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K A P I T E L  1 :
F O R O R D

Qaasuitsup Kommunia i det nordvestlige Grønland har på baggrund af det seneste 
halvandet års prøveboringer i området vest for Diskoøen oplevet en markant stigende 
interesse fra virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen eller gøre brug af 
kommunens arealer, f.eks. til oplag i relation til efterforskningsaktiviteter i området. Det 
forventes på nuværende tidspunkt, at efterforskningsaktiviteterne vil blive øget såvel 
i området vest for Diskoøen som i Baffi  n Bugten. Den øgede aktivitet har medført, at 
Qaasuitsup Kommunia ønsker at komme på forkant vedrørende olie- og gasindustriens 
fremtidige behov. Kommunen ønsker at kunne tilbyde attraktive lokaliseringsmulig-
heder på land, også i forbindelse med en efterforskningsfase i eventuelle kommende 
udbygnings- og produktionsfaser.

Qaasuitsup Kommunia har derfor besluttet at gennemføre en forundersøgelse, der skal 
indkredse branchens behov og ønsker, og på den baggrund udpege egnede lokaliteter 
og arealer til havne og off shorerelaterede aktiviteter. Forundersøgelsen fokuserer særligt 
på off shorebranchens arealbehov på land og de afl edte konsekvenser heraf, vurderet i 
tre faser: efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.

Forundersøgelsen skal danne grundlag for, at kommunen kan indarbejde de udpegede 
lokaliteter i kommuneplanen, og udarbejde de nødvendige plangrundlag, som gør det 
muligt at benytte arealerne til off shore-aktiviteter, erhverv og boliger. Herudover skal 
undersøgelsen anvendes til at understøtte olie- og gasselskabernes planlægning og 
beslutninger vedrørende lokalisering i kommunen.

COWI har bistået Qaasuitsup Kommunia med udarbejdelsen af forundersøgelsen. Til det 
har COWI trukket på egne kompetencer vedrørende olie- og gasindustrien, havne og 
vandbygningskonstruktioner, transportplanlægning, lufthavnsbygning, samfundsøko-
nomi, arbejdsmarkedsforhold, miljø, aff aldsplanlægning og byplanlægning. Et stort antal 
medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer fra lignende projekter inden for de 
områder, som berøres i forundersøgelsen.

Der skal understreges, at netop fordi efterforskningsaktiviteterne i Grønland på nuvæ-
rende tidspunkt er på et tidligt stadium, er denne forundersøgelse af fremtidige areal-
behov i vid udstrækning baseret på erfaringer fra andre steder i verden. Dertil kommer 
vores erfaringer og det datagrundlag, som vi har kunnet tilvejebringe som grundlag for 
undersøgelsen.
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Interviews

Forundersøgelsens fokus og hovedindhold

Centrale defi nitioner
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K A P I T E L  2 :
M E T O D E  O G  A N A L Y S E R A M M E

Metoden ved udarbejdelsen af denne forundersøgelse har været følgende:

Kvalitative interviews med udvalgte interessenter fra olie og gasbrachen. Desk research 
i form af viden og erfaring fra internationale eksempler på olie- og gasaktiviteter, som 
vurderes relevante i forhold til Qaasuitsup Kommunia.

På baggrund af de indsamlede data er behovsforudsætninger på land i de tre faser, efter-
forsknings-, udbygnings-, og produktionsfasen, beskevet.

Herefter er der igen foretaget en desk research, hvor kommunens byer er vurderet på 
baggrund af forventninger til behovene på land i de tre faser, for at afdække, hvilke byer/
bygder har potentiale til at kunne tilgodese de opstillede behov. Udvalgte byer er besig-
tiget. Det har primært været de byer, som kan tilgodese alle behov i samtlige tre faser. 

Sammenfattende danner forventningerne til behovsforudsætningerne på land sammen 
med desk researchen og besigtigelsen af egnede lokaliteter grundlaget for en anbefa-
ling af, hvilke lokaliteter COWI har vurderet egnede til off shorerelaterede aktiviteter. 

Lokaliteternes potentialer er ligeledes blevet drøftet med en række af aktørerne i Disko 
Vest og Baffi  n Bugten for at få vurderet lokaliteternes potentialer hos de kommende 
brugere. 

Figur 1: Metode for udarbejdelse af forundersøgelsen
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Aasiaat

I N T E R V I E W S
I perioden maj til august 2011 er der gennemført 30 interviews, enten som personlige in-
terviews eller som telefoninterviews. De interviewede aktører er udvalgt i et samarbejde 
med Qaasuitsup Kommunia for at sikre, at de interviewede repræsenterer et bredt udsnit 
af de centrale aktører i olie- og gasindustien i Grønland. Der har været særligt fokus på 
at interviewe licenshaverne i Disko Vest og Baffi  n Bugten, deres underleverandører og 
samarbejdspartnere samt centrale aktører i kommunen med lokalt kendskab og viden. 
Desuden er der gennemført interviews med centrale personer i Grønlands Selvstyre. 
Det har imidlertid ikke været muligt at interviewe alle licenshaverne, bl.a. fordi en række 
licenshavere ikke er så langt i planlægningen af deres aktiviteter, at de har ment, at de 
kunne bidrage fyldestgørende til forundersøgelsen. 

Interviewene er gennemført for at kortlægge, hvilke behov og ønsker licenshaverne 
og deres underleverandører har og forventer at få på land i en efterforskningsfase, en 
udbygningsfase og en produktionsfase. De lokale aktører er interviewet for at få inddra-
get så megen lokal viden som muligt om egnede lokaliseringsmuligheder og forsynings-
ressourcer såsom vand og el. Appendiks 1 omfatter en sammenfatning af interviewene 
samt en oversigt over de interviewede.
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F O R U N D E R S Ø G E L S E N S  F O K U S  O G 
H O V E D I N D H O L D
Forundersøgelsen er gennemført på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er gjort fund i 
området ud for Qaasuitsup Kommunia af olie eller gas, som kan udnyttes kommercielt. 
Det betyder, at forundersøgelsen ikke er gennemført med udgangspunkt i et konkret 
olie- og/eller gasfund. Dette har naturligvis især betydning for analysens vurderinger 
vedrørende en udbygningsfase og en produktionsfase.

Forundersøgelsens beskrivelse af behovet for infrastruktur og faciliteter i land er derfor 
baseret på aktørernes vurdering af, hvad der er et realistisk scenarium i de tre faser, samt 
på undersøgelser af en række andre olie- og gashavne, som aktører har peget på som 
relevante eksempler. 

Forundersøgelsen behandler overordnet to typer af lokaliteter i relation til de tre faser: 
efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen. Lokalisering af en eller 
fl ere hovedforsyningsbaser og lokaliseringer af en eller fl ere supplerende forsynings-
baser som støttebaser til en hovedforsyningsbase. Det indgår også i forundersøgelsens 
forudsætninger, at udnyttelse af rene gasfund (dvs. fund af gas uden betydelige fund af 
olie) ikke vurderes at føre til etablering af egentlige gasbehandlingsanlæg i Grønland, så-
kaldte LNG-anlæg, der kan omdanne gassen til væskeform forud for afskibning i særlige 
gastankere. Denne type anlæg er både meget dyre at anlægge og drive, særligt i et klima 
som det grønlandske, og kræver særdeles store gasfund, for at anlæg og drift kan være 
rentabel.

Forundersøgelsens opbygning

Forundersøgelsen er opdelt i ti kapitler. Udover dette kapitel, som beskriver metode og 
analyseramme, beskrives i kapitel 3 ”Forundersøgelsens hovedkonklusioner”. 

I kapitel 4, ”Olie- og gasbranchens forventede behov på land”, sættes fokus på olie- og 
gasbranchens forventede behov på land i Qaasuitsup Kommunia. For hver fase – efter-
forskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen – belyses omfanget af off sho-
rerelaterede aktiviteter på land og de behov, som såvel licenshavere og underleverandø-
rer forventes at have i forhold til arealer på land. Kapitlet tager udgangspunkt i de behov, 
som de interviewede har peget på i de tre faser, samt erfaringer fra andre steder i verden, 
som har dannet ramme om off shorerelaterede aktiviteter, og som er beskrevet senere i 
forundersøgelsen i kapitel 9, ”Sammenlignende cases”.

I kapitel 5, ”Beskrivelse af Qaasuitsup Kommunia og kommunens otte hovedbyer”, rede-
gøres der for de faktuelle forhold i kommunen som helhed samt i relation til de 8 hoved-
byer med hensyn til befolkning, uddannelsesniveau, erhverv, fl yvepladser, havneforhold, 
vandforsyningsforhold. 

I kapitel 6, ”Udpegning af lokaliteter til off shorerelaterede aktiviteter på land”, præsente-
res en række anbefalinger af, hvilke lokaliteter og arealer i kommunen der kan udlægges 
til off shorerelaterede erhverv og aktiviteter. 

I kapitel 7, ”Olie- og gasefterforskningen i Grønland”, redegøres der for den hidtidige 
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olie- og gasefterforskning i Grønland, og der sættes specifi kt fokus på olie- og gasefter-
forskningen i relation til Qaasuitsup Kommunia. 

I kapitel 8,  ”Vurdering af socioøkonomiske forhold”, belyses en række principper for de 
socioøkonomiske konsekvenser for Qaasuitsup Kommunia set i forhold til tre typer ef-
fekter: direkte, indirekte og afl edte eff ekter. 

I forundersøgelsens kapitel 9, ”Sammenlignende cases”, beskrives fi re lokaliteter, der 
har udviklet sig som følge af olie- og gasfund til havs. Det gælder i første omgang de to 
norske byer Stavanger og Hammerfest.  Forundersøgelsen bruger også Ras Laff an i Qatar 
som case. Slutteligt inddrages Esbjerg som case, fordi byen har været centrum for de 
danske olie- og gasaktiviteter i Nordsøen i mere end 40 år. 

Forundersøgelsens sidste kapitel , kapitel 10 ”Sammenfatning”, er en kortfattet sammen-
fatning af forundersøgelsen.
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C E N T R A L E  D E F I N I T I O N E R
I analysen anvendes en række forskellige defi nitioner, hvoraf de mest centrale præciseres 
herunder. 

Hovedforsyningsbase 

En hovedforsyningsbase defi neres som den primære base for off shoreaktiviteter. 
Hovedforsyningsbasen er modtagested for gods og udstyr mv., som skal anvendes i 
olieselskabernes efterforskningsaktiviteter. Hovedforsyningsbasen skal kunne modtage 
forsyningsskibe og eventuelle hotelskibe eller lignende. Basen skal være oplagsplads 
for forsyninger af borerør, containere til materiel, kemikalier, materiel til miljøberedskab 
mv., og skal kunne tilbyde reparationsmuligheder for maskiner, motorer osv. Basen skal 
desuden kunne forsyne skibe med bl.a. drikkevand og bunkerolie og skal kunne mod-
tage aff ald fra skibe og borerigge. Basen vil også skulle rumme en række administrative 
funktioner for operatørerne.

Hovedforsyningsbasen skal have et potentiale til at kunne udvikle sig på længere sigt. 
Det vil sige, at der skal være arealmæssige muligheder for at udvide havnens baglands-
arealer til at løse alle relevante opgaver for off shorevirksomheder i en produktionsfase.

Hovedforsyningsbasen skal på længere sigt kunne etablere fl yveplads, som kan mod-
tage jetfl y (banelængde minimum 1.799 m). Der skal være et bymæssigt udviklings-
potentiale, som betyder, at der kan udlægges arealer til erhverv, herunder også mere 
forurenende erhverv (erhverv som kræver miljøgodkendelse) og boliger som følge af 
øget vækst erhvervsmæssigt såvel som befolkningsmæssigt. Der skal desuden være 
adgang til vand og el.

Supple ren de forsyningsbase

En supplerende forsyningsbase defi neres som en base, der ikke rummer eller kan rumme 
alle funktioner såsom havn, fl yveplads, oplag, mulighed for byudvikling og erhverv, og 
hvor infrastruktur, forsyningsforhold og bymæssige funktioner ikke nødvendigvis er fuldt 
udbygget. En supplerende forsyningsbase fungerer som støttebase for en hovedforsy-
ningsbase.

G re e n f i e l d - o m rå d e r

Greenfi eld-områder forstås i denne forundersøgelse som områder, der ligger uden no-
gen form for tilknytning til bymæssige sammenhænge eller infrastruktur.

På sigt kan det komme på tale at etablere infrastruktur til eksempelvis store terminalan-
læg til olie, som føres i land fra olieboringer til havs. Disse anlæg kan etableres i green-
fi eld-områder, dels for at sikre adgangen til store arealer, og dels for at undgå sikker-
hedsmæssige problemstillinger for nærliggende byer. Disse anlæg må forventes at skulle 
anvendes i en lang årrække. Der er i denne forundersøgelse ikke foretaget vurderinger af 
egentlige greenfi eld-områder uden tilknytning til eksisterende byer eller bygder. Etab-
leringen af et eller fl ere greenfi eld-områder kan ganske vist blive aktuel i en produkti-
onsfase. Men placeringen af greenfi eld-områder vil afhænge af en række på nuværende 
tidspunkt helt ukendte faktorer, såsom om der gøres fund, hvor de gøres, hvilke fund der 
gøres, samt om det er rentabelt at udnytte dem.
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Licenshaver

En licenshaver er den juridiske enhed, som har forhandlet og erhvervet retti  ghederne ti l én 
eller fl ere eft erforsknings- og udnytt elseslicenser i én eller fl ere tilladelsesblokke. Licens-
haverne er i princippet blot investorer, men disse investorer er i langt de fl este tilfælde 
olieselskaber.

O ffshore

Dette begreb anvendes om alle installationer eller aktiviteter til havs.

O n s h o re

Dette begreb anvendes om alle installationer eller aktiviteter på land.

O p e ratø r

Operatøren er det selskab, der af licenshaveren er valgt til at udføre alt arbejde med 
efterforskning samt, hvis der fi ndes olie eller gas, etablering af de nødvendige anlæg til 
udvinding, behandling samt transport til kunderne af de kulbrinter, der bliver udvundet. 
Operatøren er også det selskab, som driver anlæggene, så længe kommercielle mæng-
der lader sig udvinde. Endelig er det også operatøren, som sørger for at fj erne produkti-
onsanlæggene, når der ikke længere kan udvindes kommercielle mængder kulbrinter.

Kombi- løsning

Ved en kombi-løsning forstås en forsyningsstruktur for off shoreindustrien, som bygger 
på fl ere forsyningsbaser – hovedforsyningsbaser understøttet af supplerende baser. Det 
vil typisk være i form af en hovedforsyningsbase og én eller fl ere supplerende baser. 
Denne løsning kan f.eks. være hensigtsmæssig, hvis felterne ligger så spredt, at de ikke 
alle vil kunne nås med helikopter fra samme base, eller hvis arealbehovet på land oversti-
ger rummeligheden i hovedforsyningsbasen.

D i s ko  Ve s t

Disko Vest er samlebetegnelsen   for de tilladelsesblokke, der ligger i Nuusuaqregionen 
vest for Diskoøen. Disko Vest omfatter tilladelsesblokkene Sigguk, Eqqua, Puilasaq, 

Aasiaat
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Orsivik, Kangerluk, Ikermiut, Naternaq og Ingoraq. I Disko Vest er tilladelsesblokkene ved 
denne forundersøgelses udarbejdelse fordelt på seks licenshavere.

Baff in  Bugten

Baffi  n Bugten er samlebetegnelsen for de tilladelsesblokke, der ligger ud for Nordvest-
grønlands kyst. Baffi  n Bugten omfatter tilladelsesblokkene Qamut, Anu, Pito, Napu og 
Tooq. I Baffi  n Bugten er tilladelsesblokkene ved denne forundersøgelses udarbejdelse 
fordelt på fem licenshavere.

