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1. IKKE-TEKNISK RESUME 

 

1.1 Baggrund for projektet 

Lufthavnen i Kangerlussuaq er den eneste lufthavn i Grønland, hvor store fly kan lande, og hvor 

der er forholdsvist let adgang til en havn. Hvis et krydstogtskib ønsker at skifte passagerer i 

Grønland, blive skibet derfor nødt til at lægge til kaj i Kangerlussuaq, ilandsætte passagererne og 

køre dem til lufthavnen. Nye passagerer skal gennemføre den modsatte proces. I Kangerlussuaq 

findes en række aktiviteter (ture til indlandsisen, fjeldvandring, trofæjagt m.v.), som tiltrækker 

en del turister herunder turister, som deltager i et krydstogt. Krydstogtselskaberne har derfor 

stor interesse i, at forholdene er optimale for passagererne.  

 

Da den eksisterende havn er meget lavvandet, er passagerer på krydstogtskibene nødt til at blive 

sejlet mellem land og krydstogtskibet i mindre både (feederbåde). Udover passagerer skal baga-

gen også fragtes, hvilket er en besværlig og langvarig proces. 

 

Fordi den eksisterende havn er meget lavvandet, sker ilandsætning af containere ved, at disse 

omlastes fra et containerskib, der ligger for anker, til pramme, som sejles til kajen, hvor contai-

nerne losses til kajen, hvilket er en langsommelig og dyr proces. 

 

 

Figur 1-1. Havnen i Kangerlussuaq. Som det ses er den meget lavvandet, og der er mudderbanker på 
begge sider af indsejlingen, hvilket medfører, at der af og til skal gennemføres oprensning. På kajen ses 
en kran, der anvendes i forbindelse med læsning og losning af containere til og fra pramme, der sejler 
mellem containerskibene og havnen. Prammen ses i baggrunden af billedet. 

 

Baggrunden for projektet er et ønske om at afhjælpe de ovenfor beskrevne uhensigtsmæssige 

forhold. Det vil ske ved, at der etableres en ny havn ca. 10 km ude i fjorden, hvor vanddybden er 

tilstrækkelig til, at store skibe kan lægge til kaj. Der findes ingen vej i området, hvorfor der skal 

etableres en ny vej fra den ny havn til vejen ved den eksisterende havn. 

 

Gennemførelse af projektet forventes at medføre, at der vil anløbe flere krydstogtskibe i fremti-

den, hvilket vil forøge omsætningen og beskæftigelsen i Kangerlussuaq specielt, og i Grønland 

generelt, i forhold til i dag. Der ud over vil gennemførelse af projektet billiggøre håndtering af 

gods i forhold til de nuværende forhold. 
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Projektet gennemføres dels i højfjeldet dels i umiddelbar nærhed af fjorden. I begge områder er 

der tale om uberørt natur uden eksisterende anlæg. Det er alene i nærheden af Kelly Ville, hvor 

vejen begynder, at der findes anlæg i form af et masteanlæg og begyndelsen af et ATV-spor. 

 

1.2 Projektet og alternativer 

Projektet består af etablering af en ny havn ca. 10 km fra bunden af fjorden samt en grusvej 

mellem havnen og det nuværende vejnet ved Kelly Ville. 

 

 

Figur 1-2. Det undersøgte vejforløbet vist på Google Earth. Som det ses passerer vejen et antal søer, 
hvoraf flere er saltsøer.  

Vejen ønskes etableret som vist på Figur 1-2. Der er tale om en ca. 15 km lang vej etableret som 

en 2x3 m bred grusvej med grøfter, som dimensioneres til en hastighed på 40/60 km/t. Vejen 

etableres af materialer, som indvindes langs vejen eller i selve vejen. 

 

 

Figur 1-3. Figuren viser den forventede udformning af havnen og baglandet til havnen. De grå moler 
antyder en evt. senere udvidelse af havnen. På baglandet etableres lagerbygninger og udendørs arealer, 
hvor der kan ske oplagring af containere og gods.  

Havnen etableres med en kaj på 60x60 m samt to meget store fortøjningspæle (duc d’alber), 

hvilket giver mulighed for, at store skibe kan ligge ved kaj. I visse situationer kan der ligge 2 
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skibe ved kaj samtidigt. Som det fremgår af Figur 1-3, vil der blive etableret områder bag kajen, 

hvor der kan oplagres af containere og andet gods.  

 

Kajen vil blive etableret med spuns eller en lignende konstruktioner. Bag spunsen etableres kajen 

af sprængsten eller andre materialer, som indvindes i området. Kajen afsluttes med en belæg-

ning, som kan bære belastningen fra den fremtidige brug af havnen.  

 

 

Figur 1-4. Reach stackere (køretøjet til højre på billedet) kan anvendes ved flytning af containere i stør-
re afstande fra kajen, samt til læsning og losning af containere af lastbiler.  

 

Det er vurderet, om der er andre mulige placeringer af havnen. Men bredderne af fjorden af me-

get stejle, hvorfor der skal bortsprænges meget fjeld, hvis man skal ned til fjorden andre steder 

end den valgte. Den nuværende placering er derfor valgt, selv om vejen er lidt længere end, hvis 

havnen var placeret længere inden i fjorden. 

 

Vejen vil passere forbi de tre saltsøer i området i en afstand på mindst 115 m. Hvis vejen skulle 

lægges i større afstand fra saltsøerne, ville den blive betydeligt længere, hvilket ville forøge både 

anlægs- og driftsomkostningerne betydeligt. 

 

1.3 Interaktion med omkringlæggende anlæg og virksomheder 

Projektet gennemføres i et område, der i dag er natur. Projektet vil derfor ikke interagere med 

andre projekter i området med mindre, der etableres en naturvej fra Kangerlussuaq til Sisimiut, 

der i givet fald vil begynde ved Kelly Ville. 

 

1.4 Naturen 

Området er sammensat af en lang række forskellige naturtyper, der ofte danner komplekse mo-

saikker og jævne overgange. De kan dog sammenfattes i en række hovedtyper, som alle findes i 

større eller mindre grad i lokalområdet omkring vejanlægget og havnen. 

 

De mest udbredte naturtyper i området består af fjeldhede og fjeldmarksområder. Det er vurde-

ret, at etablering af vejen ikke vil påvirke de berørte naturtyper væsentligt. 
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Figur 1-5. Et typisk landskab fra højfjeldet. Vejen ønskes etableret i venstre side af billedet. 

 

Vejen vil passere tre saltsøer, som er meget specielle. I henhold til grønlandsk lovgivning, må der 

ikke etableres anlæg inden for en afstand på 100 m fra saltsøer for at sikre, at de ikke bliver 

påvirket. Der er i forbindelse med feltundersøgelserne målt en afstand på 230 m på det smalleste 

sted mellem de to søer, der ligger tættest ved hinanden, hvorfor det vil være muligt at overholde 

afstandskravet ved anlæg af vejen, og at projektet derfor ikke vil påvirke saltsøerne væsentligt. 

 

 

Figur 1-6. Til venstre ses Hundesøen, der er en saltsø. Vejen tænkes placeret i højre side af fotoet.  

 

Vejen vil på en strækning på 250 m passere igennem saltsletterne, der ligger omkring saltsøerne. 

Saltsletterne er også specielle, men der er ingen afstandskrav i forhold til anlæg af veje til disse 

områder. Vejen vil påvirke saltsletterne fysisk hvor vejen etableres, men dræn under vejen vil 

sikre, at vandet i området kan bevæge sig som i dag. 
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Figur 1-7. Saltslette mellem Hundesø og Brayasø, der begge er saltsøer.  

 

1.5 Besejling og sejladssikkerhed 

Det forventes, at der fremover vil ankomme flere krydstogtskibe til fjorden i forhold til i dag. 

Omfanget af sejlads i fjorden vil dog stadigt være meget begrænset, og det vurderes derfor ikke, 

at der vil være en væsentlig forøgelse af risikoen ved sejlads i fjorden i fremtiden i forhold til i 

dag. 

 

Det er lettere og mindre risikofrit at ilandsætte passagerer og gods direkte til en kaj i stedet fra 

feederbåde og pramme, som anvendes i dag. Gennemførelse af projektet vil derfor reducere risi-

koen ved aktiviteterne i forhold til i dag. 

 

1.6 Trafikale forhold 

I forbindelse med etablering af vejen vil der forekomme en vis arbejdstrafik. Materialerne til 

etablering af selve havnen forventes at blive sejlet til byggepladsen ved havnen, og dette arbejde 

ikke vil derfor ikke medføre trafik på vejen.  

 

Når projektet er gennemført, vil der være en meget begrænset trafik på vejen, i forbindelse med 

transport af turister og gods til Kangerlussuaq, hvorfor der ikke vil være nogen væsentlig påvirk-

ning af omgivelserne fra projektet. 

 

1.7 Støj, vibrationer og emissioner 

Etablering af vejen og havnen vil medføre støj og i begrænset omfang vibrationer, som kan på-

virke omgivelserne. Det må forventes, at der skal sprænges fjeld især i forbindelse med etable-

ring af vejen fra højfjeldet til havnen, og i forbindelse med etablering af det område, hvor contai-

nere og gods skal opbevares. Endeligt kan det bliver nødvendigt at sprænge under vandet for at 

etablere havnen. 

 

Påvirkningerne i anlægsfasen vil være kortvarige, og påvirkningen vurderes derfor ikke at være 

væsentlig. 

 

Når vejen er i drift vil der opstå støj og udstødning fra kørsel på havnen og vejen. Som tidligere 

omtalt, vil der være tale om en meget begrænset trafik, og støjen vil derfor også vil være be-

grænset og ikke væsentlig.  
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For ikke at påvirke sæler i fjorden, opstilles sæl-pinger for at skræmme sælerne væk, inden der 

sprænges under vandet.  

 

1.8 Visuelle forhold 

Vejen i højfjeldet vil være smal, og kan derfor ikke ses på særlig stor afstand. 

 

Vejen ned til havnen og selve havnen vil være synlig fra fjorden. I forhold til længden af fjorden, 

vil den dog være synlig på en meget kort strækning, hvorfor påvirkningen ikke vurderes at være 

væsentlig. 

 

1.9 Strømning og sedimentation 

Havnen er meget lille i forhold til tværsnit og dybden af fjorden, hvorfor den ikke vil påvirke 

strømningen i fjorden. 

 

Der vil være en mindre påvirkning af sediment, som kan strømme ud i fjorden i forbindelse med 

etablering af havnen og områderne omkring havnen. Fjorden bliver i dag belastet med meget 

sediment, som følge af afstrømning fra indlandsisen, og set i det forhold hertil, vil den lille 

mængde, som tilføres fra projektet, ikke påvirke forholdene i fjorden. 

 

1.10 Spildevand, overfladevand og grundvand 

Hvis der etableres bygninger på havnens bagareal til service samt toiletfaciliteter, vil spildevand 

blive indsamlet og kørt til Kangerlussuaq til behandling i bygden.  

 

Overfladevand på havn og vej, vil blive afledt til enten fjorden eller områderne omkring vejen. 

Det vurderes, at påvirkningen af omgivelserne ikke vil være væsentlig. 

 

1.11 Affald og affaldshåndtering 

Affald vil blive håndteret i henhold til de affaldsregulativer, som er gældende i Qeqqata Kommu-

nia, hvorfor det vurderes, at påvirkningen vil være minimal. 

 

1.12 Forurening af jorden 

Der kan forekomme forurening af jorden, hvis der sker uheld med maskiner og biler. Det vil være 

let at opspore forureningen, og forurenet jord vil bliver opsamlet og håndteret i henhold til regu-

lativer gældende for Qeqqata Kommunia, så den ikke forurener omgivelserne. 

 

1.13 Klima 

Gods kan som følge af projektet sættes direkte på kajen og skal ikke omlastes til pramme, og 

sejles i land hvilket sparer én omlasteproces. Der vil derfor blive anvendt mindre brændstof i 

forbindelse med håndtering af gods end i dag bl.a. fordi processen går hurtigere, hvis projektet 

gennemføres. 

 

Krydstogtpassagerer kan ilandsættes direkte på kajen, og de skal derfor ikke sejles i land med 

feederbåde, hvorved energiforbruget også reduceres i forhold til i dag. Krydstogtskibene kan 

derfor gennemføre operationerne hurtigere, hvis de ligger ved kaj, hvilket også vil spare brænd-

stof.  

 

Skibene skal ikke sejle så langt, som i dag. Til gengæld skal gods og passagerer køres en længe-

re strækning. Om der samlet set vil blive anvendt mere eller mindre brændstof i fremtiden er det 

ikke muligt at vurdere. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere, om projekt vil påvirke klimaet 

positivt eller negativt. Under alle omstændigheder vil en eventuel påvirkning være af meget be-

grænset omfang.  
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1.14 Materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed 

Det er forventningen, at gennemførelse af projektet vil forøge antallet af krydstogtturister i Grøn-

land. Dette vil medføre en forøget omsætning i Kangerlussuaq specielt og Grønland generelt, 

hvilket vil øge beskæftigelsen og have en gavnlig indflydelse på de socioøkonomiske forhold.  

 

Det forventes ikke, at projektet vil påvirke sundhedstilstanden i Grønland. 

 

1.15 Samlet vurdering af påvirkninger af miljøet herunder nødvendige tiltag 

Ud over påvirkningen af saltsletterne omkring saltsøerne og en eventuel mindre påvirkning af 

selve saltsøerne, vurderes projektet ikke at ville medføre en væsentlig påvirkning af omgivelser-

ne. Dette forudsætter dog, at der gennemføres nogle enkle afværgetiltag, som vil reducere den 

mulige påvirkning fra projektets etablering og drift.  
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2. INTRODUKTION TIL VVM-REDEGØRELSE 

2.1 Miljøvurderingen 

Grønlands Selvstyre er ansvarlig for at sikre, at der foretages en miljøvurdering af projekter, der 

vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om miljøvurdering, før projektet gen-

nemføres. 

 

I henhold til naturbeskyttelsesloven skal der gennemføres en naturkonsekvensvurdering af større 

projekter, der kan medføre ændringer af landskabet eller fjord- og havområders karakter. En 

naturkonsekvensvurdering skal fremsendes til Selvstyrets vurdering.  

 

Miljøvurderingen skal dokumenteres i en miljøredegørelse, og der udgør den samlede redegørelse 

for projektets påvirkning både i henhold til VVM-bekendtgørelsen og naturbeskyttelsesloven. 

 

Hvis et projektområde ikke er udlagt til de aktiviteter, som projektet omfatter, skal der desuden 

udarbejdes et plangrundlag for aktiviteterne. Det kan i henhold til planloven ske gennem et 

landsplandirektiv, som udlægger et område til aktiviteter, der anses for at være af samfunds-

mæssig interesse. Landsplandirektivet danner grundlag for kommuneplanlægningen og udarbej-

des af Selvstyrets planafdeling. Alternativt kan der udarbejdes et kommuneplantillæg, der omfat-

ter den pågældende aktivitet. Et kommuneplantillæg udarbejdes af den pågældende kommune.  

 

2.2 Læsevejledning 

VVM-redegørelsen er opbygget med følgende hovedafsnit: 

 

Kapitel 1 består af et ikke-teknisk resumé, der beskriver projektet og dets miljøpåvirkninger 

i hovedtræk.  

 

Kapitel 2 giver en introduktion til VVM-redegørelsen og en vejledning i læsning af dokumen-

tet. 

 

Kapitel 3 beskriver baggrunden for, at Qeqqata Kommunia ønsker at gennemføre projektet, 

lige som der givet et overblik over den lovgivning, der er relevant for projektet. 

 

Kapitel 4 giver en mere detaljeret beskrivelse af projektet, og hvordan det vil blive gennem-

ført, lige som alternativerne til projektet beskrives herunder 0-alternativet, hvor projektet ik-

ke gennemføres. Derudover beskrives den relevante lovgivning mere detaljeret. 

 

Kapitel 5 beskriver den metode, der er anvendt for at kunne foretage en systematisk vurde-

ring af de forskellige miljøpåvirkninger f.eks. i form af støj og lugt, og konsekvenserne for na-

turområder med mere. 

 

  



 

Miljøredegørelse  

 

 

 

 
 
 

  

9 af 86 

Kapitel 6 beskriver for de relevante miljøemner de eksisterende forhold, projektets miljøpå-

virkninger i anlæg- og driftsfasen, samt tiltag til at reducere en evt. miljøpåvirkning. For 

hvert miljøemne beskrives: 

 
 Forudsætninger og grundlag 

 
 Eksisterende forhold 

 
 Fremtidige forhold 

 
 Påvirkninger i anlægsfasen 

 
 Påvirkninger i driftsfasen 

 

 Kumulativ effekt 
 

 Afværgende foranstaltninger 

 
 Vurdering af virkninger 

 

Kapitel 7 beskriver de samlede miljøpåvirkninger fra projektet.  

 

Kapitel 8 beskriver mangler i miljøredegørelsen. 

 

2.3 Den videre proces 

VVM-redegørelsen vil blive fremlagt i forbindelse med en offentlig høring om projektet. Efter den 

offentlige høring vil evt. indsigelser og bemærkninger til det fremlagte materiale blive behandlet 

og vurderet. Eventuelle indsigelser og bemærkninger vil herefter indgå i myndighedernes beslut-

ning om tilladelse (evt. med justering af projektet) eller afslag til at gennemføre projektet. 

 

Hvis projektet tillades, vil Selvstyret udstede en VVM-tilladelse, der vil indeholde de vilkår, som 

projektet skal overholde, hvis det gennemføres. 

 

Muligheden for at klage og en klagevejledning vil fremgå af VVM-tilladelsen. 
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3. INDLEDNING 

3.1 Baggrund for projektet 

Hvis krydstogselskaberne ønsker at skifte passagerer i Grønland, kan passagererne alene flyves 

direkte til og fra Grønland ved anvendelse af lufthavnen i Kangerlussuaq, som kan modtage fly af 

en vis størrelse, hvilket normalt vil være et krav.  

 

Hvis passagererne skiftes i en anden havn end Kangerlussuaq (f.eks. Nuuk eller Ilulissat), skal de 

derfor flyves til Kangerlussuaq med en flytype som f.eks. Dash 8, der kan tage op til 37 passage-

rer. Da de krydstogtskibe, der normalt besejler Grønland har fra 100 til 1.200 passagerer, vil der 

være tale om en langstrakt og bekostelig proces. Krydstogtselskaberne vil derfor normalt anven-

de Kangerlussuaq til skift af passagerer, hvilket i dag sker 35-40 gange om året. Samtidigt vil 

turisterne ofte benytte de turistfaciliteter, der findes i Kangerlussuaq (f.eks. ture til indlandsisen 

m.v.). 

 

Den eksisterende havn ved Kangerlussuaq har en vanddybde på 1,5 - 2 m. Den kan derfor alene 

modtage pramme fra fragtskibe og feederbåde fra krydstogtskibe, som i begge tilfælde må ligge 

for svaj længere ude i fjorden og foretage omlastning af gods og passagerer i forbindelse med 

ilandsætning. Processen er både dyr og besværlig, lige som det er meget uhensigtsmæssigt i 

forhold til de ældre passagerer der ofte er med på krydstogtskibene. De nuværende forhold er 

derfor meget uhensigtsmæssige for en optimal betjening af krydstogtgæsterne, hvilket begræn-

ser krydstogtselskaberne interesse i at anvende lufthavnen i Kangerlussuaq samt de turistfacilite-

ter, som findes i bygden.  

