo sted fra 
Saqqaq-kulturen”, hvorfor agtpågivenhed skal udvises under færdsel i området. 
Der er rettet henvendelse til Nationalmuseet uden at der herfra foreligger en 
redegørelse. 

Natur 

Vejforløbet til den nye havn passerer gennem et delvist uberørt landskab der  hidtil 
kun har været anvendt til jagt på rensdyr og småvildt. Området gennemskæres også 
af transportkorridoren mellem Sisimiut til Kangerlussuaq, hvor der primært kører 
snescootere. 

Vejforløbet passerer på strækningen flere fredede saltsøer. For at minimere 
påvirkningerne holdes der ved passagerne så vidt mulig en afstand på 50 – 100 m. 
Kun i forbindelse med landtangen mellem Hundesøen og Lineasø kan det være 
nødvendigt at acceptere en mindre afstand. Der henstår her en supplerende 
undersøgelse der skal kortlægge om det er mest hensigtsmæssigt at føre vejen nord 
om eller syd om toppen på tangen. 

En del af disse forhold er belyst i udkast til en VVM-redegørelse for vejforløbet 
mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, udarbejdet af Rambøll i 2006. 

3.3 Geoteknik 
Det allerede værende materiale dækker de eksisterende områder ret godt og vil 
formentlig være tilstrækkelig for evt. projektudvidelser. 

Der vil være behov for supplerende opgavebestemte geotekniske sonderinger og 
boringer/havbundsanalyser mv. i forbindelse med det konkrete projekts 
gennemførelse, for at belyse jordbundsforholdene herunder kornstørrelse, 
bæreevne, konsolideringsforventning mv. i forhold til det konkrete projekts behov. 
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Der er gennemført to togter med indsamling af seismiske data i området mellem 
Brennan og Hancock Pynt i Kangerlussuaq. Togterne fandt sted i november 2012 samt 
august/september 2013. På togtet i 2013 blev der optaget sedimentkerner. 

 
Vurdering af vind og bølger samt is. 
Vindforholdene omkring Kangerlussuaq er beskrevet herefter ved vindroser samt 
tabeller med overskridelsessandsynligheder samt middel og maksimal 
vindhastighed for 16 retningsintervaller. 
Vindforholdene er beskrevet på baggrund af data fra målestationen ved 
Kangerlussuaq Air- port. Dataene forventes at være repræsentative for hele 
Kangerlussuaq, dog kan der være lokale forhold omkring fjorden, som gør at 
vindhastigheder og –retninger kan afvige lidt fra informationerne i 
nedenstående figurer. 
Det fremgår at den dominerende vindretning er fra NØ-ØNØ. Der forekommer 
også i kortere perioder vind fra V-VSV. 

 
Vindrose, retningsfordeling samt middel og maksimal  Vindrose, retningsfordeling samt middel og maksimal 
vindhastighed for Kangerlussuaq Airport;   vindhastighed for Kangerlussuaq Airport; 
Oktober til Marts.    April til September. 
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Bølgeforholdene bestemmes ud fra ”frit-stræk” metoden. 

Det maksimale frie stræk over hvilket bølger kan genereres er omkring 54 km 
i sydvestlig retning og 17 km i sydøstlig retning. 

Der antages at vinden har en konstant retning og styrke i beregningen af 
bølgedata. Endvidere antages det konservativt at vanddybden er stor nok til at 
bølgebrydning ikke foregår. Det bemærkes at beregningsmetoden er uafhængig 
af vanddybde og derfor vil give konservative resultater. 

I skema herefter vises signifikant bølgehøjde og peak bølgeperiode som 
funktion af vindhastighed for et frit stræk på 54 km. 

I Tabel 1 er vist de beregnede bølgeforhold ved Hancock Pynt for ekstreme 
stormsituationer fra henholdsvis Sydvestlig retning (frit stræk på 54 km) og 
Sydøstlig retning (frit stræk på 17 km). Vindhastighederne er bestemt ud fra 
vindroserne foran. 

Det bemærkes at de maksimale bølgehøjder kan være op til 2 gange den 
signifikante bølgehøjde (forudsat at der ikke regnes med bølgebrydning). 

Tabel1: Bølgeforhold ved Hancock 
Pynt ved ekstreme stormsituationer 

Sydvest 31 kts / 16 m/s 2.0 4.7 
Sydøst 30 kts / 15.5 m/s 1.1 3.1 
 
Under middel-vejrforhold vil bølgeforholdene ved Hancock Pynt være som beskrevet i Tabel 2. 
 
Tabel 2: Bølgeforhold ved Hancock 
Pynt ved middel-vindforhold 

Sydvest 9.8 kts / 5 m/s 0.6 3.0 
Sydøst 8.7 kts / 4.5 m/s 0.3 2.0 
 
På baggrund af almindelige retningslinjer for acceptkriterier for skibsbevægelser, 
antages det, at den absolut maksimale tilladelige signifikante bølgehøjder ved en 
krydstogts- og containerterminal er Hs = 1m. 

For de frie stræk på 54 km og 17 km fremgår det af beregninger, at der kræves 
vindhastigheder på henholdsvis 8.7 m/s (17 kts) og 14.5 m/s (28 kts) for at opnå Hs = 
1 m. På baggrund af vindforholdene beskrevet i Figur 8 og Figur 9 samt ved at 
antage at alle vindhastigheder over 20 kts fra sydvestlige og sydøstlige retninger vil 
generere bølger med Hs = 1m, kan den årlige nedetid i en havn ved Hancock Pynt 
estimeres til 0.7% svarende til ca. 2.5 dage per år. Nedetid i efterår & vinter (Okt-
Mar) kan estimeres til 0.4% som svarer til 1.46 dage. Nedetid i forår & sommer 
(Apr-Sep) kan estimeres til 0.3% som svarer til 1.09 dage. 
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DMI vinddata inden for perioden 1973 til 2012 er analyseret og resultaterne er 
præsenteret i Tabel 3. Det bemærkes, at den årlige nedetid falder fra 0.7% til 
0.3% med stigende observations varighed (39 år mod 9 år). 
 
Tabel 3: Månedlig nedetid ved Kangerlussuaq. 

 
Tabel 4: Månedlig nedetid (antal dage) ved Kangerlussuaq som følge af islæg. 

 
 
Resultaterne indikerer, at nedetid i den pågældende periode hvor RAL besejler 
Kangerlussuaq (juni til medio september) er ca. 0,1% svarende til 0,4 dag (kan 
formentlig henføres til årstidsvariationer). 
 
I fremtiden vil alle former for større skibe som i dag eller har frekventeret Grønland 
kunne lægge til og fortøje for landsætning af passagerer og/eller gods til området og 
virksomhederne. 
Placeringsvalget er sket ud fra flere forudsætninger: 
• at der skal kunne laves en dybvandshavn uden risiko for tilsandinger indenfor en 

lang årrække og som kan anløbes af de skibe der i dag anløber Grønland på såvel 
fiskeriområdet, turismeområdet, befragtningsområdet og offshore-området. 

• at der er mulighed for et større bagareal for materialeoplag og/eller 
godshåndtering, 
• at der er en let adgang til at forlænge vejforbindelse til det nye område fortrinsvis 

uden større sprængningsarbejder eller fyldningsarbejder og der er adgang til 
fyldningsmaterialer i/ved vejtraceen. 

• at der bliver gode nedkørselsforhold, så tung trafik med containere ikke generes i 
deres færdsel. 
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4. DISKUSSION AF MULIGHEDER FOR ANLÆGGESSTED 

4.1 Bedømmelse af baggrundsmateriale 
Under feltarbejde i november 2012 og august 2013 er der opmålt i alt 30 seismiske 
linjer i områderne omkring og mellem Hancock Pynt og Brennan Pynt i den indre del 
af Kangerlussuaq. Linjerne er blevet processeret og tolket med henblik på at vurdere 
bathymetri og sedimentmægtigheder. Der er identificeret otte plateauer med 
vanddybder på omkring 5- 
10 m, 4 omkring Hancock Pynt og fire omkring Brennan Pynt. Vanddybderne er 
generelt lavere og sedimentmægtighederne større omkring Brennan Pynt end 
Hancock Pynt. Mange steder er der observeret interne sedimentære grænser og 
erosionsflader i sedimenterne, og de fleste plateauer er afgrænset af fænomener 
som er tolket som erosionskanaler, specielt omkring Brennan Pynt og i området ned 
mod Hancock Pynt. 
To sediment kerner er indsamlet med gravity corer ved plateauerne 4 og 6. 
Analyserne viser meget finkornet materiale med lav forskydningsstyrke og 
vandindhold over flydegrænsen. Ved plateauerne 1 til 3 var det ikke muligt at optage 
materiale med gravity corer. Dette kunne tyde på at materialet her er grovere, men 
dette må underbygges ved indsamling af materialeprøver med grab samt udførelse af 
CPT sonderinger til fastlæggelse af sedimenternes styrke og mægtighed. 
Ved en overordnet betragtning, vurderes plateau 3 at have størst potentiale, og dette 
område bør undersøges nærmere. 
Måleresultaterne fremgår af ’Seismisk undersøgelse i Kangerlussuaq BYG-SR-14-XX’. 
Rapporten er foreløbig og udgivet af ARTEK forår 2014. 

 
Kort over ARTEK-opmåling og de linjer der er opsamlet data fra. 
Kortet er et koordinatsystem med 1000 meter mellem hver linje. De korte blå linjer 
indikerer hvor nye seismiske linjer starter.  
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Princip for havbundstolkning (grøn) og grundfjeldstolkning (blå). Havdybden er angivet yderst til venstre. 
Der er angivet dybden/tykkelsen af: vandsøjle (rød), sedimentdække (grøn) og grundfjeld (blå), i to 
eksempler som vil blive gennemgået i teksten. Der er 2.4 gange overforhøjning på profilet. Den sorte 
kasse viser usikkerheder i tolkningen af grundfjeldet og bliver diskuteret i teksten. De markante 
refleksioner i toppen af profilet viser den direkte bølge mellem sparker og streamer. Afstanden kan 
direkte afledes med lydens udbredelse i vand. Over det meste af profilet er rejsetiden af den direkte 
bølge 0,0025 s, hvilket svarer til en afstand på 3.6 meter mellem sparker og streamer 

Herunder vises på øverste billede plateau 1 og 2, på midterste billede plateau 3 og nederste 
plateau nr. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau nr 3 er valgt til supplerende fortætning af målinger og bundundersøgelser udfra 
plateauets noget større udbredelse så sandsynligheden for at kunne finde et 
sammenhængende område af en vis størrelse stor nok til at etablere en havn med ensartede 
anlægsforhold er størst. 
 
I rapporten (ref.3) refereres der: Dette plateau er det mest plane på kompositprofilet. Fra 
2860-2950 m er vandybden 9 meter (se figur 19). Tolkningen af grundfjeldspejlet er på dette 
plateau, forholdsvist usikker. På den vestlige del af plateauet, omkring 2860 m, ser fjeldspejlet 
ud til at ligge forholdsvist højt, med kun få meter sediment. Mod øst falder grundfjeldsspejlet, 
således at sedimentmægtigheden tolkes til knap 10 m. Herfra viser den anførte tolkning at 
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fjeldspejlet stiger igen, men data kunne også indikere at fjeldspejlet fortsat falder mod øst, og 
den største sediment mægtighed ville da være ca 15 m omkring afstand 2950 m. Det er 
manglen på subhorisontale strukturer i data, som giver anledning til usikkerheden i 
tolkningen. 