Luf th avn

Ved en lufthavn forstås en fl yveplads, hvorfra der drives lufttrafi k. I en lufthavn fi ndes én 
eller fl ere start- og landingsbaner for fl yene samt et system af rullebaner (taxibaner) og 
fl yparkeringsområder. Udformningen af disse, hvad angår bl.a. længde og bredde samt 
sikkerhedsafstande til forhindringer er fastlagt i ICAOs normer. Endvidere fi ndes fl yve-
ledelse med kontroltårn samt brand- og redningstjeneste med specialkøretøjer. ICAO 
stiller også krav til indfl yvningslys og banelys, taxilys samt lys til markering af forhindrin-
ger. Elektroniske hjælpemidler til navigation med forskellige former for luftfyr, radar og 
landingssystemer er helt nødvendige for fl yvesikkerheden og ruteregulariteten, og fl ere 
former for radiokommunikation er i brug. Desuden er en pålidelig vejrtjeneste nødven-
dig for luftfarten.

H elipor t

Ved en heliport forstås en lille lufthavn kun egnet til brug af helikoptere. Den har derfor 
ikke startbaner, men kun et mindre område med hård belægning (f.eks. beton eller as-
falt), hvor helikopterne starter og lander. En fuldt udbygget heliport er først og fremmest 
beregnet til passagertrafi k og har derfor passagerterminal, fl yveledelse, parkeringsom-
råde for helikoptere, værkstedsfaciliteter og udstyr, så der kan landes i mørke og ved lav 
sigtbarhed.

Helistop

Ved et helistop forstås normalt et sted, hvor helikoptere kan starte og lande, men hvor 
der som regel ikke fi ndes de samme logistiske støttefaciliteter som i en heliport.
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Figur 2: Oversigtskort over kommunens byer og tilladelsesblokke
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Hovedforsyningsbaser     

Supplerende forsyningsbaser

Upernavik havn
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K A P I T E L  3 : 
H O V E D K O N K L U S I O N E R

Udpegningen af lokaliteter har udgangspunkt i en række forventninger og antagelser 
vedrørende de fremtidige off shoreaktiviteter i Qaasuitsup Kommunia. Det antages 

 At olie- og gasbranchen er blevet en global industri,og at forsyningsbaser for 
off shoreaktiviteter i hele den nordlige halvkugle supplerer og støtter hinanden. 
Omkostninger og adgangen til kompetencer har stor betydning for, hvor akti-
viteten placeres. I forhold til Grønland betyder det, at mange aktiviteter fortsat 
forventes at fi nde sted uden for Grønland. 

 At off shoreaktiviteter ved Grønland primært vil være olieproduktion. Gaspro-
duktion er dyrt og teknologisk vanskeligt i arktisk klima. Olieproduktion kan 
enten ske via fl ydende produktionsplatforme, hvor omladning til olietankere vil 
ske til havs, eller via anlæg under vandet, hvor olien føres i rørledninger til en 
terminal på den grønlandske kyst, inden den sejles videre. 

 At aktivitetsomfanget og afl edte eff ekter som følge af en olieproduktion ud for 
Qaasuitsup Kommunia i et vist omfang vil kunne sammenlignes med aktiviteten 
ved Hammerfest i Nordnorge, blandt andet på grund af rimeligt sammenligne-
lige geografi ske forhold og størrelsen på lokalsamfundet.

 At strukturen af forsyningsbaser inden for kommunen i et vist omfang vil kunne 
sammenlignes med strukturen omkring Stavanger med en række større og 
mindre forsyningsbaser.

 At de lokaliteter, som anvendes som udgangspunkt for efterforskning, også for-
ventes anvendt som udgangspunkt i en udbygningsfase og en produktionsfase. 
De udpegede lokaliteter skal derfor så vidt muligt have potentiale til at kunne 
udvides til de behov, som opstår i de senere faser. 

De udpegede lokaliteter er baseret på en gennemgang af alle kommunens byer samt 
udvalgte bygder.
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H O V E D F O R S Y N I N G S B A S E R

Der er udpeget lokaliteter, som er egnede til hovedforsyningsbaser for både efterforsk-
ningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen i kommunen: en for området Disko 
Vest og en for Baffi  n Bugten. Efterforskningsboringer i Baffi  n Bugten forventes først 
påbegyndt om ca. 5-6 år, hvorfor dette område har en længere tidshorisont end Disko 
Vest, hvor efterforskningsboringer er påbegyndt.

Hovedforsyningsbase i  Aasiaat

Aasiaat er fundet egnet som hovedforsyningsbase i alle tre faser for tilladelsesblokkene 
i Disko Vest. Havnen har tilstrækkelig vanddybde, dvs. mere end 8 m, og kan besejles i 
perioden maj til december. På Tupilakøen mod vest kan der etableres en stor, ny havn, 
og det vurderes, at øen arealmæssigt har potentiale til at kunne rumme en olieudskib-
ningshavn. Lufthavnen kan udvides til en banelængde på 1.799 m, som giver mulighed 
for direkte ind- og udfl yvning af mandskab fra udlandet. Der kan på længere sigt opføres 
de fornødne anlæg til helikoptere, så disse kan stå overdækket. Øen har vandkapacitet, 
som kan forsyne byen i forbindelse med fremtidig udvikling, og kapaciteten kan supple-
res med vand fra naboøen Saqqarliip Nunaa, hvis der etableres en rørledning. Mod syd 
er der mulighed for at udvide byen med såvel erhvervsområder på kort sigt (i efterforsk-
ningsfasen) som egentlige nye boligområder.

Den nuværende havn har begrænset kapacitet og begrænsede muligheder for oplags-
plads. Der skal derfor snart fi ndes alternative lokaliseringer, hvis aktivitetsniveauet for 
efterforskningen øges.

Tupilakøen kan gennem fl ere faser udvikles til et stort erhvervsområde. En udvikling af 
en havn på Tupilakøen vil på længere sigt betyde, at der skal etableres en broforbindelse 
til øen.

I første fase anvendes en stor og forankret pram, som placeres foran øen (over for den 
nuværende havn) som anlægskaj for losning og lastning af forsyningsskibene. På øen vil 
det være muligt at afspærre kaj- og havnearealerne. I senere faser kan der anlægges fast 
kaj med god vanddybde, og der kan udvikles oplag, erhvervsområder og terminalområ-
der. 

Hovedforsyningsbase Upernavik

Upernavik er fundet egnet som hovedforsyningsbase i alle tre faser for tilladelsesblok-
kene i Baffi  n Bugten, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. Havnen har 
tilstrækkelig vanddybde på mere end 8 m, og har et potentiale til at kunne udvides med 
såvel kajarealer som havnearealer. Havnen kan besejles fra maj til december. Byen har 
potentiale til at befl yve tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten med mandskab i alle tre faser, 
ligesom lufthavnen giver mulighed for at fl yve mandskab ind og ud med fastvingede fl y 
fra Kangerlussuaq. Med hensyn til lufthavnen er der den begrænsning, at det vil være 
vanskeligt at udvide den yderligere, men der vil være mulighed for at udvide den gamle 
heliport med hangaranlæg.
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I alle tre faser vil Upernavik kunne fungere som base til mandskabsudskiftning og oplag, 
men der er grænser for, hvor store arealer der kan udvikles i selve Upernavik. Derfor vil 
der være mulighed for at supplere arealerne i Upernavik med arealer i Upernavik Kujal-
leq og/eller på Langø (Akia) umiddelbart sydøst for Upernavik. På langt sigt kan der 
etableres forbindelse til Langø, som ligger 800 m fra Upernavik. Øen har et arealmæssigt 
potentiale til, at den kan udvikles i et direkte samspil med Upernavik. Der kan etableres 
fl yveplads på Langø med en landingsbane på 1.799 m. Hvis der er behov for udbygning 
af stor havn og tilhørende oplags- og erhvervsarealer, er udviklingspotentialet til stede 
på øen.

Byen har en stærkt begrænset vandforsyning, men der kan hentes vand fra den nærlig-
gende bygd Aappilattoq eller fra Langø, ligesom vandforsyningen kan suppleres med 
RO-anlæg. På øen er der ikke mulighed for større oplag eller etablering af store erhvervs-
områder. Derfor skal muligheden for oplag i større udstrækning, specielt i en udbyg-
ningsfase og en produktionsfase, ses i et samspil med Upernavik Kujalleq, så Upernavik 
og Upernavik Kujalleq fungerer som en kombi-løsning. 

S U P P L E R E N D E  F O R S Y N I N G S B A S E R

Qasigiannguit 

Qasigiannguit er fundet egnet som supplerende forsyningsbase for tilladelsesblokkene 
i Disko Vest. Havnen har tilstrækkelig vanddybde på mere end 8 m og kan besejles i 
perioden maj til december. Byen har tilgængelige arealer på havnen, som kan benyttes 
allerede i efterforskningsfasen, og der er områder, der på sigt kan udvikles til oplag og 
mindre erhverv. Byen har afstandsmæssigt et potentiale til at befl yve tilladelsesblokkene 
i Disko Vest med mandskab i alle tre faser, hvis der etableres en lufthavn og hangarfa-
ciliteter til helikoptere. Vandkapaciteten i byen er meget stor, og det vil være oplagt for 
forsyningsskibene at hente vand i byen. Byen vil kunne fungere i samspil med Aasiaat, 
som afl astning for at undgå lange ventetider på at komme til kaj. Der vurderes ikke at 
være behov for arealer til byudvikling eller til bolig- eller erhvervsudbygning.

Qeqar tarsuaq 

Qeqartarsuaq er fundet egnet som supplerende forsyningsbase for tilladelsesblokkene 
i Disko Vest. Da der kræves investeringer i havneanlæg, for at lokaliteten kan anvendes, 
vil området formentlig ikke være velegnet i en efterforskningsfase. Qeqartarsuaq kan 
primært anvendes i en udbygningsfase, hvis der etableres en ny havn. Den nuværende 
havn har ikke tilstrækkelig vanddybde til forsyningsskibe, da havnen er mindre end 8 m 
dyb. Store skibe vil dermed ikke kunne gå til kaj. Der er et stort potentiale for at udbygge 
byen mod nord med en havn med den nødvendige vanddybde. Byen kan besejles i 
perioden maj til december og har afstandsmæssigt potentiale til at befl yve tilladelses-
blokkene i Disko Vest med mandskab i alle tre faser, hvis der etableres en lufthavn og 
hangarfaciliteter til helikoptere. Vandkapaciteten er meget stor, og Qeqartarsuaq vil 
kunne fungere i samspil med Aasiaat i en udbygningsfase og, hvis der er behov for det 
i en produktionsfase. Byen vil herved kunne fungere som supplerende base til Aasiaat. 
Der vurderes ikke at være behov for arealer til byudvikling og erhverv.
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I l u l i s s at 

Ilulissat er fundet egnet som supplerende forsyningsbase i alle tre faser for tilladel-
sesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke, primært i 
relation til befl yvning af mandskab. Havnen har en tilstrækkelig vanddybde på mere end 
8 m og kan besejles i perioden maj til december. Den nuværende havn har meget be-
grænset kapacitet til yderligere besejling, ligesom mulighederne for oplag i tilknytning 
til havnen ikke er hensigtsmæssige under de nuværende forhold. Nord for lufthavnen vil 
der være mulighed for at etablere en ny havn og et større areal til oplag og erhverv, som 
kan fungere som supplerende forsyningshavn og erhvervsområde i samspil med Aasiaat. 
Byen har potentiale til at kunne befl yve tilladelsesblokkene i Disko Vest med mandskab 
i alle tre faser, ligesom lufthavnen giver mulighed for at fl yve mandskab ind og ud med 
fastvingede fl y. Lufthavnen kan på længere sigt udvides til en banelængde på 1.799 
m, som giver mulighed for direkte ind- og udfl yvning af mandskab. Ilulissat har gode 
muligheder for byudvikling i form af boliger. Vandkapaciteten er meget stor, og byen 
rummer på nuværende tidspunkt de bedste muligheder i Disko området for overnatning 
og indkvartering i land og vil kunne fungere i samspil med Aasiaat.

Qaa r sut

I denne forundersøgelse har COWI valgt at vurdere Qaarsut og Uummannaq som to 
selvstændige lokaliteter. I dag fungerer Uummannaq befl yvningsmæssigt sammen 
med Qaarsut, som er indgangslufthavn for Uummannaq, selv om Qaarsut ligger på 
Nuussuaqhalvøen vest for Uummannaq. De to byer vurderes her som to selvstændige 
lokaliteter med baggrund i licenshavernes ønske om stor sikkerhed for regularitet. Det 
er vores vurdering, at det ikke er en reel mulighed for licenshaverne og deres operatører 
at pendle fra Uummannaq til Qaarsut med båd eller helikopter, eftersom det vil forringe 
regulariteten betydeligt.

Bygden Qaarsut er vurderet og fundet egnet som supplerende forsyningsbase i alle faser 
for de sydlige tilladelsesblokke i Baffi  n Bugten (Pito, Napu og Tooq) og tilladelsesblok-
kene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. Qaarsut er udpeget 
først og fremmest på grund af sin lufthavn og på grund af de store fl ade arealer, der 
fi ndes i området nord for lufthavnen lige vest for bygden. Den øvrige infrastruktur er 
dog stærkt begrænset, idet Qaarsut ikke har nogen havn. Der vil dog kunne etableres en 
havn, som vil kunne besejles fra maj til december. Der kan i tilknytning hertil etableres 
meget store arealer til oplag. Bygden har potentiale til at befl yve de sydlige tilladel-
sesblokke i Baffi  n Bugten (Pito, Napu og Tooq) og tilladelsesblokkene i Disko Vest med 
mandskab i alle tre faser, ligesom lufthavnen giver mulighed for at fl yve mandskab ind 
og ud med fastvingede fl y. Ligeledes vil der på længere sigt kunne etableres faciliteter 
til hangar mv. Bygden har en god vandforsyning og potentiale til at kunne udvikles til en 
større bygd på længere sigt.
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Qaarsut er vurderet at være en realistisk løsning til etablering af en base for oplagsplad-
ser og fl yforbindelse på lidt længere sigt for én eller fl ere off shoreoperatører i forbindelse 
med udbygning af de nordlige tilladelsesblokke i Disko Vest (Napariaq, Sigguk og Ingo-
raq) og de sydlige tilladelsesblokke i Baffi  n Bugten (Pito, Napu og Tooq). Transportkom-
missionen1 har anbefalet anlæg af en mindre havn og etablering af fast bådforbindelse 
til Uummannaq, hvilket vil forøge nytteværdien af Qaarsut som supplerende base.

Byen er ikke vurderet som relevant i forhold som byudvikling til bolig- eller erhvervsud-
bygning.

U p e r n av i k  Ku j a l l e q 

Bygden Upernavik Kujalleq er fundet egnet som supplerende forsyningsbase og oplags-
område i alle tre faser for tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, som er de nærmest belig-
gende tilladelsesblokke. Bygden er udpeget på grund af øens store ,fl ade arealer ved en 
relativt beskyttet bugt og stedets relative nærhed til Upernavik. Bygden har potentiale 
til at fungere som et større oplagsområde i forbindelse med såvel en efterforskningsfase 
som en udbygningsfase, såfremt der etableres en havn. Endvidere er besejlingsforhol-
dende gode, og bygden kan besejles fra maj til december. Upernavik Kujalleq har ingen 
vandforsyning, hvilket dog er vurderet som værende af mindre betydning, da bygden 
primært har potentiale som oplagsområde. Behovet for oplag vil være størst i forbin-
delse med efterforsknings- og udbygningsfaserne.

Ved bygden kan der etableres en meget enkel gruslandingsbane på 845 m, som vil 
muliggøre, at mandskab fl yves direkte til øen. Dermed kan Upernavik Kujalleq supplere 
Upernavik, og bygden kan fungere som en kombi-løsning i samspil med Upernavik.

Bygden er primært tiltænkt en funktion til oplag i alle tre faser, og arealer til byudvikling 
og til bolig- eller erhvervsudbygning er ikke relevante.