 

 

 

Figur 3-1. Havnen i Kangerlussuaq. Som det ses er den meget lavvandet, og der er mudderbanker på 
begge sider af indsejlingen. På kajen ses en kran, der anvendes i forbindelse med læsning og losning af 
containere til og fra pramme, der sejler mellem containerskibene og havnen. 
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Figur 3-2. Feederbåd på vej fra krydstogtskibet L’Austral til den eksisterende kaj ved Kangerlussuaq. 

 

 

Figur 3-3. Feederbåd fra L’Austral ligger til kaj ved Kangerlussuaqs eksisterende havn. I baggrunden ses 
en pram, der anvendes til transport af containere og øvrigt gods.  

 

Hvis der etableres en ny havn med god vanddybde og tilhørende vej må det forventes, at kryds-

togtselskaberne vil anvende Kangerlussuaq i større omfang end i dag.  
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Vejen fra den nye havn vil desuden passere nogle unikke saltsøer, som kan være af interesse for 

turisterne, ligesom sejlturen i fjorden er spektakulær. Ved at gennemføre projektet og forbedre 

forholdene for turisterne, vil værdien af krydstogtet for passagerne derfor forøges, og det må 

forventes, at der på både kort og langt sigt vil komme flere krydstogtturister til gavn for Kanger-

lussuaq og det grønlandske samfund generelt.  

 

Dertil kommer reducerede omkostninger ved skibstransport af gods/containere til Kangerlussuaq, 

hvor en havn, der giver mulighed for at sætte godset direkte på kajen fra RAL’s skibe, vil reduce-

re liggetiden og dermed omkostningerne betydeligt. 

 

Generelt vil etablering af en ny havn med tilhørende vej desuden øge sikkerheden for mennesker 

og i forbindelse med håndtering af gods. 

 

3.2 Lovgrundlag og planforhold 

 

3.2.1 Lovgrundlag 

 

3.2.1.1 VVM-bekendtgørelsen 

I henhold til Selvstyrets ”bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs 

virkning på miljøet og betaling for miljøtilsyn” skal der for anlæg omfattet af bekendtgørelsen 

gennemføres en miljøvurdering inden de kan godkendes og etableres. Projektet er omfattet af 

bekendtgørelsens bilag 1 punkt 9 (anlæg hvor der er tvungen VVM-pligt): 

 

Søhandelshavne samt vandveje og havne til indre sejlads, der kan besejles og an-

løbes af skibe på over 1.350 tons. 

 

Ud over krydstogtskibe vil RAL’s containerskibe anløbe havnen, og f.eks. MS Irena Arctica har en 

vægt på 5.817 tons, hvorfor havnen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Da vejen er en in-

tegreret del af projektet, vil vejen også være omfattet af VVM-redegørelsen. 

 

I henhold til bekendtgørelsen er der udarbejdet en Terms of Reference dateret 07-02-2015, hvor 

der er foretaget en umiddelbar vurdering af projektets omfang, samt fremsat et forslag til under-

søgelser, som kan gennemføres i forbindelse med udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Terms of 

Reference er godkendt af Selvstyrets Departement for Natur, Miljø og Justitsområdet i ”Godken-

delse af Terms of Reference for ny havn og vej ved Kangerlussuaq” dateret d. 17. april 2015 

(departementets sag nr. 2014-104516) med krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er 

endvidere et krav i godkendelsen til VVM-redegørelsen, at der på baggrund heraf også kan træf-

fes en afgørelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 25. 

 

Nærværende miljøredegørelse udgør derfor både en miljøvurdering i henhold til VVM-

bekendtgørelsen og en naturkonsekvensvurdering i henhold til Naturbeskyttelsesloven. 

 

3.2.1.2 Naturbeskyttelse 

I kapitel 14 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 er anført: 

 

Den, som planlægger at opføre større bygge- og anlægsarbejder eller at etablere 

virksomheder i øvrigt, der i væsentlig grad vil kunne medføre ændringer af land-

skabet eller fjord- og havområders karakter eller væsentligt vil kunne påvirke na-

turen, herunder vilde dyr og planter, skal før iværksættelse af projektet foretage 

en naturkonsekvensvurdering.  

 

Etablering af vej og havn betegnes som et større bygge- og anlægsarbejde.  
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Et centralt miljøforhold i projektet er den mulige påvirkning af saltsøerne i projektområdet, da 

der ønskes etableret en vej i nærheden af søerne. Selvstyrets Miljø- og Beredskabsafdeling for-

venter, at VVM-redegørelsen for projektet forholder sig i detaljer til de påvirkninger, der vil 

komme fra både etablering og drift af vejen i forhold til saltsøerne. VVM-redegørelsen skal som 

nævnt have et detaljeringsniveau, så der kan træffes afgørelse i henhold til Landstingslov nr. 29 

af 18. december 2003 om naturbeskyttelse § 25: 

 

Uden for by- og bygdezoner må der indenfor en afstand af 100 meter fra neden-

nævnte naturtyper, ikke placeres bebyggelse, foretages beplantning, ske opdyrk-

ning og dræning eller foretages andre former for ændringer i terrænet: 

 

Saltsøer og saltholdige søer 

Elve 

Varme kilder 

 

 

3.3 Planforhold 

 

3.3.1 Kommuneplan 2012-24 

Kommunalbestyrelsen for Qeqqata Kommunia har d. 25.10.2012 godkendt og senere d. 

20.12.2012 offentlig bekendtgjort en kommuneplan. Kommuneplanen har til formål, at strukture-

re udviklingen i kommunen. Kommuneplanen indeholder derfor de mål, som kommunalbestyrel-

sen på de væsentligste områder ønsker, at kommunen skal udvikle sig efter. Kommuneplanen 

indeholder desuden de overordnede bestemmelser for anvendelse af de enkelte områder i kom-

munen og fastlægger deres anvendelse. Der ud over fastlægger den udformning af anlæg, byg-

ninger og friarealer – det der tidligere hed ”lokalplaner”. Når der skal ske ændring af bestemmel-

serne i kommuneplanen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. 

 

Siden begyndelsen af 2011 har Qeqqata Kommunia haft ansvaret for det åbne land. Ansvaret 

giver kommunen mulighed for at tilpasse tradition, lokalkendskab, udviklingsinteresser og be-

skyttelsesinteresser. Samtidig prioriteres den overordnede, sammenfattende, fysiske planlæg-

ning. 

Følgende interesser findes i det åbne land:  

 Råstofudvinding 

 Vandkraft 

 Storindustri 

 Jagt og fangst 

 Rekreation og sportsaktiviteter 

 Turisme 

 Kulturhistoriske interesser 

 Naturbevaringsinteresser 

 Drikkevandsressourcer 

 Miljøbeskyttelsesinteresser  

I forhold til infrastruktur og sammenhæng beskrives det i kommuneplan blandt andet: 

  

Set fra Qeqqata Kommunia, repræsenterer lufthavnen i Kangerlussuaq en meget væsent-

lig kapital, idet det vurderes at der her ligger et stort potentiale for en fortsat udvikling af 

turismen… 

 

Som belastningsbilledet ser ud i dag er der behov for arealudlæg til havneformål i Sisimi-

ut, Maniitsoq og i Kangerlussuaq, såfremt der skal sikres en tidssvarende servicering af 

skibstrafikken. 
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Ved at anlægge en ny havn med tilhørende vej vest for Kangerlussuaq, understøttes kommunens 

ønske om fortsat udvikling af turismeområdet, og projektet er dermed i overensstemmelse med 

ønskerne i kommuneplanen. 

 

 

Figur 3-4. Kommuneplanens delområder i det åbne land. Grøn baggrundfarve angiver vildmark O2. De 
gule markeringer er afstandszoner omkring aktivitetsområder O1 (byer og bygder). Med lys grønt er 
angivet områder af særlig rekreativ betydning. Med lys rød er angivet byzoner. Med brunt er angivet 
fritidshytteområder og med blåt vandoplandet for vandkraftværket. De grønne pletter angiver muligt 
placeringer af hoteller eller hyttebyer.  

 

By og bygdeplan 

By- og bygdeplanerne rummer en beskrivelse af hovedstrukturen i de enkelte by- og bygdesam-

fund, med fokus på befolkning og beskæftigelsesmæssige forhold herunder den udvikling der er i 

fokus i kommuneplanen for den enkelte by eller bygd. Området, hvor den ny havn og vej plan-

lægges etableret, ligger indenfor Qeqqata Kommunias byzone, som i henhold til By- og bygde-

plan 820-D1s har som formål: 

 

Friholdt område og større fritidsanlæg 

 

Området må kun anvendes til færdsel og ophold med rekreative formål for øje. Eksisterende lov-

lig bebyggelse eller anvendelse af arealer kan forsætte som hidtil. 

 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen, idet adgangen til området 
for turister forbedres. 

3.3.2 Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata Kommunia. Kangerlussuaq ny havn 

 

Kommuneplantillæg nr. 20 foreligger på nuværende tidspunkt som udkast.  

 

I henhold til kommuneplantillægget er formålet: 

 

Planens overordnede formål er at skabe grundlag for etablering af en egentlig havn 

ved Kangerlussuaq hvor der er mulighed for fragtskibe, krydstogtskibe og andre 

skibe kan lægge til ved en kaj som i alle andre byer og bygder i Grønland. 
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Den eksisterende havn er kun sejlbar med små bygdegodsskibe ved højvande, 

samt med tenderbåde og pramme hvilket går håndteringen af store godsmængder 

og de mange krydstogtpassagerer besværlig og uforholdsmæssig dyr. 

 

Med en ny havn undgår man den nuværende løsning med lastning og losning via 

pramme der maksimalt kan tage 2 containere af gangen. 

 

For krydstogtskibenes vedkommende undgås at turister skal sejles til og fra skibe-

ne i tenderbåde. 

 

 

I kommuneplantillægget er anført følgende kortmateriale: 
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Figur 3-5. Delområdet omkring vejen og selv havnen. 
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Figur 3-6. Området omkring havnen. 
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Figur 3-7. Indretning af havnen.  

 

Projektet, som beskrevet i denne VVM-redegørelse, er i fuld overensstemmelse med plangrundla-

get i kommuneplantillæg nr. 20. 
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4. PROJEKTET OG ALTERNATIVER 

4.1 Beskrivelse af projektet 

Som tidligere nævnt er formålet med projektet at lette ilandsætningen af krydstogtpassagerer og 

gods ved at etablere en havn med en tilstrækkelig vanddybde i fjorden. Den nye havn forbindes 

med det eksisterende vejnet ved hjælp af en ny vej fra havnen til masteområdet ved Kelly Ville. 

Projektets udformning beskrives i detaljer i afsnit 4.4.1. 

 

Gennemførelse af projektet forventes at ville medføre, at der vil anløbe flere krydstogtskibe til 

Kangerlussuaq. Der kan være tale om krydstogtskibe, som ønsker at skifte passagerer til charter-

fly eller til Air Greenlands normale afgange, eller vil giver passagererne mulighed for at tage på 

ture i området f.eks. til indlandsisen. Anløb af flere krydstogtskibe vil øge omsætningen i Kanger-

lussuaq og i Grønland. Der ud over vil det øge beskæftigelsen primært i Kangerlussuaq.  

 

Gennemførelse af projektet vil medføre, at losning og læsning af containere og gods vil blive 

billigere. Containere og gods kan som følge af projektet læsses direkte på kajen uden at skulle 

omlastes til pramme, hvorfor fragtskibene hurtigt kan gennemføre processen og komme videre til 

andre opgaver.  

 

4.1.1 Vejen 

Den nye vej tager sit udgangspunkt i vejen ved det gamle masteanlæg ved Kelly Ville.  

 

 

Figur 4-1. Den eksisterende vej ved det gamle masteanlæg, som danner udgangspunkt for den nye vej.  

 

Terrænet, hvor vejen tænkes placeret, er et typisk grønlandsk landskab med søer, højfjeld og 

bevoksning med en lav artsrigdom. De efterfølgende figurer viser det typiske landskab på stræk-

ningen. 
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Figur 4-2. Det eksisterende ATV-spor ved Kelly Ville. Den fremtidige vej vil blive placeret i højre side af 
fotoet. 

 

 

Figur 4-3. Til venstre ses Hundesøen, der er en saltsø. Vejen tænkes placeret i højre side af fotoet.  
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Figur 4-4. Saltslette mellem Hundesø og Brayasø, der begge er saltsøer.  

 

 

Figur 4-5. Et typisk landskab fra højfjeldet, hvor vejen ønskes etableret i venstre side af billedet. 
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Figur 4-6. Nedkørslen fra højfjeldet til havnen. Vejen vil blive etableret på skråningen i højre side af 
billedet.  

 

 

Figur 4-7. Den sidste strækning hvor vejen ønskes etableret langs fjorden til venstre i billedet. Havnen 
ønskes etableret på tangen i fjorden bagerst i billedet. 

 

For yderligere oplysninger om de eksisterende forhold henvises til afsnit 6.2, hvor de eksisteren-

de forhold er beskrevet indgående. 

 

4.1.2 Havnen 

Der er gennemført omfattende undersøgelser af området omkring den nye havn herunder bl.a. 

seismiske undersøgelser af dybdeforholdene1. Som det fremgår af Figur 4-8, er der en vanddybde 

på 20 m kun 50 m fra kysten. Derefter siger vanddybden hurtigt til over 200 m. 

 

                                                
1 Teknisk rapport: Seismiske undersøgelser for havneprojekt i Kangerlussuaq. DTU Byg, Center for arktisk Teknologi, April 2013 
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Figur 4-8. Dybdeforholdene omkring området hvor den nye havn ønskes etableret. 

 

På land er der gennemført en opmåling med overflyvning med en drone af et område, som om-

fatter både havnen og det område, hvor en del af adgangsvejen (den kritiske del som omfatter 

nedkørslen til fjorden fra højfjeldet) forventes etableret2. 

 

                                                
2 Kangerlussuaq Ny Havn. Ortofoto og højdemodel – Droneopmåling for Qeqqata Kommunia. Asiaq Rapport 2014-13 
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Figur 4-9. Området, som er opmålt med drone er vist, idet den røde linje viser afgrænsningen af projekt-
området.  

På baggrund af overflyvningen med drone er opbygget en højdemodel, som fremgår af Figur 

4-10. Havn og adgangsvej er fastlagt ud fra bl.a. højdemodellen, så omfang af sprængningsar-

bejdet og dermed omkostningerne ved etablering af adgangsvej minimeres.  
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Figur 4-10. Højdemodel over området ved havnen opbygget på baggrund af overflyvning med drone. De 
lave områder er markeret med blåt og de høje med røde nuancer.  

 

4.2 0-alternativet 

0-alternativet er den situation, hvor projektet ikke gennemføres. Det betyder, at forholdene i 

fremtiden vil svare til den nuværende situation. Det betyder så også, at fordelene ved gennemfø-

relse af projektet ikke vil blive realiseret.  

 

4.3 Beskrivelse af ikke undersøgte alternativer 

I forbindelse med tidligere gennemførte undersøgelser har det været på tale, at etablere havnen 

på andre positioner i fjorden (se Figur 4-11). Ustabile sedimentaflejringer med meget dårlige 

bæreevner gør det vanskeligt og dyrt at funderer havnekonstruktioner og der skal sprænges sto-

re mængder fjeld for at skabe de nødvendige oplagsarealer på de pågældende positioner. Derud-

over er fjeldet stejlere ved de alternative placeringer i forhold til den valgte og etablering af veja-

dgang vil være forbundet med et betydeligt sprængningsarbejde, hvilket et bekosteligt. Den 

valgte position er derfor den økonomisk mest attraktive, selv om vejen skal være længere.  

 

Ved valg af Brennan Pynt, som også har været overvejet, kan sedimentation med tiden risikere 

at medføre, at det vil bliver nødvendigt at fjerne sediment som i den eksisterende havn. Der er 

derfor ikke i nærværende VVM-redegørelse gennemført en nærmere vurderinger at andre place-

ringer af havneanlægget end den valgte. 
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Figur 4-11. Alternative placeringer af en ny havn ved Kangerlussuaq (Brennan Pynt og Hancock Pynt). 

 

Vejen vil passere tæt forbi et antal saltsøer. Med den nuværende vandstand i søerne, vil det væ-

re muligt at overholde en afstand på minimum 100 m, som krævet i naturbeskyttelsesloven. Den 

konkrete afstand er under feltundersøgelsen målt til 230 meter som mindste afstand mellem de 

to søer, som ligger tættest på hinanden. Vejen vil dog passere gennem saltsletterne omkring 

søerne, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.  

 

Det er vurderet, om vejen evt. kunne etableres i en større afstand fra saltsøerne, men vejen vil 

dermed blive væsentlig længere, hvilket ville medføre betydeligt større anlægs- og driftsomkost-

ninger. Set i lyset af, at påvirkningen af saltsøer og saltsletter ikke vurderes at være væsentlig, 

er det alternative vejforløb ikke undersøgt og vurderet yderligere.  

 

4.4 Anlæggets udformning 

 

4.4.1 Havn 

Havnen tænkes i første omgang opbygget med et minimalt omfang af installationer, da den alene 

skal håndtere krydstogtskibe samt læsning og losning af primært containere. Der vil derfor ikke 

befinde sig personale på havnen i længere tidsrum, da det antages, at læsning og losning af con-

tainere og gods umiddelbart foretages af personalet i de lastbiler, der anvendes til transporten af 

godset til og fra Kangerlussuaq samt af personale på lastbådene. Det vil derfor ikke i første om-

gang være nødvendigt at etablere velfærdsbygninger og spildevandsopsamling på havnen. Det vil 

dog blive nødvendigt at etablere belysning, hvorfor der også etableres et energianlæg bestående 

af en generator med tilhørende tankanlæg af godkendt konstruktion. 

 

Det forventes, at der vil ske oplagring på havnen af gods, der enten er ankommet med skib eller 

skal afskibes. Der ud over vil der befinde sig maskiner til lastning og losning af gods på havnen. 

Til der formål ønskes etableret op til tre bygninger på havnen. De to sydlige bygninger vist på 

Figur 4-12 vil have en størrelse på omkring 1.250 m2 hver medens bygningen mod nord vil have 

en størrelse på omkring 2.000 m2. Alle bygninger vil have en højde på op til 12 m til kip. Bygnin-
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gerne vil være lette konstruktioner i form af lagerbygninger. Derudover forventes etableret facili-

teter til ventende krydstogtgæster m.v. 

 

Nordvest for selve havnen etableres en mindre jollehavn/lystbådehavn samt et ophalersted for en 

brændstofbarge, hvis havnen ønskes anvendt til ilandføring af større mængder brændstof.  

 

Hvis aktiviteterne på længere sigt skulle udvide sig i forhold til ovenstående, kan det komme på 

tale tillige at etablere en egentlig velfærdsbygning med afløb til en samletank således, at spilde-

vand kan blive transporteret til Kangerlussuaq til videre behandling. I det omfang, der bliver ge-

nereret affald på havnen vil der bliver opstillet et affaldssystem i overensstemmelse med kom-

munens affaldsregulativ.  

 

Der anvendes så store mængder brændstof i Kangerlussuaq, at det vil være urealistisk at køre 

det i tankvogne fra den nye havn til Kangerlussuaq, og det forudsættes derfor leveret som i dag 

ved den eksisterende havn.  

 

 

 

Figur 4-12. Den nye havn ved Kangerlussuaq. Havnen består af en 60x60 m stor kaj og 2 stk. 10x10 m 
store duc d’alber (meget store fortøjningspæle) vist på begge sider af kajen. En mulig udvidelse af hav-
nen er vist med lyseblå signatur. Den røde signatur viser bygninger til oplagring af gods og opbevaring 
af maskiner til anvendelse på havnen. 