Plateau 3 ligger umiddelbart øst for en mindre fjeldpynt, som evt. kunne benyttes til 
forankring af havnekonstruktionen. Profil 12-06 viser i øvrigt et andet plateau umiddelbart 
vest for plateau 3, som også kunne komme i betragtning. Her er vanddybden lidt større 
(omkring 13-14 m), og sedimentmægtighederne tilsvarende plateau 3. 

Der er således de bedste grundforudsætninger for etablering af havn og bagareal 
som et sammenhængende anlæg. 

 

Udsigt over det kommende havneområde 

 

 

Udsigt over området fra kommende kajkant 

  



Ny havn i Kangerlussuaq     

Side 19 af 51 
 

5. PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 
I det efterfølgende beskrives de umiddelbare etapeopdelinger. Etaperne kan 
grundlæggende 

5.1 Tidsplan 
Detaljeret tidsplan for udførelse af arbejderne vil fremkomme i forbindelse med 
konkret arbejde for finansiering af projekterne og udbudsprojekter i samarbejde 
mellem Kommunen / Grønlands Selvstyre og koordineret med de foreliggende 
økonomiske planer. 

Generelt vil der ikke være andre tidsbegrænsende faktorer end økonomien. 

Mange forundersøgelser er allerede udført og tilgængelige, så en projektering af 
valgte løsninger kan iværksættes indenfor ganske korte tidsfrister. 

Anlægsperioden må forventes at være begrænset til 8-9 måneder pr. år og lukket for 
aktivitet det meste af resten af tiden på grund af stærk kulde og frosne land- og 
vandområder. 

Anlæggelse forventes at kunne gøres 2 af hinanden følgende sæsoner, hvor alle 
nuværende forhold kan forløbe fuldstændig uden gener fra nærværende opgave. 

I oversigtsform anføres en mulig plan for gennemførelse: 

Q2 og Q3 2014 – supplerende bundundersøgelser giver det tekniske grundlag for 
gennemførelse af opgaven. 

Q4-2014 – udarbejdelse af VVM (naturkonsekvensvurdering), kommuneplantillæg 
sker parallelt med at finansiering findes. 

Q1-2015 høringsfase parallelt med begyndende projektering (såfremt finansiering er 
på plads) Q1 til Q2-2015 – udbudsprojekt udarbejdes parallelt med høring for 
kommuneplan høring. 

Q2 til Q4-2015 – anlæggelse af vej (fra begge ender) påbegyndes. 

Q2 til Q4-2015 – anlæggelse af havneområde påbegyndes. 

Q2 til Q4-2016 – anlæggelse af vej og havn afsluttes og ibrugtages. 

5.2 Planlægningsperioden 
Ud over forundersøgelserne skal der også gennemføres en planlægning i form af en 
naturkonsekvensvurdering i henhold til Miljøloven eller udarbejdes en VVM-
redegørelse i henhold til VVM – bekendtgørelsen. Det mest sandsynlige er at 
vurderingerne vil ende med at påvirkningerne er natur og omgivelser er så 
omfattende at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, for at sikre at der tages 
videst mulig hensyn til omgivelserne. I denne vurdering vil i henhold til VVM-
bekendtgørelsens bilag, bl.a. indgå vejens længde og størrelsen på de skibe der kan 
anløbe havnen.  

Henvisning til Miljøvurdering fra 2006 vedr. vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, 
udarbejdet af Rambøll. 

Ud over ovennævnte skal der i henhold til Inatsisartut lov nr. 17 af 17. november 
2010, om planlægning og arealadministration gennemføres en detaljeret 
kommuneplanlægning der fastlægger rammerne for de fysiske anlæg.  
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Hvad sker der i anlægsperioden 
Udførelsen må forventes at skulle ske med udenbys/udenlands hovedentreprenør 
med anvendelse af lokale underleverandører/entreprenører på mange delydelser, og 
vil derfor heller ikke være en hindring for igangsætning af projektet. 
En logisk opdeling i gennemførelsen vil være: 
• Etablering af adgangsvej – en sådan foreløbig adgangsvej kan etableres ved at 

sende et par hold maskinførere med maskiner i marken fra hver sin ende af 
vejtraceet, og etablere de ca. 15 km. i løbet af 2-4 måneder når trace og 
principper for tilvejebringelse af materialer i traceen er på plads. 

• Derefter vil der være adgang til arbejdet i/ved den nye havneområde, hvor 
materialer kan til transporteres til med skib til foreløbigt brohoved inkl. 
nødvendigt materiel som ikke kan tilvejebringes lokalt. 

• Etablering af selve kajområdet, spunsning osv. kan iværksættes fra adgangsmole i 
foreløbig karakter. 

• Etablering af belysning, sikkerhedsudstyr, belægninger mv. samt endeligt niveau 
af adgangsmole samt bagareal kan derefter udføres/færdiggøres. 

• Færdiggørelse af vejtrace kan foregå løbende med etablering af havneanlægget. 
• Etablering af forsyningsinstallationer (tanke til olie, vand, spildevand) i ønsket 

omfang og evt. bygningsfaciliteter til f.eks. turist-ankomst facilitet, eller 
lagerfaciliteter kan etableres efter behov og økonomi. 

 
Alle nuværende aktiviteter i/ved eksisterende havn kan fortsætte fuldstændig uhindret 
under gennemførelse af nærværende opgave og arbejdet vil således IKKE influere på 
nuværende drifts- og servicemuligheder. 

5.2.1 Adgangsforhold, infrastruktur i og mellem områderne 
Ved arbejderne med etablering af ny kaj og adgangsvej vil der ikke være indvirkninger 
på de nuværende veje og trafik i væsentlig grad. 

5.2.2 Sikkerhed – bruger og internationale retningslinjer 
I forbindelse med anlæggelse af ny havn og adgangsvejen dertil, vil der ikke være 
ændringer i sikkerhedshåndteringer i forhold til nuværende aktiviteter, idet de trufne 
sikkerhedsarrangementer foregår udenfor arbejdspladsen for den nye havn/vejanlæg. 

5.2.3 Udviklingsmuligheder 
Udvidelse med den skitserede løsninger vil skabe de muligheder, som Kangerlussuaq nu 
i mange årtier har oplevet som meget begrænsende for udviklingen på især 
turismeområdet. 

Det at der kan ske en vækst i de direkte erhverv betyder afsmitning på f.eks. 
cateringsområdet, hvor omsætningen formentlig vil kunne øges med 150.000 kr. pr. 
måned – det giver bedre forhold for lokale butikskæder med øget omsætning. 

Endelig vil det give anledning til en udvikling af eksisterende serviceerhverv indenfor 
rep. og vedligehold af skibe, elektronik, it- og com-udstyr samt svejse- og 
motorområdet mv. 

Der vil blive et uvist omfang af mulighed for i langt bedre form at servicere turister 
direkte ved skibsside med tilbud og servicering med tur-arrangementer osv. i og ud af 
området til konkrete destinationer som indlandsis, moskus-/rensafari, 
verdensarvsområde og meget mere. Omfangets muligheder er ikke undersøgt 
nærmere og heller ikke indtægtsgrundlaget, som derfor ikke direkte indgår i de 
vurderinger om driftsbesparelser der kan ligge i anlæggelse af nye havnefaciliteter. 
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Internationale sikringskrav. 

Havnen i Kangerlussuaq skal kunne terrorsikres såfremt den skal kunne modtage 
anløb fra internationale skibe, da den internationale (EU+DK) kræver, at havne, der 
anløbes af skibe i international trafik, skal have en sikker havn. 

Det betyder at der skal kunne indhegnes flere områder og overvågningskameraer 
rundt om på havnen skal kunne etableres efter behov – tidligt i etableringsfasen eller 
senere når udviklingen giver anledning dertil. 

Anlæggets placering og udformning på etableringsstedet gør at der vil kunne 
opsættes hegn og låger, og der vil kunne blive installeret flere kameraer efter behov. 
Desuden kan der etableres vagtsituation i givne situationer og efter behov. 

Allerede tilbage i 2002 blev indført internationale sikringskrav til havne ved anløb af 
skibe af udenlands nationalitet som en direkte følge af angrebet på World Trade 
Center 11. september 2001. 

Den 12. december 2002 vedtog en diplomatisk konference ændringer til SOLAS 
konventionen (Safety Of Life At Sea) og et sæt nye regler, ISPS reglerne (International 
Ship & Port facility Security code). 

I medfør af disse regler har både Danmark og EU udarbejdet bekendtgørelser og 
forordninger vedr. sikringsforhold i skibe og på havne. Disse regler varetages af: 

Transportministeriet vedrørende havne. 

Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende skibe. 

Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vedrørende opgaver i relation til trussels- og 
sårbarhedsvurdering og -håndtering. 

Kystdirektoratet administrerer på Transportministeriets vegne reglerne for havne og 
Søfartsstyrelsen administrerer på Økonomi- og Erhvervsministeriet vegne reglerne 
for skibe. I praksis er myndighederne tæt koordinerede. 

ISPS-reglerne er skærpede siden og der er krav om f.eks. at havnene skal sikres efter 
forskellige niveauer, men altid i niveau et. Havnene skal endvidere have 
sårbarhedsvurdering og sikringsplaner. 

Hver havn har en sikkerhedsofficer, der er foretaget sårbarhedsvurderinger, og 
havnenes sikkerhedsorganisationer og – systemer skal tage hensyn til disse 
sårbarhedsvurderinger. 

De forskellige sikringsniveauer er: 

Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-
/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen). 

Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-
/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en 
sikringsrelateret hændelse. 

Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag 
skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er 
sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det 
specifikke mål. 

Sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner skal godkendes hos Kystdirektoratet eller 
Søfartsstyrelsen, og er herefter genstand for regelmæssige revisioner og kontrol fra 
myndighedernes side. 
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Havnenes og skibenes sikringsansvarlige (PSO, PFSO, CSO & SSO) er ansvarlige for den 
daglige sikring. Havnene og skibene står i 24 timers kontakt med myndighederne og 
de sikringsansvarlige vedligeholder deres sikringssystemer ved regelmæssige 
obligatoriske øvelser. 

Kontrol og godkendelse af sikringsorganisationer foretages af Kystdirektoratet og 

Søfartsstyrelsen med hjælp fra Politiets Efterretningstjeneste. 

Der vil således være behov for at der sker en samlet og overordnet planlægning af 
havneudvidelser/-justeringer, så håndteringer, sikkerhedsvurderinger og 
overordnede sikringsforhold passes ind i den enkelte løsning, så det sikres at 
havnefaciliteterne ikke virker hindrende for fremmede skibes anløb og servicering og 
dermed vil være en forhindring for reel erhvervsudvikling på fiskeriområdet 
(trawlere) og på turistområdet (krydstogtskibe). 

Disse regler vil være lette at håndtere og implementere, og alt efter hvilke behov der 
måtte opstå hen over tid også at tilpasse/supplere løbende. 

5.3 Konstruktionsprincipper 
Indtil bundmaterialets sammensætning og bæreevner er helt fastlagt kan den endelig 
økonomisk mest fordelagtige løsning ikke angives præcist men der kan være tale 
om en af flere forholdsvis sædvanlige muligheder. 

• Spuns sat i bæredygtige bundsedimenter – øvre forankring. 

• Spuns sat i ubæredygtige bundsedimenter – nedre forankring og øvre 
forankring nødvendig. 

• Pælefunderet molekonstruktion. 

• Kombinationer af disse med afvigelser i materialevalg. 

Nyt Kajanlæg 

Der etableres et nyt kajanlæg, ca. 30 m. Herudover er det ønsket at skabe mulighed 
for anløb af længere skibe i fremtiden ved en senere etablering af supplerende duc 
d’alber eller lignende længere mod øst og vest.  