1  Kilde: Transportkommissionens betænkning, januar 2011
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Centrale faktorer i efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen

Efterforskningsfasen

Sammenfatning af behov i efterforskningsfasen

Udbygningsfasen 

Udbygningsfasens forløb

Sammenfatning af behov i udbygningsfasen

Produktionsfasen

Sammenfatning af behov i produktionsfasen

Opsamling

Ilulissat
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Dette kapitel beskriver de forudsætninger, som ligger til grund for den efterfølgende 
udpegning af lokaliteter i Qaasuitsup Kommunia, som er beskrevet i kapitel 6. Behovene 
for havnefaciliteter, arealer til oplag og erhverv, befl yvning, forsyningsforhold, boligbe-
hov (permanente som midlertidige) samt forventninger til beskæftigelse (permanent 
som midlertidig) beskrives for en efterforskningsfase, en opbygningsfase og en produk-
tionsfase.

Behovene hos licenshaverne og deres underleverandører varierer meget, alt efter hvor 
i processen de befi nder sig. På nuværende tidspunkt er de fremtidige aktiviteter i den 
grønlandske off shoreindustri endnu forbundet med store usikkerheder, hvilket bety-
der, at licenshaverne er forsigtige med at defi nere konkrete behov ud over efterforsk-
ningsfasen. Beskrivelsen af behovene i de tre faser er derfor et udtryk for en kvalifi ceret 
vurdering, som er baseret dels på COWIs vurdering af, hvilket udviklingsscenarie vi anser 
som realistisk i Qaausuitsup Kommuia med udgangspunkt i de forskellige cases, som er 
beskrevet i Kapitel 9 (Stavanger, Hammerfest og til dels Esbjerg), dels på de nuværende 
tilgængelige data og informationer, som vi har kunnet tilvejebringe fra såvel licensha-
vere som operatører og COWIs egne erfaringer.

Lok a l i s e r i n g  i  e n  g l o b a l  s a m m e n h æ n g

Lokaliseringen af forsyningsbaser i Qaasuitsup Kommuia skal ses og forstås i den globale 
sammenhæng, som hele olie- og gasbranchen er en del af i det senmoderne samfund 
i dag. Forsyningen vil ske fra forsyningsbaser i hele den nordlige halvkugle, og i særlig 
grad Canada, Skotland, Norge og Danmark, fordi såvel licenshavere som operatører til 
stadighed vil have fokus på sammenhæng mellem pris, kvalitet og kompetencer. En 
meget stor del af de tekniske leverancer og serviceydelser, som skaber arbejdspladser 
og indkomstforøgelse i det grønlandske samfund, vil blive leveret af virksomheder, som 
er lokaliseret uden for Grønland. Det er derfor vores vurdering, at der ikke vil blive opført 
store multinationale industrivirksomheder i Grønland, som kun forsyner de kommende 
grønlandske felter. Virksomhederne fi ndes nemlig allerede. I dag ligger der en lang ræk-
ke store produktionsvirksomheder i Canada, Skotland osv., som har den fornødne viden 

Grønland i en global sammenhæng
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og knowhow til at levere de varer, som efterspørges i den grønlandske off shoreindustri. 
Dette var ikke tilfældet for 30 år siden, hvor en række lande oplevede et lokalt boom i 
industrivirksomheder f.eks. i Stavanger, hvorfor samfundet har oplevet en markant vækst 
i lokale industrivirksomheder. Tilsvarende er der i Hammerfest, som er det yngste af de 
områder, vi beskriver, sket en meget beskeden vækst af industrivirksomheder i lokalom-
rådet, fordi produktionen af anlæg har kunnet ske andre steder.

Udvik l in g sscenarie  for  Qaasuitsup Kommunia

Hvordan fremtidige olie- og gasaktiviteter vil påvirke Qaasuitsup Kommunia i fremtiden 
er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt, men det kan være relevant at se på olie- og 
gasindustrien i andre dele af verden og ud fra disse eksempler diskutere, i hvilket om-
fang forholdene i Qaasuitsup Kommunia kan forventes at ligne udviklingen andre steder.

Det er vores vurdering, at det udviklingsscenarie, som vil kunne opstilles for kommunen, 
ligger tættere på den udvikling, som er set i Stavanger og Hammerfest i Norge og til dels 
Esbjerg i Danmark. Ras Laff an i Qatar beskriver det ekstreme yderpunkt som en del af 
verdens største gasfelter og repræsenterer ”den helt store gevinst”, som vi ikke anser for 
at være et realistisk scenarie i Grønland. Det er vores vurdering, at det vil være urealistisk, 
at kommunen arealplanlægger efter, at der gøres et fund af samme størrelse som Ras 
Laff an eller større i Disko Vest eller Baffi  n Bugten. Strukturen af forsyningsbaser i Qaa-
suitsup Kommunia vil komme til at minde om Stavanger, fordi kommunens byer ligger 
spredt med meget store afstande imellem byerne. Endelig er der stor afstand mellem 
tilladelsesblokkene i Disko Vest og Baffi  n Bugten, at de ikke kan forsynes fra én forsy-
ningsbase.

Stavanger illustrerer olie- og gasbranchens globalisering. Forsyningsbaserne forsyner 
ikke kun felterne lokalt, men også omkring Skotland og Canada. Forsyningsbaserne i 
Stavanger er lokaliseret i et netværk omkring Stavanger og har forskellige anvendel-
ser og størrelser, som følge af at udbygningen af baserne på land er sket over en lang 
periode, og at de geografi ske forhold har medført, at baserne er lokaliseret, hvor det har 
været muligt. De største baser er Dusavik, Tananger og Stordbasen. Sture Olieterminal 
50 km nordvest for Bergen fungerer som selvstændig olieterminal uden øvrige off shore-
funktioner og relativt langt fra større bysamfund, men indgår som en del af det samlede 
netværk for felterne ved Stavanger.

Hammerfest er det modsatte eksempel, hvor det lille samfund kombineret med relativt 
store driftsomkostninger betyder, at de afl edte eff ekter i form af virksomheder og jobs er 
begrænset til relativt få centrale støtteerhverv.

Esbjerg illustrerer olie- og gasbranchens globalisering. Forsyningsbaserne forsyner ikke 
kun felterne lokalt, men også omkring Skotland og Norge, og er bygget ud langsomt 
over tid i takt med udviklingen af branchen.

Ras Laff an er udover at være meget stor beliggende i en region, hvor der er tradition 
for at anvende relativt billig arbejdskraft til opførelse af anlæg og byggerier direkte på 
stedet. Der har været en meget stor koncentration af arbejdskraft i Ras Laff an i forbin-
delse med udbygningsfasen, fordi det har været økonomisk rentabelt at bygge det hele 
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Stavanger,  Norge     

Tidspunkt for fund    1966  

Tidspunkt for art 1971  

Dusavikbase 300.000 m²  baseareal  Kajlængde: 600 m 

Tananger 150.000 m²  baseareal  Kajlængde: 800 m  

Stordbasen 80.000 m²  baseareal  Kajlængde: 280 m 

Coastal Center Base 650.000 m²  baseareal  Kajlængde: 800 m 

Hammerfest,  Norge  

Tidspunkt for fund 1984  

Tidspunkt for art  2007  

Polarbase 230.000 m²  baseareal  Kajlængde:465 m  

Kirkenes 115.000 m²  baseareal  Kajlængde:105 m 

Nordbase 40.000 m²  baseareal  Kajlængde:200 m 

Ras   Laffan,  Qatar     

Tidspunkt for fund 1971  

Tidspunkt for art  1991  

Arealer - ca.  1.100.000 m²  baseareal  Kajlængde: 2.400 m 

Esbjerg,  Danmark    

 

Tidspunkt for fund 
1966  

Tidspunkt for art
  1972  

Arealer 
50.000 m²  baseareal  Kajlængde: 1.500 m 

  

Kilde:  www.norseagroup.com

Kilde:  www.norseagroup.com

Kilde:  www.rasgas.com

Kilde:  www.esbjerghavn.com. Inkluderer arealer til vindmølleaktiviteter. 

på stedet. Den markante forøgelse af befolkningen i Ras Laff an kan derfor ikke overføres 
direkte til Grønland, hvor det er vores vurdering, at en del anlæg vil blive præfabrikeret 
uden for Grønland som følge af langt højere lønninger i Vesteuropa og de helt særlige 
klimatiske forhold, som gør sig gældende i Nordgrønland.

Basisforudsætninger  for  arealudlæg

Vi vurderer, at det realistiske udviklingsscenarie i kommunen vil kunne sammenlignes 
primært med Stavanger og Hammerfest. Vi har derfor taget udgangspunkt i de areal-
udlæg, som er kendetegnende for disse områder, når vi efterfølgende vurderer behovet 
for arealudlæg i Qaasuitsup Kommunia. Vurderingen af et fremtidigt arealbehov og 
aktivitetsniveau er ikke baseret på produktion fra et bestemt antal oliebrønde, men på 
en produktion fra et netværk af brønde i fl ere felter, som det eksempelvis fi nder sted i 
Barentshavet ved Hammerfest.

Arealerne til basearealer i tabellen ovenfor dækker over en række blandede funktioner, det vil sige både 

arealer til oplag, erhverv, følgeindustrier, administrationsfaciliteter mv.



32 K A P I T E L  4 :  O L I E -  O G  G A S B R A N C H E N S  F O R V E N T E D E 
B E H O V  P Å  L A N D

Som udgangspunkt er det væsentligt, at der vælges lokaliteter, som har et udviklings-
potentiale til at kunne udvides. Af tabellen på næste side fremgår omfanget af arealud-
læggene i de valgte cases, som danner vores grundlag for at vurdere behovet for m2 i 
kommunen til off shoreaktiviteter.

B a s i s fo r u d s æ t n i n g e r  fo r  b e s k æ f t i g e l s e  i  f a s e r n e

Beskæftigelsen er meget forskellig i de tre forskellige faser.

I efterforskningsfasen vil beskæftigelsen primært være sæsonbestemt midlertidig 
arbejdskraft, som vil være beskæftiget til havs og på land, mens den permanente be-
skæftigelse på land vil være meget begrænset. Det vil i mindre udstrækning skabe nye 
permanente arbejdspladser på land. 

De midlertidige beskæftigede på land vil i høj grad være helikoptersupport og forskel-
lige havne- og forsyningsfunktioner. Det vurderes, at aktiviteterne vil betyde midlertidig 
beskæftigelse i land for mellem 270 og 365 mand i alt.

Udbygningsfasen vil skabe det største antal arbejdspladser, men imidlertid også den 
største gruppe af midlertidige jobs. Det er også i udviklingsfasen, at den største invol-
vering af fremmed arbejdskraft vil fi nde sted, dvs. arbejdskraft, som kommer udefra. En 
lang række af de anlæg, der skal laves i denne fase, vil bestå af store komponenter, som 
fremstilles i udlandet, og arbejdskraftbehovet vedrører montageopgaver på stedet. Disse 
typer opgaver vil kræve særlig erfaring og særlige kompetencer, som betyder, at langt 
hovedparten af opgaverne må forventes udført af tilkaldt arbejdskraft.

Anlæggelse af en havn: 400-500 medarbejdere pr. år i en toårig periode.

Anlæggelses af et olie- eller gasbehandlingsanlæg: 500 medarbejdere pr. år i en ca. 
treårig periode.

Omfanget af de installationer, som skal foretages i forbindelse med etablering af et olie- 
eller gasbehandlingsanlæg, er ikke nødvendigvis særligt forskellige, og det ovenstående 
skøn er baseret på COWIs erfaringer med anlæggelse af denne type anlæg (blandt andet 
fra anlæggelsen af det danske gasbehandlingsanlæg Nybro ved Varde). Samlet betyder 
det en midlertidig beskæftigelse på ca. 1.000 personer.

Produktionsfasen vil først og fremmest give en række arbejdspladser i direkte tilknyt-
ning til olie- og gasproduktionen, dels til havs og dels på land. På havet skønnes det, at 
en boring typisk beskæftiger 70-75 mand i rotationsordning med to besætninger, dvs. 
ca. 150 mand pr. borehold. Hvert hold er typisk i rotation i op til tre måneder, så det vil 
dreje sig om 150-600 mand på vandet. Disse vil ofte være tilkaldt arbejdskraft, som vil 
komme udefra.

Baseret på erfaringer fra blandt andet den danske olieterminal ved Fredericia forventes 
olieterminalen i driftsfasen at kræve faciliteter til ca. 30-100 medarbejdere, afhængig af 
den konkrete tekniske løsning, placering mv. Med øvrige arbejdspladser til drift af havne, 
terminaler og andre driftsfunktioner skønnes det, at 100-200 medarbejdere er beskæf-
tiget i land. Dertil kommer mandskab til forsat efterforskning og udbygning på ca. 100-
200 medarbejdere.
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Beskæftigelsen i øvrige følgeerhverv forventes at være på mellem 400 og 800 arbejds-
pladser. Samlet betyder det en lokal beskæftigelse i produktionsfasen på ca. 600-1.200 
arbejdspladser.

B e s k æ f t i g e l s e  i  fø l g e e r hve r v

For den fremtidige udvikling i Qaasuitsup Kommunia er der en række forhold, som 
må forventes at medvirke til en begrænsning af afl edte eff ekter i form af en markant 
forøgelse af beskæftigede, i forhold til eksempelvis Stavanger, hvorimod det er mere 
sandsynligt, at de afl edte beskæftigelsesmæssige eff ekter mere svarer til Hammerfest.

 Stavanger 
Lokal beskæftigelse – anslået 30.000 hos olieselskaber, underleverandører og 
følgeerhverv

 Hammerfest 
Lokal beskæftigelse – anslået 570, heraf 170 på LNG-anlæg mv. og ca. 400 hos 
underleverandører og følgeerhverv

 Esbjerg 
Lokal beskæftigelse – anslået 6.000 hos olieselskaber, underleverandører og 
følgeerhverv

 Ras Laff an 
Lokal beskæftigelse – anslået 115.000 (samlet skøn for Ras Laff an Industrial City) 
hos olieselskaber, underleverandører og følgeerhverv

Ilulissat Isfj ord
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Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg/Center for Maritime og Regionale Studier for Off shore-
center Danmark vurderer, at forholdet mellem direkte/indirekte beskæftigelse og afl edt 
beskæftigelse i Danmark normalt vil svare til en faktor 1,551.

Efter vores vurdering er der dog en række begrænsende faktorer for en øget beskæfti-
gelsesvækst, som betyder, at man ikke kan forvente helt samme udvikling i Qaasuitsup 
Kommunia. Overordnet er der tre centrale begrænsende faktorer:

 Mangel på kvalifi ceret arbejdskraft

 Høje produktionsomkostninger

 Forsyning og service fra udlandet.

Mangel på kvalifi ceret arbejdskraft
Både på kort og på længere sigt forventes en mangel på arbejdskraft med de kompeten-
cer, som kan skabe beskæftigelse i den direkte off shoreindustri og i følgeindustri. Mang-
len på højtuddannet arbejdskraft vil være en af olie- og gasbranchens største udfordrin-
ger de kommende år2 fl ere steder i verden, blandt andet fordi relativt få gennemfører de 
ingeniøruddannelser og øvrige uddannelser, som er relevante for virksomhederne. Det 
er sandsynligt, at rekrutteringsproblemer også vil påvirke muligheden for at tiltrække 
kvalifi ceret arbejdskraft til virksomheder i Grønland. Denne faktor kan dog på længere 
sigt påvirkes ved en generel øget uddannelsesindsats gennem uddannelsesforløbet fra 
folkeskole til videregående uddannelse, både med hensyn til specifi kke, faglige kompe-
tencer og kompetencer inden for eksempelvis beherskelse af fremmedsprog mv.

