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Indledning
Denne rapport beskriver seismiske undersøgelser udført i Kangerlussuaq fjorden i november 2012, som
forundersøgelser i forbindelse med Qeqqata Kommunias planer om anlæggelse af en ny havn.
Det nuværende havneanlæg for bygden Kangerlussuaq, Strømfjordshavn, er beliggende tæt ved mundingen
af den gletcherfødte Watson river, som hvert år leverer store mængder glaciofluviale sedimenter til den
inderste del af Kangerlussuaq fjord. Den store sedimenttilførsel medfører bla. tilsanding af fjorden ud for
havneområdet, således at større skibe ikke længere kan gå ind til havneanlægget. Kommunen påtænker
derfor at anlægge en ny havn længere ude i fjorden, hvor bedre besejlingsforhold kan etableres.
Formålet med undersøgelserne i denne rapport er at vurdere bathymetri, sedimentmægtigheder og
dybden til grundfjeld i to områder, som er under overvejelse i forbindelse med det nye havneanlæg.
Områderne er beliggende ved Hancock Pynt og Brennan Pynt (se fig 1). De to pynter ligger henholdsvis 10
og 5 km sydvest for den nuværende Strømfjordshavn.

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

Figur 1: Grønland med et kortudsnit fra den inderste del af Søndre Strømfjord. De tre gletscherfloder, hvor Aussivigssuit er den
største, tilfører store mængder sediment til Kangerlussuaq Fjord. Hancock Pynt (HP) og Brennan Pynt (BP) er indikeret med
orange bokse. Som det ses af satellitfotoet er Hancock Pynt påvirket af alle floderne, mens den nuværende Strømfjordshavn
(SH) ikke er påvirket af Aussivigssuit.
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Figur 2: Klimaet i Kangerlussuaq er tørt og koldt. Til sammenligning er gennemsnitsnedbøren i Danmark 712 mm/år (DMI, 2013).

udmunder i Kangerlussuaq‐fjorden og Umîvîtfjorden 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 (fig 1).
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.

Metode og dataindsamling
Ved seismiske undersøgelser benyttes lydbølger til at bestemme dybder til laggrænser i undergrunden eller
havbunden. Lydbølger er trykbølger der udbreder sig gennem et medium med en hastighed som
bestemmes af materialets akustiske impedans. Når en lydbølge rammer en laggrænse mellem to materialer
med forskellig akustisk impedans, vil en del af energien reflekteres tilbage mod udgangspunktet, mens
resten vil fortsætte (refrakteres) gennem laggrænsen og bevæge sig videre i det nye materiale (med en ny
hastighed).
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Ved seismiske undersøgelser generes en lydbølge ved overfladen, og herefter måles hvor lang tid det tager
for lydbølgen at bevæge sig fra kilden ned til en laggrænse og returnere til en modtager (typisk placeret ved
overfladen). Den målte tid kaldes ”refleksionstiden” (eller tovejstiden) og måles typisk i millisekunder. Har
man kendskab til materialets lydbølgehastighed, kan afstanden til laggrænsen herefter beregnes.
Opmålingerne i nærværende rapport er foretaget fra skib på fjorden. Som lydkilde er benyttet en sparker af
fabrikatet Applied Accoustics, model Sparker 2000, drevet af en Applied Accoustics CSP‐D1200
strømforsyning. En sparker er en lavfrekvent lydkilde, hvor lydbølgen genereres ved udladning af elektrisk
energi over en række elektroder i havvandet. Den elektriske impuls resulterer i en gnist som genererer en
boble af vanddamp under højt tryk og lyd‐ eller trykbølgen opstår når boblen efter kort tid imploderer. Som
modtager benyttes en streamer, et kabel med en række hydrofoner (en type mikrofoner optimeret til
trykbølgemålinger under vand); i dette tilfælde 8 hydrofoner med 30 cm afstand. Signalerne fra alle 8
hydrofoner kombineres (stackes) til et samlet signal for at forbedre signal‐støjforholdet.
Sparker og streamer blev trukket 15 m bag skibets agterspejl med ca. 3,5 m afstand, se skitse på figur 3 og
fotoillustration på figur 4. Ved aftestning af systemet inden dataindsamlingen blev en række forskellige
geometrier og skudindstillinger afprøvet. Bedste data kvalitet blev opnået i den viste asymmetriske
konfiguration, hvor støj fra skruen blev minimeret. På grund af isforholdene (se beskrivelse i
resultatafsnittet) var det nødvendigt at tynge streameren med et lod, således at streameren så vidt mulig
blev trukket under eventuelle isflager for således at reducere støjen i områder med is.
Sparkeren var indstillet til at skyde med en frekvens på 0.6 skud per sekund (2 skud på 3 sekunder) med en
energiudladning på 600 J.
Skibets position blev logget med en Javad Triumph‐1 GNSS 2‐frekvens modtager (modtager signaler fra GPS
og GLONAS satellitter og udnytter fase informationerne til forbedret positionsbestemmelse). Forventet
nøjagtighed i positionsbestemmelsen er indenfor 2‐3 meter. Positionen af sparker og streamer i forhold til
GNSS modtageren betragtes i studiet som stationære og er målt med målebånd ved sejlads med konstant
hastighed. I kurver og ved bratte ændringer i sejlhastighed, kan positionen derfor afvige med flere meter.