 

Som det ses af Figur 4-12 etableres havnen med en dimension på 60x60 m. Krydstogtsskibene, 

som vil lægge til kaj, har en betydeligt større længde end 60 m (de største krydstogtskibe, der 

anløber Grønland i dag, har en længde på knapt 240 m). Etablering af duc d’alber gør det muligt 

at fortøje lange skibe forsvarligt uden, at skulle etablere en meget lang kaj. 
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Figur 4-13. Krydstogtskibet Akademik Sergey Vavilov er 117 m langt, og kan medføre op til 92 passage-
rer. 

 

Duc d’alberne etableres ved nedramning af 6-8 pæle og støbning af et hoved med minimum 1 

pullert på f.eks. 75 tons. Alternativt kan duc d’alberne etableres som 10x10 m celler etableret 

som nedrammet spunsjern. Der etableres en gangbro til kajen eller land sådan, at det vil være 

muligt at betjene anlægget fra land på sikker vis. 

 

Selve havnen etableres enten som spuns forankret i bæredygtigt bundsediment eller som en 

pælefunderet konstruktion. Alternativt som en kombination af disse konstruktionsformer. I den 

forbindelse skal der sprænges en rende for at forankre spunsen. Området bag spunsen opfyldes 

med sprængsten, grus indvundet i området eller lignende anvendeligt materiale. Sprængstenene 

fremskaffes ved udsprængning til vejen ned til havnen og i forbindelse med planering af en op-

lagsplads til containere og andet gods ved havnen. Hvis det skulle vise sig, at der ikke herved 

kan fremskaffes tilstrækkeligt materiale, vil der blive udsprængt yderligere materiale i umiddel-

bar nærhed af havnen. Kajen afsluttes traditionelt med en kajindfatning, pullerter og fendere, 

som muliggør anløb af store skibe. 

 

Hvis det viser sig, at der er højtliggende fjeld under vandet ud for havneanlægget, kan det kom-

me på tale at bortsprænge fjeld under vandet.  

 

Havnekonstruktionen afsluttes med en belægning, der f.eks. kan bestå af belægningssten eller 

en anden anvendelig konstruktion. Containere transporteres på havnen ved hjælp af enten kra-

ner eller reach stackere. Kørsel med reach stackere medfører en betydelig belastning på kajen, 

som derfor i givet fald konstrueres, så den kan modstå denne belastning.  
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Figur 4-14. Eksempel på en reach stacker, som anvendes ved flytning af containere i større afstande fra 
kajen, samt til læsning og losning af containere af lastbiler.  

 

Endeligt etableres et bagland til kajen til oplag af containere og gods enten i det fri eller i de 

etablerede bygninger. Baglandet etableres dels ved udsprængning af fjeld dels ved opfyld af om-

råder med sprængsten, grus indvundet i området eller andet anvendeligt materiale.  

 

4.4.2 Vejanlæg 

Der er i dagene 12. og 13. august 2015 gennemført en forundersøgelse af forløbet af en vej fra 

masteområdet ved Kelly Ville til den nye havn. Formålet var at fastlægge et forløb af stræknin-

gen på samlet set ca. 15 km. Undersøgelsen er afrapporteret i en rapport3.  

 

Der er i forbindelse med besigtigelsen af det fremtidige vejtracé ikke set tegn på permafrost her-

under islinser i vejtracéet, selv om der findes områder med permafrost ved og i nærheden af 

Kangerlussuaq, Der er derfor ikke noget der tyder på, at der vil være permafrost i vejtracéet. 

Hvis det mod forventning skulle vise sig at være tilfældet, er der stor erfaring med etablering og 

vedligehold at veje på permafrost, hvor vedligehold består i udjævning af opståede ujævnheder – 

der forventes ingen påvirkning af det omgivende miljø, fra etablering af grusveje på permafrost, 

da grus i vidt omfang vil have samme påvirkning på permafrosten som de naturlige sedimenter. 

Vedligehold af en vej på permafrost vil ikke påvirke den omgivende natur. 

 

 Figur 4-15 og Figur 4-16 viser det valgte og vurderede vejforløbet. 

 

                                                
3 Forundersøgelse. Tracé for vej til ny havn, Kangerlussuaq 2015. Rambøll. 
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Figur 4-15. Det undersøgte vejforløb vist på kort over området tilpasset ”Vandrekort vest for Grønland” 
fra Greenland Turisme.  

 

 

 

Figur 4-16. Det undersøgte vejforløb.  

 

Der forventes kun lidt trafik på vejen, da f.eks. afhentning af krydstogtturister kan ske i én 

transport af op til omkring 300 passagerer i de busser, som allerede findes i Kangerlussuaq. Bus-

serne skal derfor ikke passere hinanden i særligt vidt omfang. Uden for de tidsrum, hvor der 

transporteres turister eller gods, vil der være ingen eller et meget lille antal køretøjer på vejen. 

 

På grund af den meget lille trafikmængde etableres vejen med 2 x 3 m grusbelagt kørebane med 

0,5 m rabat i begge sider dimensioneret til en hastighed på 40/60 km/t. Med jævne mellemrum 

etableres en udvidelse af vejen, så to busser/lastbiler kan passere hinanden. Da der vil være 

strækninger, hvor vejen vil udgøre en hindring for vandets frie bevægelighed, vil der blive etable-
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ret underløb i form af ”Armcorør”, da der er tale om forholdsvist små vandmængder samt grøfter 

uden befæstelse. En nærmere beskrivelse af de vejtekniske forhold findes i et særskilt dokum-

nent3. 

 

Det kan blive aktuelt at etablere toiletbygninger et par steder på vejen, hvor det vil være rele-

vant, at f.eks. turister vil opholde sig for at se på interessante forhold. Der er ikke taget stilling 

til, hvordan sådanne toiletbygninger kunne tænkes at blive udformet, men princippet er, at de så 

godt som muligt skal falde ind i omgivelserne. Et eksempel på en sådan bygning kan ses på Figur 

4-17. 

 

 

Figur 4-17. Eksempel på en solcelledrevet toiletbygning af en konstruktion, som kunne tænkes anvendt 
på rastepladser på vejen fra Kangerlussuaq til den nye havn.  

Der er ikke gennemført geotekniske undersøgelser af strækningen, men umiddelbart vurderes 

det, at materialerne til etablering af grusvejen kan indvindes enten i selve vejforløbet eller i de-

centrale grusgrave langs vejen. Alternativt kan der etableres enkelte større grusgrave på stræk-

ningen. I forbindelse med udvinding af materialer til etablering og drift af vejen vil der bliver 

ansøgt om tilladelse til dette til konkrete fastlagte indvindingsområder. Der vil ikke blive ansøgt 

om indvinding af materialer nærmere end 1 km fra saltsøer og saltsletter.  

 

Der skal på visse strækninger herunder især i forbindelse med nedkørslen til havnen sprænges 

en del fjeld. Sprængstenene forventes anvendt dels i vejen dels til etablering af havnen og hav-

neområdet.  

 

Nedbøren i området er meget begrænset (henhold til mitrejsevejr.dk4 291 mm/år) og vejen vil i 

al overvejende grad alene blive anvendt i perioder, hvor fjorden er isfri, og hvor der sandsynlig-

vis ikke vil være meget sne i fjeldet. Det forventes derfor ikke, at der vil blive gennemført sne-

rydning i noget væsentligt omfang. Dette begrundes med, at sneen vil være smeltet, når de før-

                                                
4 http://www.mitrejsevejr.dk/l/groenland/klima-kangerlussuaq-vejr-temperaturer-vandtemperatur.php 

http://www.mitrejsevejr.dk/l/groenland/klima-kangerlussuaq-vejr-temperaturer-vandtemperatur.php
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ste skibe anløber havnen om foråret/sommeren, og at den mængde sne, som kan falde om ef-

teråret inden isen lukker fjorden, vil være meget begrænset.   

 

4.4.3 Arbejdsplads 

Der vil blive etableret en arbejdslejr i forbindelse med havnen, hvor de fremtidige havnearealer 

vil blive anlagt. Derimod vil fremdriften af vejen blive gennemført så hurtigt, at der ikke etableres 

arbejdslejr i forbindelse med etablering af vejen. 

 

4.5 Tidsplan 

Projektet er endnu ikke finansieret og en VVM-tilladelse foreligger endnu ikke, men projektet 

søges gennemført i henhold til følgende tidsplan: 

 

Aktivitet Tidspunkt 

VVM-tilladelse forligger Ultimo 2017 

Udbud af projektet Vinteren 2017/2018 

Anlægsarbejder gennemføres Sommeren 2018 
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5. METODE 

Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal en VVM-redegørelse forholde sig til alle miljøemner, uanset -

omfanget af påvirkning. Derfor vurderes alle mulige miljøpåvirkninger i forhold til de enkelte dele 

af projektet samt for projektet som helhed.  

 

En lang række af miljøemnerne er kun i begrænset omfang relevante for etablering af vej og 

havn ved Kangerlussuaq, men skal alligevel medtages i miljøredegørelsen. 

 

For at få fokus på det væsentlige, er miljøredegørelsen struktureret ud fra de emner, som er 

vurderet væsentlige i forbindelse med gennemførelse af projektet, så de væsentligste emner 

behandles først.  

 

For at skabe overblik over miljøpåvirkningen er der udarbejdet en skematisk opsamling efter 

hvert delemne. Opsamlingen opsummerer de vurderede konsekvenser af påvirkningen. Sidst i 

redegørelsen findes en sammenfattende beskrivelse af miljøpåvirkningerne og de kumulative 

effekter (samspil mellem delelementerne og med andre projekter i området). 

 

5.1.1 Opbygningen af kapitlerne 

De enkelte underkapitler er opbygget efter samme struktur: 

 
 Forudsætninger og grundlag 

 
 Eksisterende forhold 

 
 Fremtidige forhold 

 
 Påvirkninger i anlægsfasen 

 

 Påvirkninger i driftsfasen 
 

 Kumulativ effekt 
 

 Afværgende foranstaltninger 
 

 Vurdering af virkninger 

 

5.1.2 Vurdering af data for vurderingerne 

For hvert underkapitel er der desuden foretaget en vurdering af kvaliteten af de tilgængelige 

oplysninger og data efter følgende skala: 

 

God 
Der findes tidsserier og veldokumenteret viden og/eller der er udført felt-

undersøgelser og modelberegninger. 

Tilstrækkelig Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og dokumenteret viden. 

Begrænset Der findes spredte data og dårligt dokumenteret viden. 

Tabel 5-1. Vurdering af kvalitet af tilgængelige oplysninger og data. 

 

Beskrivelserne af de enkelte emner vil være forskellige afhængig af emnet og hvor komplekst det 

er i forhold til projektet.  
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Under afværgeforanstaltninger beskrives de tiltag, der evt. skal gennemføres for at nedbringe 

miljøpåvirkningerne, så de kan holdes inden for de generelt accepterede grænseværdier eller 

påvirkninger. 

 

5.1.3 Skemaet med opsamlingen  

I slutningen af hvert kapitel, er der udarbejdet en skematisk opsamling af konsekvenserne af 

påvirkningen: 

 

Lokalitet /emne Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsynlighed Varighed Konsekvenser 

Miljøemne 1      

Miljøemne 2      

Tabel 5-2. Vurdering af påvirkningen fra det enkelte forhold. 

 

Under lokalitet/emne angives de miljøemner, der er behandlet i det pågældende kapitel.  

 

Påvirkningsgraden 

Ved ”påvirkningsgraden” forstås, hvor kraftigt et givent miljøforhold påvirkes af projektet/planen. 

 

 Stor: Det pågældende miljøforhold vil i høj grad blive påvirket. Der kan ske tab af struk-

tur eller funktion. 

 Mellem: Det pågældende miljøforhold vil i nogen grad blive påvirket og kan delvist gå 

tabt. 

 Lille: Det pågældende miljøforhold vil i mindre grad blive påvirket. Områdets funktion og 

struktur vil blive bevaret. 

 Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive påvirket. 

 

Påvirkningens geografiske udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have. 

 

 International: Påvirkningen vil brede sig over landegrænsen 

 National: Påvirkningen omfatter en større del af Grønland (både hav og land) 

 Regional: Påvirkningen er begrænset til projektområdet og et område i en afstand på op 

til ca. 20-30 km  

 Lokal: Påvirkningerne er begrænset til projektområdet og områder umiddelbart uden for 

projektområdet 

 

Sandsynligheden 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for at en beskrevet miljøeffekt indtræffer. Dvs. at 

der gives en vurdering af, hvor sikkert det er, at given miljøeffekt vil optræde.  

 Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med vished indtræde 

 Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde 

 Mellem: Der er en rimelig sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. 

 Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirkningen vil indtræde. 

 Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at den pågældende påvirkning vil forekom-

me  
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Påvirkningens varighed 
Ved ”påvirkningens varighed” forstås hvor lang tid projektets/planes påvirkning af en miljøpara-
meter vil finde sted.  

 Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i mere end 5 år efter, at anlægsfasen 

 er afsluttet 

 Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 

år efter 

 Kortvarig: Påvirkningen vil forekomme i anlægsfasen. 

 

Konsekvenser 

På baggrund af vurderingen af projektets/planens samlede påvirkning af et miljøemne (sandsyn-

lighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og påvirkningens varighed) samt en konkret vur-

dering af det enkelte miljøemne vurderes projektets konsekvenser for det enkelte miljøemne i 

følgende kategorier: 

 Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at det er en politisk afvejning om projektet 

skal gennemføres eller om det bør overvejes at ændre projektet, gennemføre afværgetil-

tag for at mindske påvirkningen eller afveje konsekvenserne i forbindelse med beslut-

ningsprocessen om projektets realisering.  

 Moderat: Konsekvenserne er af en betydning, som kræver overvejelser om afværgefor-

anstaltninger som led i realiseringen af projektet. 

 Mindre: Konsekvenserne er så begrænsede, at der ikke vurderes behov for afværgefor-

anstaltninger. 

 Ingen/ubetydelig: Konsekvenserne er så små, at de ikke er relevante at tage højde for 

ved projektets realisering. 

 

Et projekts konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive et projekts miljøkonsekvenser korrekt, jf. VVM-

bekendtgørelsen. 

 

Positive miljøpåvirkninger vurderes lige som de negative, og er i skemaet altid fremhævet med 

samme grønne farve uanset, hvor kraftig effekten er. 

 

Negative miljøpåvirkninger er i skemaet beskrevet i den tilhørende forklarende og markeret med 

rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering (mindre eller ingen/ubetydelig 

effekt). Væsentlige konsekvenser vil således blive fremhævet med rød og moderate påvirkninger 

med gul. 

 

Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 

derved bidrage til at skabe fokus på de valg beslutningstagerne skal træffe. 

 

Lokalitet/ 

emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Miljøemne 1 Lille Regional Lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Miljøemne 2 Mellem Lokal Mellem Kortvarig Mindre 

Miljøemne 3 Stor Regional Stor Vedvaren-

de 

Væsentlig 

Tabel 5-3. Eksempel på et udfyldt skema over miljøpåvirkninger. 
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Formålet med skemaet er dels at få fælles begreber, så vurderingerne kan sammenlignes på 

tværs af emnerne, dels at skabe et visuelt overblik, så det er let at få et samlet overblik over 

påvirkningerne af det enkelte miljøemne. 

 

Skemaerne fra de enkelte afsnit samles i sammenfatningen og bidrager der til et samlet overblik 

over miljøpåvirkningerne fra det samlede projekt. 
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6. EKSISTERENDE FORHOLD, KORT- OG LANGSIGTEDE 

VIRKNINGER PÅ MILJØET SAMT AFHJÆLPENDE FORAN-

STALTNINGER 

6.1 Besejling og sejladssikkerhed 

 

I det følgende bekrives, hvordan projektet forventes at ville påvirke besejling og sejladssikker-

hed. Afsnittet støtter sig op af et studie foretaget i 2015 i forbindelse med vurdering af Hudsons 

havneanlæg ved White Mountain5. I dette studie er vejr, is og sejladsforhold beskrevet for områ-

det. Yderligere er anvendt oplysninger fra havnerapporten6 og interview med Søren Nuka Olsen, 

skibsfører ved Royal Arctic Line. 

 

Nedenstående kort illustrerer området, hvor den nye havn anlægges og den nuværende havn 

ligger (Figur 6-1 Figur 6-2 og Figur 6-3). 

 

 

 

Figur 6-1. Oversigts plan. Kortet viser området, hvor den nye havn ønskes etableret (Kangerlussuaq Ny 
Havn. Ortofoto og højdemodel – droneopmåling for Qeqqata Kommunia. Asiaq 2014).  

 

                                                
5 White Mountain Project Navigational Safety Investigation. February 2015. HUDSON RESOURCES INC. Prepared for the Danish Mari-

time Authority Centre for Marine Regulation 
6 KANGERLUSSUAQ NY HAVN. 15. august 2014. Rambøll 
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Figur 6-2. Plan A, søkort 1411. Kortet viser de inderste ca. 10 km at fjorden.  

 

 

Figur 6-3. Plan B, søkort 1411 visende den eksisterende havn. 
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6.1.1 Forudsætninger og grundlag 

 

6.1.1.1 Vind 

 

Vindforholdene omkring Kangerlussuaq er vist i nedenstående vindroser samt tabeller. Vindfor-

holdene er beskrevet på baggrund af data fra målestationen ved Kangerlussuaq Airport indsamlet 

og beskrevet af DMI og gengivet i havnerapporten5. Det fremgår, at den dominerende vindret-

ning er fra NØ-ØNØ. Der forekommer også i kortere perioder vind fra V-VSV. 

 

 

Figur 6-4. Vindforholdene ved målestation Kangerlussuaq Airport.  

 

Vindforholdene er stabile og udgør ikke et problem for skibstrafikken. 

 

6.1.1.2 Bølger 

Der er sjældent bølger af betydning i fjorden. Beregninger, som beskrevet i havnerapporten5 

viser, at bølgehøjder over 1 m, som vil gøre havnen utilgængelig, forventes 2.5 dage per år, 

heraf 1 dag om sommeren. Havnen vil derfor have en meget høj regularitet.  

 

6.1.1.3 Strøm og tidevand 

Tidevand på omkring 2-4 m giver langsgående strøm omkring 2 m/s i den ydre del af fjorden. 

Tværgående strøm ved indsejling til fjorden kan komplicere navigationen4. 

 

6.1.1.4 Is 

Der er udbredt fast is om vinteren. Omfanget af is-udbredelsen i fjorden er beskrevet detaljeret 

i6. Der er ingen drivende is i fjorden. Havnen besejles ikke i perioder med is. Uden for fjorden kan 

der mødes flere typer is, inklusiv isfjelde. Da isforholdene i fjorden varierer meget fra år til år vil 

det ikke være muligt at angive en konkret periode, hvor forholdene er sådan, at havnen kan be-

sejles uden isbrydning. Omkostningerne ved, at et skib enten fanges af isen, eller det er nødven-

digt at tilkalde en isbryder for at besejle havnen, er betydelige. Det må derfor forventes, at hav-

nen alene besejles i perioder, hvor der ikke er risiko for, at der skal anvendes isbryder. 
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6.1.1.5 Tåge 

Ved indsejlingen til fjorden kan der forekomme tåge. Tåge opleves dog sjældent i selve fjorden 

eller i nærheden af den eksisterende havn5. 

 

6.1.1.6 Rutevalg/søkort 

Der er gode opdaterede søkort over fjorden. Der er for nyligt gennemført 3 opmålinger af den 

komplicerede indsejling til fjorden. Indsejlingen til fjorden er markeret med bukkelinjer, der an-

vendes som primær navigation for skibe ved indsejling til fjorden. Fra åbent hav til havnen er der 

én mulig rute ind gennem fjorden. 

 

Indsejlingen til fjorden kan være kompliceret, men sejllads på fjorden er generelt ukompliceret 

og risikofrit.  