Høje produktionsomkostninger

Meget store omkostninger ved at drive virksomhed i Grønland forventes at betyde, at 
operatører vil foretrække at få fl est mulige opgaver i udbygningsfasen løst uden for 
Grønland (ved præfabrikation mv.). I produktionsfasen vil det også betyde, at mange 
vedligeholdelsesopgaver vil kunne løses mere omkostningseff ektivt ved at benytte 
leverandører udefra.

Forsyning og service fra udlandet

Olie- og gasindustrien er de seneste årtier for alvor blevet en global industri og er efter-
hånden veludbygget med store baser, servicecentre mv. i Skotland, Norge, Danmark og 
Canada. Der vil derfor være viden og kapacitet i disse lande til at servicere en grønlandsk 
olie- og gasindustri især på videnområdet, reparation og service. Det er blandt andet 
derfor, Hammerfest kan fungere med begrænsede lokale eff ekter. 

Det er på den baggrund vores vurdering, at Grønland ikke vil opleve samme omfattende 
vækst i udbygningen af store industrivirksomheder, som er i stand til at levere total-
løsninger og derved egenhændigt kan levere alle elementer i en EPCI-kontrakt (som er 
beskrevet i kapitel 9), f.eks. i forbindelse med konstruktionen af en borerig eller bore-
platform – dels fordi virksomhederne er etableret og kan levere til Grønland udefra, dels 
fordi Grønland hverken nu eller inden for de næste mange år vil være i stand til at tilbyde 
arbejdskraft med de fornødne højtspecialiserede kompetencer og uddannelser. Virksom-
heder, der etableres, skal derfor drives med tilkaldt arbejdskraft. 

1  Kilde: Den danske off shoresektor 1962 – 2007

2  Kilde: Off shore Danmark. Værdikædeanalyse af off shore olie- og gassektoren i Danmark. Oktober 2010
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Virksomheder som vil kunne lokaliseres i Qaasuitsup Kommuia

Mere realistisk er det, at der på sigt vil være lokale virksomheder med en snitfl ade mel-
lem off shore olie- og gasindustrivirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder3, for 
herigennem at kunne sprede deres risici og aktiviteter. Der kan være tale om:

 Entreprenørvirksomheder

 Maskinfabrikker (motorer og hydraulik)

 Værftsvirksomhed

 Materieludlejning mv. 

Spørgsmålet om lokale virksomheders inddragelse i dette kan dog forventes at være 
omfattet af de såkaldte Impact Benefi t Agreements (IBA), som regulerer samarbejde mel-
lem lokalsamfund og olieselskaberne.

Nært beslægtet med fremstillingsindustri er desuden en lang række vedligeholdelses-
opgaver, som varetages af de industrivirksomheder, der opererer inden for den danske 
off shore-baserede olie- og gassektor. I mange tilfælde vil vedligeholdelsesopgaverne 
være en integreret del af de produkter/løsninger, som industrivirksomhederne leverer til 
koncessionshaverne.

Der eksisterer dog også industrilignende virksomheder, der er dedikeret til service- og 
vedligeholdelsesopgaver. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om service- og 
vedligeholdelsesopgaver, der kræver dybtgående specialviden, og projektteams består 
typisk af meget specialiseret arbejdskraft. Disse typer vedligeholdelsesopgaver adskiller 
sig rent kompetencemæssigt fra de vedligeholdelsesopgaver, der udføres under manuel 
service, hvor der ofte er tale om opgaver af mindre videnstung karakter.

3 Kilde: Off shore Danmark. Værdikædeanalyse af off shore olie- og gassektoren i Danmark. Oktober 2010

Ilulissat

Uummannaq
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C E N T R A L E  F A K T O R E R  I  E F T E R -
F O R S K N I N G S F A S E N ,  U D B Y G N I N G S F A S E N 
O G  P R O D U K T I O N S F A S E N
Der er en række centrale behov, som vil være i fokus i alle faser af udviklingen af en olie- 
og gasindustri i Grønland, og som vil være vigtige for planlægning af fysiske faciliteter og 
arealbehov i Qaasuitsup Kommunia.

De centrale behov for arealer og faciliteter skal imødekommes i en række anlæg på land, 
som samlet udgør en base for efterforskning, udbygning og produktion. En base rum-
mer mange forskellige funktioner: havnefaciliteter, arealer og oplagspladser for både de 
direkte og afl edte erhverv, fl yveplads, forsyningsstruktur, boliger mv. Alle funktionerne 
understøtter samlet set off shoreaktiviteterne. 

Ud fra ønsket om at minimere omkostninger og investeringer har de interviewede 
peget på, at den optimale løsning er én base som hovedforsyningsbase, der kan tilgo-
dese ønsket om ”one shop – one stop”. Det vil sige samlede havne- og oplagsfaciliteter 
i tilknytning til en fl yveplads ét sted. Da overgangen mellem de tre faser er glidende, vil 
det være naturligt, at den lokalisering, man udpeger som hovedforsyningsbase for efter-
forskningen, også vil kunne anvendes som udgangspunkt for de senere faser. 

EFTERFORSKNING

UDBYGNING

PRODUKTION

Figur3: Efterforskning, udbygning og produktion ” som en løbende proces”
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Havneforhold

Adgang til gode havneforhold er helt afgørende for olieselskabernes funktion i både 
efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen. Havnen skal anvendes til 
forsyning af aktiviteterne i tilladelsesblokkene med brændstof og grej, samt til forsyning 
af aktiviteterne på land. Disse aktiviteter stiller følgende overordnede krav til den ideelle 
havn gennem alle tre faser:

 Stor, tilgængelig kajplads med min. 8 m vanddybde

 Længst mulig isfri besejlingsperiode

 Mulighed for løbende at udvide og ændre aktiviteterne i havnen 

 Mulighed for, at fl ere større forsyningsskibe kan lægge til kaj samtidig og ma-
nøvrere i havnen

 Mulighed for at afspærre og overvåge dele af havnearealet

 Velfungerende handlings faciliteter (kraner og trucks mv.) og gode vejforhold til 
oplagspladserne.

Kravene specifi ceres i afsnittene om de enkelte faser.

Are a l b e h ov

I alle faserne er der behov for adgang til oplagsplads på land som støtte for aktiviteterne 
ude på havet samt arealer til udbygning af støttevirksomheder. Størrelsen på de oplags- 
og handling-arealer, der vil være påkrævede, afhænger af, hvor mange operatører der 
er i gang samtidig, og hvilken fase de befi nder sig i. Der vil også være et overlap mellem 
faserne og brugene af arealer. Arealer, der udlægges til oplag, bør forberedes til at kunne 
overgå til faste bygningsanlæg. Erfaringer fra bl.a. Stavanger peger på, at det er vigtigt, 
at de arealer, som udlægges, kan udbygges og udvikles. Der skal med andre ord udpeges 
lokaliteter, som har et stort og langsigtet udviklingspotentiale. Herved sikres, at investe-
ringer i veje og anden infrastruktur har en lang holdbarhed og varighed. Samtidig har  
de virksomheder, som etablerer sig, et ønske om at lokalisere sig i nærheden af andre 
virksomheder, som er beskæftiget inden for samme branche, som det ses i såvel Stavan-
ger som Esbjerg. De konkrete arealbehov i de enkelte faser er beskrevet i de følgende 
afsnit, ”Forventede behov i efterforskningsfasen”, ”Forventede behov i udbygningsfasen” 
og ”Forventede behov i produktionsfasen”.

M u l i g h e d  fo r  b e f l y v n i n g 

Fly og helikoptere er afgørende for olieselskabernes aktiviteter i både efterforskningsfa-
sen, udbygningsfasen og produktionsfasen. Flyvning dækker tre overordnede behov for 
olieselskaberne:

1) Flyvning af mandskab til og fra borerigge, forsyningsskibe mv. Mandskabet på disse 
fartøjer udskiftes i faste intervaller. Flyvning fra riggene foretages med helikopter, mens 
den videre færd fra basen foretages med fl y, enten til en anden fl yveplads i Grønland 
eller direkte ud af landet.
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2) Eftersøgning og redning (Search and Rescue – SAR). Olieselskaberne opretholder et 
helikopterberedskab til eftersøgninger eller redning i tilfælde af ulykker til havs.

3) Ind- og udfl yvning af gods (reservedele, prøver mv.) til forsyningsbasen, som transpor-
teres videre med helikopter.

En meget stor del af medarbejderne til arbejdsfunktioner på forsyningsskibe og bore-
rigge vil komme fra udlandet og skal udskiftes løbende. Der er derfor behov for adgang 
til en fl yveplads for fastvingede fl y, som kan varetage mandskabsudskiftning. Den 
egentlige mandskabsudskiftning kan i princippet ske uafhængigt af hovedforsynings-
basen eller en supplerende forsyningsbase, idet mandskabet ikke skal opholde sig i land 
i forbindelse med mandskabsskift, men en adskillelse af funktionerne er ikke ideel for 
selskaberne.

For licenshaverne vil den optimale løsning være adgang til en fl yveplads med kapacitet 
til jetfl y, så mandskabet kan fl yves direkte fra et oliefelt til en fl yveplads med internatio-
nale fl yforbindelser. I efterforskningsfasen er der en større tolerance og en større velvilje 
til at arbejde med alternative løsninger, da licenshaverne i efterforskningsfasen har fokus 
på at undgå varige investeringer, når der ikke er gjort fund. 

Helikopterfl yvningen skal benytte forskellige fl yvepladser langs kysten, da helikopternes 
aktionsradius til SAR må forventes at være begrænset til ca. 200 nautiske mil svarende 
til ca. 370 km. Det betyder, at én fl yveplads alene ikke vil kunne betjene tilladelsesområ-
derne i Disko Vest og Baffi  n Bugten med helikoptertrafi k. Helikopterfl yvningen varetages 
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typisk af en ekstern operatør (underleverandør), som opretter en base for helikopterdrif-
ten, hvorfra helikopterne serviceres, repareres og bemandes. De moderne helikoptere, 
som anvendes, stiller krav om hangar i forbindelse med længere stop. 

Vandforsyning

I forbindelse med etablering og eventuel udbygning af en olie- eller gasindustri i kom-
munen er det væsentligt at undersøge, om aktiviteterne medfører ændringer i behovet 
for vand, som har betydning for den samlede forsyningsstruktur i kommunen. Det er 
dog i forundersøgelsen blevet klarlagt, at behovet for vand ikke forventes at være af et 
omfang, så det vil udgøre et særligt problem i nogen af de faser, som forundersøgelsen 
omhandler. 

O l i e fo r s y n i n g  t i l  s k i b e

Aktiviteterne i tilladelsesblokkene kræver store mængder brændstof til skibene. Såvel 
licenshaverne som deres underleverandører anvender gasolie med lavt svovlindhold, 
og forventningen er, at der også fremover vil være behov for denne type olie. Der vil der 
være to muligheder for olieforsyning.

1) At brændstoff et leveres til havs, skib til skib, hvor et olieskib sejler ud til tilladelsesblok-
ken og afl everer olien. Dette kan kombineres med transport af andre typer forsyning.

2) At der anvendes fl oating storage, dvs. at olieforsyningsskibene ligger til kaj eller for 
anker og leverer brændstoff et direkte til forsyningsskibene.

Flere af de interviewede aktører anser det for højst urealistisk, at der opføres egentlige 
olietankanlæg i Grønland til forsyning af skibe.

Qaarsut



40 K A P I T E L  4 :  O L I E -  O G  G A S B R A N C H E N S  F O R V E N T E D E 
B E H O V  P Å  L A N D

SAR flyveradius = 370 km
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Figur 4: Kort med fl yveradius fra kommunens byer. I kapitel 8 vises fl yveradius for hver enkelt by
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E F T E R F O R S K N I N G S F A S E N
I efterforskningsfasen er fokus på at undgå varige investeringer og på at være tilstræk-
keligt manøvredygtig til at kunne reagere på ændrede forhold og om nødvendigt fl ytte 
eller skalere aktiviteterne op eller ned. Licenshaverne benytter i udstrakt grad eksiste-
rende eller lejede faciliteter, som de kan få midlertidig råderet over. Disse faciliteter 
kan eventuelt suppleres med interimistiske løsninger i form af lagerskibe, pramme mv. 
Derfor er der en større tolerance over for arealmæssig spredning på fl ere byer i denne 
fase end i de efterfølgende.

Efterforskningen planlægges fra sæson til sæson, og aktiviteterne planlægges efter, 
hvilke resultater der er opnået i den foregående sæson. Licenshaverne ønsker i denne 
fase ikke at investere i faste anlæg, for det tilfælde at efterforskningen ikke forsætter eller 
fl yttes til andre egne. Investeringerne i denne fase vedrører derfor primært den direkte 
efterforskning til havs og de forpligtelser, som fremgår af den skriftlige aftale om aktivi-
teterne, som selskaberne har indgået med Selvstyret (IBA – Impact Benefi t Agreement).

Den optimale løsning vil være at arbejde ud fra én hovedforsyningsbase, det vil sige 
samlede havne- og oplagsfaciliteter i tilknytning til en fl yveplads ét sted. Kan dette 
ikke lade sig gøre, som det har været tilfældet i den hidtidige efterforskning, kan man 
supplere med lokalt tilpassede løsninger. I efterforskningsfasen benytter selskaberne 
i overvejende grad lejet udstyr og underleverandører. Det betyder, at det primært er 
underleverandørerne, som har et behov for arealer til oplag, overnatningsfaciliteter mv.

S A M M E N FAT N I N G  A F  B E H O V  I  E F T E R F O R S K N I N G S FA S E N

Havnefaci l i teter

I efterforskningsfasen vil selskaberne og deres underleverandører efterspørge og 
anvende havne, der ligger i så kort afstand til felterne som muligt. Kort afstand reduce-
rer sejltiden for forsyningsskibe og giver dermed en samlet bedre drift. I tilknytning til 
havnen skal der være mulighed for oplag og gerne arealer, der kan afspærres. Foruden 
de generelle behov peger de interviewede på følgende specifi kke krav til havneforhold i 
efterforskningsfasen:

 Beliggenhed nær ved tilladelsesblokkene og god adgang dertil med såvel skib 
som helikopter (så kort fl yve- og sejltid som muligt).

 Havn med vanddybde på minimum 8 m og brede kajer.

 Mulighed for at fl ere forsyningsskibe kan lægge til kaj samtidigt. Forsyningsski-
bene har en længde på op til 90 m og en højde på ca. 35 m (forsyningsskibene 
til off shoreaktiviteterne), mens RAL’s største forsyningsskibe har en højde på ca. 
45 m.

 Mulig vendediameter i havnen på minimum halvanden gange skibets længde. 
Det betyder, at havneområdet skal kunne indeholde en vendecirkel med en 
diameter på minimum 150 m.

 Mulighed for at afspærre og overvåge dele af havnearealet.



42 K A P I T E L  4 :  O L I E -  O G  G A S B R A N C H E N S  F O R V E N T E D E 
B E H O V  P Å  L A N D

 Nærhed til værksteder, eller endnu bedre til industrivirksomheder med mulig-
hed for at klare tekniske hasteopgaver af forskelligt omfang

O p l a g  o g  e r hve r vs a re a l e r

De interviewede anslår, at ét selskab (én operatør) vil efterspørge et areal på ca. 10.000-
20.000 m2. De fl este udsagn peger dog på ca. 10.000 m2 som tilstrækkeligt. Arealet 
anvendes primært til materialer, som bruges i forbindelse med efterforskningen. Det for-
ventes, at der over de kommende år vil være fl ere selskaber, som vil gennemføre efter-
forskning i Disko Vest og Baffi  n Bugten. Flere selskaber vil dog ikke betyde en tilsvarende 
stigning i arealbehovet, idet man i et vist omfang samarbejder om faciliteter og udstyr 
primært i relation til redningsudstyr. Der vil således være nogle arealmæssige stordrifts-
fordele operatørerne imellem, idet de forventes at benytte samme underleverandører 
og  samarbejde om oplagsplads, aff aldshåndtering, evt. lagerbygninger, interne veje på 
arealet mv. 