Figur 3. Skitse af opmålingen. Efter flere forsøg var dette den mest optimale opsætning. Skibets placering blev løbende
opdateret, hvor placeringen blev korrigeret til en central agter position, skibets nulpunkt eller bare nulpunktet. Som det ses af
opstillingen bagfra, er der 3,65 m mellem sparker og streamer. Der var en tendens til at de lå tættere under sejladsen, hvorfor vi
besluttede at føre streamerkablet ud langs med kranens arm.
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Figur 4. Arbejdsstation (a), orange streamerkabel og blåt strømkabel (b, d). Seismik indsamlet om natten mellem den 24. og 25.
november 2012 (c). Sparker samt kran (d) og (e) viser den endelige opsætning der gav det bedste resultat.

Disse situationer forekommer hovedsageligt ved afslutningen af linjerne og burde ikke have indflydelse på
de centrale områder.
De seismiske data blev processeret i Promax, et unix‐baseret system. Data blev skudpunktsrefereret
manuelt. På grund af et d/c offset i data blev amplituderne korrigeret med 800 amplitude‐enheder.
Amplitudereduktion blev udført på grund af spredning og dekomprimering af energien i vandsøjlen (med en
lydudbredelse i vand på 1425 m/s). Baggrunden for denne hastighed udledes senere. Dataene blev Band
pass filtreret for at fjerne signaler udenfor frekvensspektret 500‐2000 Hz. Efterfølgende blev et gain af
typen automatic gain control (AGC) med et vindue på 50 millisekunder anvendt. Det processerede data blev
til sidst migreret med lydens hastighed i vand på 1425 m/s, med 0,9 meter mellem hvert skud (spark).
Migreringen blev udført med forskellige skudpunktslængder, hvor 0,9 m mellem skud gav det bedste
resultat. Til sidst blev data tolket i IHS Kingdom Suite, hvor havdybder og grundfjeld blev indtegnet og en
kystnær komposit‐linje blev genereret.

Resultater
Data er indsamlet den 24. og 25. november 2012, syd og vest for Hancock Pynt i Søndre Strømfjord (fig, 1). I
alt 11 linjer blev opmålt. Grundet havis langs den nordlige del af Hancock Pynt og hele vejen ind til den
nuværende havn, var det umuligt at foretage seismiske undersøgelser i dette område. Isen blev observeret
langs den nordlige fjordkyst i et bredt bælte (figur 5).
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Figur 5: Havis fra Hancock Pynt til Brennan Pynt (venstre) og Brennan Pynt til Strømfjordshavnen (højre). Lys fra
Strømfjordshavn kan anes til højre i 1b

I samråd med planchef Hans Holt Poulsen blev det besluttet at gennemføre de dele af undersøgelserne der
var muligt, og vende tilbage i sommeren 2013 for at udføre de resterende undersøgelser. Undersøgelserne
beskrevet i nærværende rapport begrænser sig derfor til området sydvest for Hancock Pynt, og de
seismiske linjer fremgår af figur 6.
Målekonfigurationen blev optimeret til de observerede isforhold som beskrevet i metodeafsnittet, bla. ved
at nedsynke streamerkablet, således at det så vidt muligt blev trukket under eventuelle isflager. Dette har
forbedret signal kvaliteten betragteligt, men de indsamlede profiler bære stadig præg af de dårlige