 

6.1.1.7 Skib og besætning 

Navigatører og fartøjer fra Royal Arctic Line sejler til dagligt i Grønland. De krydstogtsskibe, der 

besejler havnen, er manøvredygtige og har en besætning, der er vant til at navigere i Grønlandsk 

farvand. Krydstogtskibe medtager normalt kendtmand. Derudover fastslår bekendtgørelse 1697 

at alle skibe ”…skal have mindst en person til rådighed om bord, der har fornødent lokalkendskab 

til det farvand, som skal besejles. Personen skal have kvalifikationer, som ville give ret til at føre 

det pågældende skib, eller være uddannet til og have flerårig erfaring med at føre skibe af tilsva-

rende størrelse”. Skibe med over 250 passagerer er desuden forpligtet til at tage en lods ombord. 

 

6.1.2 Eksisterende forhold 

I 2015 har der været 37 krydstogtskibe med turn around (udskiftning af passagerer) i Kangerlus-

suaq og 2-3 krydstogtskibe har besøgt området for, at passagererne kunne tage en tur til Ind-

landsisen, eller udnytte andre af turistfaciliteterne i området.  

 

Krydstogtskibene har en kapacitet fra ca. 80 - 120 passagerer og op til 1.000–1.200 passagerer. 

Fra 2010 til 2013 er Kangerlussuaq anløbet af mellem 27 og 37 krydstogtskibe om året. Der an-

løber 2–3 store Royal Arctic Line containerskibe (100-150 m) med forsyninger om året og 1-3 

Royal Arctic Line bygdeskibe (omkring 30 m). Endvidere ankommer der i sommermånederne ca. 

1 skib om måneden med flybrændstof. Herudover anløbes Kangerlussuaq af få mellemstore fiske-

fartøjer, samt en del lystbåde. 

 

Den nuværende havn besejles udelukkende om sommeren, når der ikke er is i fjorden. På grund 

af de komplicerede sejladsforhold i Grønland medbringer krydstogtskibe kendtmand, der er på 

broen ved indsejlingen til Søndre Strømfjord og indtil efter ”revet”, der er en forhindring nær 

indsejlingen til fjorden. Fra juli 2016 er der lodskrav for skibe med over 250 passagerer i Grøn-

land. 

 

Yderst i fjorden er der trafik med lav intensitet til havnen ved Hudson Resources’s havn ved mi-

nen. Det forventes, at der vil anløbe omkring 10 skibe i sejlsæsonen om året hertil. 

 

Under de nuværende forhold ankrer skibene ved havnen ved Kangerlussuaq på lavt vand, hvorfor 

der vil være en mindre risiko for grundstødning i forbindelse med anløb af havnen. Bunden består 

af mudder og silt og giver gode muligheder for ankring. Fra krydstogtsskibene bringes passagerer 

i land via feederbåde, og der er derfor en mindre risiko for skade på passagerer i forbindelse med 

overførsel fra ét skib til et andet samt under landgang. 

 

 

6.1.3 Fremtidige forhold 

Baseret på de økonomiske prognoser i5 forventes det, at trafikken vil øges med 4 små og 2 store 

krydstogtsskibe om året. Herudover er det muligt at der vil komme en mindre forøgelse i antallet 
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af forsyningsskibe og brændstoftransporter, som følge af øget økonomisk aktivitet på grund af 

havnen. Det er ikke muligt at estimere den præcise effekt, men det vurderes, at gennemførelse 

af projektet vil give en vis begrænset vækst i trafikken. 

 

Med den nye havn forventes antallet af skibe, både krydstogt-, brændstof- og containerskibe, at 

stige med mellem 10 % og 20 %. Det samlede trafikmønster vil ikke ændre væsentlig karakter, 

idet intensiteten fortsat vil være lav. 

 

Havnen er designet så skibe, med en dybgang på op til 10 m og en længde på op til 230 m, kan 

lægge til. Havnen vil være godkendt til en bølgehøjde på 1 m, og havnen forventes at være util-

gængelig p.gr.a. overskridelse af denne bølgehøjde 2.5 dage per år, heraf 1 dag om sommeren. 

 

6.1.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Der forventes en begrænset forøgelse af skibstrafik i anlægsfasen, idet det må forventes, at en 

del byggematerialer (spuns, beton, belægning m.v.) samt maskiner, anvendt i forbindelse med 

etablering af den nye havn, vil blive sejlet til denne position. 

 

6.1.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Med den nye havn forventes antallet af skibe at stige med op til 20 %. Det samlede trafikmønster 

vil dog ikke ændre sig væsentligt, og intensiteten vil således fortsat være lav. 

 

Konstruktionen af havnen vil ikke medføre nye risici, men grundet den øgede trafik vil sandsyn-

ligheden for et uheld stige. Da trafikintensiteten fortsat vil være lav, vurderes risikoen fortsat at 

være lav.  

 

Efterfølgende opsummeres de væsentligste risici.  

 

Der er en lille risiko for maskinnedbrud eller menneskelige fejl og derpå følgende grundstødning. 

Omkring indsejlingen til fjorden vil tværgående strøm og mulighed for tåge forværre situationen 

ved maskinnedbrud. Risikoen forøges med antallet af skibe, men eksisterer allerede i den nuvæ-

rende situation. På grund af det lave antal passager, vil frekvensen for maskinnedbrud og derpå 

følgende grundstød fortsat være lav. 

 

På grund af den begrænsede trafik anses skib-skib kollisioner fortsat at være meget usandsynli-

ge, da der meget sjældent vil være mere end ét skib i fjorden af gangen, og fordi der er rigelig 

plads til navigation også ved mødesituationer. 

 

Generelt gælder det, at uheld med et krydstogtsskib kan have store konsekvenser i form af tab 

af menneskeliv. Et udslip af bunkerolie kan ligeledes have store konsekvenser for miljøet. Kon-

struktionen af den nye havn vil dog ikke øge sandsynligheden for uheld eller oliespild i forhold til 

de nuværende forhold. 

 

Anlæg af den nye havn forventes at give forbedrede forhold ved anløb. Derfor vil risiko for grund-

stødning i forbindelse med anløb mindskes væsentligt med den nye havn i forhold til den eksiste-

rende. Risiko for kollision med havneanlægget vil være lille og adskiller sig ikke fra andre lignen-

de havne, da der er god plads og gode anløbsmuligheder. Samtidigt vil risiko for personskade for 

passagerer og personel i forbindelse med skib-skib operation og anvendelse af feederbåde fjer-

nes/reduceres kraftigt med den nye havn. 

 

6.1.6 Kumulativ effekt 

Havneanlægget ved Hudson Resources mineanlæg vil medfører en let forøget trafik på fjorden i 

forhold til i dag, men da intensiteten ved indsejlingen og i fjorden er lav, forventes ingen væsent-

lig kumulativ effekt med dette anlæg. 
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6.1.7 Afværgende foranstaltninger 

Da trafikken ikke ændrer væsentlig karakter, er der ikke behov for opdateret afmærkning i fjor-

den eller yderligere tiltag i forhold til de almindelige sikkerhedsregler og beredskab. Trafikintensi-

teten bør overvåges, og hvis antallet af passager stiger væsentligt, bør det overvejes, om der 

skal indføres yderligere tiltag, som udvidet anvendelse af kendtmand/lods eller tilsvarende. 

 

Et yderligere tiltag kunne være, at etablere en plan for bekæmpelse af oliespild. 

 

6.1.8 Vurdering af virkninger 

Ovenstående vurderinger medfører følgende sammenfattende vurdering af påvirkningen i forbin-

delse med anlæg og drift af projektet.  

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Grundstødning 

p.gr.a. 

maskinned-

brud   

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Grundstød ved 

indsejlingen 

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Skib-skib kolli-
sioner 

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Grundstød i 
forbindelse 
med anløb  

Mellem Lokal Mellem Vedvaren-

de 

Mindre 

Person- og 
tingskade i 
forbindelse 
med operatio-
ner i havnen 

Mellem Lokal Mellem Vedvaren-

de 

Mindre 

Tabel 6-1. Vurdering fra påvirkning i forbindelse med sejladssikkerhed. 

 

I Tabel 6-2 er der givet en vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning af besejling og 

sejladssikkerhed. 

 

Vejrforhold Godt fordi der foreligger mange meteorologiske data 

Kortmateriale Godt fordi der er foretaget nye opmålinger af indsejling og af fjorden 

Trafikforhold Tilstrækkeligt fordi omfang af besejling kendes. 

Tabel 6-2. Vurdering af datagrundlag for vurdering af forholdene omkring sejladssikkerheden. 

 

6.2 Naturen 
6.2.1 Forudsætninger og grundlag 

Fastlæggelse af vejforløbet til forundersøgelsen er sket på baggrund af skitsemateriale udleveret 

af Qeqqata Kommunia. Det forventes, at projektet vil omfatte anlæg af en grusvej ved udgrav-

ning af grusmateriale langs eller i vejens forløb. Langs selve kysten, den sidste strækning fra 

højfjeldet til fjorden og videre til den kommende havn, vil der være behov for større spræng-

ningsarbejder på det meste af strækningen. Behovet for råstoffer til etablering af vejen er endnu 

ikke kendt, men det vurderes, at materialerne kan indvindes i og langs vejtracéet.  
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Der er i 2015 gennemført feltundersøgelser langs og umiddelbart i omkring det planlagte vejfor-

løb. Det forudsættes, at materialerne til vejen enten indvindes umiddelbart i nærheden af vejen, 

eller udgraves i områder, der i forvejen fungerer som grusgrav. Hvis dette ikke er muligt, kan der 

blive behov for yderligere undersøgelser af de aktuelle områder. Det vi især være nødvendigt, 

hvis materialerne skal indvindes i det centrale område omkring saltsøerne Hundesø, Brayasø og 

Limnæasø. I 2016 er der tillige udført undersøgelser langs den nederste del af forløbet med hen-

blik på at eftersøge eventuelle forekomster af den sjældne orkide rhizomgøgeurt. 

 

6.2.2 Eksisterende forhold 

Langs den planlagte vej fra masteområdet ved Kelly Ville til den planlagte havn, er der foretaget 

en overordnet registrering af de vigtigste vegetationstyper i området. Derudover er der i særligt 

værdifulde områder, som f.eks. omkring saltsøerne, foretaget en mere systematisk registrering 

af de mest værdifulde naturtyper og plantearter. Desuden er der på 10 lokaliteter langs det plan-

lagte vejforløb udlagt dokumentationscirkler med en radius på 5 meter, hvor der er udarbejdet 

artslister for områdets plantearter. 

 

Observationer af fugle er sket løbende, og der er foretaget eftersøgning efter fjer og ekskremen-

ter fra gæs. Observationer af pattedyr er gennemført løbende, ligesom der er foretaget en vurde-

ring af omfanget af veksler efter moskus og rensdyr. Resultaterne af feltundersøgelsen fremgår 

af ”Havn og vej ved Kangerlussuaq – Rapport over feltarbejde 2015 og 2016”7, hvor der findes en 

nærmere beskrivelse af forholdene langs vejforløbet herunder litteraturhenvisninger. 

 

 

Figur 6-5. Det undersøgte vejforløb. De udlagte dokumentationscirkler er markeret med en rød plet og et 
nummer. 

 

                                                
7 Rambøll december 2015: Havn og vej ved Kangerlussuaq – Rapport over feltarbejde 2015 og 2016 
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Figur 6-6. Øverst: Det undersøgte vejforløb 2015. De udlagte dokumentationscirkler er markeret med en 
gul tegnestift og et nummer vist på Google Earth. Nederst: Lokaliteter eftersøgt for rhizomgøgeurt 2016 
(markeret med de gule lyn). 
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Området er sammensat af en lang række forskellige naturtyper, der ofte danner komplekse mo-

saikker og jævne overgange. På et tilpas overordnet plan kan de dog sammenfattes i en række 

hovedtyper, som alle findes i større eller mindre omfang i lokalområdet omkring vejanlægget og 

havnen. 

 

6.2.2.1 Klippe og barfjeld 

Bar klippe uden et overliggende jordlag samt uden anden vegetation end laver findes i ganske 

små områder langs kysten, hvor terrænet er meget stejlt. Områderne kan indeholde en værdifuld 

lavvegetation. Langs selve kysten skal vejen etableres ved, at der bortsprænges en del fjeld. De 

fjeldområder, der skal bortsprænges, har en relativt artsfattig lavvegetation.  

 

 

Figur 6-7. Område med barfjeld langs kysten 

 

6.2.2.2 Fjeldmark 

Fjeldmark er en samlebetegnelse for forskellige ofte forblæste områder, hvor der kan være en 

form for jordbundsdannelse, men ikke er en sammenhængende vegetation. I en del tilfælde er 

der stort set ingen vegetation ud over laver eller arter med en særlig tilpasning, f.eks. i form af 

lave i tætte puder eller tuer. I den vestligste del af området er der en række sandede og grusede 

områder af varierende hældning og eksponering, som repræsenterer landskabstypen. Vegetatio-

nen i disse områder er meget sparsom og relativt artsfattig med dominans af steppestar og med 

forekomst af grønlandsk blåklokke, klippesvingel, klippepotentil og grønlandsk fjeldsimmer. Lav-

floraen i de undersøgte områder er generelt relativt artsfattig. 
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Figur 6-8. Til højre ses en markant grusbanke med fjeldmarksvegetation. Billedet er taget på den svagt 
skrånende slette mellem punkt 7 og 8. Vegetationen er meget sparsom med dominans af steppe-star og 
andre tørketålende arter. 

 

6.2.2.3 Fjeldheder 

Hovednaturtypen langs vejforløbet består af områder, som udgøres af forskellige former for mere 

eller mindre fugtig hede. Det gælder navnlig forskellige typer af dværgbuskheder, dvs. heder, der 

domineres eller præges af forskellige dværgbuske – især dværgbirk, som er den helt domineren-

de art langs vejforløbet. Der findes dog også mosebølle, revling, tyttebær, mosepost, blågrå pil 

og i mindre grad lyngarter som kantlyng - samt mosser, laver og forskellige græsser, siv og 

halvgræsser og en række arter af tokimbladede urter. I det meget tørre klima er andelen af mos-

ser og laver meget lille.  

 

På leret, hævet havbund med permafrost ses (især i indlandet) ofte komplekse hedesamfund 

med såkaldte ”frostboils”, hvor frosten får jorden til pletvis at kvælde op (nærmest konvektivt) 

og give ophav til meget varierede småsamfund, omkring den blottede jord.  

 

Vegetationen i hederne langs det undersøgte vejforløb består som hovedregel en relativt artsfat-

tig mere eller mindre fugtig hedevegetation. Der er dog enkelte partier med en sparsom fore-

komst af hede melbærris, der er relativt sjælden på Grønland. Partierne med hede melbærris 

findes primært på de tørre hedepartier øst for det planlagte vejforløb mellem Limnæasø og søen 

syd herfor. 
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Figur 6-9. Fjeldhede øst for Limnæasø 

 

Enkelte steder langs den planlagte vej er der områder med leret ”hævet” havbund med perma-

frost. Disse områder er dog samtidig saltpåvirkede, hvorfor de hører til naturtypen ”saltjor-

de/saltsletter” se afsnit 6.2.2.7. 

 

6.2.2.4 Pilekrat 

Grænsen mellem højtvoksende dværgbuskhede med pil og egentlig pilekrat er ret flydende, men 

hvor pilen bliver over ca. ½ m høj tales almindeligvis om krat. Krattene udvikles, hvor der er 

passende næring, fugtighed og læ. Der er generelt relativt få områder med krat langs vejforlø-

bet. De mest udstrakte kratområder ses langs vestkysten af søen syd for Limnæasø og langs 

afløbet fra søen. Krattene i området er generelt relativt små og lavtvoksende med en maksimal 

højde på 1,5 meter. Bundvegetationen i disse krat er ofte mere frodig end på de tilstødende he-

der, med forekomst af en række arter af blomster, herunder primært krat rørhvene, topspirende 

pileurt, storblomstret gederams og liden sommerkonval. Krattene i området er samtidig vigtige 

levesteder for småfuglene, hvor specielt laplandsværling blev observeret hyppigt. 

 

Samlet set er krattene i området relativt små og dårligt udviklede med en vegetation, der over-

ordnet set lignede vegetationen i de tilstødende hedeområder. Den samlede udbredelse af krat 

vurderes dog at have en væsentlig betydning for bestanden af småfugle i området. 

 



 

Miljøredegørelse  

 

 

 

 
 
 

  

48 af 86 

 

Figur 6-10. Pilekrat vest for søen syd for Limnæasø 

 

6.2.2.5 Søer og vandhuller 

I området findes en række små og store søer og mere eller mindre midlertidige vandhuller. Da 

området er meget nedbørsfattigt, er der dog et begrænset antal søer set i forhold til mere kyst-

nære og nedbørsrige egne. Livsbetingelserne er selvsagt meget forskellige afhængigt af, om der 

er tale om store dybe søer, eller om der er tale om mere eller mindre midlertidige vandhuller, 

som enten tørrer ud med års mellemrum, eller som bundfryser om vinteren.  

 

De fleste grønlandske søer er næringsfattige, survandede og meget klare, lige som de har en 

meget sparsom plantevækst. Især på den hævede havbund i den centrale del af området findes 

en række mere næringsrige og neutrale til basiske småsøer og damme med arter som vandspir 

el. hestehale og bukkeblad og forskellige egentlige vandplanter, bl.a. arter af vandaks og aks-

tusindblad. En række af disse søer er saltsøer, som beskrives særskilt i afsnit 6.2.2.6. De næ-

ringsrige og ferske søer har ofte et vist insektliv, bl.a. stor grønlandsk vandkalv og arter af dan-

semyg (larver).  

 

Vejforløbet går tæt forbi 2 mellemstore og relativt næringsrige søer med dominans af hestehale. 

Søerne ligger dels lige øst for punkt 1, dels syd for Limnæasø ved punkt 6 (se figur 6-7). Søerne 

har en relativt artsrig bredvegetation. Derudover går vejforløbet tæt forbi et mindre antal små 

vandhuller, der tørrer mere eller mindre ud om sommeren. Den store sø syd for Limnæasø har 

både til- og afløb, og er dermed ikke en saltsø. 
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Figur 6-6-11. Naturligt næringsfattige ferske søer er markeret med blå skravering. 

 

 

Figur 6-12. Den forholdsvist store sø syd for Limnæasø 
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Figur 6-13. Sø med hestehale langs bredden. Søen ligger umiddelbart øst for punkt 1. 

 

6.2.2.6 Saltsøer og saltholdige søer 

Flere steder på den undersøgte strækning findes søer med så højt et indhold af opløste salte og 

andre ioner, at de kan betegnes saltsøer eller saltholdige søer.  

 

Salte søer kan opstå på principielt tre forskellige måder: 

 Som følge af nutidig saltvandstilførsel fra havet. 

 Som følge af tidligere havtilstand på området, hvilket har efterladt salte i vandet og i jor-

den.  

 Som følge af den klassiske saltsøudvikling, som også ses i egentlige ørkenområder, hvor 

kombinationen af et begrænset opland, fravær af egentlige til- og afløb i forening med 

særlige klimaforhold (lav nedbør og stor fordampning) samt tilførsel af ikke-marine salte 

fra omgivelserne, fører til en opkoncentrering af salte i søen. 