Ud fra en gennemsnitsbetragtning vurderes det samlede arealbehov i en situation med 
meget stort aktivitetsniveau (seks samtidige operatører i Disko Vest) at være på op til 
60.000 m2 og op til 50.000 m2 (fem samtidige operatører) i Baffi  n Bugten. For den første 
operatør på en lokalitet bør der dog planlægges for minimum 15.000 m2, så der er en 
margin af hensyn til variationer i arealbehovet.  

Ø vrige følgeerhver v

Nye virksomheder, der etablerer sig i efterforskningsfasen, forventes at være virksom-
heder, der har begrænsede anlægsomkostninger, hvis de ene og alene baserer deres 

Kangerluk



43

aktiviteter på olie- og gasefterforskning, fordi forretningsgrundlaget i den fase vil være 
usikkert og meget sæsonbetonet. Kommer der en markant stigning i licencshavere, som 
gennemfører efterforskning, kan der skabes et forretningsmæssigt grundlag for virksom-
heder, som baserer forretningen på olie- og gasefterforskning. Virksomheder, som delvist 
baserer forretningen på olie- og gasefterforskning, men også andre kundesegmenter 
uden for højsæsonen for efterforskning, vil kunne etablere sig.

I en efterforskningsfase vil det kunne være virksomheder som: 

 Olieselskaber 

 Shippingselskaber

 Bugseringsfi rmaer

 Transportfi rmaer af mandskab, materiel- og bådecharter

 Værfter og maskinværksteder

 Leverandører af bunkerolie 

 Forsyningsskibsoperatører 

 Materieludlejning 

 Sikkerhedstjenester (brand, redning og miljøberedskab)

 Administration

 Servicevirksomheder (catering, overnatning, rengøring)

 Bygge- og anlægsfi rmaer.

Derfor er det afgørende, at kommunen kan anvise arealer til nye virksomheder, som viser 
interesse for at etablere sig i kommunen.

For at sikre muligheder for lokalisering af øvrige erhverv på længere sigt bør der alle-
rede i efterforskningsfasen udpeges arealer til lokalisering af øvrige erhverv. Og der bør 
allerede i denne fase reserveres arealer svarende til ca. 50.000 m2. Dermed vil der også 
være mulighed for at imødekomme behov for arealer, hvis de opstår allerede i efterforsk-
ningsfasen.

Efterforskningsaktiviteterne vil betyde øget omsætning for en række lokale virksomhe-
der (transport, bygge- og anlægsvirksomhed, overnatning, catering, forsyning, sikkerhed 
og administration mv.).  Levering af disse ydelser vil i de fl este tilfælde ikke medføre nye 
pladskrav. En undtagelse er dog de stigende aktiviteter for lokale transportvirksomhe-
der og overnatningsfaciliteter, som kan betyde nye arealbehov og/eller ønsker til andre 
lokaliseringer end i dag.

Fly veplads

Af hensyn til ind- og udfl yvning af mandskab er det afgørende, at der i tilknytning til 
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hovedforsyningsbasen er adgang til en fl yveplads for fastvingede fl y med tilhørende 
ventefaciliteter. De interviewede har peget på, at det i en efterforskningsfase vil være 
ønskeligt, at fl yvepladsen har en banelængde, der gør det muligt at lande med jet-
fl y. Som tidligere nævnt er der stor tolerance over for de eksisterende forhold, og der 
fi ndes derfor løsninger, som muliggør brug af fl yvepladserne i kommunen. Såfremt 
aktivitetsniveauet i løbet af efterforskningsfasen øges, vil der opstå behov for at udvide 
terminalbygningerne i fl yvepladserne, idet den kraftigt øgede passagertrafi k vil skabe et 
stort pres på fl yvepladsernes faciliteter. I første omgang kan en udvidelse foretages med 
midlertidige løsninger, men ved overgang til en egentlig udbygningsfase bør der ske en 
permanent udvidelse.

Desuden vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at udvide fl yvepladserne med ekstra 
standplads til fl y og helikoptere, hvis chartrede fl y skal kunne benytte fl yvepladsen sam-
tidig med rutefl y.

For syn in g  –  vand,  ol ie,  affald

I en efterforskningsfase vurderes behovet for vand at være maksimalt 3.000-4.000 m3 
pr. sæson pr. operatør. Ved seks samtidige operatører i Disko Vest vil behovet således 
være ca. 18.000-24.000 m3, og 15.000-20.000 m³ i Baffi  n Bugten. Vurderingen er baseret 
på erfaringen fra aktiviteterne i 2010 og er desuden blevet bekræftet af en operatør. 
Behovet for vand vedrører almindeligt brugsvand på skibe og borerigge, idet vandbeho-
vet til tekniske processer er meget begrænset. Er der ikke adgang til vand lokalt, vil vand 
enten kunne hentes fra nærliggende lokaliteter eller produceres off shore ved hjælp af 
RO-anlæg (omvendt osmoseanlæg). Vandforsyning ventes således ikke at udgøre noget 
problem i efterforskningsfasen. 

Forbruget af gasolie er estimeret til 7.500 m3 pr. sæson pr. operatør. Dette er bl.a. baseret 
på forbruget i 2010 med en operatør. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for forsynings-
skibene at hente olie i land, vil forsyningen ske til havs direkte med tankbåde.

I efterforskningsfasen er forbruget af el ubetydeligt.

I efterforskningsfasen vurderes det, at aktiviteterne vil medføre en mindre forøgelse af 
aff aldsmængden. Hovedparten af det producerede aff ald vil være almindeligt brænd-
bart husholdningsaff ald samt små mængder erhvervsaff ald, herunder miljøfarligt aff ald. 
Det forventes, at den øgede produktion af brændbart aff alds kan bortskaff es på byens 
forbrændingsanlæg, hvis et sådant er til stede i byen, som anvendes til forsyningsbase, 
mens deponeringsegnet aff ald formentlig kan afl everes og bortskaff es på den lokale 
losseplads.

Miljøfarligt aff ald vil kunne opsamles og transporteres til Danmark. 

M i d l e r t i d i g e  b o l i g b e h ov

I efterforskningsfasen vil halvdelen af mandskabet være udstationeret hele boresæso-
nen, mens den anden halvdel vil være medarbejdere, som udskiftes i rotation. Erfarin-
gerne siger, at medarbejderne foretrækker indkvartering i lejligheder eller huse frem for 
hoteller, når deres ophold varer længere end én til to uger. Det vurderes, at hver operatør 
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medbringer ca. 15 medarbejdere til drift af lager og havnefaciliteter mv. i en hovedforsy-
ningsbase, og at leverandøren af helikopterservice på længere sigt i efterforskningsfasen 
vil medbringe mellem 50 og 80 medarbejdere.

Der skal derfor i efterforskningsfasen være overnatningsmuligheder for op til 170-200 
medarbejdere i tilknytning til en hovedforsyningsbase ved seks samtidige operatører i 
Disko Vest, og 100-150 i Baffi  n Bugten. Behovet for overnatningskapacitet ved en supple-
rende forsyningsbase vurderes til 10-15 sengepladser. Samlet skønnes behovet for hele 
kommunen at blive 270-365 midlertidige boliger, fordelt på Disko-området og området 
ved Baffi  n Bugten.

Der bør afsættes et mindre areal til en arbejdscamp (eksempelvis containerbaserede 
huse), for det tilfælde at behovet for overnatningsfaciliteter overstiger det lokale udbud 
af huse/lejligheder.

Pe r m a n e nt e  b o l i g b e h ov

I efterforskningsfasen vil operatørerne ikke selv investere i boliger, men vil anvende 
hotel, lejligheder eller eksempelvis hotelskib. Der vil derfor ikke være behov for at 
planlægge for nye permanente boliger til medarbejderne i denne fase. Men da der er 
et generelt boligbehov i fl ere byer i kommunen, vil der formentlig være efterspørgsel 
efter nye boliger. Det er derfor vigtigt, at eventuelle nye boliger, som opføres til brug for 
off shoreaktiviteter, senere kan overgå til andre formål, når aktiviteten ophører.

M i d l e r t i d i g  b e s k æ f t i g e l s e 

Den midlertidige beskæftigelse vurderes samlet set at kunne blive ca. 270-365 midlerti-
dige arbejdspladser pr. efterforskningssæson.

Pe r m a n e nt  b e s k æ f t i g e l s e

I efterforskningsfasen ventes kun meget begrænsede permanente beskæftigelseseff ek-
ter i kommunen som direkte følge af efterforskningsaktiviteten.
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U D B Y G N I N G S F A S E N 
I en udbygningsfase forudsættes det, at licenshaverne har gjort positive fund af tilstræk-
kelig størrelse til at udvinde kommercielt, og dermed har de overblik over, hvor de skal 
placere deres fremtidige aktiviteter. Derfor er fokus i denne fase på at fi nde en lokalise-
ring med bedst mulig beliggenhed i forhold til de pågældende felter og opnå en god lo-
gistik for de store mængder materialer og det mandskab, der skal transporteres til og fra 
feltet, hvorfor behovet for ”one shop – one stop” bliver meget aktuelt i denne fase. Den 
optimale løsning vil være at arbejde ud fra én hovedforsyningsbase også i en udbyg-
ningsfase, det vil sige samlede havne- og oplagsfaciliteter i tilknytning til en fl yveplads ét 
sted. Specielt fordi denne fase er meget mandskabstung.

Udbygning af faciliteterne i land omhandler en række anlægsopgaver inden for byggeri, 
havne, veje, eventuel udvidelse af lufthavenen og anden lokal infrastruktur. Disse opga-
ver vil i langt højere grad påvirke lokalsamfundene, idet de sandsynligvis vil foregå nær 
byområder. Det er COWIs vurdering, at en arbejdsstyrke på 400-600 medarbejdere pr. år i 
en toårig periode er et realistisk skøn til anlæggelse af havn og grundlæggende basefaci-
liteter. Der vil være tale om arbejdskraft til opgaver, som skal udføres på stedet. 

Der vil efterfølgende kunne komme yderligere anlægsopgaver i forbindelse med følge-
erhverv og eventuelle udvidelser af havneanlæg mv. Udbygningsfasen vil derfor kræve 
betydelig overnatningskapacitet i en kortere årrække. For at undgå investeringer i faste 
bygningsanlæg benyttes hotelskibe, præfabrikerede boliger eller midlertidige arbejds-
camps (som også anvendes i forbindelse med minedrift), for at kunne tilbyde faciliteter 
på land.

I en udbygningsfase vil en række behov vedrørende lokalisering for virksomheder og 
operatører være de samme som i en efterforskningsfase. Samtidig vil der opstå efter-
spørgsel på støttefunktioner og underleverancer til licenshavere, som vil give grundlag 
for vækst i antallet af lokale virksomheder. Efterspørgslen vil betyde, at fl ere virksomhe-
der tiltrækkes til det pågældende lokalområde. Erfaringer fra bl.a. Esbjerg og Stavanger 
peger på, at virksomheder med relation til olie- og gasbranchen lokaliserer sig i klynger 
for at kunne samarbejde og opbygge kompetencer lokalt. Når der først er gjort fund, og 
en egentlig udbygning igangsættes, vil operatører såvel som underleverandører investe-
re i faste anlæg, fordi der så er et forretningsmæssigt grundlag. Derfor må det forventes, 
at der i denne fase vil ske en udbygning med forskellige former for virksomheder.

Derudover vil der ske en udbygning af funktioner i byen som helhed. De ovennævnte 
virksomheders aktiviteter kan betyde afl edte eff ekter i form af vidensvirksomheder (råd-
givning, teknisk udvikling, rekruttering mv.) uddannelsesinstitutioner, off entlig admini-
stration mv., men det er COWIs vurdering, at man i en lang periode vil være afhængig af, 
at virksomheder udefra leverer disse ydelser. I det omfang disse virksomheder lokaliserer 
sig i byen, behøver de ikke nødvendigvis at være lokaliseret direkte ved havnen, men de 
skal have tilknytning til off shore-virksomhederne i kraft af lokalisering i samme by.

U D BYG N I N G S FA S E N S  F O R LØ B

Udbygningsfasen strækker sig fra de første fund, som kan udnyttes, til produktionen kan 
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begynde, og vil typisk forløbe over en ca. syvårig periode:

I den første fase på ca. fi re år sker det følgende:

 Der gennemføres fl ere boringer for at indkredse fundene

 Der udarbejdes modeller af undergrunden

 Beslutningen vedrørende produktion tages

 Anlæg projekteres. Herunder udarbejdelse og godkendelse af VVM 

 Entreprenørkontrakter indgås

 Entreprenør(er) fortsætter detailprojekteringen

 Materialer til produktionen (moduler mv.) bestilles og sættes i produktion.

De fl este af disse aktiviteter vil foregå uden for Grønland.

I anden fase på ca. tre år skal følgende gennemføres:

 Anlæg og montering af anlæg

 Test og idriftsættelse

 Overgang til driftsfase.Disse aktiviteter vil primært foregå i Grønland. 

De sidste tre år af udbygningsfasen etableres de anlæg, der er nødvendige for at drive 
olieproduktionen. Parallelt med en udbygning forventes det, at der fortsat vil være efter-
forskningsaktiviteter i gang, da alle tilladelsesblokkene ud for kommunen ikke kan for-
ventes at blive taget i brug samtidig. Erfaringer fra andre oliesamfund i Norge, Danmark 
og Qatar peger på, at lokaliseringen af hovedforsyningsbasen i forbindelse med udbyg-
ningsfasen sker i tilknytning til det område, der har dannet base for efterforskningen.

Udbygningen vil omfatte fl ere separate projekter. Dels vil der ske en etablering af det 
egentlige oliefelt, dels en udbygning af onshore-arealerne til servicering af udbygningen 
og senere til basehavn for produktionen. Anlæggelsen af installationer til felter (brønde, 
rørledninger, anlæg til separation af olie, gas og vand mv.) foretages af store internatio-
nale selskaber, som besidder den fornødne ekspertise og knowhow til at løse opgaven. 
Hovedparten af arbejdskraften til disse opgaver vil være udenlandsk. Årsagen er, at der 
er tale om en relativt kortvarig (to- til treårig) arbejdskraftefterspørgsel, som stiller store 
krav til erfaring og specifi kke kompetencer. Som i efterforskningsfasen vil mandskabet 
overvejende blive indkvarteret til havs i tilknytning til feltet.

Hvis man vælger en produktionsform baseret på en undersøisk løsning (sub-sea), vil det 
betyde, at der skal etableres et behandlingsanlæg samt udskibningsfaciliteter for råolie 
på land. Det primære behandlingsanlæg vil blive placeret tættest muligt på feltet/fel-
terne off shore, primært for at gøre de nødvendige rørledninger til havs kortest mulige. 
Den præcise placering vil dog også kunne påvirkes af mulighederne for at beskytte rør-
ledningerne mod drivende isbjerge. Hvis denne placering er i nærheden af en dyb havn, 
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vil olietanke og losningsfaciliteter også blive placeret samme sted. Hvis havnen ligger 
længere væk, vil der blive etableret en rørledning fra behandlingsanlægget til havnen, 
hvor lagertanke og losningsfaciliteter så opføres.

Omfanget af de installationer, som skal foretages i forbindelse med et olie- eller gasbe-
handlingsanlæg, er ikke nødvendigvis særligt forskellige. Det er COWIs erfaring med 
anlæggelse af denne type anlæg (blandt andet fra anlæggelsen af det danske gasbe-
handlingsanlæg Nybro ved Varde), at beskæftigelseseff ekten er ca. 500 medarbejdere 
pr. år i en ca. treårig periode. En meget stor del af de krævede anlæg vil bestå af store 
komponenter, som fremstilles i udlandet, og arbejdskraftbehovet vedrører montageop-
gaver på stedet. Disse typer opgaver vil kræve særlig erfaring og særlige kompetencer, 
som betyder, at langt hovedparten af opgaverne formentlig skal udføres af tilkaldt 
arbejdskraft.