Figur 6. De 11 linjer langs kysten. Kortet er et koordinatsystem med 1000 meter mellem hver linje. De korte blå linjer indikerer
hvor nye seismiske linjer starter. Orthofotoet dækker ikke hele Hancock Pynt, hvorfor kystlinjen er indtegnet.
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isforhold enkelte steder, se eksempelvis figur 8 (ved 900 m, 2500 m og 3800 m).
Af de 11 indsamlede linjer er nogle af dem på meget dybt vand. For dette projekt er de kystnære
bundforhold og aflejringer af størst interesse, hvorfor der er konstrueret en komposit‐linje, bestående af
udsnit af de seismiske linjer, der ligger tættest på kysten. Figur 7 viser komposit‐linjens forløb, mens
visualiseringen af de indsamlede data langs dette profil fremgår af figur 8.
Langs hele komposit‐profilet ses grundfjeld dækket af sedimentære aflejringer. Kun de stejleste hældninger
har tilsyneladende intet sediment over grundfjeldet. At der ligger sediment på de laveste havdybder er ikke
overraskende, men at det også ligger på de fleste skråninger var ikke forventet. Vi har en formodning om,
at der kan være en kystparallel strøm, som eroderer og aflejrer disse sedimenter langs kysten.

Tolkningsmetode og antagelser
Figur 9 vil blive brugt til en gennemgang af den generelle tolkning. Profilet viser lydbølgers udbredelse fra
havoverfladen, ned gennem vandsøjlen, overgangen til havbunden og overgangen til grundfjeldet. På
figuren angives dybden under havoverfladen som refleksionstiden i sekunder på aksen til højre. Til venstre
angives dybden under havoverfladen og tykkelsen af sedimentdækket over grundfjeldet, beregnet på
grundlag af antagelser om hastigheden i vandsøjlen og sedimentet på hhv. 1425 m/s og 2000 m/s. Det
første betydelige udslag på figur 9 (lige under havoverfladen) repræsenterer den direkte bølge mellem
streamer og sparker. Det næste betydelige udslag er refleksionen fra havbunden, der er markeret på
figuren med en grøn linje. Under havbundsreflektoren kommer grundfjeldsrefleksionen. Den er markeret
med en blå linje. Indtegningen af både den grønne og den blå linje er udtryk for den tolkning, der er
foregået. Havbund og grundfjeldspejl er indtegnet på alle profiler, hvor tolkning har været mulig.

Figur 7: Komposit‐linjen består af linje 5, 6, 7, 9, 11 og 12, hvor linje 6 og linje 11 udgør det meste af profilet. Hancock Pynts
kystlinje indtegnet.
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Figur 8. Komposit‐profilet fra komposit‐linjen på figur 7. Profilet er 5789 m langt. Forskydninger i overgangen mellem de enkelte linjers profiler skyldes tidevandsændringer
under sejladsen. Den maksimale forskydning er 5 millisekunder eller ca. 3,5 meter, hvilket svarer tidevandsmålinger der generelt siger 2‐4 meters forskel mellem høj‐ og
lavvande. Der er 4 gange overforhøjning på profilet. Fire plateauer er angivet på konpositprofilet og på oversigtskortet. Plateauerne er navngivet fra et til fire. Afstanden fra
profilet til kysten er omtrent den samme
samme, mellem 50
50‐100
meter.
100 meter
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Figur 9. Plateaau 1 med en haavbundstolknin
ng (grøn) og gruundfjeldstolkning (blå). Havdy
ybden er angiveet yderst til venstre. Der er
angivet dybdeen/tykkelsen aff: vandsøjle (rø
ød), sedimentd ække (grøn) ogg grundfjeld (bllå), i to eksemppler som vil blivve
gennemgået i teksten. Der er
e 2.4 gange ove
erforhøjning påå profilet. Den sorte kasse visser usikkerhedeer i tolkningen af
grundfjeldet o
og bliver diskutteret i teksten. De markante rrefleksioner i to
oppen af profilet viser den dirrekte bølge me
ellem sparker
og streamer. A
Afstanden kan direkte afledes med lydens uudbredelse i vand. Over det meste
m
af profilet
et er rejsetiden af den direkte
mellem sparke
bølge 0,0025 ss, hvilket svare
er til en afstand
d på 3.6 meter m
er og streamer.