 

Det er især den sidstnævnte dannelse af saltsøer, der gør flere af områdets saltsøer så bemær-

kelsesværdige. De markante saltsøer ligger over den øvre marine grænse, og deres salte stam-

mer udover fra planter og dyr i søen, fra udvaskning af det omgivende terræn, navnlig fra løss-

aflejringer i området (Anderson, N. J., Harriman, R., Ryves, D.B. & Patrick, S. T8). Søerne er, 

selvom saltindholdet og pH er høj, oftest næringsfattige og klarvandede. Det gør sig også gæl-

dende for de centrale søer i området omkring vejforløbet (se figur 6-10). Vejen forløber tæt forbi 

4 egentlige saltsøer, hvoraf de tre største Brayasø, Hundesø og Limnæasø er særdeles fine ek-

sempler på næringsfattige og klarvandede saltsøer. Vegetationen i søerne er domineret af heste-

hale, som tåler et vist saltindhold. Derudover er der flere steder en meget speciel bredvegetation 

med forekomst af kærtrehage, strandvejbred, blank star, polarkæruld samt på de mere sparsomt 

bevoksede bredder rank kodriver og fugleklobraya, der er sjældne i Grønland. Det nævnes dog 

også i ”Fantaksiske undervandslandskaber i arktiske søer”9, at på trods af den meget høje for-

                                                
8 Anderson, N. J., Harriman, R., Ryves, D.B. & Patrick, S. T., 2001: Dominant Factors Controlling Variability in the Ionic Composition of 

West Greenland Lakes. Arctic, Antarctic and Alpine Research. Vol. 33, 4: 418-425. 
9 Pedersen, Ole og Brodersen, K.P. 2003. Fantastiske undervandslandskaber i arktiske søer. Urt 27 (4) 
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dampning i området, har de fleste søer oplevet en markant vandstandsstigning igennem de sene-

ste år (op til 2003). Det betyder, at overfladevandet er relativt uklart på grund af kraftig erosion 

fra brinkerne, og fordi der frigives en mængde næringsstoffer fra den døde terrestriske vegetati-

on, som oversvømmes. De frigivne næringsstoffer giver grundlag for en vækst af planktonalger, 

som gør vandet uklart. 

 

 

Figur 6-14. Det centrale område med forekomst af saltsøer. Vejforløbet er vist med rødt, og dokumenta-
tionscirkler med røde nummererede prikker. Alle de søer, der ligger indenfor den lysegrønne markering 
på kortet, må antages at være mere eller mindre salte, dog undtaget den lille sø helt mod syd, som har 
både til- og afløb. 

 

I princippet skulle en saltsø blive mindre og mindre p.gr.a. væskeunderskuddet, men nye 

forskningsresultater baseret på mere nøjagtige dateringer af aflejringer omkring søbassinerne 

tyder på, at der ikke har været tale om et kontinuert synkende vandspejl, men om et stærkt 

svingende vandspejl.  

 

Navnlig Hundesø og Brayasø har været genstand for en lang række forskellige, videnskabelige 

undersøgelser. Der er imidlertid flere søer, som har et forhøjet indhold af salte, og størstedelen 

af søerne i det centrale dalstrøg består af saltsøer (se Figur 6-14). Det må derfor antages, at 

alle søerne, der ligger indenfor den grønne markering på figuren, er mere eller mindre salthol-

dige. 

 

Brayasø er omkring 22 m dyb på det dybeste sted. Og mens de fleste dybe søer har en opblan-

ding af vandmassen på et tidspunkt af året, har Brayasø en konstant lagdeling – den er mero-

miktisk, dvs. med et springlag, der vedvarende adskiller søens øvre vandlag fra de nedre. De 

lagdelte sedimenter i søen har derfor særlig stor betydning ved studier af klima- og vegetati-

onsudvikling o.l. i de sidste årtusinder Anderson, N. J. et al.10. Søerne i området, især Brayasø, 

betegnes som helt unikke og deres nærmeste paralleller findes på Antarktis. Saltsøerne i områ-

                                                
10 Anderson, N. J., Bennike, O., Christoffersen, K., Jeppesen, E., Markager, S., Miller, G. & Renberg, I, 1999: Limnological and palaeo-

limnological studies of lakes in south-western Greenland. I: Higgins, A.K. & Watt, W.S. (red.) 1999: Review of Greenland activities 

1998. Geology of Greenland Survey Bulletin 183: 68-74. 
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det er derfor af meget stor videnskabelig betydning, og det må vurderes, at søerne er af inter-

national betydning. 

 

 

Figur 6-15. Brayasø med saltsletter foran søen. 

 

Da søerne er helt unikke, er der udlagt en beskyttelseszone på 100 meter omkring dem. Det 

foreslåede vejforløb går mellem Hundesø og Brayasø. Her er der målt en afstand på 230 meter 

mellem ned søer, som ligger tættest på hinanden, og det er derfor muligt at overholde afstands-

kravet på 100 meter til saltsøerne som anført i naturbeskyttelsesloven. Vejforløbet øst om Lim-

næasø kan ligeledes holdes på en afstand af 100 meter fra søerne.  

 

Da saltsøerne har en svingende vandstand, må det forventes, at udstrækningen af søerne kan 

variere over tid. Der er ikke kendskab til informationer der beskriver evt. variationer i udstræk-

ningen af søerne.  

 

Med de undersøgelser, der er foretaget, er det ikke muligt at sige noget om, hvordan den gene-

relle opvarmning som følge af klimaforandringer vil påvirke vandstanden i søerne. En generel 

opvarmning vil både kunne medføre en større fordampning men også et ændret nedbørsmønster, 

som samlet set kan betyde en større nedbørsmængde.  

 

6.2.2.7 Saltjorde/saltsletter.  

Flere steder i det kontinentale indland forekommer saltholdig jord, ofte med udfældninger af salt 

på jordoverfladen. Saltjorder/saltsletter ses især på hævet marin bund, men også enkelte steder 

i tilknytning til saltsøer over den marine grænse. Langs bredderne af specielt Hundesø og Bray-

asø er der større saltsletter. Langs Limnæasø er terrænet mere stejlt, og der findes kun mindre 

saltsletter nord for søen.  

 

Saltsletterne består dels af helt bare flader med fint ler, dels af mere grusede og sandede partier, 

der er saltpåvirket. Vegetationen i områderne er meget sparsom (stedvist helt manglende) men 

med forekomst af en række specielle plantearter. På disse saltsletter er der således registreret en 
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række specielle og sjældne saltelskende og salttålende planter, bl.a. fugleklobraya, rank kodriver 

og grønlandsk frytle.  

 

Saltjorde er generelt meget sjældent forekommende i Arktis og ses kun i områder, hvor der er 

nedbørsunderskud. Tilsvarende dannelser, men uden helt samme flora, findes enkelte steder i 

det kontinentale indland i Østgrønland og Nordgrønland (Bøcher, J. et al.11). 

 

Saltjorderne/saltsletterne rummer dermed en unik vegetation med forekomst af en række sjæld-

ne arter, og det vurderes, at områderne er af international betydning. 

 

 

Figur 6-16. Mere eller mindre saltpåvirket slette mellem Brayasø og Hundesø. 

 

Det foreslåede vejforløb er forsøgt udlagt, så det kun i begrænset omfang berører de værdiful-

de saltsletter. Mellem Hundesø og Brayasø er det dog ikke helt muligt at undgå at berøre salts-

letterne, og vejen forløber på en strækning af ca. 250 meter igennem den højere liggende del 

af saltsletten mellem søerne. På strækningen langs Limnæasø ligger vejforløbet ikke i nærhe-

den af saltsletterne i den nordlige ende af søen. 

 

 

                                                
11 Bøcher, J., Feilberg, J., Folving, S., Hansen, P., Hasholt, B., Jacobsen, N.K., Kristensen, K. , Krogh, K., Meldgaard, J., Petersen, H.C. 

& Søgaard, H. 1980: Holsteinsborg. Sisimiut kommune. Natur- og kulturforhold. Udvalget vedrørende Fredningslov for Grønland. 

Ministeriet for Grønland. 88 p.p. 
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Figur 6-17. Saltslette mellem Hundesø og Brayasø. Den omtrentlige udbredelse af saltsletten er vist 
med blåt. Vejen er markeret med rødt. 

 

 

Figur 6-6-18: Omtrentlig udbredelse af saltsletter i nærheden af vejforløbet. Vejen er markeret med 
rød og saltsletterne med blåt. 

 

6.2.2.8 Kær og moser 

Kær og moser opstår, hvor vandet samles på klippegrund eller forhindres i at sive væk på 

grund af permafrosten i undergrunden. Langs vejen er der et mindre moseområde langs sy-

denden af søen syd for Limnæasø. Floraen domineres her af halvgræsser som smalbladet kær-

uld og polarkæruld og blank star. Af dværgbuske forekommer arktisk pil samt af tokimbladede 

urter bl.a. labradortroldurt. 
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På grund af den lave nedbør er der kun få og små moser og kær i området hovedsagelig i til-

knytning til søer og elve.  

 

 

Figur 6-19. Kær lang sydenden af søen syd for Limnæasø. 

 

6.2.2.9 Elve 

Elve kan dels være store smeltevandsrige elve fra indlandsisen, dels større og mindre elve fra 

søer og andre vandsamlinger. Der er kun ganske få og meget små elve i området og selve vejan-

lægget vil kun krydse en enkelt elv, nemlig afløbet fra søen syd for Limnæasø. Elven er  meget 

lille, og er kun vandførende en del af året, hvorfor den ikke har nogen egentlig vandløbsfauna. 

 

6.2.2.10 Kyst og strand 

Størstedelen af Grønlands kyster er klippekyst eller rullestenskyst. Kun på beskyttede områder, 

hvor der ikke forekommer opskruninger af is, findes naturlige strandenge, gamle strandvolde og 

vadehavsflader, hvor ler- og siltpartikler aflejres under det skiftende tidevand eller udstrømmen-

de elve. Kysten er ofte stærkt præget af saltpåvirkningen, af tidevand og stedvis af isskruninger. 

Strandenge er udviklet enkelte steder, hvor klippekysten ikke er for stejl, og en vis materialeaf-

lejring har fundet sted. 

 

Området, hvor havnen ønskes etableret, ligger i en naturlig bugt med et lavt forland i bunden af 

bugten. Området består overvejende af et lidt højtliggende strandareal med en relativt sparsom 

vegetation, der er domineret af dværgbirk og arktisk bynke med forekomst af blågrå pil, dværg-

birk, krum star, snehvid potentil, Vahls pragtstjerne, fjeldhønsetarm, klippepotentil, grønlandsk 

blåklokke og grønlandsk fjeldsimmer. Områdets vegetation består dermed af en blanding af ve-

getationen på strandoverdrev og fjeldhede uden unikke arter. 
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Figur 6-20. Strandoverdrev bag den planlagte havn. 

 

6.2.2.11 Eftersøgning af rhizomgøgeurt 

Felterne 11 til 21 jf. Figur 6-6 er undersøgt med henblik på den sjældne orkide rhizomgøgeurt.  

Denne orkide er udover de kendte voksesteder i indlandet omkring lufthavnen i Kangerlussuaq 

blevet fundet på lokaliteter ned mod fjorden i forbindelse med f.eks. Hudson Resources minepro-

jektet længere ude af Kangerlussuaq fjorden. På den baggrund blev det anbefalet at foretage 

nogle supplerende undersøgelser (af botaniker Jon Feilberg) i 2016 på den nedre del af tracéet. 

Undersøgelserne er koncentreret om strækningen fra søen nedstrøms Limnæasø og ned til den 

planlagte havn. Der er fokuseret på fugtige områder i krat, hede og moser, som kan være poten-

tielle voksesteder for rhizomgøgeurt. 

 

I de undersøgte felter fandtes en del arter karakteristisk for moser og fugtige heder og krat, som 

for eksempel tundrapil, liden padderok, blank star, mosestar, polarkæruld, smalbladet kæruld, 

Kærtrehage, arktisk siv, kastaniesiv, laplands rørhvene, kratrørhvene, fjeldbjørnebrod og trefliget 

ranunkel. Der blev imidlertid ikke fundet rhizomgøgeurt. 

 

6.2.2.12 Fugle 

I kortværket www.Nunagis.gl er ikke angivet særlige interesseområder i form af reservater eller 

specielle forekomster i området. De nærmeste fuglekolonier er fældeområder for gæs, der ligger 

ca. 6 km nord for området. De nærmeste fuglekolonier ligger i stor afstand fra området. I forbin-

delse med feltarbejdet blev observeret en lille flok af rastende blisgæs, som er angivet som mo-

derat truet. Derudover blev der ikke observeret fugle som iflg. Terms of Reference for projektet 

er sårbare eller truede iflg. den grønlandske rødliste). Følgende arter blev truffet under feltarbej-

det (se Tabel 6-3):  
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Art Antal Lokalitet Bemærkninger 

Ravn Spredt Spredt Pilekrat, heder 

Fjeldrype 2 observeret, spor relativt 

hyppig 

Spredt Pilekrat, heder  

Laplandsværling Relativt hyppig Spredt Pilekrat, heder 

Stenpikker Spredt Spredt Heder, blokmark 

Vandrefalk 1 sandsynligt ynglepar Mellem punkt 2 og 3 hørt 

Islom 2  Hundesø hørt 

Canadagås 8 – 10 

1 med gæslinger 

Brayasø 

Sø syd for Limnæasø 

Set lette fra bredden af 

Brayasø, mange ekskre-

menter ved sø syd for 

Limnæasø 

Havlit 20 - 25 Brayasø; Limnæasø Rastende flok 

Gråand Ca. 35 Lille sø Fældende. 1 hun med 

ællinger 

Tabel 6-3. Fugle observeret under feltarbejdet. 

 

Ravn, laplandsværling og fjeldrype er almindelige og vidt udbredte i Grønland. 

 

Vandrefalk er udbredt over det meste af Grønland, og er på den grønlandske rødliste (2007) 

opført som LC (ikke truet). 

 

Canadagåsen indvandrede i sidste halvdel af 1900-tallet, og er i fremgang både som yngle- og 

trækfugl. 

 

Islom er ret fåtallig men udbredt over store dele af Grønland med undtagelse af de nordligste 

egne. Den er på den grønlandske rødliste (2007) opført som NT (næsten truet). 

 

Havlit forekommer almindeligt langs hele den grønlandske kyst, og har et meget stort udbre-

delsesområde. 

 

Gråand forekommer almindeligt i det sydlige og vestlige Grønland. 

 

6.2.2.13 Pattedyr  

I kortværket www.Nunagis.gl er ikke angivet særlige interesseområder for pattedyr i lokalområ-

det omkring den planlagte vej og havn. Der er dog relativt store forekomster af rensdyr i områ-

det, og ca. 14 km øst for projektområdet er der et kælvningsområde for rensdyr. I forbindelse 

med projektet blev der set flere rensdyr og et stort antal veksler efter rensdyr. Rensdyrene fou-

ragerer i stort set hele kommunen, og de findes i relativt store bestande imellem kælvningsom-

råderne ved isranden og helt til Sisimiut. Det er tydeligt, at rensdyr fouragerer i området omkring 

den planlagte vej og havn. Det vurderes dog, at den projekterede vej ikke krydser væsentlige 

trækruter mellem kælvningsområderne eller de store fourageringsområder længere mod nord og 

vest. De primære trækruter vurderes at gå nord om Hundesø. 

 

Der en bestand af moskusokse omkring Kangerlussuaq. Bestanden har tidligere befundet sig tæt 

omkring selve lufthavnen, men har i de senere år spredt sig ud over et større fjeldområde og er 

set helt i Sisimiut.  I forbindelse med feltundersøgelserne blev der set flere spor efter moskusok-

se. De væsentligste områder for moskusoksen vurderes dog at ligge øst og nord for den projek-

terede vej. 

  

Derudover blev der set snehare, som er meget almindelig i området. Polarræv blev ikke observe-

ret, men det må formodes, at den findes som en relativt almindelig art i området. 
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Der findes en lille bestand af spættet sæl, der er kritisk truet ifølge den grønlandske rødliste, i 

Kangerlussuaqfjorden. Ifølge Lars Witting, Grønlands Naturinstitut (mundtlig meddelelse) ses en 

mindre flok (max. 5-10 eks.) af og til hvilende på sand- og mudderbankerne i floddeltaer inderst i 

fjorden. Det vides ikke, om spættet sæl yngler i fjorden. 

 

6.2.3 Fremtidige forhold 

Det forventes, at projektet vil omfatte anlæg af en grusvej tilvejebragt ved udgravning af grus-

materialer i eller langs vejforløbet. Langs selve kysten, den sidste stykke ud mod den kommende 

havn, vil der blive behov for større sprængningsarbejder på det meste af strækningen. Omfanget 

af råstoffer til etablering af vejen er endnu ikke kendt, men det vurderes, at materialerne kan 

indvindes i og langs vejens forløb.  

 

Med etablering af vejen vil der opstå en række sår i landskabet, dels som følge af grusindvinding 

langs vejforløbet, dels som følge af sprængningsarbejder langs kysten. Derudover vil selve vejen 

udgøre en barriere for det naturlige planteliv. I driftsfasen vil der være perioder med en mindre 

trafik mellem den nye havn og Kangerlussuaq og lange perioder helt uden trafik. Der vil både 

være trafik med almindelige personbiler, busser samt med lastbiler med containere m.m. Ud over 

den trafik, der forventes at benytte vejen, vil der med mellemrum skulle foretages reparationer 

og supplering af grusoverflader, lige som der i perioder måske skal ryddes sne. Der vil derfor 

vedvarende være et behov for grusmaterialer som skal indvindes langs det nye vejforløb. De 

nærmere konsekvenser heraf er beskrevet i afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 
 

6.2.4 Påvirkninger i anlægsfasen  

I forbindelse med anlægsfasen vil der ske en påvirkning i forbindelse med vejens etablering, 

samt ved indvinding af materialerne til etablering af vejen. Det vurderes, at materialerne til vejen 

overvejende kan indvindes i umiddelbar nærhed af vejen. Vejen anlægges primært gennem rela-

tivt tørre hedeområder. Der er dog også mindre partier med fugtige og mere tørveholdige jorder. 

De tørveholdige områder skal grave bort, og der skal laves en bundsikring af grus og sten. 

 

6.2.4.1 Naturtyper 

Klippe og barmark 

Langs kysten vil vejen skulle sprænges ud på en hylde på en kort strækning, hvor der er et min-

dre område med bar klippe. I forbindelse med selve anlægsfasen vil der blive bortsprængt en 

mindre del af naturtypen, der dog er vidt udbred langs kysten. Det vurderes derfor, at påvirknin-

gen er af mindre betydning. 

 

Fjeldhede og fjeldmark 

Hovedparten af de områder, som vejen gennemløber, består af almindelige mere eller mindre 

fugtige fjeldheder, som er vidt udbredte i hele området. Derudover vil vejen blive anlagt gennem 

en række områder med fjeldmark, som også er en almindelig naturtype i området. 

 

Der, hvor vejen anlægges, vil de nuværende fjeldhede- og fjeldmarksområder forsvinde ligesom, 

der vil være en påvirkning, hvor hedeområder ryddes for at skaffe materialer til vejen. Fjeldmark 

bestående af grus og stenbunker vil samtidig være de områder, hvor der skal hentes en stor del 

af de materialer, der skal anvendes til vejen, og der vil derfor blive bortgravet en række af de 

mest markante grusbunker med fjeldmark i området.  

 

I de områder, der bortgraves, vil der med tiden indvandre en ny fjeldhede og fjeldmarksvegetati-

on. Vegetationen er dog generelt meget lang tid om at genindvandre, og der vil derfor være en 

synlig påvirkning i en længere årrække. 