Det anlæg der opbygges, hvad enten det et sub sea anlæg eller et olie- eller et gasbe-
handlingsanlæg vil være et anlæg som forarbejdes olie eller gas fra fl ere licenshavere. Alt 
efter hvor der gøres fund, kan det blive aktuelt, at der opføres fl ere anlæg.

I en udbygningsfase vil en række behov vedrørende lokalisering for virksomheder og 
operatører være de samme som i en efterforskningsfase. Samtidig vil der opstå efter-
spørgsel efter støttefunktioner og underleverancer til licenshavere, som vil give grundlag 
for vækst i antallet af lokale virksomheder. Efterspørgslen vil betyde, at fl ere virksomhe-
der tiltrækkes til det pågældende lokalområde. Erfaringer fra bl.a. Esbjerg og Stavanger 
peger på, at virksomheder med relation til olie- og gasbranchen lokaliserer sig i klynger 
for at kunne samarbejde og opbygge kompetencer lokalt.

En række af de specialiserede kompetencer og leverancer, der efterspørges i en udbyg-
ningsfase vil fortsat komme udefra, men der vil være behov for, at fl ere lokale virksomhe-
der kan lokalisere sig i kommunen og varetage en række støttefunktioner for operatører.

S A M M E N FAT N I N G  A F  B E H O V  I  U D BYG N I N G S FA S E N

Behovet for arealer på land vil i udbygningsfasen være større end i efterforskningsfasen. 
Der vil være behov for at kunne udbygge egentlige blivende faciliteter som bygninger 
og kajanlæg, ligesom en udbygningsfase på længere sigt også vil påvirke det omkring-
liggende samfund ved at efterspørge arealer til såvel midlertidige som mere permanente 
boliger og indkvartering.

Havnefaci l i teter

I udbygningsfasen vil selskaberne og deres underleverandører efterspørge og anvende 
havne, der ligger i så kort afstand til felterne som muligt. Kort afstand reducerer sejltiden 
for forsyningsskibe og giver dermed en samlet bedre drift. I tilknytning til havnen skal 
der være mulighed for oplag og gerne arealer, der kan afspærres. Ud over de generelle 
behov vil behovene svare til behovene i efterforskningsfasen, men der vil være et større 
behov for kajarealer.

Sammenfattende er behovene til havnefaciliteter følgende:

 Havn med vanddybde på minimum 8 m og brede kajer
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Saattut
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 Mulighed for at fl ere forsyningsskibe kan lægge til kaj samtidigt. Forsyningsski-
bene har en længde på op til 90 m og en højde på ca. 35 m (forsyningskibene til 
off shoreaktiviteterne), mens RAL’s største forsyningsskibe har en højde på ca. 45 
m

 Mulig vendediameter i havnen på minimum halvanden gange skibets længde. 
Det betyder, at havneområdet skal kunne indeholde en vendecirkel med en 
diameter på minimum 150 m

 Gode besejlingsforhold og længst mulig isfri periode, da aktiviteterne foregår 
hele året

 Mulighed for at afspærre og overvåge dele af havnearealet

Baseret på erfaringer fra Norge skal der kunne opbygges kajlængder på i alt 400-600 m i 
hovedforsyningsbasen. Kajen behøver ikke nødvendigvis være sammenhængende, men 
den skal ligge i en sammenhængende infrastruktur.

O p l a g s p l a d s e r  o g  e r hve r vs a re a l e r 

Der vil være behov for at udvikle oplagsplads til udbygningen af oliefelter til havs og 
installationer i land. Det vil i praksis være vanskeligt at skelne fuldstændigt mellem 
behovet for oplagsplads til udbygningen og arealbehov for følgeerhverv, idet en del af 
følgeerhvervene vil være underleverandører i arbejdet med udbygningen.

Erfaringer fra blandt andet Stavanger og Hammerfest i Norge og Esbjerg i Danmark 
viser, at der i en udbygningsfase vil være behov for at kunne udvikle oplagsfaciliteter og 
erhvervsarealer til én stor hovedforsyningsbase, som svarer til et samlet areal på 100.000-
200.000 m2. Dette kan etableres ét samlet sted eller på fl ere lokaliteter, alt afhængig af 
hvor oliefundene bliver gjort, og hvordan mulighederne på de enkelte lokaliteter er.

Ø vrige følgeerhver v

Der vil være behov for at udlægge arealer til virksomheder, som allerede fi ndes i områ-
det, men som vil have behov for udvidelsesmuligheder. I udbygningsfasen vil følgeer-
hvervene primært omhandle støttefunktioner for de anlægsarbejder, som gennemføres 
som følge af udbygningen. En række af disse virksomheder vil ikke have behov for at 
lokalisere sig tæt ved en kaj, men i en lokalitet, som er hovedforsyningsbase. Derfor vil 
det være vores anbefaling, at kommunen også udlægger arealer, som ikke nødvendigvis 
er kajnære, men som ligger i direkte tilknytning til den eksisterende bystruktur. Det bør 
være arealer, der kan byggemodnes, i takt med at behovet viser sig. Derfor bør det være 
områder, der udbygges til ca. 100.000-200.000 m2.

Aktiviteten vil primært betyde øget omsætning for lokale virksomheder inden for:

 Transport

 Bygge- og anlægsvirksomhed (f.eks. konstruktion og montering af anlæg)

 Servicevirksomheder som catering, overnatning, rengøring
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 Forsyning

 Mindre industrivirksomheder

 Sikkerhedstjenester (brand, redning og miljøberedskab)

 Industriel aff aldshåndtering

 Administration 

 Bygge- og anlægsfi rmaer.

Denne type ydelser vil i de fl este tilfælde ikke medføre ekstraordinære pladskrav, men 
enkelte virksomheder kan få behov for mere areal og/eller ønsker til andre lokaliseringer 
end i dag.

Hvorvidt disse virksomheder faktisk vil lokalisere sig ved havnen eller i den pågældende 
by, afhænger af det konkrete aktivitetsniveau for olie- og gasoperatørerne i det pågæl-
dende område, og om nogle af serviceydelserne nemmere kan leveres fra andre steder 
i Grønland eller fra udlandet. Særligt de videnstunge virksomheder (teknisk rådgivning, 
uddannelse mv.) kan af hensyn til rekruttering af kvalifi ceret arbejdskraft sandsynligvis 
vælge at lokalisere sig uden for kommunen.

De konkrete behov for arealer vil udvikle sig løbende over en mangeårig periode. Den 
afgørende faktor er ikke et konkret antal m2, men muligheden for hele tiden at kunne 
udvikle sig. Det vil sige, at der skal kunne planlægges for udvidelse med meget store 
arealer for såvel erhvervsudvikling som byudvikling. I planlægningen skal der tages 
højde for, at en del af virksomhederne vil kunne være miljøbelastende.

Omfanget af de service- og støttevirksomheder, som vælger at lokalisere sig ved en 
hovedforsyningsbase, er svært at vurdere, idet olie- og gasoperatørerne i et vist omfang 
kan vælge at trække på ressourcer i andre byer eller uden for Grønland.

Olieterminal 

Hvis der etableres en egentlig olieterminal, vil arealbehovet være ca. 100.000 m2.  

Fly veplads

Kravene til fl yvepladsfaciliteter stiger væsentligt i udbygningsfasen. Den stigende trafi k 
til området for udbygning må forventes at føre til et ønske om mulighed for direkte 
befl yvning til/fra udlandet, for lettere at kunne håndtere et stigende behov for transport 
af arbejdskraft til og fra området. Det vil betyde efterspørgsel efter fl yvepladskapacitet 
til at kunne modtage jetfl y, hvilket kræver en banelængde på minimum 1.799 m ved 
befl yvning uden restriktioner, ligesom der skal være terminalfaciliteter til et betydeligt 
antal mennesker. Der skal desuden være adgang til fl ere fl yvepladser for helikoptere 
langs kysten, så fl yvetiden til og fra oliefelterne kan minimeres.

Ved aktiviteter i tilladelsesblokken i Baffi  n Bugten forventer man fortsat at benytte én 
central helikopterbase, hvor fartøjerne serviceres og overnatter i hangarer. Fra denne 
base vil helikopterne fl yve tomme ud til en fl yveplads nærmere tilladelsesområdet og 
hente mandskab, som fl yves ud til borerigge mv.
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Når fl ere selskaber bliver aktive med efterforskning, vil det være nødvendigt at udvide 
hangarkapaciteten til helikoptere, og der vil være behov for at etablere permanente 
løsninger for helikopterfaciliteter i løbet af opbygningsfasen.

For syn in g  –  vand,  ol ie,  affald

Udbygningsfasen vurderes ikke at betyde en stor stigning i vandforbruget, idet der 
primært vil være tale om vand til anlægsarbejder, som ikke har et stort vandforbrug. 
Vandforsyning ventes således ikke at udgøre noget problem i udbygningsfasen. I takt 
med en øget midlertidig befolkningstilvækst vil der ske en midlertidig stigning i person-
vandforbruget.

Der kan opstå kortvarige behov for større vandmængder til trykprøvning af rør, tanke 
mv. Dette behov kan løses ved at hente vand med tankskibe, hvis lokale vandressourcer 
viser sig at være utilstrækkelige.

På længere sigt kan etablering af underleverandørvirksomheder i lokalområdet betyde 
en stigning i vandforbruget. Ud fra anerkendte normtal kan forbruget skønnes til det 
følgende, opdelt i forbrugskategorier4:

Virksomheder med lille forbrug

F.eks. lager- og engrosvirksomheder 1.250-2.500 m3/ha

Virksomheder med moderat forbrug

F.eks. fremstilling af metal- og plastvarer 3.750-10.000 m3/ha
F.eks. maskinfabrikker 7.000-15.000 m3/ha

Virksomheder med stort forbrug

F.eks. kemiske virksomheder 15.000-37.500 m3/ha
F.eks. fødevareforarbejdning 30.000-90.000 m3/ha
F.eks. vaskerier 37.500-112.500 m3/ha

Forbrugsperioden for erhvervsvirksomheder anslås i almindelighed til 250 døgn pr. år.

Vandforbruget på personniveau anslås til 46 m3 gennemsnitligt på årsbasis5.

I takt med at der kommer fl ere virksomheder, vil forbruget af el ligeledes være stigende.

Forbruget af gasolie til forsyningsskibe vil afhænge af de konkrete udbygningsaktiviteter 
og deres tidsplan. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt for forsyningsskibene at hente olie 
i land, vil forsyningen ske til havs direkte med tankbåde.

Ved øgede off shoreaktiviteter og dermed en øget aff aldsmængde i en længere periode 
hvert år vil der ske en stigning af mængderne af aff ald. Det konkrete omfang vil være 
afhængig af omfanget af aktivitetsniveauet i udbygningsfasen. Men en øget befolk-
ningstilvækst vil medføre en forøgelse af husholdningsaff ald. Om dette skal bortsejles til 
andre lokaliteter uden for kommunen, eller om der skal etableres et nyt aff aldsforbræn-
dingsanlæg, vil komme an på en konkret vurdering af forsyningsbasens forbrændingska-
pacitet.

4  Kilde: HFB Opslag udarbejdet af Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA. Forbruget er omregnet til 

et årsforbrug, baseret på 250 dage pr. år, hvilket er den almindelige norm for årsproduktion

5  Forbrugsnorm, jf. DONG Energy
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Den ekstra mængde miljøfarligt aff ald vil kunne opsamles og transporteres til Danmark 
sammen med det øvrige miljøfarlige aff ald fra byerne. Der kan forventes behov for at 
håndtere større mængder olieholdigt boremudder. Der skal tages stilling til, om man 
f.eks. lokalt i den udpegede hovedforsyningsbase vil etablere en rotérovn, som kan 
brænde mudderet rent, eller om mudderet skal transporteres væk.

M i d l e r t i d i g e  b o l i g b e h ov

Af den samlede udbygningsperiode på ca. syv år forventes anlæggelsen af infrastruktur 
og olieanlæg at vare ca. tre år. Det gennemsnitlige behov for overnatningsfaciliteter i 
perioden forventes at være senge til ca. 1.000 medarbejdere. I kortere spidsbelastnings-
perioder kan det være fl ere. Behovet for boliger vil være forskelligt, afhængig af om der 
er tale om kortere eller længere ophold. Der vil blive behov for at etablere midlertidige 
boliger til udstationeret arbejdskraft, enten i form af hotelskibe, camps eller adgang til 
lejede huse til midlertidig tilkaldt arbejdskraft i forbindelse med opførelse af anlæg til 
havs og på land.

Der vil skulle udlægges arealer, som kan anvendes til opstilling af midlertidige camps.

Pe r m a n e nt e  b o l i g b e h ov

Selve udbygningen forventes ikke at betyde permanent øget bosætning, men forvent-
ningen til en kommende produktionsfase kan betyde en vækst i byen, som fører til en 
mindre stigning i boligbehovet.

M i d l e r t i d i g  b e s k æ f t i g e l s e

Der forventes en midlertidig beskæftigelse på ca. 1.000 personer i udbygningsfasen. I 
kortere perioder kan beskæftigelsen være større.

Pe r m a n e nt  b e s k æ f t i g e l s e

Selve udbygningsarbejdet betyder ikke faste arbejdspladser, men udbygningen kan 
medføre efterspørgsel på leverancer og serviceydelser hos lokale virksomheder, som 
resulterer i en mindre stigning i den permanente beskæftigelse.

Ilulissat



54 K A P I T E L  4 :  O L I E -  O G  G A S B R A N C H E N S  F O R V E N T E D E 
B E H O V  P Å  L A N D

P R O D U K T I O N S F A S E N
I produktionsfasen er fokus på drift og transport af den indvundne olie og evt. gas. I pro-
duktionsfasen er de samlede produktionsomkostninger en afgørende faktor, og derfor er 
en god logistik for de permanente anlæg i højsædet. ”One stop – one shop”-princippet 
er her endnu vigtigere end i udbygningsfasen, og sikkerhed for stabil drift, gode afskib-
ningsmuligheder mv. er afgørende.

Produktionsfasen dækker over såvel forarbejdning og transport af olie og gas som egent-
lig raffi  nering og slutdistribution. Såfremt der fi ndes olie i tilstrækkelig mængde, er de to 
mest sandsynlige scenarier, enten at al aktivitet foregår til søs, eller at der etableres en rå-
olieterminal fælles for alle licenshavere og et udskibningsanlæg på land. Et udskibnings-
anlæg på land vil betyde en permanent beskæftigelse for et mindre antal medarbejdere. 
Den direkte beskæftigelseseff ekt ventes at være på mellem 30 og 100 medarbejdere, 
afhængig af den konkrete tekniske løsning, geografi sk placering mv. Kompetencekra-
vene vil hovedsageligt svare til smede og elektrikere med en supplerende uddannelse 
inden for dette felt. Dertil kommer en teknisk ledelse. Ud over et eventuelt anlæg på land 
vil der i alle tilfælde efterspørges støttefunktioner på land. Den endelige raffi  nering af 
olie forventes ikke at ske i Grønland.

I produktionsfasen vil det mest sandsynlige scenarium være, at der udvikles én hoved-
forsyningsbase, som vil være det primære udgangspunkt for forsyning, vedligeholdelse, 
fortsat efterforskning og udbygning og vedligehold af oliefaciliteterne. Det vil i prak-
sis være det mest realistiske, at der bygges videre på de forhold og faciliteter, som er 
etableret i forbindelse med en udbygningsfase. Hovedforsyningsbasen skal formentlig 
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suppleres med en eller to mindre forsyningsbaser, som varetager basale forsynings- og 
oplagsopgaver, eksempelvis i forbindelse med fortsatte efterforskningsaktiviteter. Dette 
afhænger naturligvis af, hvor den fortsatte efterforskning vil fi nde sted.