Hver reflekssion på et seeismisk profil er et udtrykk for den tid (refleksionsttid) det har ttaget en lydim
mpuls at
bevæge sig fra kilden (sparker) til langgrænsen oog tilbage til streameren. Da forskelllige materialler har
forskellige lydbølgehasttighed, er reffleksionstideen afhængig af, hvilke typ
per lag, lydbøølgen bevægger sig
igennem.
På figur 9 er der angivett 2 eksemple
er. Eksempel 1 har en reffleksionstid på
p 0,014 sekuunder til havvbunden
(rød boks), og en reflekssionstid på yderligere
y
0,0014 sekunde
er fra havbun
nden til grunddfjeldet (grø
øn boks).
Eksempel 2 har refleksio
onstiden 0,026 sekunderr til havbunden og 0,008 sekunder ydderligere fra havbunden
til grundfjeldet.
Den sorte kkasse på figurr 9 viser fejlm
marginen vedd tolkningen
n af dybden til grundfjeld et i det pågæ
ældende
område. Grundfjeldet kan her tolkes som beligggende enten ved kassens overside ell er underside
e, en forskel
på ca. 6 m. Der kan altsåå i dette dyb
bdeinterval vvære tale om
m grundfjeld, eller en sediimentær enh
hed, som
kunne beståå af ældre ko
onsoliderede
e lag med lavv porøsitet og egenskabe
er der nærmeer sig grundffjeldets.
Dette er et tolkningsspø
ørgsmål, og kan
k ikke afklaares uden yd
derligere info
ormation fra f.eks. borekkerner. I de
de tolkningeer vil dybden til havbundeen, sedimentttykkelsen og dybden til grundfjeldett blive
efterfølgend
beskrevet. M
Med de forbehold der err angivet herrover er det vigtigt
v
at und
derstrege at dybden til grundfjeldet
er en minim
mumstolkningg, dvs. at derr i tvivlsspørggsmål altid er
e valgt den øverst
ø
muligee reflektor som
grundfjeldsreflektor.
olkning bere gnes på basiis af refleksio
onstiden vedd hjælp af ne
edenstående
Afstande (dybder) i den seismiske to
formel:
z = (refleksionstid/2) x Vm
hvor z [m] eer den beregnede dybde og Vm [m/s] er lydens haastighed i me
ediet. Det haar derfor afgø
ørende
betydning ffor tolkningen, hvilke hasstigheder derr antages forr de forskellige materialeetyper.
9
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Lydbølgehastigheden i havvand
h
kan beregnes påå baggrund af
a vandets sa
alinitet, tryk og temperattur, v.h.a.
følgende formel (Clay & Medwin, 19
977):
c = 1449,,2 + 4,6T – 0,,055T2 + 0,000029T3 + (1,3
34 – 0,01T)(S
S – 35) + 0,0116z
Hvor c er haastigheden [m
m/s], T er temperaturen [oC], S er saliniteten [ppt] og z = dybbden [m].
Ved en tem
mperatur på ‐1oC, salinitetten 20 ppt ogg dybden 25
5 meter giverr formlen en lydbølgehasstighed på
1425 m/s. D
Den anførte temperatur
t
og
o salinitet eer baseret påå observation
ner fra februuar 2006 (Nie
elsen et al.,
2010) fra deen indre del af Kangerlusssuaq, mens havdybden er
e en gennem
msnitsdybdee for kompossit‐profilet.
Som det sess af ligningen
n er dybden z ikke af afgøørende betyd
dning. En æn
ndring af tem
mperaturen på
p ±1.5 °C
eller en ænd
dring af salin
niteten på ±5
5 ppt resulte rer i en ca 0..5% ændring
g af lydbølgehhastigheden, og dermed
er mindre vvariationer i disse
d
parame
etre ligeledees af ringe be
etydning for tolkningsresu
t
ultatet. Denne
beregnede hastighed err benyttet i processeringe
p
en af data ogg til beregnin
nger af bathyymetri/havdybder.
deret sedime
ent bliver norrmalt sat til 2000
2
m/s, jæ
ævnfør figur 110. Det betyyder at en
Hastigheden i ukonsolid
ment. Der kræ
æves dog en mere detaljeret viden
refleksionsttid på ét millisekund (ms) svarer til 1 meter sedim
om sedimen
ntet for at lave en præciss dybdekonvvertering fra refleksionstiid. Eksempellvis vil en lyd
dhastighed
på +/‐ 10 % give en afviggelse på sedimenttykkelssen på +/‐ 10
0 %. Som dett ses af figur 10 er der sto
or forskel
ger.
på lydhastiggheder gennem forskelligge typer af ggeologiske lagg og aflejring
Med de valggte antagelseer om lydenss udbredelseeshastighed i vandsøjle og
o sedimenteer, beregnes dybden af
vandsøjlen i Eksempel 1 (se figur 9) bliver såledees (0,014 s/2
2) x 1425 m/ss = 9,975 meeter. På grund af
måleusikkerheder og manglende tid
devandskorreektion1 vil de
er i teksten blive
b
afrundeet til hver halve meter.
Tykkelsen aaf sedimentlaaget bliver så
åledes (0,0144 s/2) x 2000
0 m/s = 14 meter. Den saamlede dybde til
grundfjeldeet i Eksempell 1 bliver dermed 24 m. I Eksempel 2 er havdybde
en (0,026 s/22) x 1425 m//s = 18,525
m, og sedim
menttykkelseen (0,008 s/2) x 2000 m/ss = 8 m. Samlet dybde til grundfjeldett i Eksempel 2 er 26,5
meter.