 

Både fjeldhede og fjeldmark er vidt udbredte naturtyper i området og ingen af de områder, der 

krydses, rummer unikke naturværdier og det vurderes derfor, at påvirkningen er af mindre be-

tydning. 
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Pilekrat 

I forbindelse med projektet vil der skulle anlægges vej gennem et par områder med pilekrat dels 

langs vestsiden af søen syd for Limnæasø dels langs afløbet fra søen. Der er tale om relativt be-

grænsede områder, som består af relativt lavtvoksende krat. Pilekrattene er et væsentligt leve-

sted for områdets fugle som fjeldrype og laplandsværling. Pilekrat findes spredt i hele området 

langs vandløb og søer, men er på grund af det tørre klima ikke specielt udbredt i lokalområdet 

omkring den nye vej. Det vurderes derfor, at det er væsentligt at bevare de lidt større sammen-

hængende krat i området. Ingen af de kratområder, der berøres, vurderes at være specielt store 

eller sammenhængende, og den samlede påvirkning fra etablering af vejen vurderes at være af 

mindre betydning. 

 

Søer og vandhuller 

Ingen af de ferske søer, der findes i området, vil blive direkte berørt af vejanlægget. Med etable-

ringen af vejen vil der være en risiko for olieudslip til søerne i forbindelse med anlægsarbejdet. 

Evt. olieudslip kan ses umiddelbart, hvorfor det også kan opsamles, inden olien den gør skade. 

Samlet set vurderes det, at påvirkningen er af mindre betydning. 

 

Saltsøer og saltholdige søer 

Saltsøerne i området er helt unikke og af meget væsentlig betydning, og specielt Hundesø, Bray-

asø og Limnæasø er unikke. Der findes en beskyttelseszone på 100 m omkring saltsøerne, som 

skal beskytte det helt unikke dyre- og planteliv, der findes i søerne. Det er muligt at holde selve 

vejanlægget mere end 100 meter fra saltsøerne, og der vil derfor ikke være nogen direkte på-

virkning i forbindelse med etablering af vejanlægget. Ingen af søerne har til- eller afløb og al 

tilstrømning af vand til søerne foregår via overfladeafstrømning fra oplandet til søerne. Vandba-

lancen i søerne er derfor meget følsom, og deres udstrækning varierer afhængig af variationen i 

nedbøren og temperaturen i området. 

 

I forbindelse med etablering af vejen er der derfor dels en risiko for, at man dels ændrer på til-

strømningen af overfladevand til søerne og dels en risiko for spild af miljøfremmede stoffer som 

f.eks. olierester, som med tiden vil ende i søerne. Det vurderes således, at der er en moderat 

risiko for at saltsøerne påvirkes i forbindelse med etablering af vejen. 

 

Saltjorder/saltsletter 

Saltsletterne i området indeholder en helt speciel vegetation, der er karakteristisk for arktisk 

indlandssaltsletter med forekomst af en række sjældne arter. Vejen vil på en strækning på ca. 

250 meter blive etableret i den øvre del af en sådan saltslette mellem Hundesø og Brayasø. 

Saltsletten indeholder her en bestand af den sjældne fugleklobraya, som vil blive påvirket ved 

etablering af vejen. Ved etablering af vejen er der ligeledes en risiko for spild af miljøfremmede 

stoffer på de lerede og grusede saltsletter. I arktiske områder er olie lang tid om at nedbrydes og 

selv ganske små uheld kan påvirke områderne i lang tid bagefter, hvis olien ikke opsamles. Salts-

letterne er begrænset til et forholdsvist lille område specielt omkring Hundesø og Brayasø samt 

til nordenden af Limnæasø. Omkring Hundesø er der saltsletteområder i en afstand på indtil ca. 

300 meter fra søen, og naturtypen er således både værdifuld og begrænset i udbredelse. 

 

Samlet set vurderes det, at vejen vil påvirke en mindre del af de værdifulde saltsletteområder 

(mindre end 1 %). Det vurderes, at påvirkningen er af moderat betydning for bestanden af de 

sjældne plantearter. 

 

Kær og moser 

Vejen vil på en kort strækning langs den sydlige ende af søen syd for Limnæasø forløbe i kanten 

af et mindre kær. Kær og moser findes spredt i området men er sjældent af større udstrækning 

på grund af det tørre klima. Der er tale om en naturtype, som er relativt hyppig i det atlantiske 
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klima længere ude mod kysten. I forbindelse med etablering af vejen vil en mindre del af kæret 

skulle graves bort, og det vurderes, at påvirkningen er af mindre betydning. 

 

Elve 

Vejen skal krydse en lille elv (afløb fra søen syd for Limnæasø), der er meget lille og ofte helt 

udtørret. I det tørre klima omkring vejen er der kun ganske få elve, og naturtypen er hyppig i det 

atlantiske klima længere ude mod kysten. Påvirkningen vurderes at være af meget lille betyd-

ning. 

 

Kyst og strand 

Selve havneanlægget med tilhørende faciliteter skal etableres i en lille bugt ved kysten. Vegetati-

onen her består af en vegetation, der er en blanding af vegetationen på strandoverdrev og vege-

tationen på fjeldheder. Naturtypen strandeng og strandoverdrev forekommer spredt langs ky-

sten, og er ikke en sjælden naturtype. Samlet set vurderes det at påvirkningen vil være af min-

dre betydning. 

 

Fugle  

I forbindelse med anlægsfasen vil der være en række lokale forstyrrelse. Vandrefalk samt arter af 

gæs er relativt sårbare over for forstyrrelser i yngletiden. Det vurderes dog ikke at hverken van-

drefalken eller gæssene har rede i umiddelbar nærhed af vejforløbet.  

 

Småfuglene i området er sårbare, hvis der ryddes væsentlige områder med pilekrat. I forbindelse 

med anlægsarbejdet vil der blive ryddet mindre områder med pilekrat, men det vurderes, at de 

berørte områder krat, består af relativt lav krat med en højde, der næsten alle steder er under 1 

meter. Samlet set vurderes det derfor, at etablering af vejen ikke vil medføre væsentlige påvirk-

ninger af fuglelivet i området. 

 

Pattedyr 

Der er forholdsvist mange rensdyr i området, og området ligger i den sydlige del af et meget 

væsentligt fourageringsområde mellem indlandsisen og Sisimiut. Det vurderes dog ikke, at den 

projekterede vej krydser væsentlige trækruter mellem kælvningsområderne og de store fourage-

ringsområder mod nord og vest. De primære trækruter vurderes således at gå nord om Hundesø 

udenfor projektområdet. 

 



 

Miljøredegørelse  

 

 

 

 
 
 

  

61 af 86 

 

Figur 6-21. Billedet af rensdyret er taget nordvest for den  planlagte vej. 

 

Der en bestand af moskusokse omkring Kangerlussuaq. Moskusoksen fouragerer i området om-

kring den nye vej. De væsentligste områder for moskusokse vurderes dog at ligge øst og nord for 

den projekterede vej. 

  

Derudover vurderes det, at der er væsentlige bestande af snehare og polarræv i området. Både 

snehare og ræv er vidt udbredte og almindelige i Grønland. 

 

Som beskrevet i afsnit 6.2.2 er der af og til en lille bestand af spættet sæl i Kangerlussuaq fjor-

den.. Der er stor erfaring med påvirkningen af sæler i forbindelse med etablering af havne i 

Danmark, hvor anvendelsen af sælpinger er en almindelig anvendt metode til at minimere risiko-

en for at påvirke sæler. Der vil derfor blive anvendt sælpinger i forbindelse med etablering af 

havnen, som kan omfatte undervandssprængninger. Sælpingerne opstilles i god tid inden de 

støjende aktiviteter startes, hvilket gør det muligt for sælerne at fortrække til andre områder. 

Det er erfaringen fra Danmark, at sælerne efter kort tid vender tilbage efter, at de støjende akti-

viteter ophører. På den baggrund vurderes påvirkninger af evt. sæler at være ubetydelig.  
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Figur 6-22. Billedet af sneharen er taget nordvest for den planlagte vej. 

 

Samlet set vurderes det således, at der vil forekomme en lille påvirkning af fourageringsområ-

derne for rensdyr og moskus. Det vurderes ikke, at vejen vil være en væsentlig hindring for at 

rensdyr og moskus kan benytte fourageringsområderne syd for vejen. Der vil dog i forbindelse 

med anlægsfasen opstå en del forstyrrelser, som antageligt vil hindre rensdyr og moskus i at 

fouragere umiddelbart omkring arbejdsområderne, mens arbejdet gennemføres. 

 

6.2.5 Påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen vil der være trafik mellem den nye havn og Kangerlussuaq. Der vil både være trafik 

med almindelige personbiler, busser samt med lastbiler med containere m.m. Ud over den trafik, 

der forventes at benytte vejen, vil der med mellemrum skulle foretages reparationer og supple-

ring af grusoverflader eller om vinteren evt. ryddes sne. Der vil derfor vedvarende være et behov 

for grusmaterialer, som skal indvindes langs det nye vejforløb. 

 

Driften vil medføre miljøpåvirkninger både i form af forstyrrelser og i forbindelse med risiko for 

oliespild og risiko for spild af andre miljøfremmede stoffer ved kørsel med containere og turister 

mellem havnen og vejen. 

 

Der vil dels opstå mindre forstyrrelser i forbindelse med selve trafikken på vejen og dels forstyr-

relser i forbindelse med, at området bliver mere tilgængeligt for kørsel med ATV også uden for 

vejen. Området bliver også mere tilgængeligt i forbindelse med jagt efter rensdyr og moskus i 

lokalområdet omkring den nye vej. Allerede på nuværende tidspunkt er der en vis kørsel med 

ATV i området i forbindelse med jagt. Det vurderes dog, at etablering af vej vil gøre det lettere at 

jage længere væk fra Kangerlussuaq og fra fjorden end på nuværende tidspunkt. En øget tilgæn-

gelighed og jagt længere ind i baglandet vurderes på baggrund af ovenstående at medføre en 

moderat påvirkning af rensdyr og moskusokse i området. Der er dog tale om et stort område, 

hvorfor rensdyr og moskusokser vil kunne trække til andre området i det omfang, de ikke vil 

være i stand til at tilpasse sig de ændrede forhold.  
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I forhold til spættet sæl forventes ikke påvirkninger fra øget skibstrafik, idet sælens opholdsste-

der på sand- og mudderbanker ikke er tilgængelige for sejlads bortset fra småjoller, lige som 

havnen ligger i en betydelig afstand fra sælens hvilepladser. 

 

Den øgede trafik i området vurderes kun i mindre grad at medføre forstyrrelser for områdets 

fugleliv. 

 

Det vurderes, at der er en mindre risiko for oliespild og spild af miljøfremmede stoffer. Langs 

vejen er der enkelte områder, der vurderes at indeholde en unik natur, og som samtidig vurderes 

at være sårbare overfor forurening med miljøfremmede stoffer. Specielt saltsøerne og til en vis 

grad saltsletterne omkring søer vurderes at være sårbare overfor en påvirkning med miljøfrem-

mede stoffer. 

 

Der forventes ikke anvendt midler til støvdæmpning (i givet fald vand) i forbindelse med anven-

delse af vejen. Dette skyldes, at trafikken vil være så begrænset, at støvdæmpning ikke vil være 

relevant. Hvis der mod forventning skulle vise sig behov for støvdæmpende foranstaltning på 

vejen i form af tilførsel af vand, vil der ikke blive gennemført støvdæmpning nærmere end i en 

afstand på 500 m fra saltsøer og saltsletter.  

 

Det kunne i teorien tænkes, at der ville være behov for rydning af sne på den strækning, som 

omfatter saltsøer og saltsletter. Havnen vil i al overvejende grad alene blive benyttet i de perio-

der, hvor fjorden er isfri, hvorfor sneen med stor sandsynlighed vil være smeltet på det tids-

punkt, og der vil være en begrænset mængde sne om efteråret, inden isen lukker fjorden. Dertil 

kommer, at området omkring Kangerlussuaq er meget snefattigt. Der forventes derfor ikke be-

hov for rydning af sne på vejen, hvorfor en evt. snerydning vurderes ikke at ville påvirke forhol-

dene ved saltsøer og saltsletter.  

 

Skibe, der besejler havnen, vil sejle med forholdsvis lav hastighed især i forhold til de småbåde, 

der allerede i dag i et betydeligt omfang sejler i fjorden. Støjpåvirkningen fra skibene, også set i 

forhold til antallet af skibe til havnen, vil derfor være meget begrænset. Erfaringerne fra Dan-

mark, i forhold til evt. påvirkning af sæler fra sejlads med store skibe, er, at sælerne er gode til 

at tilpasse sig, hvorfor sæler ofte ses helt inde i havne, der besejles af skibe. Den begrænsede 

sejlads til den nye havn vurderes derfor alene at have en ubetydelig påvirkning af en mulig be-

stand af plettet sæl i fjorden.  

 

6.2.6 Kumulativ effekt 

Der er planer om at anlægge en naturvej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Naturvejen er plan-

lagt til at dreje fra vejen ca. halvejs mellem masteområdet ved Kelly Ville og den ønskede havn.  

 

Med en gennemførelse af begge projekter vurderes det, at den planlagte naturvej vil medføre en 

mindre øgning i trafikken på den første del af vejen mellem Kelly Ville og Brayasø. En etablering 

af naturvejen vil medføre en vis yderligere forstyrrelser for områdets rensdyr og moskus. 

 

6.2.7 Afværgende foranstaltninger 

Særligt i området omkring saltsøerne og de saltholdige sletteområder skal det sikres, at vejen 

anlægges på en måde, så den hydrologiske sammenhæng i området ikke forstyrres. Det skal 

derfor sikres, at den lokale overfladeafstrømning i området også fungerer efter at vejen er an-

lagt. Der kan i den forbindelse blive behov for, at der føres en række dræn under vejen samt 

sikre, at vandet på den nedstrøms side af vejen ledes ud over terræn igen. 

 

Dette vil samtidig sikre at eventuelt spild af olie eller andre miljøfremmede stoffer ikke løber di-

rekte til saltsøerne i området, men skal sive ud over et større område, før det når søerne. 
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I forbindelse med etablering af vejen er det helt afgørende, at der ikke hentes materialer inden-

for de meget værdifulde saltsletter, og at etablering af vejen gennem saltsletten mellem Hundesø 

og Brayasø sker, så der opstår mindst mulige påvirkning i forbindelse med vejanlægget. Vejforlø-

bet skal derfor etableres med minimal udstrækning, og der må ikke køres uden for vejen i forbin-

delse med etablering af vejen. 

 

Det er også afgørende, at vejen placeres, så afstanden til saltsøerne bliver maksimal, og så 

strækningen gennem saltsletterne minimeres mest muligt. 

 

Af hensyn til forstyrrelserne af dyrelivet i forbindelse med jagt og almindelig kørsel bør det sam-

tidig overvejes at indføre et forbud mod ATV-kørsel udenfor vejen.  

 

For at begrænse påvirkningen fra spild af f.eks. olie eller andre produkter opstilles der skilte ved 

indkørslen til saltsletterne. På skiltene anføres, at der ikke må efterlades affald i området, og at 

Qeqqata Kommunia (med anført telefonnummer) skal kontaktes, hvis der skulle ske spild. Kom-

munen opbygger et beredskab i Kangerlussuaq, der kan håndtere og rydde op efter evt. uheld. 

 

Der må ikke gennemføres sprængning med anvendelse af kvælstofholdige sprængstoffer nærme-

re end 1 km fra saltsøer og saltsletter.  

 

Der må ikke gennemføres støvdæmpning ved saltsøerne og i saltsletterne samt inden for en af-

stand af 500 m fra disse.  

 

Der gennemføres ikke indvinding af materialer inden for en afstand på 1 km fra saltsøerne og 

saltsletterne. 

 

I god tid forinden der gennemføres aktiviteter, der medføre undervandsstøj, opstilles sælpinger, 

Sælpingerne skal være aktive indtil de støjende aktiviteter ophører.  

 

6.2.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set medfører de ovenstående vurderinger følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg 

og drift af projektet.  
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Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Klippe og 

barmark 

Lille Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille 

Fjeldhede Mellem Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Fjeldmark Mellem  Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Pilekrat Mellem Lokal Stor 

 

Vedvaren-

de 

Mindre 

Ferske søer Lille Lokal  Stor  Midlertidig Mindre  

Saltsøer  Mellem Lokal Stor  Midlertidig Moderat 

Saltslette Stor Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Moderat 

Kær Lille Lokal Stor 

 

Vedvaren-

de 

Lille 

Vandløb Lille  Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille 

Kyst 

(strandover-

drev) 

Lille Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille  

Fugle  Lille Lokal  Stor  Kortvarig Mindre 

Pattedyr Moderat Lokal Stor 

 

Kortvarig Mindre 

/moderat 

Tabel 6-4. Vurdering fra påvirkning af naturen i anlægs- og driftsfasen. 

 

Kvaliteten af de tilgængelige data. 

Der er ikke gennemført en detaljeret undersøgelse af, hvor materialerne til vejen kan indvindes 

fra samt det mere præcise omfang af sprængningsarbejderne langs kysten m.m. er ikke fastlagt. 

Der er dermed en række usikkerheder, som kan medføre et behov for yderligere viden om natur-

grundlaget i området, hvis anlægsarbejderne medfører påvirkning af områder, der ikke er under-

søgt i forbindelse med de gennemførte feltundersøgelser. 

 

Miljøemne Vurdering af de tilgængelige data 

Vegetation og 

naturtyper 
God 

Der er udført feltundersøgelser i området og det vur-

deres, at der er en god viden om naturtyperne og 

vegetationstyperne i området. 

Pattedyr Tilstrækkelig 
Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og doku-

menteret viden. 

Fugle Tilstrækkelig 
Der findes spredte data, enkelte feltforsøg og doku-

menteret viden. 

Tabel 6-5. Vurdering af kvalitet af tilgængelige oplysninger og data. 
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6.3 Strømning og sedimentation 

6.3.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget for beskrivelsen stammer fra gennemførte baggrundsundersøgelser primært ”Seismi-

ske undersøgelser for havneprojekt i Kangerlussuaq”12. I denne rapport er der gennemført en 

omfattende kortlægning af forholdene i fjorden uden for og omkring den fremtidige havn. 

 

6.3.2 Eksisterende forhold 

Området henligger som uberørt natur. 

 

6.3.3 Fremtidige forhold 

Der vil blive etableret en havn i henhold til beskrivelsen af projektet i afsnit 4.1. 

 

6.3.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Det forventes, at havnen etableres med en ydre afgrænsning af en spuns. Spunsen er ikke tæt, 

hvorfor der vil blive tilført fjorden en mindre mængde sedimenter i forbindelse med opfyldning af 

området bag spunsen. Spunsen vil med tiden blive delvist tætnet af sediment i låsene, hvorfor 

udsivningen vil blive mindre og mindre med tiden. Det må også forventes, at øvrige anlægsar-

bejder ved siden af spunsen samt etablering af vejen langs fjorden kan medføre udledning af 

sedimenter til fjorden. Der bliver i dag tilført fjorden store mængder sediment fra afsmeltning af 

indlandsisen, hvilket er meget tydeligt ved den eksisterende havn. Der vil derfor være tale om en 

meget begrænset forøgelse af sediment i fjorden i forbindelse med etablering af havnen.  

 

I henhold til de ovenfor nævnte seismiske undersøgelser er vanddybden umiddelbart uden for 

den fremtidige havn målt til 25 m stigende til over 200 m i kort afstand fra kysten. Der er en 

tidvandsforskel i Grønland på op til 4 m, hvilket sammen med tilførsel af vand fra elve vil medfø-

re en betydelig strømhastighed i fjorden. I ydre dele af andre fjorde i Grønland er set en ha-

stighed på op til 10 knob som følge af tidevand. 