Erfaringer fra opbygningen af olieindustrien i Norge og Danmark viser, at behovet for 
tilkaldt arbejdskraft i en produktionsfase vil falde til et niveau svarende til en efterforsk-
ningsfase, idet det må forventes, at der vil blive gennemført fortsat efterforskning, og 
der løbende vil være indkvarteringsbehov for tilkaldte specialister mv. Helikopterservice 
forventes også fortsat at medføre behov for tilkaldt arbejdskraft. Til gengæld forventes 
det, at en lang række funktioner på en eventuel olieterminal og på forsyningsbaserne 
overtages af lokal arbejdskraft.

S A M M E N FAT N I N G  A F  B E H O V  I  P R O D U K T I O N S FA S E N

Ud over de generelle forhold, der tidligere er nævnt i relation til udbygningsfasen, vur-
deres følgende forhold at være afgørende, når der skal vælges en hovedforsyningsbase i 
forbindelse med produktionen:

 Adgang til arealer til produktion, som kan ligge i sikkerhedsmæssig afstand til 
bymæssige samfund.

 I tilfælde af opførelse af en olieterminal vil der være behov for ca. 100.000 m² 
areal i tilknytning til kaj på minimum 18 m vanddybde, idet olietankere kan 
have en dybgang på op til 17 m. 

Havnefaci l i teter

De havnefaciliteter, som er anvendt i udbygningsfasen, vurderes at være tilstrækkelige 
også i produktionsfasen. De nødvendige terminalanlæg til olie og/eller gas anlægges i 
tilknytning hertil.

Hvis det bliver aktuelt at etablere faciliteter på land til olieudskibning fra Grønland, vil 
det også være nødvendigt at etablere et terminalanlæg med havnefaciliteter og vand-
dybde på ca. 18 m.

O p l a g s p l a d s e r  o g  e r hve r vs a re a l e r 

Der vil være behov for minimum 100.000-200.000 m2 areal til oplag og erhverv i hoved-
forsyningsbasen. Der kan desuden etableres en række supplerende baser til lokalt oplag, 
afhængig af den geografi ske placering af de felter, hvorfra produktionen foregår. Når 
den mest intensive del af udbygningsfasen er overstået, vil arealbehovet til direkte oplag 
mindskes, og der vil opstå mulighed for at placere eventuelle følgeerhverv på arealerne.

Ø vrige følgeerhver v

Der vil være behov for at udvikle arealer til virksomheder, som allerede fi ndes i området, 
men som vil have behov for udvidelsesmuligheder. I produktionsfasen vil følgeerhver-
vene primært omhandle støttefunktioner for produktionsanlæg og aktiviteter til havs. 
En række af disse virksomheder vil ikke have behov for at lokalisere sig tæt ved en kaj, 
men i en lokalitet, som er hovedforsyningsbase. Derfor vil det være vores anbefaling, at 
kommunen også udlægger arealer, som ikke nødvendigvis er kajnære, men som ligger i 
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direkte tilknytning til den eksisterende bystruktur og de arealer, som allerede er etableret 
og byggemodnet i en udbygningsfase, for at tilgodese virksomhedernes ønske om klyn-
gedannelse. Det bør være arealern der kan byggemodesn i takt med at behovet viser sig. 
Derfor bør det være områder, der udbygges til ca. 100.000-200.000 m2 som supplement 
til oplagsarealerne. I meget stor udstrækning vil aktiviteten betyde en øget omsætning 
for lokale virksomheder inden for:

 Transport (skibs og landtransport)

 Havnefunktioner (kranservice, godshåndtering, lagerfunktioner mv.)

 Vedligeholdelse af installationer (el, rør, motorer, hydraulik mv.)

 Skibs- og motorreparationer

 Udlejning af materiel mv.

 Administration

 Sikkerheds- og kontrolopgaver 

 Uddannelse .

En række af følgeerhvervene er ikke direkte afhængige af at ligge ved en havn, men kan 
vælge at lokalisere sig andre steder i byen.

Olieterminal

Dertil kommer de arealer på ca. 100.000 m2, som en eventuel olieterminal er etableret på.

Fly ve plads

Behovet for fl yvepladskapacitet vurderes at være det samme som i udbygningsfasen, 
men eventuelle midlertidige løsninger for hangarer og passagerfaciliteter skal gøres 
permanente.

For syn in g  –  vand,  ol ie,  affald

Olieterminaler har et ganske beskedent vandforbrug. Dog skal anlægget have adgang 
til en sikker vandforsyning til slukning i tilfælde af brand. Dette vand kan f.eks. oplagres i 
(opvarmet) tank og stiller derfor næppe krav til en stor spidsbelastningskapacitet i forsy-
ningen. Vandforsyning ventes således ikke at udgøre noget problem i produktionsfasen.

I relation til virksomheder, som etablerer sig i området, vil behovet for vand være afhæn-
gig af typen af virksomheder. Nogle virksomheder er mere vandforbrugende end andre. 
Totalt skønnes et årligt forbrug på maksimalt 100.000 m3 vand.

Produktionsfasen vil sandsynligvis medføre, at der efterhånden udvikles et alsidigt 
erhvervsområde for en lang række erhverv, der kan fungere som underleverandører 
og samarbejdspartnere for olie- og gasoperatørerne. Etableringen af følgeerhverv vil 
forventeligt medføre et stigende vandforbrug, men det præcise forbrug vil naturligvis 
afhænge af den konkrete erhvervssammensætning. Ud fra anerkendte normtal, kan 



57

forbruget skønnes til følgende, opdelt i forbrugskategorier6: 

Virksomheder med lille forbrug 

F.eks. lager- og engrosvirksomheder 1.250-2.500 m3/ha

Virksomheder med moderat forbrug 

F.eks. fremstilling af metal- og plastvarer 3.750-10.000 m3/ha
F.eks. maskinfabrikker 7.000-15.000 m3/ha

Virksomheder med stort forbrug

F.eks. kemiske virksomheder 15.000-37.500 m3/ha
F.eks. fødevareforarbejdning 30.000-90.000 m3/ha
F.eks. vaskerier 37.500-112.500 m3/ha

Forbrugsperioden for erhvervsvirksomheder anslås i almindelighed til 250 døgn pr. år.

Vandforbruget på personniveau anslås til 46 m3 gennemsnitligt på årsbasis7.

I takt med at der kommer fl ere virksomheder, vil elforbruget ligeledes stige.

I produktionsfasen antages det, at off shoreaktiviteterne er væsentligt udbyggede. 
Dermed vil aff aldsproduktionen fra aktiviteterne også udgøre en stor del af den samlede 
aff aldsmængde i de berørte byer. Hvis Qaasuitsup Kommunia har ansvaret for aff alds-
håndteringen, vil det stille forøgede krav til en korrekt og eff ektiv aff aldsbehandling. 

Da det vil være vanskeligt at behandle det ekstra aff ald fra off shoreaktiviteterne lokalt, vil 
der blive behov for andre, langsigtede løsninger. En mindre del af det forbrændingseg-
nede aff ald kan muligvis behandles i forbrændingsanlæg i kommunen, og man kunne i 
denne forbindelse overveje at udbygge og opgradere anlægget.

For at minimere mængden af brændbart aff ald og aff ald til deponi bør aff aldet sorte-
res, så den genanvendelige del tages ud med henblik på udskibning til lande omkring 
Grønland, hvor en korrekt behandling af aff ald er mulig. Sorteringen kan foregå i en af 
kommunens byer og kan dermed også omfatte genanvendeligt aff ald fra byens egne 
indbyggere og erhverv.

Et andet alternativ er at stille krav til de operatører, som har licens til produktionen, om 
at de skal sørge for bortskaff elsen af aff aldet uden for Grønland, for eksempel ved at 
indgå aftaler med omkringliggende lande, der kan behandle aff aldet forsvarligt. Hermed 
vil det ikke længere være Qaasuitsup Kommunias ansvar at bortskaff e aff aldet, hvis det 
pålægges operatørerne som en del af kontrakten.

M i d l e r t i d i g t  b o l i g b e h ov

I produktionsfasen vil der være arbejdspladser (og dermed boligbehov), som skal dække 
både fortsat efterforskning, fortsat udbygning og den direkte produktion. Den konkrete 
eff ekt af disse aktiviteter er vanskelig at skønne, idet intensiteten i den fortsatte efter-
forskning og udbygning ikke er kendt. Når de grundlæggende strukturer (havneanlæg 
mv.) er etableret, forventes det, at antallet af arbejdspladser forbundet med den fortsatte 

6  Kilde: HFB Opslag udarbejdet af Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA. Forbruget er omregnet til 

et årsforbrug, baseret på 250 dage pr. år, hvilket er den almindelige norm for årsproduktion

7  Forbrugsnorm, jf DONG Energy



58 K A P I T E L  4 :  O L I E -  O G  G A S B R A N C H E N S  F O R V E N T E D E 
B E H O V  P Å  L A N D

efterforskning og udbygning vil være betydeligt mindre end ved den indledende efter-
forskning og udbygning. 100-200 personer beskæftiget i land vurderes som et realistisk 
skøn.

Pe r m a n e nt e  b o l i g b e h ov

Der skal udlægges arealer til nye boligområder. Af hensyn til bæredygtighed og en op-
timal udnyttelse af de arealmæssige ressourcer bør nyt boligbyggeri ske som etagebyg-
geri, som sikrer en arealmæssig optimering. Herved vil det også i langt højere grad være 
muligt at tilvejebringe mange boliger, som kan tilgodese en befolkningstilvækst som 
følge af en øget beskæftigelse. Det er vores vurdering, at en øget permanent beskæfti-
gelse på 500-1.000 medarbejdere vil medføre en samlet gennemsnitlig befolkningstil-
vækst på ca. 1.250-2.500 (her forudsat en faktor 2,5).

M i d l e r t i d i g  b e s k æ f t i g e l s e

Antallet af arbejdspladser forbundet med den fortsatte efterforskning og udbygning vil 
være betydeligt mindre end ved den indledende efterforskning og udbygning. 100-200 
personer beskæftiget i land vurderes som et realistisk skøn.

Pe r m a n e nt  b e s k æ f t i g e l s e

Til den direkte produktion forventes det, at der skal etableres 100-200 arbejdspladser 
i land i forbindelse med drift af havne, olieterminaler, lokal ledelse, administration mv. 
Foruden disse arbejdspladser forventes en række indirekte arbejdspladser, som skabes i 
følgeerhverv omkring hovedforsyningsbasen. Det er vanskeligt direkte at skønne antal-
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let af arbejdspladser, som produktionen vil skabe i følgeerhverv. Det kan dog også her 
være relevant at henvise til Hammerfest-området i Nordnorge, hvor der er skabt ca. 400 
arbejdspladser i følgeerhverv8. På baggrund af disse erfaringer kan det forventes, at der 
skabes 400-800 nye lokale arbejdspladser i forbindelse med vedligehold, modifi katio-
ner og andre støtteerhverv for produktionen. Den samlede permanente beskæftigelse 
vurderes til 500-1.000 personer.

8  NORUT. Regionale ringvirkninger af olje- og gassnæringen. Rapport. 2007:04
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O P S A M L I N G

Resultaterne af analysen af behovene i henholdsvis efterforskningsfasen, udbygnings-
fasen og produktionsfasen er summeret nedenfor. Det skal bemærkes, at der er tale om 
en principiel opgørelse af et samlet behov for kommunen, som kan fordeles på fl ere 
geografi ske områder, afhængigt af hvor aktiviteterne præcist vil foregå, og af de kon-
krete tidsplaner.

EFTERFORSKNING UDBYGNINGSFASE PRODUKTIONSFASE

Disko Vest

Baffin Bugten

Oplag
60.000 m²

Oplag
50.000 m²

Følgeerhverv

50.000 m²

Samlet arealbehov i 

efterforskningsfasen

  ca. 160.000 m²

Samlet arealbehov i 

udbygningsfasen 

200.000 - 400.000 m²

Oplag og erhvervs-

arealer

100.000 -200.000 m²

Øvrige følgeerhverv 

100.000 -200.000 m²

Evt. olieterminal

100.000 m²

Oplag og erhvervs-

arealer

100.000 -200.000 m²

Øvrige følgeerhverv 

100.000 -200.000 m²

Evt. olieterminal

100.000 m²

Inklusiv arealet fra 
efterforskningsfasen

Inklusiv arealet fra de forrige faser

Samlet arealbehov i 

produktionsfasen

200.000 - 400.000 m²

Mulighed for 

fortsat 

udvikling

Figur 5: Arealbehov gennem de tre faser
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Ef ter forsk ningsfasen

FACILITETER BEHOV KOMMENTARER

Havnefaciliteter 8 m vanddybde

Kajplads for skibe på 90 m

Forsyningsskibe har oftest en dybgang på mellem 5,5 og 7 m. 

I spidsbelastningssituationer skal to skibe kunne anløbe på én 

gang.

Oplag og erhvervs-

arealer 

Op til 60.000 m2 ved Disko Vest

Op til ca. 50.000 m2 ved Baffi  n 

Bugten

Det anbefales, at der planlægges for minimum 15.000 m2 med 

mulighed for at udvide op til 60.000 m2 for op til seks operatø-

rer ved Disko Vest og 50.000 m2 ved Baffi  n Bugten. Områderne 

anlægges nær en havn og med det sigte, at de senere kan 

overgå til øvrige erhverv.

Øvrige følgeerhverv Udviklingsområde på ca. 50.000 m2 Arealbehovet for øvrige erhverv vil indledningsvis være beske-

dent, men der bør tidligt udpeges arealmuligheder for følgeer-

hverv. Arealerne bør placeres, så de kan udvides yderligere i en 

udbygningsfase.

Flyveplads Flyveplads for fastvingede fl y og 

heliporte, minimum 799 m

Basefaciliteter kræver adgang til lufthavn for fastvingede fl y til 

mandskabsudskiftning, suppleret med fl ere heliporte til red-

ningsberedskab og fl yvning af medarbejdere ud til felterne.

Forsyning – vand, olie, 

aff ald

Adgang til brugsvand, el, aff alds-

håndtering mv. i begrænsede 

mængder

Behovet for vand, el mv. er meget moderat. Lokal forsyning kan 

suppleres med midlertidige, mobile anlæg. Vandbehovet skøn-

nes til 3.000-4.000 m3 pr. sæson pr. operatør. Ved seks samtidige 

operatører skønnes behovet dermed at være ca. 18.000-24.000 

m3 vand.

Midlertidige boligbe-

hov

Mellem 270-365 personer i alt i 

korte sæsoner

I efterforskningsfasen vil en stor del af boligbehovet vedrøre 

operatørernes egne medarbejdere, helikoptermandskab mv. 

samt lokale beskæftigede til havneservice, bevogtning, brænd-

selsforsyning osv. Mandskab, som befi nder sig på forsynings-

skibe og borerigge, indgår ikke i dette tal.

Permanent boligbehov Begrænset behov  Det generelle boligbehov i kommunen betyder, at der forment-

lig vil være efterspørgsel på boliger, som også kan anvendes til 

familieboliger.

Midlertidig beskæfti-

gelse

Mellem 270-365 personer i alt på 

sæsonbasis

Denne beskæftigelse omhandler arbejdspladser i land hos ope-

ratører samt deres underleverandører og samarbejdspartnere.

Permanent beskæfti-

gelse

Begrænset eff ekt Der kan ske mindre stigninger i den permanente beskæftigelse 

i denne fase, men tallet er meget usikkert.
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Ud byg n in g sfasen 

FACILITETER BEHOV KOMMENTARER

Havnefaciliteter 8 m vanddybde

Kajlængder skal øges til 400-600 m

Der vil være behov for at kunne udvide kajanlæggene til en 

længde på op til 600 m. Udvidelsen vil kunne ske løbende i takt 

med udbygningen.

Oplag og erhvervs-

arealer 

100.000-200.000 m2 Der vil være behov for store arealer til oplag i udbygningsfasen. 

Der vil også senere være behov for arealer til efterforskning 

og udbygning. En del af arealerne kan senere overgå til øvrige 

erhverv.