Mulige skibsanløb i disse to situationer vil være (andre skibe vil også kunne anløbe 
idet de færreste har større dybgang end de anførte): 

 

 

De fleste skibe er således større (længere) end kajens udstrækning og den må 
forsynes med supplerende støttemuligheder – f.eks. en pier/ duc d’albe. 

Det bør tilstræbes at bygge første etape af kajen i et hjørne, så der ved placering af 
en duc d’able kan sikres adgang til at to skibe kan gå til kaj samtidig, den ene måske 
ikke med 10 m dybgang.   

Designskib Skibets 
længde LOA 

Beam Draft Skibets vægt 
BRT [t] 

Skibets vægt 
DWT [t] 

Offshore Supply Skib, Siem Ruby 91 m 22 m 7,4 m 7558 392
3 

Fragtskib Angaju Ittuk 33 m 9,5 m 4,2 m 382 255 

Fragtskib Pajuttaat 63 m 12 m 3,7 m 1300 1171 
Fragtskib Irena Arctica 109 m 21,5 m 6,5 m 8939 5817 
Fragtskib Naja Arctica 133 m 24 m 8,0 m 11612 9556 
Krydstogtskib, M/S Fram 114 m 20,2 m 5,1 m 11647 1000 
Krydstogtskib, MS Hanseatic 123 m 17 m 4,8 m 8378 1177 
Krydstogtskib Artania 230 m 32 m 8,6 m 44656 4661 
Fisketrawler, Nataarnaq 68 m 14 m 8,1 m 2838 1000 
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For at tilgodese lange skibe – krydstogtskibe eller forsyningsfartøjer mv. i forbindelse 
med anløb af Kangerlussuaq – må havnekajen suppleres med en duc d’albe på begge 
sider, eller det kan vælges at etablere en langside (90 m) og udelade duc d’alber. 

Disse kan anlægges vil nedramning af 6-8 pæle, støbe et hoved med min 1 pullert på 
f.eks. 75 tons, og som gives forbindelse til fastlandet med sikret gangbro således at 
betjening kan ske fra land på sikker vis. 

  

 
Mulig kajkonstruktion 90 + 30 m, Den lyseblå aftegning angiver forventet retning af kajanlæg. 

10 ha mulige oplagsarealer m.v.

Duc dalbe

90 + 30 m
Mulig fremtidig havnefront
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Mulig kajkonstruktion 30 x 30 m, vist med mørkeblåt Den lyseblå aftegning angiver formodet retning på kajanlæg 

  

Mulige placeringer af kajkonstruktioner. Afgrænsning i udstrækning fastlægges når 
den mest velegnede bund og bundforekomsternes sammensætning og bæreevner er 
kendt.  

Begge konstruktioner vil kunne opfylde kravene til skibe indtil 230 m i længden og op 
til en dypgang på 10 m og omkostninger til etablering vil være de samme 

Placering og udformning af det konkrete kajanlæg fastlægges endeligt i forbindelse 
med geotekniske vurderinger af optagne boreprøver, og de detaljerede opmålinger af 
havbunden tæt på pynten. Opmålinger og geotekniske vurderinger vil foreligge i 
forbindelse med årsskiftet 2014/2015.  

 

5.3.1 Kranudstyr 
Det forudsættes, at følgende kraner anvendes på området: 

• Reach stackers (container truck) – f.eks. C4230 TL/5 

Herudover dimensioneres for en overfladelast på 2 tons/m2 på operationsområdet 

Dæmning

30 + 30 m

Duc dalbe

Mulig fremtidig havnefront

Duc dalbe
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og 4,5 tons/m2 på oplagringsområdet. 

5.4 Konstruktioner og anlæg 
Udformningen af kajanlæg og terminalområder er overordnet beskrevet herunder. 

5.4.1 Nyt kajafsnit og terminalområde for oil supply aktiviteter mv 
Der etableres en ny 30 m kaj og terminalområde for håndtering af gods, passagerer 
og evt. olie supply aktiviteter. Udformningen af kajanlægget er vist i en mulig 
skitseform ovenfor. 

Kajkote +4,0m. 

Vanddybden ved den nye kaj skal være mindst 10 m, dvs. bundkoten må ikke være 
højere end -12,25m. 

Kajindfatning kan f.eks. udføres som en forankret spunsvægsløsning. Evt. højtliggende 
fjeld, må fjeld bortsprænges, og der kan blive behov for at udsprænge en rende for 
placering af foden af spunsvæggen. 

Der skal desuden uddybes til minimum bundkote -12,25m foran hele kajindfatningen 
på denne strækning. 

Den uorganiske del af sedimentet der fjernes i forbindelse med uddybningen foran 
den kommende kajindfatning og i forbindelse med evt. sprængning af renden for 
placering af foden af spunsvæggen optages ikke, men skrabes ind bag ved 
kajindfatningen. 

Kajindfatningen skal udføres således, at denne kan optage og fordele kræfterne fra 
pullerter og fendere, også for fremtidige store skibe. Dette kan f.eks. ske ved 
etablering af bagvedliggende stålforstærkning eller betonstøbninger. 

5.4.2 Terminalområde – operationsområde og oplagringsområde 
Der etableres et belagt operationsområde, i et 20 m bælte bagved kajindfatningen. 
Kraner forudsættes dog ikke at kunne operere tættere på end 1 m fra kajlinjen. 
Oplagringsområdet bagved operationsområdet forventes at være grus belægning. 

Der opfyldes bagved kajindfatningerne fortrinsvis med indvundne grus forekomster 
fra baglandet eller nedknuste materialer fra sprængning af det bagvedliggende fjeld 
og vejarbejder (vejtrace fra havneareal og op på plateau bagved). 

Der findes muligvis sætningsgivende aflejringer i dele af både operationsområdet og 
det bagved liggende oplagringsområde, som vil kunne medføre differenssætninger på 
områderne 

– dette må undersøges i forbindelse med supplerende forundersøgelser og 
nødvendige tiltag indarbejdes i projektet for udførelsen. 

5.4.3 Adgangsforhold til terminalområdet 
I forbindelse med planlægning af opgaven er der set på flere forskellige traceer. 
Efteråret 2013 er en af traceerne gået igennem og markeret med way-points på 
bærbar GPS. 
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I forår/sommer er et andet trace gennemgået ligeledes med bærbar GPS og traceet 
markeret. Traceer der er rekognosceret for er vist herunder: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er efter bearbejdning af info sikkert, at det trace som blev gennemgået og ind 
målt efteråret 2013 vist med numre på rød linje med gule markeringer IKKE med 
fordel kan bringes i anvendelse selv om traceet er ca. 6-7 km kortere, idet der vil blive 
tale om omfattende grave og fyldningsarbejder, samt sikring mod vandafstrømninger 
på tværs af traceet. 
Herunder vises et afsnit om adgangsvej, som blev gennemgået forår/sommer 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den røde stiplede linje – med en lille ændring i forbindelse med rekognosceringen 
2014 (se billede) hvor trace føres ned gennem afstrømningsdag (næsten tørlagt). 

Det viste er en mulig tracering for vejadkomst til havneområdet fra det nuværende 
vejsystem i Kangerlussuaq. 

Traceen fastlægges endeligt i forbindelse med at kort-modeller er tilgængelige for 
området. Der vil være tale om grundlæggende at anlægge en grusvej uden anden 
belægning end stabilgrus og skråningssikringer relevante steder (bl.a. omkring større 
underløb, så erosion ikke sker neden strøms ved store/varierende afstrømninger 
med f.eks. gabioner) og underløb strategisk placeret i forhold til kendte afløb i dag. 
Underløb skal være store nok til at klare smeltevandsafstrømninger i foråret – de skal 
sikres med f.eks. gabioner så skråningssider ikke skylles bort. Ved nedkørsel til selve 
havneområdet må formentlig sprænges ind som en hylde rundt om fjeld massivet. 
Dette sidste stykke vej fra punkt 525 til den nye havn, betragtes som en udfordring, 
idet der må forventes sprængt en hylde i den fremskudte fjeldryg kote forskellen er 
ca. 45 m og den kan fordeles over ca. 500 m. 
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5.5 Forsyning og installationer  
Forsyning, installationer og havneudstyr beskrives i detaljer i bilag til nærværende 
rapport. 

De nærmere beskrivelser omhandler vandforsyning, afløb/spildevand, el, belysning, 
landstrøm og pullerter på kaj mv. 
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6. SYNERGIEFFEKTER FOR SAMFUNDET 

6.1 Generelt 
Etableringen af en ny havn i Kangerlussuaq skaber en kraftig forbedring af 
rammevilkårene for erhvervslivet i Kangerlussuaq og i Grønland generelt. Den skaber 
udviklingsmuligheder for en lang række af eksisterende og forhåbentlig også nye 
private virksomheder. Dermed skabes grundlag for øget beskæftigelse og dermed 
afkast til det grønlandske samfund i for af skattebetaling. 

Den nye havn vil tillige sikre en tiltrængt styrkelse af den grønlandske infrastruktur.  I 
Kangerlussuaq er det vigtigt at kunne operere med et velfungerende 2 eller 3 strenget 
transportsystem, for at sikre den optimale nytte af den internationale lufthavn. Dette 
vil understøtte den ønskede erhvervsudvikling indenfor turist erhverv og minedrift, 
hvor netop infrastrukturen ofte er afgørende for om et mineprojekt bliver realiseret 
eller ej.  

Der vil være mulighed for, at interesserede virksomheder kan ekspandere med 
import-/eksport-afdelinger i Kangerlussuaq eller at der placeres cargo center i bygden 
eller at der placeres servicecenter for offshore virksomheder i forbindelse med 
efterforskninger og/eller udvindinger. 

Der vil være mulighed for at etablere service virksomhed til servicering af mine-
selskaber i forbindelse med mineraludvinding i områderne vest for Kangerlussuaq og 
for forsyning dertil. 

6.2 Havnens effektivitet 
Det er som nævnt foran meget vigtigt at få en langsigtet løsning, som sikrer en god og 
effektiv håndtering af såvel personer/turistaktiviteter som godshåndtering mv. 

Der skal således sikres optimale forhold for såvel skibsanløb som bagarealer og 
adgangsveje der giver: 

• generelt langt bedre muligheder for samspil mellem erhverv, 
turimen/krydstogtturismen 

• generelt bedre muligheder for etablering af beskyttet marina til fritidssejlere (for 
såvel bygdens beboere som gæster til bygden) og deraf afledte foreningstiltag i 
bygden. 

• adgang til bagarealer og til kajanlæg, der til sammen giver mulighed for større 
containeroplag, så umiddelbar håndtering samtidig med smidig losning, der kan 
afpasses med kundernes afhentning af gods. 

• adgang til større operationsområde og ikke mindst plads til at havnerelaterede 
virksomheder kan etablere sig nær havnen i en udviklet situation og udvikle sig 
over tid med de muligheder der byder sig indenfor turisme, råstoffer og f.eks. 
SAR. 

• gode sammenhæng mellem havneområde og lufthavnsområde/bygdeområde 
med erhverv/services og boligområder så kundebetjening bliver mere smidig. 

• gode og sikre liggemuligheder for fragtskibe, passagerskibe og krydstogtskibe og 
deraf afledte effektive håndteringer af gods og passagerer samt servicering af 
skibene. 

• gode og klare adskillelser mellem havneområdet og offentlig trafik, så 
sikkerhedsstandarder kan opretholdes og den internationale vinkel sikres i alle 
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henseender. 