 

På baggrund af den begrænsede mængde sediment, som vil blive tilført i forbindelse med an-

lægsarbejderne samt den store vanddybde og den store vandhastighed i fjorden, forventes tilfør-

sel af sediment i forbindelse med gennemførelse af projektet ikke at få betydning for forholdene i 

fjorden.  

 

Havnen placeres på en lille halvø, hvilket potentielt kunne påvirke strømningsforholdene. Set i 

lyset af dybdeforholdene i fjorden forventes den meget lille reduktion af tværsnittet af fjorden 

dog ikke at få betydning for strømningen i fjorden.  

 

6.3.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Spunsen vil som nævnt efterhånden blive mere og mere tæt, hvorfor udstrømning af sediment 

gennem spunsen med tiden vil blive reduceret. Det må forventes, at regnvand og tøbrud vil skyl-

le sediment, der aflejres på havnearealet og vejen, ud i fjorden. 

 

Der vil dog være tale om meget begrænsede mængder sediment, som sammen med de ovenfor 

beskrevne forhold i fjorden ikke forventes at ville medføre nogen påvirkning af fjorden. 

 

6.3.6 Kumulativ effekt 

Der er ikke kendskab til andre aktiviteter i nærheden, der kan have kumulative effekter på pro-

jektet. 

 

6.3.7 Afværgende foranstaltninger 

Der iværksættes ikke afværgende foranstaltninger. 

                                                
12 Seismiske undersøgelser for havneprojekt i Kangerlussuaq. Teknisk rapport, Center for Arktisk Teknologi, Institut for byggeri og 

anlæg, 2013 
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6.3.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn.  

 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Hydrologi Ingen Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ingen 

Sedimentati-

on 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Tabel 6-6. Vurdering fra påvirkning af strømning og sedimentations om følge af gennemførelse af pro-
jektet. 

 

 

God 
Der er gennemført omfattende seismiske undersøgelser af fjorden ud for 

den fremtidige havn, hvorfor forholdene i fjorden er velkendte. 

Tabel 6-7. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning af sediment og strømning som følge af 
projektet.. 

 

6.4 Trafik 

6.4.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget for vurderingerne er kendskab til den hidtidige trafik til havnen i Kangerlussuaq i form 

af krydstogt- og fragtskibe. 

 

Der vil alene være trafik i den periode, hvor det er muligt at besejle havnen, hvorfor der kun er 

foretaget en vurdering af trafikken i denne periode af året.  

 

6.4.2 Eksisterende forhold 

Da passagerer og gods i dag ilandsættes i den eksisterende havn ved Kangerlussuaq, er der på 

nuværende tidspunkt ikke trafik på den strækning, hvor projektet ønskes gennemført. 

 

6.4.3 Fremtidige forhold 

Der vil i fremtiden blive ilandsat passagerer og gods på den nye havn, hvilket vil medføre trafik 

på den nye vej. 

 

6.4.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Det forventes, at materialer til etablering af vejen vil blive indvundet på strækningen. Der vil 

derfor kun i begrænset omfang blive trafik med byggematerialer til vejen. Der skal anvendes 

maskiner til etablering af vej og havn, og de vil i et vist omfang blive kørt til området sandsynlig-

vis fra den eksisterende havn eller fra Kangerlussuaq. 

 

Materialer til etablering af havnen forventes sejlet til byggepladsen, byggeriet vil derfor kun med-

føre begrænset trafik på land.  

 

6.4.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Som tidligere omtalt kan antallet af passagerer i et krydstogtskib variere fra omkring 100 på de 

mindre skibe til omkring 1.200 på de største, som i dag besejler Grønland. Der er hidtil anløbet 

35-40 krydstogtskibe om året til havnen i Kangerlussuaq. Hvis det antages, at etablering af hav-

nen vil medføre, at der anløber op til 50 krydstogtskibe om året, og at krydstogtskibene vil anlø-

be havnen over en 6 måneders periode, vil der i gennemsnit anløbe et krydstogt skib hver 4. 
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dag. Hvis et krydstogtskib medfører i gennemsnit 300 passagerer, og en bus kan medføre 40 

passagerer, vil anløb af et krydstogtskib medføre 8-10 kørsler med busser. Der findes allerede i 

dag kapacitet i Kangerlussuaq til samtidig transport af op til omkring 300 personer, og da det må 

formodes, at tømning og returnering af passagerer vil ske samtidigt, vil der blive op til 2 x 10 

kørsler om dagen i det tidsrum, hvor der ligger et krydstogtskib ved kaj.  

 

RAL ilandsatte 340 TEU (1 TEU svarer til en 20” container) i 2015. En lastbil med anhænger kan 

medføre 4 TEU (4 stk. 20” eller 2 stk. 40” containere). Ilandsætning af 340 TEU vil derfor medfø-

re 85 transporter i løbet af sommerhalvåret eller omkring 1 transport hver 2. dag i gennemsnit.  

I de lange perioder, hvor det ikke er muligt at besejle havnen, vil der ikke forekomme trafik af 

betydning.  

 

Ud over trafik i forbindelse med anløb af et krydstogtskib eller et containerskib må det forventes, 

at vejen vil blive anvendt i forbindelse med turisters besigtigelse af saltsøerne samt i forbindelse 

med bærplukning og jagt. Trafikken i den forbindelse må dog formodes at have et meget be-

grænset omfang.  

 

Som det fremgår af ovenstående, vil der blive tale om en meget begrænset mængde trafik, selv i 

de korte perioder, hvor skibe anløber havnen. Det vurderes derfor, at den trafikale belastning af 

omgivelserne vil være meget begrænset. 

 

6.4.6 Kumulativ effekt 

I forbindelse med etablering af en vej til Sisimiut vil der forekomme kumulativ effekt. Der vil 

imidlertid være tale om en meget begrænset mængde trafik, hvorfor den kumulative effekt ikke 

vurderes at være betydende.  

 

6.4.7 Afværgende foranstaltninger 

Påvirkningen vurderes at være så begrænset, at der ikke iværksættes afværgende foranstaltnin-

ger.  

 

6.4.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set vurderes projektet at medføre følgende påvirkninger ved anlæg og drift af vej og 

havn.  

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Anlæg af 

havn og vej 

Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Drift af havn 

og vej 

Lille Lokal Stor Midlertidig Mindre 

Tabel 6-8. Vurdering fra påvirkning af trafik som følge af gennemførelse af projektet. 

 

Stor 

Det nuværende antal anløb af krydstogt- og containerskibe kendes, hvor-

for det er et godt grundlag for at skønne den fremtidige trafik, hvis pro-

jektet gennemføres. 

Tabel 6-9. Vurdering af datagrundlag for den trafikale belastning som følge af projektet. 
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6.5 Støj, vibrationer og emissioner 

6.5.1 Forudsætninger og grundlag 

Vurderingerne er foretaget på baggrund af et generelt kendskab til de anvendte maskiner til 

etablering af vej og havn samt de køretøjer, som forventes anvendt i forbindelse med anvendelse 

og drift af anlægget. 

 

Anlægget forventes alene at være i drift i de perioder, hvor det er muligt at besejle havnen, 

hvorfor vurderingen af påvirkningen af støj, vibrationer og emissioner kun er foretaget for denne 

periode af året.  

 

Påvirkning af naturen på land med støj og vibrationer i nærheden af projektet behandles i afsnit 

6.2. 

 

Det kan ikke udelukkes, at der kan være behov for undervandssprængning eller ramning af 

spuns. Denne aktivitet vil medføre udbredelse af undervandsstøj, hvilket kan påvirke en evt. 

bestand af sæler. 

 

6.5.2 Eksisterende forhold 

Der findes ingen vej og havn i dag, og der gennemføres ingen aktiviteter i området ud over van-

dring, jagt og samling af bær. Der forekommer i dag derfor kun støj i meget begrænset omfang 

og i praksis ingen vibrationer og emissioner.  

 

6.5.3 Fremtidige forhold 

Når projektet er gennemført vil der forekomme støj, vibrationer og emissioner på vejen fra tra-

fikken til og fra havnen og i forbindelse med håndtering af passagerer og gods på havnen. 

 

6.5.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

I forbindelse med etablering af vejen vil der forekomme støj, vibrationer og emissioner fra an-

lægsarbejderne herunder fra indvinding af materialer til etablering af vejen. De anvendte maski-

ner er typegodkendte, hvorfor støj og emissioner herfra er af et godkendt omfang. Anlægsarbej-

derne vil flytte sig i takt med, at vejen etableres, hvorfor det enkelte område kun udsættes for 

støj i en begrænset periode. Anlægsarbejderne gennemføres i et stort område, hvorfor turister 

let vil kunne finde et område, hvor de ikke udsættes for støj.  

 

Sprængning af fjeld i forbindelse med etablering af vej og havn vil medføre støj. Der vil dog være 

tale om en kortvarig aktivitet. Baglandet og højfjeldet vil i et vist omfang være skærmet af de 

stejle skråninger langs fjorden. 

 

I forbindelse med evt. sprængning af fjeld under vandoverfladen eller ramning af spuns vil der 

fremkomme støj under vandet. Der findes måske en bestand af sæler i fjorden. Denne bestand er 

dog ikke dokumenteret. Ud over muligheden for sæler er der ikke konstateret andre vandlevende 

pattedyr i fjorden.  

 

6.5.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Støj, vibrationer og emissioner vil i driftsfasen stamme fra kørsel på vejen og i forbindelse med 

vedligehold af konstruktionerne. Påvirkningen vil stamme fra køretøjer og maskiner, som er ty-

pegodkendte, hvorfor der vil være tale om en acceptabel påvirkning. 

 

Skibe, der besejler havnen, vil medføre forurening af luften. Der er tale om en emission, som er 

vurderet acceptabel i forbindelse med godkendelsen af de aktuelle skibe. Der ud over skal skibe-

ne sejle omkring 10 km kortere end i dag, hvorfor omfanget af emissioner vil blive reduceret i 

forhold til de nuværende forhold.   
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6.5.6 Kumulativ effekt 

Der kan på en kortere strækning være kumulativ effekt fra en vej mellem Kangerlussuaq og Si-

simiut, hvis en sådant etableres. Da trafikken som følge af de to projekter er begrænset, vil den 

kumulative effekt også være begrænset.  

 

6.5.7 Afværgende foranstaltninger 

Hvis det bliver nødvendigt at gennemføre sprængninger under vandet vil der bliver opstillet sæl-

pinger i god tid inden sprængningerne gennemføres for, at påvirkningen af evt. sæler minimeres. 

Der ud over iværksættes ikke afhjælpende foranstaltninger.  

 

6.5.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Støj, vibrati-

on og emis-

sioner i an-

lægsfasen 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Støj, vibrati-

on og emis-

sioner i 

driftsfasen 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Tabel 6-10. Vurdering fra påvirkning af støj, vibrationer og emissioner. 

 

God 
Den fremtidige påvirkning fra støj, vibrationer og emissioner kendes for-

holdsvist godt. 

Tabel 6-11. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning fra støj, vibrationer og emissioner. 

 

6.6 Visuelle og rekreative forhold samt kulturhistoriske interesser 

6.6.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget for beskrivelsen stammer fra planer for området samt en besigtigelse foretaget i for-

bindelse med gennemførelse af forundersøgelser13 og feltarbejde14 samt fra oplysninger indhentet 

fra Nunagis.  

 

6.6.2 Eksisterende forhold 

Der findes ikke i dag anlæg i området. Vegetationen er et væsentligt landskabsmæssigt element. 

Landskabet fremstår som velafrundet, med passager af bratte og høje forløb i fjeldet, der skyldes 

de fremtrædende højderygge, der strækker sig fra indlandet ud mod fjorden. 

 

                                                
13 Forundersøgelse. Tracé for vej til ny havn, Kangerlussuaq 2015. Rambøll. 
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Figur 6-23. Terræn med udsigt mod den pynt, hvor kommende havn anlægges. 

 

6.6.3 Fremtidige forhold 

Området vil ændre karakter der, hvor vejen og havnen etableres.  

 

6.6.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen etableres et kajanlæg med en dimension på 60 x 60 meter med tilhørende bagland 

til opbevaring af containere og øvrigt gods dels i bygninger etableret på havnen dels i det fri. Der 

ud over etableres en grusbelagt vej med 2 x 3 meter kørebane med ½ meter rabat i begge sider. 

På begge sider af vejen, udvindes sten- og grusmaterialer til etablering af vej. Flere steder er der 

fjeld, der vil kræve udsprængninger. Der vil forekomme kørsel af maskiner og bevægelse af ar-

bejdere, som kan ses fra fjordsiden af såvel passagerer som personale fra krydstogtskibe og 

medarbejdere på RAL-skibe i forbindelse med deres passage af arbejdsområdet.  

 

Der vil være tale om en meget lille havn og en smal grusvej, og anlægsarbejdet vil blive gen-

nemført i et meget begrænset område og over en forholdsvist kort periode. Der vil derfor være 

tale om en meget begrænset visuel påvirkning i anlægsfasen. 

 

Der er ikke gennemført arkæologiske undersøgelser af området. Det forventes ikke, at der er 

kulturhistoriske levn i højfjeldet, da de normalt ikke findes her. I henhold til Nunagis 

(http://www.nunagis.gl/da/) findes der i det område, hvor der vil blive etableret en nedkørsel fra 

højfjeldet og hvor havneanlægget ønskes etableret, et gammelt bosted for saqqaq-kulturen. Den 

præcise placering af bostedet kendes ikke, men der vil inden anlægsarbejderne påbegyndes blive 

gennemført en arkæologisk feltundersøgelse for at fastlægge evt. kulturhistoriske fund i området. 

Evt. anvisninger i denne undersøgelse vil blive indarbejdet i projektet.  

 

6.6.5 Påvirkninger i driftsfasen 

I driftsfasen vil anlægget visuelt påvirke personer, der benytter området til f.eks. bærsamling, 

vandring og jagt. Påvirkningen består af en visuel påvirkning af havnen og vejen og den tilknyt-

tede trafik. Vejen og havnen samt de områder, hvor det kan blive aktuelt at udvinde byggemate-

rialer vil have en meget begrænset udstrækning i det samlede landskabsbillede. Der ud over vil 

anlægget kun blive anvendt i en del af året, og i denne periode i meget begrænset omfang.  

 

Kangerlussuaqs natur er kendetegnet ved høje fjelde og en bred fjord, og driften af havne og 

vejanlæg vil derfor have lille visuel påvirkning i denne sammenhæng.  
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I driftsfasen vil der være en positiv indvirkning på de rekreative forhold, da tilgængeligheden til 

den nærliggende natur forbedres i forhold til i dag med etablering af det nye vejtracé.  

 

6.6.6 Kumulativ effekt 

Bortset fra den korte strækning, hvor der er sammenfald mellem nærværende projekt og en evt. 

vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, vil der ikke være andre visuelle påvirkninger, rekreative 

forhold eller kulturhistoriske interesser, der vil have kumulativ effekt med nærværende projekt. 

 

6.6.7 Afværgende foranstaltninger 

Set i lyset af den begrænsede visuelle påvirkning, vil der ikke blive iværksat afværgende foran-

staltninger. Anvisninger i forbindelse med evt. kulturhistoriske fund vil blive fulgt. 

 

6.6.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Visuelle  Mindre Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Rekreative Stor Lokal Stor Vedvaren-

de 

Moderat 

Kulturhisto-

rie 

Ingen Lokal Stor Ingen Ingen 

Tabel 6-12. Vurdering fra påvirkning af visuelle og rekreative forhold samt kulturhistoriske interesser. 

 

Tilstrækkelig 
Projektet kendes, og evt. anvisninger i forbindelse med fund af kulturhi-

storiske interesser vil blive fulgt. 

Tabel 6-13. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning af visuelle og rekreative forhold samt 
kulturhistoriske interesser. 

 

6.7 Spildevand, overfladevand og grundvand 

6.7.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget for beskrivelsen stammer fra de normale principper for etablering af vejanlæg og 

havne i Grønland, samt fra håndtering af spildvand på skibe. 

 

6.7.2 Eksisterende forhold 

Der er ingen eksisterende anlæg på stedet.  

 

6.7.3 Fremtidige forhold 

Der vil blive etableret en vej og en havn som tidligere beskrevet i afsnit 4.4. 

 

6.7.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Der vil forekomme sanitært spildevand i forbindelse med drift af arbejdspladsen. Spildevand 

håndteres i henhold til ”Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre”. 

 

Der kan forekomme læk fra maskinerne. Der vil dog være tale om mindre mængder, og spild vil 

blive opsamlet og håndteret som affald, hvorfor der ikke vil forekomme nogen væsentlig påvirk-

ning af overfladevand, grundvand eller følsom natur. Der vil blive etableret rørføring under vejen 

sådan, at den naturlige afstrømning af overfladevand ikke ændres. 
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Der anvendes sprængstof til at bortsprænge fjeld og til at producere de sprængsten, som skal 

bruges til etablering af vej, havn og bagland. En del af sprængstoffet består af kvælstof, der er et 

næringsstof. Tilførsel af kvælstof kunne potentielt påvirke omgivelserne sådan, at de økologiske 

forhold blev ændrede. Efterfølgende er foretaget en beregning af hvilke mængder kvælstof, der 

forventes at blive frigivet i forbindelse med gennemførelse af projektet. Det antages i den forbin-

delse, at den samlede mængde sprængsten kan fremskaffes ved etablering af vejen fra højfjeldet 

til havnen. Det antages endvidere, at den anvendte mængden sprængstof i forbindelse med 

etablering af vejen i fjeldet er forsvindende, lige som der alene vil blive anvendt mindre mæng-

der sprængstof på de enkelte steder. 

 

Der anvendes typisk ca. 0,6 kg sprængstof pr. kubikmeter fjeld, der bortsprænges15. Der skal 

sprænges 30.000 m3 fjeld. Det betyder, at der skal anvendes omkring 18 ton sprængstof. 

Sprængstof består af 33 % kvælstof. 
 

Mængden af ueksploderet materiale udgør normalt 1-2 % af den samlede mængde sprængstof. 

Spildet varierer alt efter sprængningen. Et konservativt skøn af et spild på 3 % er derfor anvendt 

i de videre beregninger. Kvælstof i sprængstoffet består af nitrat (NO3
-) og ammoniak 

(NH4
+/NH3). Disse salte er meget vandopløselige, og vil derfor udvaskes til omgivelserne, hvis de 

tilføres vand. Et spild på 3 % svarer til omkring 540 kg ueksploderet materiale. Med et indhold på 

33 % kvælstof i det ueksploderede materiale svarer det til, at ca. 180 kg kvælstof frigives for 

hele projektet. En del af ammoniakken vil afdampe som en gas og opløses i luften. Den resteren-

de mængde vil opløses i vand, som vil befindes sig i området. Hvor meget kvælstof, der vil af-

dampe og hvor meget, der vil blive opløst i vand, kan der ikke siges noget om på nuværende 

tidspunkt.  

 

En person antages normalt at udlede ca. 4,4 kg kvælstof om året i spildevandet. Udledning af 

180 kg kvælstof svarer derfor til udledningen et år fra ca. 40 personer. Udledningen fra Kanger-

lussuaq vil svarer til omkring 3 ton under forudsætning af 700 beboere i byen. Den udledte 

mængde sprængstof i forbindelse med etablering af havnen er derfor forsvindende i forhold til 

den mængde, der udledes fra Kangerlussuaq.  

 

Fjeldet ligger de fleste steder umiddelbart under terræn, hvorfor der kun i meget begrænset om-

fang findes grundvand i området. 

 

6.7.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Hvis der etableres mandskabsfaciliteter på havnen, vil evt. spildevand fra disse blive opsamlet i 

samletanke, hvorfra det vil blive transporteret til Kangerlussuaq, hvor det vil blive håndteret. 