Figur 10. Lydhastigheder gennem foorskellige geolo
ogiske lag, bjerg
garter og havvaand
nia, 2013). 40%
% porøsitet svarrer til ukonsolid
deret sedimentt,
(University of Californ
5% porrøsitet er konso
olideret.

1

Tidevandskkorrektion forvventes indregnet ifm. dataiindsamlingen sommeren 20
013

10
0
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Figur 11. Dybd
den til havbund
den bliver overrdrevet på lavee vandybder. De
ette skyldes at refleksionstideen ikke måles vinkelret
v
fra
havbunden till streameren, men
m i en vinkel der afgøres aff sparkeren og streamerens
s
in
ndbyrdes placerring.

o streamer
Ved seismisske undersøggelser på lavtt vand er dett nødvendigtt at tage afsttanden melleem sparker og
i regning veed beregningg af vanddybd
den. Forskelllen mellem sparker/strea
s
amer og havvoverfladen på
p 0,3 skal
også læggess til dybden, se figur 11.
Refleksionsttiden måles ikke vinkelre
et på en refleektor, men med
m en vinke
el der afgøress af afstande
en mellem
sparker og sstreamer sam
mt afstanden
n til reflektorren. Den reelle dybde kan beregnes m
med Pythago
oras’ formel
for retvinkleede trekanteer:
∙

+ 0,3 m

hvor x er afstanden melllem sparker og streamerr, og d er den beregnede
e havdybde. I eksempel 1 på figur 11
svarer den m
målte reflekssionstid til en
n dybde på 77,13 m uden nævnte korrektioner, ogg en reel havvdybde på
7,19 m (korrrektioner tagget i regningg). I eksempeel 2 på samm
me figur er de
en beregnedee dybde 35,6
63 m (uden
korrektioneer) og den reelle dybde på 35,88 m (m
med korrektioner). I det følgende
f
sess bort fra dissse
korrektioneer, idet størreelsesordenen
n er ubetydeelig i forhold til andre fejllkilder, som ff.eks. mangle
ende
tidevandsko
orrektion.

Profiltolkkninger ogg plateaub
beskrivelsser
På baggrund
d af den beskrevne fremgangsmåde,, er samtlige indsamlede profiler tolkket med henssyn til
havdybde, d
dybde til grundfjeld, og den
d resultereende sedime
entmægtighe
ed. I det følgeende beskrivves i detaljerr
tolkningen aaf komposit‐‐profilet, mens alle øvrig e linjer kan findes
f
i tolke
et tilstand i bbilag 1 til 13. Desuden
findes det fulde datasæ
æt på tilhøren
nde cd‐rom.
o bathym
metri (vanddyybde, figur
Med udgangspunkt i dee detaljerede tolkninger, er der konsttrueret kort over
mentmægtiggheder (figurr 13). Bathym
metrien er be
eregnet og plottet med hhensyntagen til
12) og sedim
korrektioneer for måleop
pstillingens geometri,
g
meen uden korrrektion for tidevandsvari ationer. Linjestykker
hvor tolknin
ng af havbun
nd har været mulig er inddtegnet på ko
ortene, som indikation aff datagrundllaget for
interpolatio
onen. I områd
der med lav datatæthed eller ingen datapunkter
d
, skal modelllen anvendes med
forsigtighed
d.
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Figur 12. Kort over vanddybde i det opmålte område. Vanddybderne er interpoleret på basis af tolkningerne af de seismiske
profiler. Datapunkter/linjer er markeret med sort i figurerne. I områder med lav datatæthed eller ingen data er modellen ikke
pålidelig. Øverst vises det fulde vanddybde kort, med vanddybder til over 200 m. Nederst vises kun vanddybder til 50 m, for at
lette aflæsning i lavvandede områder. Kortene er plottet i referencesystemet UTM Z22 WGS84.
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Figur 13. Kort over sedimenttykkelser på de tolkede linjer. Kortet er plottet i referencesystemet UTM Z22 WGS84.