• Effektiv og sikker losning og lastning af gods fra skibe i forbindelse af med anløb. 

• Mulighed for kombineret luftfragt / skibsfragt til kysten af større 
udstyr/reservedele, som ikke let kommer med små fly ud på kysten. 

En nyetablering vil give anledning til en effektivisering og en langt sikrere dagligdag for 
den nuværende gods- og kundehåndtering både søværts og på land.  

6.3 Vurdering af fremtidig besejling, skibsanløb og skibsstørrelser 
Der vil være mulighed for at oplagre et stort antal containere til lastning med 
færdigvarer og ikke mindst give mulighed for at store krydstogtskibe også kan ligge til 
kaj. 

Den meget store fleksibilitet i anløb vil betyde en væsentlig ændret 
omkostningsstruktur generelt for skibene og for den nuværende forsyningssituation 
samt eksportsituation med større indtjening til følge. 

En gennemførelse af en ny havn vil forbedre stort set alle funktioner i forbindelse med 
modtagelse og servicering af skibe og gods i forhold til nuværende havnesituation: 

• Sikre et bagareal som giver muligheder for containeroplag, manøvreplads og ikke 
mindst plads for yderligere udvikling af havnerelaterede virksomheder – som ikke 
på nuværende sted har nær så store muligheder. 

• Sikre en fornuftig materialetilvejebringelse til anlægsarbejdet. 

• Sikre en bedre servicering af krydstogtflådens anløb, med gode og fleksible 
muligheder for liggeplads ved anløb af havnen. Nuværende tender-båds landgang 
kan afskaffes. 

• Sikre en væsentlig udvidelse af kapaciteten i håndtering af skibe af alle slags – i 
modsætning til nu, hvor tilsanding til stadighed vil være en forhindring. 

• Sikre at offentligheden og havnefunktionerne kan holdes adskilt på en sikker og 
betryggende måde – i modsætning til nu. 

• Sikre en effektiv drift for bygdens havn – i modsætning til nu. 

• Sikre at krydstogtskibe kan komme til kaj og turister modtages ved skibsside med de 
services der kan videreudvikles der omkring. Nuværende situation kan ikke 
sammenlignes. 

• Sikre at alle kendte skibstyper som i dag frekventerer Grønland kan anløbe havnen 
uden problemer – i modsætning til nu, hvor kun småbåde og fladbundede pramme 
kan komme til kaj. 
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2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 2010 
Krydstogtskibe, antal 

 

Turnaroundsa 
 
Krydstogtsgæster, 
antal 

 
Provenu fra krydstogt 
passagerafgifter, 
mio. kr.b 

29 
 

2.537 
 

15.654 
 
 

4,1 

26 
 

2.409 
 

16.446 
 
 

4,9 

34 
 

3.879 
 

22.051 
 
 

9,9 

38 
 

6.859 
 

23.506 
 
 

10,6 

42 
 

7.969 
 

28.891 
 
 

13,0 

32 
 

6.146 
 

26.976 
 
 

14,2 

43 
 

… 
 

30.271 
 
 

15,9 

 

6.3.1 Krydstogtturisme 
I løbet 2000’erne er krydstogtskibene begyndt at anløbe Grønland i stor stil. Næst efter Ilulissat 
får Kangerlussuaq flest krydstogtskibsanløb. Sisimiut ligger som et naturligt stop på skibenes færd 
op til Ilulissat. Kangerlussuaq fungerer særligt som base for turn-around- krydstogtturismen, men 
er stagnerende de seneste år som følge af besværlige og udfordrende anløbsforhold. 
De for den grønlandske samfundsøkonomi mest indbringende krydstogtsskibe er dem, der udskifter 
passagerer og/eller besætning i Grønland, det sker fortrinsvist i Kangerlussuaq, og Hurtigrutens 
FRAM og ’Albatros’ skibe sejler herefter nordover til Ilulissat og Uummannaq. Disse skibe lægger ikke 
kun passagerafgifter, men passager-/besætningsudskiftningen giver også lufthavnsudgifter og 
beskæftigelse til andre dele af infrastrukturen. Derudover får de deres forsyninger via de 
grønlandske havne, hvilket for FRAM og Albatros sker i Sisimiut og Ilulissat, da det er eneste 
anløbssted med direkte forbindelse til Aalborg, som det ses af Frams ruteplan. 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurtigrutens ruteplan for Fram, (280 pax). 
 
Det samlede datagrundlag findes ikke i ajourført form frem til i dag, men 
hovedvægten ses stadig uændret som det fremgår af skemaet foran. 
 
Jfr. Tabel 6. udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. Sisimiut under ledelse af 
Transportkommissionens formand, viser oversigt over krydstogtskibsanløb, 
turnaround’s og antal gæster samt beregnede mio. kr. der lægges i afgifter. 
 
TABEL 6. 
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Tabel 7 viser antallet og fordelingen af de dagsanløb, som krydstogtskibe har haft 
i/ved grønlandske havne fra 2006 til 2010. Havnene med flest anløb i 2010 var 
Ilulissat, Kangerlussuaq og Sisimiut i nævnte rækkefølge. Som det fremgår af tabel 7, 
har nogle krydstogtskibe anløb af to dages varighed i ikke mindst Ilulissat. Det er især 
krydstogtsskibene med mange passagerer, typisk over 500, der har anløb af to dages 
varighed i en række havne. Det fremgår endvidere af tabel 7, at antallet af anløb pr. 
krydstogtskib er forøget fra 5,2 i 2006 til 8,8 i 2010. Antallet af anløb pr. krydstogtskib 
var dog endnu større i 2009 end i 2010. Udviklingen heri skal ses i sammenhæng med, 
at arten af krydstogterne ændres fra år til år, jf. nærmere herom i det følgende 

TABEL 7: 

Anløbssted 2006 2007 2008 2009 2010 

Kangerlussuaq 
Ilulissat 
Sisimiut 
Nuuk 
Uummannaq 
Qaqortoq 
Qeqertarsuaq 
Ittoqqortoormiit 
Narsarsuaq 
Ukkusissat 
Nanortalik 
Qaanaaq 
Tasiilaq 
Itilleq 
Upernavik 
Aasiaat 
Narsaq 
Paamiut 
Igaliko 
Saqqaq 
Maniitsoq 
Andre havne 

30 
25 
16 
22 
4 

13 
2 

14 
14 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
5 
6 
0 
3 
2 
3 

44 
28 
29 
20 
14 
18 
14 
6 
6 

14 
2 
7 
8 

14 
5 
3 
4 
4 
1 
2 
1 

10 

55 (1) 
45 (4) 

36 
31 (4) 

25 
22 
20 

15 (1) 
13 
13 
8 
8 
6 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
0 

14 

50 (8) 
53 (9) 

46 
19 (2) 

22 
19 
33 
14 
4 

12 
7 
5 
3 

23 
4 
3 

5 (1) 
2 
0 
1 
3 

17 

45 (1) 
64 (18) 

44 
29 (1) 
24 (1) 
25 (1) 

25 
15 
4 
4 
6 
9 
2 
7 

10 
5 
4 
6 
1 
3 
1 

45 

TOTAL 176 254 329 345 378 
Antal anløb pr.  
krydstogtsskib 

 

5,2 
 

6,7 
 

7,8 
 

10,8 
 

8,8 
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Data over krydstogtanløb i Grønlandske byer 2010-2013 
 2010 2011 2012 2013 
Kangerlussuaq 37 27 32 31 
Ilulissat 46 30 36 44 
Sisimiut 28 34 27 34 
Nuuk 33 20 21 24 
Uummannaq 18 18 15 13 
Qaqortoq 25 20 16 19 
Aasiaat _ _ _ _ 
Maniitsoq  _ 3 4 6 
Upernavik 7 7 9 4 
Nanortalik 6 _ 6 5 
Paamiut 4 7 2 _ 
Tasiilaq _ 1 4 1 
Narsaq 4 4 3 4 
Qasigannguit 1 1 1 1 
     
I alt anløb 226 192 203 258 

Anløb i alt i Ral-havne + Kangerlussuaq 
Datagrundlag - World of Greenland - Kangerlussuaq og RAL's havne log 
Det skal bemærkes at der ikke er indarbejdet andre bygdeanløb end. 
Kangerlussuaq da disse data ikke er tilgængelige. 
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Tabel 8 viser det antal dagspassagerer, der besøgte de forskellige havne i de 
samme fem år 

2006 til 2010. Havnene med besøg af de fleste passagerer i 2010 var Ilulissat, 
Qaqortoq og Nuuk i nævnte rækkefølge. Herefter kom Sisimiut og Kangerlussuaq. 
Når tallene i tabel 8 skal fortolkes, skal der som i relation til tabel 7 tages højde for, 
at det er antal dagspassagerer, der indgår i tabel 8. Dette er ikke mindst i relation til 
Ilulissat, at dette er af betydning. 

TABEL 8: 

Anløbssted 2006 2007 2008 2009 2010 

Kangerlussuaq 
Ilulissat 
Sisimiut 
Nuuk 
Uummannaq 
Qaqortoq 
Qeqertarsuaq 
Ittoqqortoormiit 
Narsarsuaq 
Ukkusissat 
Nanortalik 
Qaanaaq 
Tasiilaq 
Itilleq 
Upernavik 
Igaliko 
Paamiut 
Aasiaat 
Saqqaq 
Narsaq 
Maniitsoq 
Andre havne 

3.997 
7.114 
5.645 
7.569 
640 

8.101 
326 
842 

3.343 
260 

3.293 
465 
476 
257 
401 

0 
1.025 
617 

1.210 
2.120 
619 
723 

6.242 
7.437 
7.823 
9.150 
3.028 
9.625 
3.507 
876 

2.735 
0 

855 
912 

2.070 
0 

666 
519 

1.016 
426 
495 

1.355 
128 

1.769 

9.713 
11.119 
8.264 

12.890 
4.892 

12.275 
4.969 
1.798 
2.875 
3.043 
5.248 
1.009 
1.055 
796 
927 
638 
618 
504 
586 
295 

0 
2.184 

6.597 
8.951 
7.834 
9.398 
3.805 

10.405 
4.705 
1.535 
814 

2.435 
8.357 
763 
323 

3.549 
634 

0 
868 
873 
102 

1.244 
1.249 
2.009 

7.445 
18.495 
8.212 

12.532 
2.848 

17.687 
5.223 
2.035 
1.740 
942 

0 
1.102 
258 

1.403 
1.209 
444 

1.779 
1.573 
284 

1.904 
3832 
5.005 

TOTAL 49.043 60.634 85.698 76.450 95.952 
 
Turisme og krydstogtsanløb 
Krydstogtturisme skaber indtægter til Grønland. 

For det første betaler krydstogtskibene en afgift på nu 525 kr. pr. passager. 
Denne afgift er modydelsen for, at krydstogtskibene kan benytte de grønlandske 
havnefaciliteter til kajanlæg og/eller til opankring på reden. Passagerafgiften 
betales kun én gang uanset hvor mange havne, som anløbes i Grønland. 

For det andet betyder anløb af krydstogtskibe øget omsætning i land via 
proviantering til skibet (bunkring og anden proviantering) og via passagerernes køb 
til gavn for produktion og beskæftigelse med en tilhørende samfundsøkonomisk 
værdi. 

For det tredje udskiftes en del af krydstogtspassagererne i Grønland – primært i 
tilknytning til landets centrale lufthavn i Kangerlussuaq. 