 

Overfladevand fra havn og bagland vil blive afledt over kajkanten til fjorden eller direkte til fjor-

den som overfladevand. 

 

Skibe, der besejler den nye havn, vil opsamle sanitært spildevand, som ikke tilledes fjorden, 

hvorfor gennemførelse af projektet ikke vil forøge påvirkningen af spildevand fra skibene.  

 

Krydstogtskibe anvender i meget begrænset omfang ballastvand, men det kan ikke udelukkes, at 

skibene vil losse ballastvand i det marine miljø ud for fjorden. Losning af ballastvand kan medfø-

re, at der tilføres arter til det marine miljø, som er fremmede for det pågældende miljø.  

 

For at minimere risikoen for introduktion af sådanne "fremmede" arter, er der udarbejdet en in-

ternational standard (BWM – Ballast Water Management) af den internationale organisation In-

ternational Maritime Organisation (IMO). Konventionen fastlægger, at der skal installeres et sy-

stem for håndtering af ballastvand i form af rensning om bord på skibene, før vandet losses. 

Formålet er at minimere risikoen for introduktion af "fremmede" arter til havmiljø.  

                                                
15 Rambøll. 2013. A new ruby mine at Aaqqaluttoq, nitrogen load to the environment by mine blastning.  
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Forudsat, at skibe følger den ovenfor nævnte konvention, vurderes risikoen for introduktion af 

"fremmede" arter til det marine miljø i fjorden at være meget lavt. 

 

Containerskibe må formodes at læsse mere eller mindre det samme antal containere, som losses. 

Dette må derfor også formodes, at behovet for håndtering af ballastvand i fjorden vil være be-

grænset eller ikke eksisterende. Der ud over sejler containerskibe i et begrænset farvand og de 

skal overholde den ovenfor nævnte konvention, hvorfor risikoen ved containerskibes håndtering 

af ballastvand vurderes at være minimalt.   

 

6.7.6 Kumulativ effekt 

Der findes så vidt vides ikke projekter i området, som projektet kan have kumulativ effekt med.  

 

6.7.7 Afværgende foranstaltninger 

Der vil på arbejdspladsen befinde sig udrustning til opsamling og opbevaring af evt. forurening 

herunder forurenet jord. Tankanlæg til brændstof vil være dobbeltvæggede og blive opstillet på 

plan og tør bund evt. i en tankgård. 

 

Spildevand vil blive håndteret i henhold til anvisningerne i ”Retningslinjer for håndtering af affald 

fra midlertidige feltlejre”. 

 

Evt. spildevand fra bygninger på havnen vil blive opbevaret i samletanke hvorfra det køres til 

Kangerlussuaq til videre behandling. 

 

Ballastvand forudsættes behandlet i henhold til den internationale standard (BWM – Ballast Water 

Management). 

 

6.7.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Spildevand Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Minimal  

Overflade-

vand 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Minimal  

Grundvand Ingen Ingen Lille Vedvaren-

de 

Ingen 

Tabel 6-14. Vurdering fra påvirkning støj, vibrationer og emissioner.. 

 

 

God Projektet og forholdene i området kendes godt.  

Tabel 6-15. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkningen fra støj, vibrationer og emissioner. 

 

6.8 Affald og affaldshåndtering 

6.8.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget stammer fra en besigtigelse af området. 

 

6.8.2 Eksisterende forhold 

Der er i dag ikke anlæg i området og der håndteres derfor ikke affald. 
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6.8.3 Fremtidige forhold 

I forbindelse med etablering af projektet vil der bliver produceret almindeligt husholdningsaffald 

fra arbejdslejrene. Evt. drift af maskiner kan medføre produktion af f.eks. spildolie og lignende 

produkter. Almindeligt vedligehold af maskinerne vil dog blive foretaget andetsteds medens nød-

vendige reparationer vil blive gennemført på stedet. Omfang af reparationer forventes at være 

meget begrænset. 

 

Hvis der etableres bygninger på havnen vil der blive etableret systemer for håndtering af affald i 

henhold til de kommunale affaldsregulativer.  

 

6.8.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Der vil blive genereret affald fra byggepladsen i form af dels husholdningsaffald og f.eks. fraskær 

af byggematerialer. Der ud over kan der forekomme spild af f.eks. brændstof og hydraulikolie. 

 

Affald vil blive håndteret i henhold til anvisninger i ”Retningslinjer for håndtering af affald fra 

midlertidige feltlejre”. Der vil derfor ikke blive efterladt affald på byggepladserne. 

 

Etablering af vejen vil medføre produktion af sprængsten, som anvendes til vejkasse samt i hav-

neanlægget bag spuns. I det omfang alle sprængsten ikke kan anvendes, vil de blive deponeret 

på et passende sted i nærheden af arbejdsområdet.  

 

6.8.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Der vil ikke forekomme affald i driftsfasen, med mindre der etableres bygninger på havnen. Af-

fald fra bygningerne vil blive håndteret i henhold til gældende affaldsregulativer. 

 

Affald fra skibe vil ikke blive bragt i land, men vil blive bragt videre til havne, som har faciliteter 

til at håndtere affaldet.  

 

6.8.6 Kumulativ effekt 

Da affald vil blive indsamlet og fjernet fra området, og da der ikke forekommer aktiviteter i om-

rådet i dag, vil der ikke være kumulativ effekt med aktiviteter i området. 

 

6.8.7 Afværgende foranstaltninger 

Affald vil blive indsamlet og håndteret i henhold til de kommunale affaldsregulativer. Affald fra 

skibe vil blive bragt videre og håndteret i havne, som har faciliteter til at håndtere de relevante 

affaldstyper.  

 

6.8.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Affald Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Tabel 6-16. Vurdering fra påvirkning fra affald. 

 

God Projektet kendes godt 

Tabel 6-17. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning fra affald. 

 



 

Miljøredegørelse  
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6.9 Forurenet jord 

6.9.1 Forudsætninger og grundlag 

Forudsætningen for vurderingen er kendskab til projektet og området. 

 

6.9.2 Eksisterende forhold 

Der er ingen eksisterende anlæg og området består i dag at natur. 

 

6.9.3 Fremtidige forhold 

Projektet vil blive gennemført i henhold til beskrivelsen i afsnit 4.4. 

 

6.9.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Der kan opstå forurening af jord ved læk fra maskiner, hvis f.eks. en hydraulikslange springer 

eller en tank får en læk. Hvis dette skulle ske, vil den pågældende forurening let kunne erkendes, 

og forurenet jord vil blive indsamlet og håndteret som affald i henhold til de kommunale affalds-

regulativer. Den mulige påvirkning vurderes derfor som begrænset. 

 

6.9.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Der kan forekomme havari med køretøjer, som kan medføre forurenet jord i forbindelse med 

anlæg og drift af projektet. Gods på havnen kan lække forurening til fjorden.  

 

6.9.6 Kumulativ effekt 

Ingen, da der ikke forekommer væsentlige aktiviteter i området i dag. 

 

6.9.7 Afværgende foranstaltninger 

Evt. forurening vil blive opsamlet og behandlet i henhold til de kommunale affaldsregulativer. 

 

6.9.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Forurenet 

jord 

Lille Lokal Lille Kortvarig Ubetydelig  

Tabel 6-18. Vurdering fra påvirkning i forbindelse med forurening af jorden. 

 

 

God Projektet og de lokale forhold kendes godt 

Tabel 6-19. Vurdering af datagrundlag for vurdering af risikoen for forurening af jorden. 

 

6.10 Klima 

6.10.1 Forudsætninger og grundlag 

Forudsætningen for vurderingerne er en overordnet vurdering af eksisterende og fremtidige for-

hold. 

 

6.10.2 Eksisterende forhold 

I dag sættes passagerer og gods i land vej hjælp af dels feederskibe dels pramme. En sådan 

proces er forbundet med et vist energiforbrug især fordi sejlads med pramme er meget energi-

krævende. 
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6.10.3 Fremtidige forhold 

Der etables en havn og vej som beskrevet i afsnit 4.4.  

 

6.10.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der blive anvendt brændstof i forbindelse med etablering af projektet. Der vil 

blive anvendt materiel, som er typegodkendt, hvorfor forbruget ved anvendelse af den enkelte 

maskine vil være af et tilladt omfang. 

 

6.10.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Efter havnen er etableret, vil passagerer og gods kunne ilandsættes umiddelbart, hvilket vil med-

føre et reduceret energiforbrug i forhold til i dag. Der ud over vil containerskibe ligge betydeligt 

kortere tid i forbindelse med håndtering af gods, og da skibene har en del hjælpemaskiner, som 

vil køre under hele processen, vil energiforbruget under en denne proces også være lavere end i 

dag. Der ud over skal skibene ikke sejle så langt som i dag, idet havnen etableres ca. 10 km ude 

i fjorden. 

 

På den anden side, skal passagerer og gods transporteres knapt 15 km længere på vejen i for-

hold til i dag.  

 

Det er ikke muligt at vurdere, om der samlet set vil bliver forbrugt mere eller mindre brændstof 

efter projektet er gennemført, og dermed om påvirkningen af klimaet vil blive større eller mindre 

end i dag. Ændringen vurderes dog i alle tilfælde at være begrænset. 

 

6.10.6 Kumulativ effekt 

Der er ikke kendskab til projekter i området, som kunne tænkes at have kumulativ effekt med 

nærværende projekt, idet klimapåvirkningen fra et evt. ATV-spor vurderes at være ubetydelig. 

 

6.10.7 Afværgende foranstaltninger 

Der gennemføres ikke afhjælpende foranstaltninger. 

 

6.10.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Anlæg Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Drift Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Tabel 6-20. Vurdering fra påvirkning af klimaet. 

 

 

Tilstrækkelig 
Der er et godt kendskab til de aktiviteter, der skal gennemføres men et 

begrænset kendskab til de maskiner, som tænkes anvendt.  

Tabel 6-21. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning af klimaet. 

 

 

 



 

Miljøredegørelse  

 

 

 

 
 
 

  

78 af 86 

6.11 Materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed 

6.11.1 Forudsætninger og grundlag 

I ”Kangerlussuaq ny havn”16 er foretaget en vurdering af de socioøkonomiske forhold og dermed 

de materielle goder, som projektet kan forventes at ville medføre. 

 

Projektet forventes ikke at få indflydelse på befolkningens sundhed.  

 

6.11.2 Eksisterende forhold 

Turister besøger i dag Kangerlussuaq dels i forbindelse med ture til f.eks. indlandsisen dels når 

der skal skiftes passagerer på krydstogtskibene. 

 

6.11.3 Fremtidige forhold 

I henhold til ”Kangerlussuaq ny havn” 13 forventes projektet at medføre, at et yderligere antal 

krydstogtskibe vil anløbe Kangerlussuaq, hvilket vil medføre en yderligere omsætning i både 

Kangerlussuaq og Grønland som sådan. Den øgede omsætning vil med stor sandsynlighed også 

medføre beskæftigelse af et yderligere antal personer.  

 

6.11.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

Gennemførelse af projektet vil medføre anlægsaktiviteter, som vil resultere i beskæftigelse af et 

antal personer fra dels Kangerlussuaq dels fra andre steder i Grønland.  

 

6.11.5 Påvirkninger i driftsfasen 

Som tidligere omtalt forventes gennemførelsen af projektet at ville øge beskæftigelsen i Grøn-

land. 

 

6.11.6 Kumulativ effekt 

Hvis etablering af ATV-sporet gennemføres samtidigt med nærværende projekt kan det få en 

mindre kumulativ effekt.  

 

6.11.7 Afværgende foranstaltninger 

Der gennemføres ikke afhjælpende foranstaltninger. 

 

6.11.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Materielle 

goder 

Lille Lokal/ regio-

nal 

Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Socioøko-

nomiske for-

hold 

Lille Lokal/ regio-

nal 

Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Sundhed Ingen Lokal/ regio-

nal 

Lille Vedvaren-

de 

Ingen 

Tabel 6-22. Vurdering fra påvirkning af materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed. 

 

God 
Der er gennemført en vurdering af de mulige påvirkninger, som er afrap-

porteret i en rapport.  

Tabel 6-23. Vurdering af datagrundlag for vurdering af påvirkning af materielle goder, socioøkonomiske 
forhold og sundhed.  

                                                
16 Kangerlussuaq ny havn, 2014. Rambøll 
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6.12 Råstoffer 

6.12.1 Forudsætninger og grundlag 

Grundlaget for vurderingerne er en vurdering af de materialetyper, der forventes anvendt i for-

bindelse med realisering af projektet.  

 

6.12.2 Eksisterende forhold 

Der anvendes alene brændstof i forbindelse med de eksisterende forhold. Der sker oprensning af 

indsejlingen til den eksisterende havn, og der anvendes brændstof i forbindelse med uddybning 

af sejlrende og havn med jævne mellemrum. 

 

6.12.3 Fremtidige forhold 

Der vil også i fremtiden blive anvendt brændstof i forbindelse med håndtering og transport af 

passagerer og gods. 

 

6.12.4 Påvirkninger i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der blive anvendt materialer i forbindelse med etablering af vejen. Det forven-

tes, at materialerne kan indvindes i selve vejforløbet eller i grusgrave i umiddelbar nærhed af 

vejen. I forbindelse med sprængning af fjeld vil der blive anvendt sprængstoffer. Sprængsten vil 

blive nedknust til en størrelse, så de kan finde anvendelse i projektet.  

 

I forbindelse med etablering af havnen vil der blive anvendt spuns, beton, armering, belægning 

og andre almindelige materialer i forbindelse med etablering af havnen. Der er tale om en mindre 

havn, hvorfor der alene vil blive anvendt begrænsede mængder materialer. I forbindelse med 

opfyld bag spunsen og etablering af havnearealer, vil der blive anvendt nedknust sprængsten 

samt grus og sten, der indvindes i området.  

 

6.12.5 Påvirkninger i driftsfasen 

I forbindelse med driften af anlægget vil der bliver anvendt brændstof samt mindre mængder 

materialer i forbindelse med vedligehold af vej og havn. 

 

6.12.6 Kumulativ effekt 

Der er ikke kendskab til projekter, som kan have kumulativ effekt med nærværende projekt, idet 

en evt. etablering af naturvejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil kræve anvendelse af en 

mindre mængde materialer, der indvindes lokalt.  

 

6.12.7 Afværgende foranstaltninger 

Der gennemføres ikke afhjælpende foranstaltninger.  

 

6.12.8 Vurdering af virkninger 

Samlet set forventes projektet at medføre følgende påvirkninger i forbindelse med anlæg og drift 

af vej og havn. 

 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Råstoffer 

anlæg 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Råstoffer 

drift 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Tabel 6-24. Vurdering fra påvirkning af eksisterende og fremtidige forhold i forbindelse med forbrug af 
råstoffer. 
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Tilstrækkelig 
Der er et rimeligt kendskab til typen af de råstoffer, der vil blive anvendt, 

men alene et overordnet kendskab til mængderne.  

Tabel 6-25. Vurdering af datagrundlag for vurdering af anvendelse af råstoffer. 
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7. SAMLET OVERSIGT OVER MILJØPÅVIRKNINGER 

Lokalitet/ 

Emne 

Påvirknings-

grad 

Geografisk 

udbredelse 

Sandsyn-

lighed 

Varighed Konsekven-

ser 

Eksisterende forhold og virksomheder 

Anlæg af vej 

og havn 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Drift af vej og 

havn 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Besejling og sikkerhed 

Grundstødning 

p.gr.a. 

maskinned-

brud   

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Grundstød ved 

indsejlingen 

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Skib-skib kol-

lisioner 

Mellem Regional Meget lille Vedvaren-

de 

Mindre 

Grundstød i 

forbindelse 

med anløb  

Mellem Lokal Mellem Vedvaren-

de 

Mindre 

Person- og 

tingskade i 

forbindelse 

med operatio-

ner i havnen 

Mellem Lokal Mellem Vedvaren-

de 

Mindre 

Naturen 

Klippe og 

barmark 

Lille Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille 

Fjeldhede Mellem Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Fjeldmark Mellem  Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Pilekrat Mellem Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Ferske søer Lille Lokal  Stor  Midlertidig Mindre  

Saltsøer  Mellem Lokal Stor  Midlertidig Moderat 

Saltslette Lille Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Moderat 

Kær Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Lille 

Vandløb Lille  Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille 

Kyst (strand-

overdrev) 

Lille Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Lille  

Fugle Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Pattedyr Moderat Lokal Stor Kortvarig Min-

dre/moderat 

Hydrologi og sedimentation 

Hydrologi Ingen Lokal Stor Vedvaren- Ingen 
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de 

Sedimentation Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Trafik 

Anlæg af havn 

og vej 

Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Drift af havn 

og vej 

Lille Lokal Stor Midlertidig Mindre 

Støj, vibrationer og emissioner 

Støj, vibration 

og emissioner 

i an-lægsfasen 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Støj, vibration 

og emissioner 

i driftsfasen 

Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Visuelle og rekreative forhold samt kulturhistoriske interesser 

Visuelle  Mindre Lokal Stor  Vedvaren-

de 

Mindre 

Rekreative Stor Lokal Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Kulturhistorie Ingen Lokal Stor Ingen Ingen 

Spildevand, overfladevand og grundvand 

Spildevand Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Minimal  

Overfladevand Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Minimal  

Grundvand Ingen Ingen Lille Vedvaren-

de 

Ingen 

Affald 

Affald Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Forurening af jord 

Forurenet jord Lille Lokal Lille Kortvarig Ubetydelig  

Klima 

Anlæg Lille Lokal Stor Kortvarig Ubetydelig 

Drift Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed 

Materielle 

goder 

Lille Lokal/ regio-

nal 

Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Socioøkono-

miske forhold 

Lille Lokal/ regio-

nal 

Stor Vedvaren-

de 

Mindre 

Sundhed Ingen Lokal/ regio-

nal 

Lille Vedvaren-

de 

Ingen 

Råstoffer 

Råstoffer an-

læg 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Råstoffer drift Lille Lokal Stor Vedvaren-

de 

Ubetydelig 

Råstoffer an-

læg 

Lille Lokal Stor Kortvarig Mindre 
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8. MANGLENDE OPLYSNINGER 

Der er gennemført en række undersøgelse af vejforløbet og området, hvor havnen ønskes etable-

ret. Det er på nuværende tidpunkt ikke fastlagt præcist, hvorfra byggematerialer kan fremskaffes 

lokalt, idet det dog antages, at langt den væsentligste mængde kan indvindes i selve sporet. Det 

vurderes dog, at manglen på præcise oplysninger herom ikke ændrer på vurdering af miljøpå-

virkningerne. 

 

Det vides ikke, om der findes sæler i fjorden. Anvendelse af sælpinger i forbindelse med eventu-

elle sprængninger vil dog sikre, at en evt. bestand ikke vil blive påvirket væsentligt.  

 

Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes nøjagtigt, i hvilket omfang havnen vil blive an-

vendt af krydstogtskibe. Den gennemførte vurdering omfatter en forøgelse af skibstrafikken på 

op til 20 % i forhold til i dag (37 krydstogtskibe har anløbet Kangerlussuaq indtil d.d. i 2017). Det 

vurderes dog, at det manglende kendskab ikke vil påvirke vurderingen af de mulige påvirkninger 

fra projektet, da selv en væsentlig forøgelse af antallet i forhold til i dag ud over den vurderede 

forøgelse på op til 20 % ikke vil ændre på den vurderede miljøpåvirkning fra gennemførelse af 

projektet. Skibstrafikken vil selv som følge af en væsentlig forøgelse stadigt vil være meget be-

grænset (der vil kun befinde sig meget få skibe samtidigt i en fjord på 180 km), hvorfor der kun 

vil være en ubetydelig miljøpåvirkning som følge af selv en væsentlig procentuel forøgelse trafik-

ken.  
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