Sedimenttykkelsen er angivet uden korrektion for måleopstillingens geometri, da denne har ringe
betydning for den beregnede tykkelse i forhold til usikkerheden omkring lydbølgehastigheden i sedimentet.
Som det fremgår af figur 13, er der ganske høj variabilitet i sedimenttykkelsen over området. Der er af
samme årsag ikke produceret interpolerede kort over sedimenttykkelse men blot indikeret den tolkede
tykkelse langs sejlruterne.

Komposit‐profil: 0‐450 m
Den første del af komposit‐profilet viser havbunden ud mod dybere dele af Kangerlussuaq‐fjorden over de
første 150 m. Tykkelsen af sedimentet er over 15 m, men laget tynder ud til under 5 m på skråningen mod
fjorden, hvor profilet bliver skåret. Her er hældningen på 25 grader. Fra ca. 250‐450 m ses havbundsstigning
op mod Plateau 1. Der ses to sedimentstrukturer, begge med 20 meter sedimentdække til grundfjeldet
mod omkring 5 m sedimentdække mellem dem. Begge strukturer har eroderede kanter. Om erosionen er
recent eller historisk vides ikke, men det kan ikke udelukkes at en kystnær strøm bevæger sig langs med
kysten og eroderer sedimentet. Fra sedimentstrukturen længst mod øst er sedimenttykkelsen 15 m, men
falder til ca. 10 m ved Plateau 1

Plateau 1: 450‐850 m
Plateauet er associeret med en landtange der stikker ud i fjorden. På den mest lavvandede del af plateauet
er der 7 m havdybde og over et 100 meter interval er der under 10 meters havdybde. Sedimentdækket over
grundfjeldet er ikke homogent distribueret, som det ses af figur 14, men tykkest (20 m) ved den laveste
havdybde, og tynder ud mens havdybden stiger, både i østlig og vestlig retning og hældninger på hhv. 15 og
10 grader. Der er tydelige strukturer i sedimentet som vidner om sedimenttilførsel. Et forsigtigt bud på
13
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Figur 14: Den dalformede struktur i grundffjeldet ses tydeeligt herover (550‐650 m), markeret af den bblå linje.

g
silt til fiint sand, da der
d ses sedim
mentære struukturer, som
m ikke ville
sedimenterrne for alle plateauer er groft
blive formet af meget finkornede se
edimenter soom ler. Den tætte
t
beligge
enhed ved U mivit’s udløb
b kan også
være en fakktor for sedim
menttilførsell og ‐type.

Kompositt‐profil: 85
50‐1650 m
Profilet melllem det førsste og andet plateau beggynder med en
e dyb overg
gang mellem linje 7 og lin
nje 9. Det
skyldes at linje 7 bevægger sig ud mo
od den dyberre del centraalt i fjorden og
o linje 9 forttsætter langss kysten.
Efter 900 m inde i profillet er havdyb
bden mellem
m 20 og 30 meter
m
og sedimentdækkett er ca. 5 me
eter og
følger i det store hele havbunden. Undtagelsen
U
sker i den sidste del inde
en plateau 2,, hvor der err en dal i
grundfjeldeet, der er fyld
dt op med ovver 25 m sed iment på det tykkeste sted. Fra 13000‐1550 ses 4 toppe i
sedimentet, der viser teegn på erosio
on fra havstrrømme. Det formodes
f
at der her er taale om en kyystnær
menter i lave dale og erodderer sedime
enter der ligg
ger højere.
strøm der aaflejrer sedim

Plateau 22: 1650‐21
150 m
Profilet består af linjer 11
1 og linje 6.. Linje 11 liggger 100 mete
er længere frra kysten endd linje 6, men profilerne
ender og staarter hhv., i samme dybd
de. Altså kann man antage
e et betydelig
gt og langt pplateau, der består
b
af
aflejret sediment. På grund af at pro
ofilet er sam let af to linje
er, er der i midten af proffilet et ca. 90
0 meter
”tomt” omrråde. Gennem
msnits‐havdyybden er 7 m
meter og stab
bil over det meste.
m
Sedim
menttykkelse
en er 5‐10
14
4
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Figur 15: Sedimentudbygn
ningen, markere
et af den sorte boks og indteggnet med gult, ses som 3 lag dder ligger på hinanden som
“fingre”. Dee viser en gradvvis udbygning af
a plateauet oveer tid. Om der fortsat er aktiv
v udbygning, dvvs. aflejring vid
des ikke.