Den turisme, der er forbundet med afgang fra/tilgang til krydstogtsturisme i 
Grønland betegnes turn-around turisme. 
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Turn-around turismen er forbundet med yderligere fordele for den grønlandske 
økonomi, idet denne turisme giver ekstra omsætning ved ankomst og/eller afgang, 
ligesom denne form for krydstogtsturisme også udløser flypassagerafgifter ved 
landing fra og afgang til udlandet. 

Kangerlussuaq (og Sisimiut) har en central placering i forhold til 
krydstogtturismen, som dels er betinget af den døgnrytme, der karakteriserer 
krydstogtsturismen (sejlads om natten, opankring om dagen) med byens placering i 
forhold til såvel Ilulissat, der er et meget centralt målområde for 
krydstogtsturismen i Grønland, og til Nuuk.  

Hertil kommer at Kangerlussuaq er centrum for det meste af turnaroundturismen i 
Grønland. Det følger heraf, at påvirkningen af krydstogtsturismen er af meget 
væsentlig betydning, når de samfundsøkonomiske konsekvenser af 
havneudvidelser i Kangerlussuaq skal forsøges estimeret. 

Arbejdsgruppen vedr. Sisimiut under ledelse af Transportkommissionens formand 
har i sine analyser af påvirkningen på krydstogtsturismen opdelt denne i tre 
hovedkategorier: Grønlandskrydstogter, der foregår på Grønlands nordvestkyst, 
herunder med anløb i Sisimiut, Transatlantiske krydstogter, hvori besøg i grønlandske byer 
og/eller bygder indgår, samt Ekspeditionsture, der er en særlig form for udfordrende 
krydstogtsturisme. Grønlandskrydstogter er igen opdelt på togter på hhv. ugebasis og på 
2-uge basis. Transatlantiske krydstogter er opdelt i tre kategorier, idet der dels sondres 
mellem, om antallet af passagerer kan være op til 1200 eller mindst 1200, og dels for skibe 
med under 1200 passagerer sondres mellem, om skibet stikker op til 8 m eller mindst 8 m. 
Der sondres således mellem i alt 6 kategorier af krydstogtsskibe. Denne opdeling har været 
nødvendig for at analysere indvirkningen på krydstogtsturismen af havneudvidelser i 
Sisimiut. 
Det er ikke alene opdelingen i 6 kategorier af krydstogtsskibene, der gør det til en 
udfordrende opgave at estimere den samfundsøkonomiske betydning af krydstogtsturismen. 
Opgaven for Arbejdsgruppen har været, at estimere betydningen af havneudvidelser med 
fokus på en enkelt havn: nemlig Sisimiut. Men krydstogtsturisme må ses i en helhed. Dette 
ses alene af, at krydstogtsafgiften er en generel afgift og dermed ikke knyttet til anløb i 
en specifik havn. Hertil kommer, at der ikke kan ses bort fra Sisimiuts beliggenhed i 
forhold til det grønlandske turismeknudepunkt: Ilulissat. Dette har overordnet betydet, at 
Arbejdsgruppen i de gennemførte beregninger også har inddraget betydningen af en evt. 
havneudvidelse i Ilulissat. Dette valg er dog også en naturlig følge af, at 
Transportkommissionen ikke alene anbefalede, at der blev nedsat en arbejdsgruppe vedr. 
havneudvidelser i Sisimiut, men også i Ilulissat.1 Men der er også en række andre følger af 
denne sammenhæng i krydstogtsturismen, som Arbejdsgruppen har forsøgt at inddrage i sine 
vurderinger, som det vil fremgå af det følgende. 
Som allerede anført er der ekstra samfundsøkonomiske gevinster knyttet til 
turnaroundturismen. Det er i tilknytning hertil antaget, at alle passagererne på 
Grønlandskrydstogterne er turnaroundpassagerer, idet samtlige passagerer typisk udskiftes i 
Kangerlussuaq. Det er imidlertid ikke blot skibene, der anvendes i Grønlandskrydstogterne, 
der frekventerer Kangerlussuaq. Dette er også i høj grad tilfældet i relation til de 
transatlantiske krydstogter og i relation til ekspeditionsturene. I treårsperioden 2008-10, 
jf. RAL’s havnelog, var det således også anløb i Kangerlussuaq for 90 pct. af de anløb, 
som transatlantiske krydstogsskibe havde i Sisimiut. På basis heraf er det anslået, at 10 
pct. af passagererne på de transatlantiske skibe og 20 pct. af passagererne på 
ekspeditionsturene er turnaroundpassagerer, jf. række 
212-15.2 På basis heraf kan antallet af turnaroundpassagerer beregnes, jf. række 218-223. 
Gevinsterne ved turnaroundturismen er direkte opgjort som differencebeløb, hvorfor der 
ikke indgår beløb herfra i basissituationen, jf. række 226-231. 
Det forhold, at alle skibe kommer til kajs, betyder også, at flere passagerer kommer til 
lands med heraf følgende større køb. Det er alene dette forhold i relation til 
krydstogtspassagerernes køb i land, der er årsag til, at de samfundsøkonomiske gevinster 
på dette område bliver forskellige mellem basisscenariet og alternativscenariet, idet 



Ny havn i Kangerlussuaq     

Side 35 af 51 
 

forudsætningerne om landgangshyppighed, fortrængningseffekt og køb er de samme i 
basisscenariet og alternativscenariet, se rækkerne 496-540 (I) og rækkerne 806-850. 
En del af krydstogtspassagererne er som ovenfor anført turnaroundturister. 
Turnaroundturister betyder flere gevinster for Grønland, idet stort set alle ankommer og 
afgår med fly fra Grønland, primært Kangerlussuaq. 
 
Transportkommissionen lagde på basis af oplysninger fra GTE til grund, at 
krydstogtsturister i gennemsnit anvendte 2.250 kr. til alm. turistudgifter til overnatning (ved 
ankomst/afrejse), forplejning, udflugter, souvenirs og småindkøb i øvrigt, jf.  
Transportkommissionen (2011,  side  57).  Det er  i tilknytning hertil antaget, at der på 
ankomststedet i gennemsnit anvendes 800 kr., i Sisimiut 225 kr. og på resten af turen 1.500 
kr. eller i alt 2.525 kr. Dette beløb er noget højere end det anførte gennemsnit på 2.250 
kr., hvilket hænger sammen med, at passagererne på Grønlandskrydstogter opholder sig i 
længere tid  i  grønlandske  farvande  end  de  øvrige  krydstogtspassagerer. 
Passagerafgifterne er  pr. turnaroundturist fastsat til 699 kr., idet ankomst/afgang foregår i 
månederne maj-september, se Transportkommissionen (2011, side 360). Dette beløb kan 
såvel overvurdere som undervurdere indtægterne for Mittarfeqarfiit, idet passagerer på det 
første Grøndlandskrydstogt kan være gået ombord i en ikke-grønlandsk havn, ligesom 
passagerer på det sidste Grønlandskrydstogt i sæsonen kan forlade skibet i en ikke-
grønlandsk havn. Omvendt ankommer nogle af turisterne til Grønlandskrydstogter med 
charterfly, hvad der udløser landings- og starttakster m.v. 
 

 
For Kangerlussuaq, der som centrum for turnaround turismen modtager og afsende 
de fleste af denne type turister, betyder det også meget for håndteringen af 
turisterne og sikkerheden i forbindelse dermed, hvordan krydstogtskibene kan lægge 
til kaj eller som nu, hvor de ikke kan og passagerhåndteringen sker med tenderbåde, 
som både giver en risiko men også tager meget lang tid. 

Turnaround turismen understøtter i høj grad de almindelige turisme-tiltag med ture 
til indlandsisen, moskusokse-safari, bjergbestigning, hiking og senere efter en 
vejanlæggelse dertil også en Unesco-site-safaritur hvor unikke kulturhistoriske 
fortællinger i/om landskabet vil blive en mulighed En etablering af et kajanlæg med 
denne mulighed vil i høj grad være med til øge og styrke turisternes lyst til at deltage i 
mange flere events på stedet og dermed for yderligere udvikling af 
erhvervene/turismeerhvervene i Kangerlussuaq. 

Der mangler således ikke muligheder for at tilbyde supplerende oplevelser til 
turnaround turisterne og dermed øge antallet af overnatninger og dermed 
indtjeningen 

 
 
 
 
 
 
 
1 Arbejdsgruppen vedr. evt. havneudvidelser i Ilulissat, hvis kommissorium blev politisk godkendt i februar 2012. 
2  Som det fremgår af tabel 6, udgjorde antallet af turnarounds i årene 2007-09 udgjort mellem 22 og 30 pct. af 
antallet af krydstogtgæster. Med 100 pct. turnarounds i relations til Grønlandskrydstogter, 10 pct. turnarounds i 
relation til transatlantiske krydstogter og 20 pct. turnarounds i relation til ekspeditionsture bliver 
turnaroundsandelen for anløb i Sisimiut baseret på 2008-10 vægte 40 pct. Denne andel skal være større for 
Sisimiut end for Grønland, idet der er anløb af alle Grønlandskrydstogtskibe i Sisimiut. Alene afgrænset til anløb 
af disse skibe udgør andelen af turnaroundpassagerer næsten ⅓ i Sisimiut baseret på 2008-10 vægte. 
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Udviklingen i krydstogtturismen 
Med baggrund i de forudsætninger der har været for arbejdsgruppen vedr. Sisimiut 
under ledelse af Transportkommissionens formands arbejde kan der opgøres gevinst 
pr ekstra krydstogtskib som følge af bedre havneforhold. 

Det er naturligvis svært at vurdere hvordan udviklingen i en ukendt fremtid vil være, - 
men der foregår allerede en del andre krydstogt-ture som involverer Grønland., og 
muligheden for en øgning er klart tilstede i og med interessen for Arktis øges med 
alles fokus på området og øget bevågenhed om klimaændringernes mulige 
påvirkninger af Arktis og dermed Grønland. 

Med et nyt havneanlæg i Kangerlussuaq, som kan lægges til i sommerperioden uanset 
skibsstørrelse og passagertal, vil der med en indsats fra f.eks. turismeoperatører på 
landsplan og regionalt være store muligheder for at få del i det store marked, som 
allerede foregår i dag i verden omkring os og med mindre afstikkere til Grønland. 

Der er f.eks. allerede i dag de herefter viste jævnlig gennemførte ruter for nogle 
krydstogt-ture med mange eller nogle få grønlandske destinationer som en del af 
ruterne. 

Det fremgår også tydeligt af turprogrammerne at en udbygning af de centrale 
muligheder for udskiftning af passagerer i Kangerlussuaq kan få en positiv effekt for 
besejlingen af mange bygder i den nordlige del af Grønland. 

En turn–around i Kangerlussuaq kan gøre disse ture overkommelige som 14 dages 
ture for krydstogtturisterne, samtidig sikres mulighed for at Grønland kan få del i 
trafikken gennem Nordvestpassagen. 

Et eksempel er de store krydstogtskibe fra f.eks. Crystal Cruises, der fra 2016 sejler 
med over 1000 passagerer i et togt til 20.000 dollar pr. billet for de billigste. En tur 
der tager 32 dage fra Alaska til New York.  En turn around i Kangerlussuaq kunne gøre 
sådanne ture mere attraktive og overkommelig økonomisk og tidsmæssigt, for flere 
mennesker og samtidig skabe indtjening i Grønland.   
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Og igen andre oversøiske lands ruter som involverer grønlandske destinationer. 
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6.4 Udvikling nationalt, regionalt og lokalt 
Som det er sandsynliggjort i det foregående, og vel at mærke understøttet af 
rapporten for Sisimiut Havn, udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. Sisimiut Havn under 
ledelse af Transportkommissionens formand i 2012, vil forbedringen af krydstogt 
erhvervets rammebetingelser, give betydelige afkast til det Grønlandske samfund.   