meter, med
d 5 meter på toppen af plateauet me llem 1775‐18
825. Ved 190
00 meter er dder markere
et en boks
på figur 15, hvor man kaan se forskelllige typer aff sedimentud
dbygninger, markeret
m
meed gult ‐ jævnfør det
utolkede prrofil. Det er uvist
u
om aflejringen er akktiv eller stop
ppet. Det kan tænkes at sedimentaflejringen
kan kobles ttil smeltevan
ndsbækken, men det er eendnu uvist.

Kompositt‐profil: 21
150‐2775 m
Lige efter plateau 2 er der
d endnu en
n sedimentsttruktur der in
ndikerer en kystparallel
k
hhavstrøm. De
erefter en
dal 30 meteer dyb struktur med yderrligere 10 meeter sedimen
ntdække (ved
d 2250 m). D
Dernæst falder
havdybden op mod den
n sydlige del af plateau 3 (2500‐2700 m) med en gennemsnits
g
sdybde på 13
3 meter og
ække på 5‐10
0 m.
sedimentdæ

Plateau 33: 2775‐30
025 m
Plateauet er det mest plane profil. Fra
F 2860‐29550 m er vand
dybden 9 meter. Sedimennttykkelsen ændrer
æ
sig
med en inteern dalstrukttur, fra 3 til 10
1 meter (deen sorte bokss på figur 16)). Dog er seddimenttykkelsen
nogenlundee stabil fra 29
900‐2960 m,, omkring 7 m
meter. På figgur 12 ses det at plateau 3 er associerret med den
landtange d
der stikker ud
d, umiddelba
art vest for pplateauet.
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Figur 16: Som det fremgår aff teksten er pla
ateauet meget jævnt med en havdybde på 9 meter.

Kompositt‐profil: 30
025‐5275 m
Øst for plateau 3 stiger havdybden hurtigt
h
til 566 meter og de
er er meget tæt
t på kysteen. Det er dett dybeste
punkt på ko
omposit‐linjeen. Ned ad skkråningen sees 4 sedimentstrukturer som
s
vi tidligeere har assoccieret med
kystparallelle havstrømme. Den sam
mme type seddimentstrukkturer ses på den anden sside af den undersøiske
u
d Hancock Pyynt. Der er ku
un små mæggtigheder af sediment på
å skråningernne, men i bun
nden af
dal, op mod
dalen (34000 m) er sedim
mentlaget no
oget tykkere.. Grundfjelde
et her er tolkket til 61 m uunder havove
erfladen,
men kan væ
ære så dybt 73
7 m. Den sid
dste del af koomposit‐profilet er præg
get af en gen nemsnitsdyb
bde på 23
meter, men
n med mangee dale og sed
dimentstruktturer. Ved 40
030 m er derr en sedimenntaflejring 15
5 meter
højere end den omkringgliggende havbund. Medd en beliggen
nhed tæt på Hancock
H
Pynnt kan det væ
ære en
ng fra en terrrestrisk kildee, da den liggger alene på havbunden. En erosionsrest fra en
direkte sediimentaflejrin
kystparallel strøm ville formodes
f
at findes langss med en skrååning og ikke
e en plan havvbund. Fra 4260‐4400
4
m
er der en 411 m dyb rend
de, med sedimentaflejrinnger på dens sider. Det minder
m
om leevéer fra und
dersøiske
havstrømme, som er ob
bserveret læn
ngere ude i ffjorden. Fra 4400‐4510
4
m ses en ligneende rende, der dog
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Figur 17: Der sses en ujævn fo
ordeling af sediment, men fraa midt på plateauet 5350‐5450 er sedimentttykkelsen den samme,
s
ca. 5
meter.

ikke er lige sså dyb. Fra 4510
4
m til pla
ateau 4 er haavbunden on
ndulerende, der sedimenntmægtighed
der på
mellem 5 ogg 10 m og haavdybder om
mkring 20 m.

Plateau 44: 5275‐54
475 m
Et kort plateeau på den østlige
ø
side af
a Hancock Pyynt (fig 17). Det er det mest
m lavvandeede område på selve
Hancock Pyynt, men ikkee på komposit‐linjen. Derr ses sedimentudbygning
ger fra 5200‐‐5300 m og 5420‐5470
5
m. På disse kan der ses spor af erosion og en sanndsynlig tilsttedeværelse af en aktiv kkystparallel strøm
s
der
eroderer seedimentet. Vi ved dog ikkke om der er tale om aktiiv eller tidligere erosion. Sedimentdæ
ækket falder

17
7

Seismiske undersøgelser i Kangerlussuaq

BYG‐SR‐13‐01

fra 10‐5 m langs den vestlige side af plateauet til det laveste punkt, og stiger til 10 m igen på den vestlige
side.

Komposit‐profil: 5475‐5789 m
Den sidste del af kompositprofilet fremstår med 2 store sedimentstrukturer med mange interne
refleksioner. Det indikerer et længere aflejringsmønster. Lavningen imellem dem tolkes som erosion fra
den formodede kystparallelle strøm, hvor specielt den vestlige del af sedimentstrukturen (5700‐5789 m)
viser tegn på erosion. Strukturerne har tykkelser på hhv. 25 m og 39 m over grundfjeldet og er de tykkeste
sedimentaflejringer vi har observeret, med undtagelse af den dybe centrale del af fjorden.

Tolkningsforbehold
Afslutningsvis skal det gentages, at alle dybder og tykkelser i indeværende rapport er baseret på antagelser
om lydbølgehastigheden i vandsøjle og sedimenter. Da sediment type og beskaffenhed er ukendt, må der
påregnes betragtelig usikkerhed på den anslåede hastighed i sedimentet. Omend lydbølgehastigheden i
vandet er bedre bestemt, er der ikke foretaget tidevandskorrektion, hvorfor også havdybderne skal
betragtes med forsigtighed.
Det forventes at der i sommeren 2013 udføres et opfølgende togt mhp at indsamle sedimentkerner, samt
yderligere seismiske profiler fra dette område samt området omkring Brennan Pynt. I forbindelse med
dette togt skal der bla. sikres tværgående linjer, som vil bidrage til at binde tolkningerne sammen og
forbedre den rumlige beskrivelse af bathymetri og sedimentudbredelse.

Konklusion
Under feltarbejdet i november 2012 blev der er opmålt 11 seismiske linjer omkring Hankock pynt i den
indre del af Kangerlussuaq. Linjerne er blevet processeret og tolket med henblik på at vurdere bathymetri
og sedimentmægtigheder. Alle linjer har fået tolket en havbund og en grundfjeldsoverflade. Der er fundet 4
plateauer med vanddybder på 7‐10 m, og sedimentmægtigheder på 5‐10 m. Mellem plateauerne blev der
fundet større vanddybder, specielt mellem plateau 3 og 4, hvor de største vanddybder blev observeret. Der
blev også observeret større sedimentære strukturer her. Sedimentmægtighederne varierer mellem
plateauerne, generelt mellem 5‐15 m og begrænser sig ikke kun til lave områder, men ligger også på
skråningerne mellem plateauer og undersøiske dale. Nogle få steder blev der observeret meget store
sedimentære strukturer, som måske kan forklares ved en kystparallel havstrøm. Tolkningerne er baseret på
lydudbredelsen i sediment på 2000 m/s og udført ved at tolke de seismiske reflektorer. På baggrund af den
antydede kystparallelle strøm, anbefales det at lave tværgående seismisk opmåling i dette område, og lave
både kystparallelle og tværgående seismiske opmålinger ved Brennan Pynt. Dette vil også kunne give et
mere præcist bud på tilstedeværelsen af en kystparallel havstrøm. KMS har opmålt havbunden i
Kangerlussuaq‐fjorden sidste år, for Qeqqata Kommunia. Adgang til disse data vil hjælpe forståelsen af
bathymetrien og aflejrings‐ og sedimenteringsprocesserne betydeligt.
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Abstract:
I november 2012 blev der er opmålt 11 seismiske linjer omkring Hankock pynt i den
indre del af Kangerlussuaq. Linjerne er blevet processeret og tolket med henblik på
at vurdere bathymetri og sedimentmægtigheder som forberedelse til et kommende
havnebyggeri. Alle linjer tolket for havbund og en grundfjeldsoverflade. Denne
rapport beskriver profiltolkninger og præsenterer interpolerede kort over havdybder
og sedimentmægtigheder.
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