6.4.1 Indvirkning på landet 
Med en erhvervsudvikling baseret på private initiativer, vil der skabes efterspørgsel 
efter jobs, der giver skattebetaling til samfundet, afledte optimisme for små samfund 
og mulighed for driftsbesparelser for offentlig virksomhed. 

Der vil være mulighed for – hvis projekt Cargo Center Greenland – gennemføres at 
skabe en international omsætningsvirksomhed med mange arbejdspladser og 
valutaindtægter til hele det grønlandske samfund. 

Der kan ligeledes med et nyt havneanlæg kunne skabes et omstigningssted i landet 
for turister og ikke mindst for landets egne indbyggere, som kommer til med fly, 
sendes rundt på kysten med skib og returnerer med fly igen efter omstigning i 
Kangerlussuaq. Beboere i nabobyerne vil også kunne serviceres med billigere 
skibstransport og videretransport via atlantlufthavn til omverdenen i en 
sommerperiode – det vil skabe flere og mere fleksible rejsemuligheder. Dette vil give 
en positiv indvirkning på såvel lokalsamfund som på regionen og landet (øvrige 
regioner) i form af et øget turistbesøg, salg af lokalture, kunsthåndværk og lign. 

Det giver mere transport for fremmed valuta og dermed en positiv indflydelse på 
valutabalancen for landet. 

6.4.2 Indvirkninger på regionen 
Forbedringen af den overordnede infrastruktur betyder tillige at beboere i 
nabobyerne vil kunne serviceres med billigere skibstransport og videretransport via 
atlantlufthavn til omverdenen i en sommerperiode – det vil skabe flere og mere 
fleksible rejsemuligheder. Dette vil give en positiv indvirkning på såvel lokalsamfund 
som på regionen og landet (øvrige regioner) i form af et øget turistbesøg, salg af 
lokalture, kunsthåndværk og lign. 

En lokal forbedring af indhandling af fersk fisk og evt. f.eks. kødprodukter vil give en 
mulighed for i højere grad at lave flere færdigvarer el. halvfabrikata til eksport 
udenlands el. indenlands via slagteriet i Kangerlussuaq. 

Det vil via samarbejde give regionen mulighed for at udvikle service- og 
eksporterhvervene endnu mere og skabe behov for flere og mere sikre 
trafikforbindelser til udlandet (vej til atlantlufthavn el. direkte luftfart), så 
forsyningslinjerne sikres helt frem til aftager.  

En sikker og jævn fragtfrekvens giver en sikker eksportkanal til udlandet mm., og kan 
også gøre det tillokkende for fiskebåde at frekventere Kangerlussuaq og regionen 
med fangsten til videretransport i fersk form til meget højere priser end ellers. 

6.4.3 Indvirkninger på lokalsamfundet 
Der vil være en stor direkte indvirkning i lokalsamfundet, når de beskrevne udvidelser 
af havneanlæggene sker. 

Fra at være en forholdsvis enstrenget lokalsamfund primært baseret på lufthavnen og 
de afledte aktiviteter med turister og deres håndtering, vil en havn med 
anløbsmuligheder skabe en basis for en kraftig udvikling af turistaktiviteterne og 
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udviklingen og etableringen af andre erhvervsaktiviteter, - og alt i alt give 
flerstrengede muligheder for beskæftigelse og bosætning. 

En sikker og jævn fragtfrekvens sammen med en sikker eksportkanal via luftfragt til 
det øvrige land og udlandet mm., og en øget udnyttelse af de mange moskusokser og 
rensdyr sammen med slagtemuligheden og forædlingsproduktion med endnu mere 
eksport eller importbegrænsende salg af produkter på kysten.   

Et øget anløb af skibe vil umiddelbart skabe en øget mulighed for omsætning og 
indtjening i caterings virksomheder og andre servicevirksomheder – og der er i stor 
udstrækning mulighed for at etablere nye virksomheder på de bagarealer der 
etableres bag havneanlægget.   

Der vil være mulighed for at udvikle servicetilbud til mineralefterforskning i nærheden 
af Kangerlussuaq på grund af tætheden til efterforskningsområderne, - men også 
fordi landingsbanen har internationale dimensioner og derfor kan modtage 
langdistancefly med forsyninger/udstyr hurtigere end andre steder fra i Grønland.  

6.5 Andre havnerelaterede funktioner 
En lokal forbedring af indhandling af f.eks. kødprodukter vil give en mulighed for i 
højere grad at lave flere færdigvarer el. halvfabrikata til eksport udenlands eller 
indenlands. 
Mineraler – efterforskning og koncessioner 
I området ved Qaqortorsuaq har diamantefterforskerne længe haft efterforsknings 
koncessioner, med en interesse syd for Kangerlussuaq fjorden i Sarfartoq området. 
Hudson Resources har gjort et meget lovende fund i Sarfartoq, der giver mulighed for 
en diamantmine med omkring 500 ansatte.   

Hudson Ressources fund af anorthosite ved The White Mountain i åben brud til 
produktion af alt fra ’coffee – whitener’ over spejlglas, glasobjektiver til glasfiber giver 
lovende muligheder. Seneste forlydende er produktionsstart i 2015. 

I skrivende stund er efterforskningsaktiviteter ved North American Nickel under 
opstart for kortlægning af nikkelforekomster på nordsiden af Kangerlussuaq. Disse 
aktiviteter vanskeliggøres unødigt ved ringe havneanløbsforhold. 

6.5.1 Fiskerierhvervet og eksport af ferske produkter 
Et af Grønlands bærende erhverv er fiskeri. I dag sker der næsten ingen forædling 
og næste ingen andre salgsforberedende tiltag end rensning og frysning. Ingen af 
disse aktiviteter tilfører fisken nogen betydende værdiforøgelse. De fleste 
produkter eksporteres frosne. Efterspørgslen i verden efter frisk fisk er stigende. 

Med en ny besejlingssikker havn i Kangerlussuaq beliggende ved siden af en 
beflyvningssikker lufthavn af international størrelse vil netop dette marked kunne 
udvikles med direkte forbindelse til oversøiske destinationer i form af flyfriske 
kølede klargjorte råvarer klar til serveringstilberedning. 

Med en ny havn vil fiskefartøjer i størstedelen af året sikre deres fangst landet på 
kølebasis og eksporteret direkte til fjerne egne i verden, til egne med 
restauranter med høje kvalitetskrav og gæster med efterspørgsel efter rene og 
friske råvarer, - og øge indtægten væsentlig derved. 

Det vurderes blandt sagkyndige at afsætningsprisen vil mangedobles – fra 
omkring 10kr./kg til 150 kr./kg – derfra naturligvis trukket omkostninger til 
luftfragten, men en øgning af indtjeningen med omkring 50kr./kg. 
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I dag findes allerede Air Greenlands Airbus 330-200 har plads til 20 tons fragt 
med flere ugentlige afgange året rundt mellem Kangerlussuaq og København, 
hvorved en kontinuerlig fragtmulighed hele tiden er til stede. 

Fra København til Kangerlussuaq benyttes denne fragtmulighed allerede i høj 
grad af letfordærvelige madvarer (frugt, grønt og mejerivarer), post og 
nødsendinger, Imidlertid er fragtkapaciteten fra Kangerlussuaq til København 
sjældent udnyttet.  

Væsentlig er det også, at København er en væsentlig international hub for 
flytrafik. Dermed kan de ferske fiskeriprodukter, som Københavnsområdet ikke 
kan aftage, flyves direkte videre til højprislande som Japan, Spanien og Frankrig. 

Andre ruter fra Kangerlussuaq end til Danmark - f.eks. til Island vil atter andre 
internationale rutenet videre til såvel Europa som Nordamerikanske kontinent 
åbnes for eksport af ferske fiskeriprodukter til markederne.  

De produkter som for nuværende landes i kystområderne i Grønland for eksport 
så som rejer, krabber, kammuslinger og torsk, vil umiddelbart kunne udvides til 
en række forholdsvis uudnyttede eller meget lidt udnyttede arter som havkat, 
rødfisk, søpindsvin, ørred og helleflynder og give fiskerierhvervet et løft med stor 
indtjening til følge. 

6.5.2 Udbygningen af turisterhvervene 
Parallelt med den forventede udbygning af krydstogtturismen arbejdes der løbende 
på at udvikle den landbaserede turisme, så Kangerlussuaqs muligheder udnyttes 
bedre end det er tilfældet i dag. Det drejer sig om forbedring af Indlandsisvejen, 
skabe muligheder for bedre overnatningsfaciliteter, både i Kangerlussuaq bygd og i 
områder ved indlandsisen og med placeringer ved Kangerlussuaq hvor det store 
udsigts og oplevelsespotentiale kan udnyttes. 

Samtidig udvikles Unesco – Sitet, Assivisuit – Nipisat med henblik på at sikre at 
Inuitternes historie kan formidles og fortælles, samt at efterladenskaberne kan 
opleves i den natur hvor inuitkulturerne har udviklet sig. 

6.5.3 Cargo Center  
Ved et nyt havneanlæg i Kangerlussuaq, inkl. et omfattende bagland, vil der være en 
række oplagte udviklingsmuligheder, som i en længere årrække har været 
stagnerende eller helt udeblevet i Grønland. 
Luftfragt mellem destinationer i hele verden krydser ofte over Grønland / 
Kangerlussuaq og muligheder for at gøre denne transport grønnere og mere 
miljøvenlig kunne være et Cargo Center placeret i Kangerlussuaq. 
Qeqqata Kommunia gennemfører i efteråret 2014 analyser af mulighederne for 
etablering af et Cargo Center i Kangerlussuaq. Der er ikke tvivl om at der vil opstå 
væsentlige synergieffekter med kombinationen af en rigtig havn og et Cargo Center 
for luftfragt. 

6.5.4 SAR-beredskab og olieforureningsbekæmpelse 
Når der kommer offshore-aktiviteter – det være sig efterforskninger eller engang i 
fremtiden måske udvindinger - ud for Grønlands kyster vil der med ordenlige 
havnefaciliteter i Kangerlussuaq være grundlag for at stationere SAR-beredskabet kan 
forbedres og bl.a. ved at specialudstyr, som i dag ikke findes i Grønland eller er svært 
at få fat flyves ind og udskibes til pågældende hændelse, i købet af minimal tid. 
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Det generelle SAR-beredskab kan forbedres væsentlig overfor krydstogtskibe og 
andre skibe med sejlads langs Grønlands kyster, når de politiske beslutninger træffes 
om forholdsregler om søsikkerhed ved sejlads i arktiske farvende, med en god og 
sikker havn med backup med mulighed for indflyvning af supplerende særudstyr via 
Kangerlussuaq atlantlufthavn, eller hurtigt få store mængder af udstyr til stedet i givet 
fald en hændelse skulle fordre dette. Dette vil i høj grad f.eks. kunne understøtte 
aftalen mellem Greenland Oil Spill Response og det internationale Oil Spill Response 
Limited (OSRL) så konkret aktion kan blive endnu mere effektiv. 

En forbedring af forholdene for krydstogtturismen forventes at medføre en øget trafik 
med krydstogtskibe og dermed en tilnærmelse til den tidligere efterspørgsel efter 
redningskapacitet, hvis der skulle ske uheld. 

6.5.5 Test-center 
Det arbejdes i 2014 på at skabe grundlag for igen at etablere et biltestcenter i 
Kangerlussuaq området. Dels i Kangerlussuaq bygd, dels i områder langs det 
eksisterende vejnet. Etableringen af dette testcenter vil medføre en væsentlig 
aktivitetsforøgelse med bygge- og anlægsaktiviteter og løbende drift at et biltestcenter. 
Det er forventningen at dette testcenter vil kunne medføre etableringen af op til 250 
arbejdspladser i bygden i vinterperioden hvor der er mindre aktivitet i turisterhvervene. 
Herved skabes i højere grad helårsaktiviteter til glæde for alle erhverv i bygden og der 
skabes et øget behov for fragt, som alt andet lige vanskeligt kan håndteres med de 
eksisterende havne faciliteter. 

Selvom transport af biler og personel vil ske med fly, vil aktivitetsforøgelsen betyde 
en væsentligt behov for transport af byggematerialer og varer ad søvejen. 
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7. ØKONOMISKE OVERVEJELSER  
Detaljerede skemaer over anlægsoverslag, driftsbesparelser og nye 
samfundsøkonomiske gevinster findes i bilag til nærværende. 

7.1 Anlægsoverslag  
Anlægsøkonomiske overvejelser:  

 

Anlæggelse af kajkonstruktion 
Anlæggelse af 2 duc dalber 
Projektadministration 

 

 
 

DKK 
DKK 
DKK 

 

16,7 mio. 
3,6 mio. 
3,1 mio. 

 
Totaludgifter estimat havnekaj og landforbindelse  DKK 23,4 mio. 
 
Vejadgang uden asfalt  DKK 9,8 mio.  
Lagerplads på land til faciliteter  DKK 7,4 mio. 
 
Totalsum DKK 40,6 mio.  
Heraf nødvendig minimumsinvestering i havneområde, vej DKK 33,2 mio. 

7.2 Besparelser i driftsøkonomi ved eksisterende havnefunktioner 
Driftsøkonomiske overvejelser: 
De fleste direkte besparelser i forhold til den nuværende situation handler om 
transport af gods og håndtering af godscontainerne i forbindelse med lastning og 
losning, og afholdes grundlæggende af RAL i dagens Grønland, men derfor også en 
besparelse når den forsvinder som er til gavn for hele landets fragtpris-sætning. Der 
bliver også besparelser for alle krydstogtanløb til destinationen, - men dette kommer 
ikke med sikkerhed samfundet til gode, men må give større lyst til at besøge Grønland 
oftere og mere. 

1.  Godshåndtering til/fra Kangerlussuaq RAL,                              DKK        1,7 mio.  
2.  Sparet liggetid for krydstogt handling                                        DKK       1,0 mio. 
3.  Nuværende omk. håndtering af krydstogt-turister.                 DKK       0,2 mio.  
4.  Håndtering mv. af private trawlere mv. nogle gange pr.       DKK       0,2 mio. 
5.  Vedligehold og uddybning af havn                                     DKK       1,0 mio. 
6.  Supplerende omkostninger ved lang transportvej                    DKK       0,7 mio. 
7.  Nettodriftsbesparelser i alt                                                          DKK       3,5 mio.  

7.3 Nye samfundsøkonomiske gevinster 
Indtjening og øget sumfundsøkonomiske gevinster i Grønland ved krydstogtskibenes 
turnaround i Kangerlussuaq er af arbejdsgruppen vedr. Sisimiut under ledelse af 
Transportkommissionens formand blevet estimeret til at komme fra passagerernes 
betaling lufthavnsafgifter, krydstogtpassagerafgifter og forbrug på land samt fra 
krydstogtskibenes indkøb af olie og forsyninger. 

For hver ekstra mindre krydstogt turnaround (100-150 pax i gennemsnit) kan det, jfr. 
Sisimiut Havn arbejdsgruppen under ledelse af Transportkommissionens formand 
anslås, at omsætningen alene derved vil være i størrelsesorden  DKK 1,1 mio.  
og de samfundsøkonomiske gevinster på  DKK  0,5      mio. 

For hver ekstra større krydstogt turnaround (800-1200 pax i gennemsnit) kan det, jfr. 
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Sisimiut Havn arbejdsgruppen under ledelse af Transportkommissionens formand 
anslås, at omsætningen alene derved vil være i størrelsesorden  DKK 5,1 mio. 
og de samfundsøkonomiske gevinster på  DKK  2,8      mio. 

Ved ekstra 4 mindre og 2 store krydstogt turnaround i Kangerlussuaq som følge af de 
bedre havneforhold vil omsætningen være  DKK 14,8 mio. 
og de samfundsøkonomiske gevinster på  DKK    7,6    mio. 

Der vil således være tale om et samlet afkast til samfundet årligt, som kan finansiere 
anlæggelsen af såvel vej, havn og forplads/lagerområde i løbet af nogle få år. 

Der vil desuden være tale om en del andre og meget store indvirkninger på national-
økonomien for erhvervsområdets indtjeningsmuligheder ved lettere adgang til 
eksport af fersk fisk og hidtil uudnyttede ressourcer som f.eks. færdigbearbejdede 
slagterivarer og kød fra slagtning af rensdyr og moskus, og ikke mindst en øget 
indtjening mange steder som følge af krydstogtturismens mulighed for udvikling af 
den direkte servicering af turisterne ved skibsside – udflugter, busture, salg af husflid 
og kunst, taxakørsel, cateringsydelse mm. 

Der er ikke i nettobesparelserne taget hensyn til den supplerende generering af 
indtægter til samfundet, lokalt eller nationalt, som yderligere etablering af 
havnerelaterede virksomheder vil skabe eller de supplerende indtægter, som en mere 
direkte servicering af turister vil kunne skabe. 

7.4 Finansieringsovervejelser 
Havne er anlagt for statsmidler i sin tid og ejes i deres helhed af Grønlands Selvstyre. 
Muligheder for samfinanciering har tidligere været drøftet mellem Kommunen og 
Naalakkersuisut og endnu ikke bragt til ende, hvorfor yderligere spekulationer ikke gives 
i denne redegørelse. 

Det vil være ønskeligt om ekstern finansiering eller medfinansiering kunne sikres, men 
gevinsterne ved anlæggelse af ny Havn i Kangerlussuaq tilgår primært landskassen. 
Det vedrører primært lufthavnsafgifter og krydstogtpassagerafgifter, der ryger direkte 
i landskassen. Dertil kommer 2 indtjeninger til selvstyreejede virksomheder.  

RAL har i dag eneret på godstransport til og intern i Grønland, hvorfor havnenes drift 
ikke medfører en direkte omkostning hos RAL, men hos ejer, til gengæld vil en ny havn 
og mulighed for direkte losning til fast havnekaj frem for med pram betyde betydelige 
besparelser i sejltid/liggetid, som kommer samfundet generelt til gode og kan være 
med til at holde fragtpriser nede i længere tid. 

Polaroil har naturligt monopol på olieleverancer til krydstogtskibene i grønlandsk 
farvand. Gevinsterne ved øget bunkring i de grønlandske havne af nye krydstogtskibe 
vil indtægter til Polaroil, som dermed kan holde olieprisen for indenlandske 
forbrugere lave.   

Ses alene på nettobesparelsernes finansiering af anlægget er der tale om meget korte 
tilbagebetalingstider i forhold til anlæggenes levetid, som er på 50-100år: 
Tilbagebetalingstiderne vil være som følger: 

• 14-15 år ved forrentning på 6% pa for min. investeringen og 

• 3-4 år ved forrentning på 6% med bruttofortjeneste med ekstra 4 små og 2 store 
krydstogtskibe indregnet 

Alt i alt en meget sikker og samfundsmæssig anbefalelsesværdig investering. 
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Bilag: 
Bilag 1: Udstyrsbeskrivelse for den nye havn. 
Bilag 2: Anlægsoverslag 
Bilag 3: Driftsberegninger 
Bilag 4: Samfundsøkonomiske gevinster ved krydstogtskibs turnaround Kangerlussuaq 
 

Referencer bilagt nærværende rapport: 
Reference 1: Rapport om mulige vejforløb, 2013, Rambøll 
Reference 2: Rapport om muligt vejforløb, 2014, Qeqqata Kommunia 
Reference 3: Rapport om seismiske undersøgelser og mulige havne placeringer, 
ARTEK. 
Reference 4: Notat om udviklingsscenarier for Kangerlussuaq havn, herunder 
vindanalyser og konsekvenser. 
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Bilag 1: 
Udstyrsbeskrivelse for den nye havn. 

Der bliver mulighed for at forberede bunkring af skibe (vand og olie) samt el-udtag til 
servicering fra en installationsbrønd. Nødvendige tankanlæg til disse installationer 
kan anlægges efter behov og indtil dette sker, kan forsyning ske via tankvogn for hver 
af de 2 typer forsyninger. 

Der indrettes endvidere et serviceområde med afløb med olieudskiller/sandfang på et 
servicehjørne i området, således at anvendelse af materiel og servicering af disse kan 
ske på stedet uden risiko for forurening derved. 

Vand 

Tilslutningsmulighed kan være 3” stortz-kobling i brønd placeret ved ny kajfront og 
rørført til passende sted, så området ikke skal graves op igen når en beslutning om 
tankanlæg måtte træffes. 

Afløb/spildevand 

Der bliver ikke mulighed for at modtage spildevand fra tilliggende skibe uden at der 
forberedes/etableres tankinstallationer dertil, - den beslutning vil være mulig at vente 
med at tage indtil projektering eller anlæggelsen påbegyndes. Det vil allerede fra 
starten eller efterfølgende være muligt at opstille tank til modtagelse af 
spildevand/forurenet vand. 

Under et område udføres afløb til olieudskiller med sandfang, således at materiel som 
serviceres dér ikke forurener overfladeafvandingen. 

Afløb af dette grå spildevand ledes til fjordens havvand, - mens sand- og olieudskiller 
holdes oprensede og materialet behandlet efter Kommunens til en hver tid gældende 
regler for spildolieprodukter. 

El 

Forsyning med el til området forventes fremført ad den korteste vej fra nuværende 
forsyning/transformerstation i nuværende havneområde, dette for at minimere 
anlægs- omkostningerne. Alternativt kan i første omgang udføres forsyning fra mobilt 
generatoranlæg til de nødvendige og påkrævede installationer som lys og servicestik. 

På de 2 lysmaster placeres nærmest den nye kajfront etableres 2 stk. 230V alm. 
stikkontakter m jord og 2 stk. 16Amp og 2 stk. 36 Amp CEE-stik i vandtætte stålskabe, 
til brug ved servicering af tilliggende skibe. Måler placeres i el hovedtavle i et hus 
bagerst i området ved servicepladsen. 

Landstrøm 

Udtag placeres i et hus med måler- og hovedtavle placeret bagerst i området. Der vil 
der være mulighed for yderligere udvidelse og etablering af el udstyr. 

Belysning 

Lysniveauet på havneområdet differentieres således, at de 5 master forsynes med 
både armaturer tilsluttet og styret fra offentlig vejlysanlæg og med belysninger til 
sikring af min. 

100 lux på området ved arbejdsoperationer. 

Derudover skal belysning udformes således, at det ikke giver anledning til blænding af 
skibstrafikken. 



Ny havn i Kangerlussuaq     

Side 46 af 51 
 

Af sikkerhedsmæssige grunde for skibsfarten etableres der nedadrettet belysning på 
terminalområdet, så skibstrafikken ikke generes af belysningen. 

 

Kajudstyr 

Pullerter, redningsstiger mm. 

Kajanlægget udstyres med pullerter, som sikrer forholdene såvel i 1. etape som 
mulige fremtidige udvidelser mod vest. 

Antal og fordeling af pullerter fastlægges i forhold til almindeligt anerkendte 
retningslinjer fra Dansk Standard, British Standard og PIANC. 

Der etableres et antal pullerter umiddelbart bag kajindfatningen. 

For at tilgodese de kendte skibsstørrelser bør pullerterne omfatte nogle 75 ton pullert 
suppleret med 50 ton pullerter dækkende hele kajfronten. 

Der udføres redningsstiger for hver 15 meter kajfront, således at der vil være 
mulighed for at klatre op på kajen fra lavvand til højvande. 

Der monteres redningskrans med tovværk til anvendelse i tilfælde af uheld. 
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Bilag 2 
Anlægs overslag 
 

 Investeringsbehov/anlægsoverslag               
 Emne længde højdesnit tykkelse vægt kg enhpris pris kr   

 Anstilling    15782550 6% 946.953    

 Spuns kaj 58 30 0,015 203580 27 5.496.660    

 Spuns vejadgang 10 60 0,012 56160 22 1.235.520    

 Hammer 90 0,5 0,012 4212 55 231.660    

 Forankringer i top og bund 1 1 50 50 35000 1.750.000    

 Vandbygningstillæg 1 1 8713840 8713840 25% 2.178.460    

 Pullertfundamenter 1,5 2,5 5 18,75 11000 206.250    

 Pullerter 1 1 5 5 135000 675.000    

 uddybning plut 30 30 1 900 300 270.000    

 Opfyldning 30 30 12 10800 150 1.620.000    

 opfyldning vejadgang 12 30 10 3600 175 630.000    

 Fendere pr. 5 m 6stk 1 1 6 6 150000 900.000    

 Belysning havneomrde 1 1 2 2 140000 280.000    

 Belægning 30 30 1 900 110 99.000    

 Vinterarbejder 12 1 1 12 10000 120.000    

 Andre ting som udstyr mv. 30 30 1 900 100 90.000    

 Sum håndværkerudgifter Kajkonstruktion ialt      16.729.503  kr. 

           
 Duc d'alber 1 stk         

 Anstilling    1745000 6% 104.700    

 Pæle 6 16 0,6 57,6 10000 576.000    

 Platform - støbning 4 4 1 16 12000 192.000    

 Rækværker 30 4 1 120 1200 144.000    

 vandbygningstillæg 1 1 912000 912000 25% 228.000    

 50tons pullert 1 1 1 1 150000 150.000    

 Fendere 1 1 1 1 150000 150.000    

 Udstyr mv. 4 4 2 32 2500 80.000    

 Adgangsbro/dæmning 1 1,5 30 45 5000 225.000    

 sum duc dalbe      1.849.700  kr. 

 Sum i alt vej+kaj+2 stk. duc dalber      20.428.903  kr. 
           
 Projektering og planlægning     10% 2.042.890    

 Byggeledelse/tilsyn/administration     4% 817.156    

 Udlæg - rejser-ophold      150.000    

 Totaludgifter estimat havnekaj og landforbindelse         23.438.949  kr. 

  



Ny havn i Kangerlussuaq     

Side 48 af 51 
 

Overslag for vejadgang og suppleringsarbejder med mulighed for udvikling af erhverv: 

 

 vejadgang uden asfalt k b t V á pris anlægssum    
 14 km vej lav standard m skråning 14000 7 0,5 49000 100 4.900.000  kr. 

 den sidste km som almindelig byvej - svær 1000 7 1 7000 700 4.900.000  kr. 

 Nødvendig minimum-investering           33.238.949  kr. 

         

 Supplementer til detailindretning og forbedring for turismeerhverv og øvrige  
Erhvervsudviklinger med udgangspunkt i havneområdet: 

      

 Plads på land til lagring, evt. bus-billetkontor, turistmodtagelse osv.      

          

 Bygning 10 15 1 150 20000 3.000.000  kr 

 Køreadgang, omkringarealer 100 50 1 5000 250 1.250.000  kr 

 Parkering 10 småbiler + 4 busser 348 87 0,5 15138 100 1.513.800  kr 

 Oplagring 6-10 udstyrscontainere 108 170 0,5 9180 75 688.500  kr 

 Operationsplads udstyr/maskine/kranvogn 100 50 1,5 7500 125 937.500  kr 

     0     

 Summation - detailindretning/disponering 666 372  0  7.389.800  kr. 

           

 Total fremtidsinvestering           40.628.749  kr. 
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Bilag 3 
 

Oversigt over besparelser i driftsudgifter ved en ny havn: 

Driftsbesparelser             
Nuværende situation        

Kangerlussuaq modtager forsyninger m. RAL forsyningsskib 3 gange pr. år sv.t. ca. 120 containere pr. gang    

Modtagelse af varer med RAL-skib pr. gang   antal enh estimeret 
driftspris 

driftsudgift / 
år 

  

RAL-skib ligger på reden pr. gang  4 døgn 100000 400.000,00    

Pram sejler containere ind pr. anløb  48 timer 2500 120.000,00    

Mandskab pr. anløb  96 timer 350 33.600,00    

Kranbetjening på land pr. anløb  48 timer 650 31.200,00    

Kranmandskab pr. anløb  48 timer 350 16.800,00    

Rep/vedligehold af pram pr. år  1 gang årlig 25000 25.000,00    

Rap/vedligehold af kran pr. år  1 gang årlig 25000 25.000,00    

sum pr. anløb     601.600,00    

Årlig anslået omkostning RAL-anløb         1.854.800,00  kr 

       

Situation med ny havnekaj.             

RAL-skib ligger ved kaj  6 timer 8500 51.000,00    

Pram sejler containere ind  0 timer 2000 0   

Mandskab  0 timer 250 0   

Kranbetjening på land  6 timer 650 3.900,00    

Kranmandskab  6 timer 350 2.100,00    

Rep/vedligehold af pram  0 gang 25000 0   

Rap/vedligehold af kran  1 gang 25000 25.000,00    

sum pr. anløb     82.000,00    

Årlig udgifter ny havn         139.000,00  kr 

1. National besparelse anslået pr. år.         1.715.800,00  kr 

       

Besparelser eksisterende krydstogtskibe       

Anløb af krydstogtskibe 2013 - typisk liggende hele dagen for at 
udveksle passagerer 

 33 ½-døgn 50000 1.650.000,00    

sejlads/kørsel m. turister  528 timer 600 316.800,00    

mandskb båd/bus  528 timer 300 158.400,00    

Årlig krydstogtskibs-omkostning NU         2.125.200,00  kr 

         

Anløb af krydstogtskibe 2013 - typisk liggende hele dagen for at 
udveksle passagerer 

 16,5 ½-døgn 50000 825.000,00    

sejlads/kørsel m. turister  264 timer 600 158.400,00    

mandskb båd/bus  264 timer 300 79.200,00    

Årlig krydstogtskibs-omkostning NY HAVN         1.062.600,00  kr 
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2. Samlet besparelse krydstogtskibe pr. år         1.062.600,00 kr 

       

Nuværende omkostninger ved håndtering af krydstogt-turister - 
omkostning er krydstogtselskabernes. 

      

Håndtering-billettering-kørsel-landgang/ombordstigning  75 kr./pax 7500 562.500,00  

Fremtidig omkostninger til samme ydelser med en kaj  50 kr./pax 7500 375.000,00    

3. Besparelse på turisthåndteringsområdet   25     187.500,00  kr. 

       

Private skibe anløber havnen nogle gange pr. år med varer til 
primært private forretningsdrivende. 

       

Skibsudgifter i nuværende situation  4 døgn 35000 140.000,00  

Pram sejler containere ind                                                                                   24 timer 2000         48.000,00  

Mandskab  24 timer 350 8.400,00    

Kranbetjening på land  8 timer 650 5.200,00    

Kranmandskab  8 timer 350 2.800,00    

4. Årlige estimerede omkostning “andre”         204.400,00 kr.  

       

Gentagne uddybning af sejlrende i Kangerlussuaq            

5. Besparelse ved nu havn i Kangerusuaq: Uddybninger 
med jævne intervaller er nødvendigt 

 3 år 3000000 1.000.000,00  kr 

       

Øgede lokale udgifter som følge af længere kørevej            

Drift og vedligehold, snerydning, rep. eft. vand osv.  15 km 10000 150.000,00    

Servicering af havn m. køretøjer 1 liter sv. t. 15 km  1000 kørsler/år 263 263.000,00    

Ekstra service biler 1 gang ekstra  25 stk 10000 250.000,00    

Andet  1 gang 10000 10.000,00    

6.  Øgede udgifter i alt         673.000,00  kr 

       

7. Nettobesparelse, indregnet i forrentningsskemaer        3.497.300,00 kr. 
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Bilag 4 
Med en besejlingssikker havn i Kangerlussuaq vil gøre der endnu mere attraktivt for 
besejling med turnaround for øje og mulighederne for at øge anløbene er store.  

Når de samlede krydstogt skibsruter tages i betragtning er mulighederne så store at 
investering i infrastrukturanlæg til understøttelse af udviklingen er et must, - alt 
andet vil sikre stagnation, som har været kendetegnede de seneste år. 

Som det fremgør af nedenstående tabel skal der kun nogle få store krydstogtskibe til 
for at skabe en markant omsætningsfremgang. 

Omsætning  Enhedspris* Lille skib Mellemskib Stort skib 
4 små og 2 
store skibe 

Passager i alt 
 

126 300 1000 2500 
Lufthavnsafgifter 699 kr. pr pax 88.074 209.700 699.000 1.747.500 
Krydstogtpassagerafgifter 525 kr. pr pax 66.150 157.500 525.000 1.312.500 
Forbrug 2525 kr. pr pax 318.150 757.500 2.525.000 6.312.500 

Bunkring 
0,65-1,25 mio. 

kr. pr skib 650.000 1.000.000 1.250.000 5.100.000 

Proviant 
20-150 t.kr. pr 

skib 20.000 40.000 150.000 380.000 
I alt 

 
1.142.374 2.164.700 5.149.000 14.852.500 

      
Samfundsøkonomisk gevinst Gevinstfaktor** Lille skib Mellemskib Stort skib 

4 små og 2 
store skibe 

Passager i alt 
 

126 300 1000 2500 
Lufthavnsafgifter 71% 62.910 149.786 499.286 1.248.214 
Krydstogtpassagerafgifter 100% 66.150 157.500 525.000 1.312.500 
Forbrug 50% 159.075 378.750 1.262.500 3.156.250 
Bunkring 33% 214.500 330.000 412.500 1.683.000 
Proviant 50% 10.000 20.000 75.000 190.000 
I alt 

 
512.635 1.036.036 2.774.286 7.589.964 

      Landskasse pr skib ekskl. 
skat Gevinstfaktor** Lille skib Mellemskib Stort skib 

4 små og 2 
store skibe 

Passager i alt 
 

126 300 1000 2500 
Lufthavnsafgifter 71% 62.910 149.786 499.286 1.248.214 
Krydstogtpassagerafgifter 100% 66.150 157.500 525.000 1.312.500 
Bunkring 33% 214.500 330.000 412.500 1.683.000 
I alt  

 
343.560 637.286 1.436.786 4.243.714 

*Enhedspris fra bilag 2 i Sisimiut Havn rapport (bilag 2) 
**Gevinstfaktor på lufthavnsafgifter og krydstogtpassagerafgifter i henhold til Transportkommissionens 
betænkning (henholdsvis side 30 og 313), mens forbrug, bunkring og proviant i henhold til bilag 2 i Sisimiut 
Havn rapport (side 28) 
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