Øvrige følgeerhverv 100.000-200.000 m2 Der vil være behov for løbende at udvide hovedforsyningsba-

sen op til 200.000 m2, evt. suppleret med mindre oplagspladser 

i andre områder.

Olieterminal Der reserveres ca. 100.000 m2 til evt. 

olieterminal

En evt. olieterminal og/eller gasterminal (mindre sandsynlig) 

kan have en selvstændig placering. Der vil være behov for 

adgang til vanddybde på ca. 18 m.

Flyveplads Flyveplads for fastvingede fl y og 

heliporte

Behovet for fl yvepladskapacitet vil øges, og operatørerne vil 

ønske mulighed for direkte befl yvning fra udlandet, dvs. en 

banelængde på minimum 1.799 m.

Forsyning – vand, olie, 

aff ald

Adgang til brugsvand, el, aff alds-

håndtering mv. i begrænsede 

mængder

Behovet for vand, el mv. er moderat, bortset fra korte spidsbe-

lastningssituationer. Lokal forsyning kan suppleres med midler-

tidige, mobile anlæg. Følgeerhverv vil i denne fase efterspørge 

små mængder vand.

Midlertidige boligbe-

hov

Ca. 1.000 personer – i korte perioder 

fl ere

Anlæggelse af havne- og basefaciliteter vurderes at medføre 

mellem 400-600 arbejdspladser over en toårig periode. Instal-

lationer/anlæg for modtagelse af olie/gas ventes at betyde 500 

arbejdspladser pr. år i ca. tre år, hvorefter behovet falder igen.

Permanent boligbehov Meget begrænset Da der er et vist overlap mellem udbygnings- og produktions-

fasen, vil der kunne opstå et mindre behov for boliger i denne 

fase.

Midlertidig beskæfti-

gelse

Det vurderes, at op til 1.000 per-

soner vil være beskæftiget med 

udbygning over en treårig periode

Samlet beskæftigelse på ca. 500 personer til anlæggelse af 

havne- og basefaciliteter og ca. 500 arbejdspladser til installa-

tioner/anlæg for modtagelse af olie/gas.

Permanent beskæfti-

gelse

Lille permanent beskæftigelsesef-

fekt

Der vil kunne ske en mindre stigning i den permanente beskæf-

tigelse i bl.a. følgeerhverv.
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Pro d u k t i o n s f a s e n 

FACILITETER BEHOV KOMMENTARER

Havnefaciliteter 8 m vanddybde for basehavn – ca. 

18 m vanddybde for olieterminal

Kajlængder på ca. 400-600 m

Hvis der etableres et olieterminalanlæg i land, kræves en vand-

dybde på ca. 18 m til tankskibe.

Øvrige havnefaciliteter fra udbygningsfasen er tilstrækkelige.

Oplag og erhvervs-

arealer 

100.000-200.000 m2 eller mere En hovedforsyningsbase vil skulle rumme fortsat efterforskning 

og udbygning.

Øvrige følgeerhverv 100.000-200.000 m2 eller mere Der reserveres plads til øvrige virksomheder, som lokaliserer sig 

omkring basen. Det er vigtigt, at der er mulighed for at udvide 

området yderligere.

Eventuel olieterminal Ca. 100.000 m2 Etableret i udbygningsfasen.

Flyveplads Flyveplads for fastvingede fl y og 

heliporte

Produktion vil sammen med fortsat efterforskning og udbyg-

ning medføre behov for øget fl yvepladskapacitet og mulighed 

for direkte befl yvning fra udlandet, dvs. en banelængde på 

minimum 1.799 m.

Forsyning – vand, olie, 

aff ald

Adgang til brugsvand, el, aff alds-

håndtering mv. i begrænsede 

mængder

I produktionsfasen vil vand- og elbehov til den direkte produk-

tion være moderat, men det kan stige i takt med etablering af 

eventuelle følgevirksomheder.

Midlertidige boligbe-

hov

Ca. 100-200 medarbejdere til fortsat 

efterforskning, opbygning mv.

Fortsat efterforskning og udbygning vil medføre boligbehov.

Permanent boligbehov Boliger til ca. 1.250-2.500 500-1.000 personer permanent til drift af havne, terminaler mv. 

og til personer i afl edte erhverv giver boligbehov til ca. 1.250-

2.500 ved en faktor 2,5.

Midlertidig beskæfti-

gelse

100-200 personer til fortsat efter-

forskning og udbygning

100-200 personer forventes beskæftiget med fortsat efterforsk-

ning og udbygning.

Permanent beskæfti-

gelse

Den samlede direkte og indirekte 

beskæftigelse skønnes til 500-1.000 

personer

Ca. 100-200 personer til drift af havne, olieterminaler, lokal 

ledelse og administration mv. og ca. 400-800 til beskæftigelse i 

øvrige erhverv.
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Qaasuitsup Kommunia

Uddannelsesniveau

Erhverv i kommunen generelt

Flyvepladser

Havne

Sundhedsvæsenet i kommunen 

Regionssygehus

Sundhedscenter

Sygeplejestation

Bygdekonsultation

Sundhedsregion Disko

Sundhedsregion Avanna

Fredninger og Ramsarområder

Isforhold ud for Qaasuitsup Kommunia

Kangaatsiaq by 

Aasiaat by 

Qasigiannguit by 

Ilulissat by 

Qeqertarsuaq by

Uummannaq by

Upernavik

Qaanaaq by

Qaarsut 

Upernavik Kujalleq
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I det følgende er kommunen og dens otte hovedbyers kort beskrevet, for så vidt angår 
deres indbyggertal og befolkningsudvikling1, uddannelsesmuligheder, havneforhold2, 
fl yvepladser3 og vandforsyning4. Ligeledes er de to bygder Upernavik Kujalleq og Qaar-
sut beskrevet, da vi (som beskrevet i kapitel 6) vurderer, at de egner sig som supplerende 
forsyningsbaser.

Q A A S U I T S U P  K O M M U N I A
Qaasuitsup Kommunia er arealmæssigt verdens største kommune og dermed også den 
største af de fi re kommuner i Grønland. Kommunen strækker sig fra lidt nord for polar-
cirklen i syd op til ca. 81 grader nord. Kommunen har en kyststrækning på mere end 
1.600 km og et areal på over 660.000 km2. En stor del af kommunen er dækket af ind-
landsis. 

Kommunen blev til ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor de otte tidligere kom-
muner i den nordlige del af Grønland blev lagt sammen til én – Qaasuitsup Kommunia. 
Kommunen har i dag otte byer og 31 bygder, og mere end halvdelen af det samlede 
antal bygder i Grønland ligger i Qaasuitsup Kommunia. 

Qaasuitsup Kommunia har cirka 17.750 indbyggere (2010-tal), svarende til en tredjedel 
af Grønlands samlede befolkning, som bor i kommunens byer og bygder. 

Kommunen har inden for de seneste ti år oplevet en svag befolkningstilbagegang på 
fem procent. Tilbagegangen har relativt set været langt større i bygderne end i byerne. 
Således har bygderne samlet set i perioden haft en tilbagegang på over ti procent, mens 
der i byerne kun har været en beskeden tilbagegang på ca. 2,5 procent.

Det er således en stadig stigende andel af kommunens befolkning, der er bosat i en af de 
otte byer. I 2010 var denne andel steget til lige over 75 procent.

1  Kilde: www.stat.gl

2  Kilde: Havnelodsen for Grønland, RAL’s sejlplaner for 2011, Diskolines sejlplaner for 2011

3  Kilde: www.glv.gl 

4  Kilde: Grønlands drikkevandsforsyning, 2003
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Qaanaaq

626 indbyggere

Sundhedscenter

900 m grusbane

902.000 m3/år

Ingen

Upernavik

1129 indbyggere

Sundhedscenter

30 m kaj > 8 m dyb

799 m asfaltbane

40.000 m³/år

Upernavik Kujalleq

204 indbyggere

Bygdekonsultation
 

Anløbsbro m ponton < 8 m dyb

0 m3/år

Helistop

Ummannaq

1299 indbyggere

Sundhedscenter
 

12 m kaj > 8 m dyb

69.000 m³/år

Helistop

Qasigiannguit

1253 indbyggere

Heliport

Sundhedscenter

70 m kaj > 8 m dyb

30.0000.000 m3/år

Kangaatsiaq

586 indbyggere

Helistop

Bygdekonsultation

12 m kaj > 8 m dyb

Ukiumut  80.000 m3

Aasiaat

3005 indbyggere

Regionssygehus

110 m kaj  > 8 m dyb

799 m asfaltbane

1.000.000 m3/år

Ilulissat

4546 indbyggere

Regionssygehus

120 m kaj > 8 m dyb

845 m asfaltbane

410.000 m3/år

Qeqertarsuaq

907  indbyggere

Heliport

Sundhedscenter

30 m kaj > 8 m dyb

410.000 m3/år

Qaarsut

196 indbyggere

Bygdekonsultation
 
2.000.000 m3/år

900 m grusbane og helistop

Ingen

Figur 6:  Byerne og bygdernes funktioner
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Figur 7: Befolkningen per 2011 i de otte distrikter med fordeling på byer og bygder

Hvert år har der været mellem 400 og 500 ind- og udvandringer fra kommunen. Der har 
været stor variation i, om der de enkelte år har været en netto tilfl ytning eller frafl ytning 
fra kommunen. De sidste to år har der dog været en netto tilvandring til kommunen.

Figur 8: Ind- og udvandrings fra Qaasiutsup Kommunia 2000-2010

Inden for de seneste ti år er i alt 5.100 personer fl yttet til kommunen, og 5.400 er fl yttet 
fra kommunen. I perioden er således næsten en tredjedel af befolkningen udskiftet.
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Figur 9: Ind- og udvandring fra de otte distrikter i perioden 2000-2010

Alle otte distrikter5 i kommunen har haft en netto udvandring i de sidste ti år.

I seks af de otte distrikter har der ligeledes været en befolkningstilbagegang i perioden, 
hvor Upernavik har holdt status quo, og kun Ilulissat har haft en befolkningsfremgang.

Figur 10: Indbyggertal i de otte byer i hhv. 2000 og 2011

5 Ved distrikter forståes byer og bygder
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U D D A N N E L S E S N I V E AU

Omkring en fj erdedel af kommunens indbyggere er under 16 år og dermed i den skole-
søgende alder.

Figur 11: Aldersfordeling i kommunen 2011

Langt hovedparten af indbyggerne har ikke gennemført en kompetencegivende uddan-
nelse. Næsten 80 procent af indbyggerne har afsluttet folkeskolen som højeste uddan-
nelse. 

14 procent har taget en erhvervsuddannelse, og tre procent en videregående erhvervs-
uddannelse.

Mindre end to procent har gennemført en studieforberedende uddannelse eller taget 
suppleringskurser. Cirka 2 procent har gennemført en videregående akademisk uddan-
nelse.

Figur 12: Uddannelsesniveau i kommunen 2010
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Dette adskiller sig en del fra de landsdækkende tal for hele Grønland, hvor uddannelses-
niveauet tilsyneladende er noget højere i Qaasuitsup Kommunia.

Figur 13: Uddannelsesniveauet i Grønland 2010

I Grønland som helhed har 70 procent ikke gennemført en uddannelse efter folkeskolen. 
18 procent har taget en erhvervsuddannelse og fem procent en videregående erhvervs-
uddannelse. Lidt over tre procent har gennemført en studieforberedende uddannelse 
eller taget suppleringskurser. Cirka fem procent har gennemført en videregående akade-
misk uddannelse.

E R H V E R V  I  KO M M U N E N  G E N E R E LT

I 2010 udgjorde den potentielle arbejdsstyrke (personer i alderen 16-63 år) i kommunen 
lidt over 12.000 personer.

Figur 14: Den potentielle arbejdsstyrke i distrikterne fordelt på køn i 2010
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I alle otte distrikter er der en overvægt af mænd.

Beskæftigelsen er opgjort i årsværk og dækker over deltidsarbejde, sæsonarbejde mv.

Samlet blev der i 2010 udført 8.100 årsværk i kommunen, hvilket er en nedgang fra 2000, 
hvor der blev udført 8.400 årsværk.

Figur 15: Antal årsværk i kommunen fordelt på hovedbrancher i 2010

Den helt dominerende branche er off entlig administration, hvor halvdelen af alle års-
værk er udført. Øvrige servicefag udgør en ganske stor del af resten, mens brancherne 
byggeri, håndværk og industri blot udgør lidt over ti procent af de udførte årsværk i 
kommunen.
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F LY V E P L A D S E R

I kommunen fi ndes der fl yvepladser til fastvingede fl y i Ilulissat by, Aasiaat by, Upernavik 
by, Qaanaq by og Qaasut. I Qasigiannguit by og Qeqertarsuaq by er der heliporte, og i 
Kangaatsiaq by, Uummannaq by og Upernavik Kujalleq er der helistop. 

H AV N E
Sejlads spiller en stor rolle i trafi ksystemet i Grønland, både for international og regional 
trafi k samt for trafi k mellem byer og bygder. Grønlands havneanlæg indtager desuden 
en central position, da stort set al godsforsyning til byer og bygder sker ad søvejen.

Den internationale godstrafi k med skib (til/fra landet) samt den regionale godstrafi k med 
skib (til byer og bygder) er reguleret via den grønlandske lovgivning.

Trafi kken er opbygget i tre niveauer og udføres af det Selvstyre-ejede Royal Arctic Line 
A/S (RAL), der med en koncessionsaftale har eneret på sejladsen. I medfør af Lands-
tingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods meddelte Grønlands 
Landsstyre RAL koncession på sejlads af gods til, fra og internt i Grønland. Denne eneret 

Vejrbetinget regularitet for grønlandske lufthavne   
                Andel rettidige ankomster (procent) 

Lufthavn         Vejret* årsag til forsinkelsen     Alle** typer af forsinkelser

Kangerlussuaq   100,0      73,7
Narsarsuaq   99,9   93,0
Uummannaq/Qaarsut  99,7   86,3

Aasiaat    99,4   81,6

Ilulissat    98,7   64,6 

Qaanaaq   98,3   89,7

Upernavik   97,8   70,2

Nuuk    97,7   60,0
Nerlerit Inaat   97,2   84,5
Kulusuk    97,0   87,0
Paamiut    96,9   69,6
Maniitsoq   95,5   64,3
Sisimiut    92,0   60,0

  
*   Overfl adevind, sigt/skybase, manglende turbulensdata eller turbulens varslet af TWI 
  
** Overfl adevind, sigt/skybase, manglende turbulensdata, turbulens varslet af TWI, AFTM Lufttrafi k 
ledelse, baneforhold,  manglende BOR/SØR, manglende deiceer,  manglende mandskab, mang-
lende navigations hjælpemidler, lufthavnsvej lukket, eller udefrakommende forsinkelser.     

TWI: Rød/hvid vindpose, som visuelt viser retning og hastighed af vinden i en lufthavn  
AFTM: Air Flow Traffi  c Management er reguleringen af lufttrafi kken med henblik på at undgå en 
overskridelse af lufthavnens eller fl yvekontrollens kapacitet i håndtering af trafi kken.  
BOR/SØR: Brand og redning/Søredning 
  
Kilde: Beregninger på basis af Mittarfeqarfi its regularitetsstatistikker for år 2010
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er siden med mindre ændringer blevet forlænget.

Koncessionen kan opsiges af såvel Naalakkersuisut som RAL i december hvert år med to 
års skriftlig varsel. Koncessionen indebærer, at RAL har eneret på sejlads af gods til og fra 
Grønland samt til alle byer i Grønland inklusiv Kangerlussuaq, der ikke havde status af 
bygd, da koncessionen oprindeligt blev meddelt. Koncessionen omfatter også en række 
udenlandske destinationer, først og fremmest Aalborg, der er den danske basishavn for 
RAL, og Reykjavik. Hertil kommer en række transitdestinationer til disse to havne. Sejlads 
af gods mellem byer og bygder samt mellem bygder er ikke omfattet af koncessionen.

Der er en række undtagelser fra koncessionen: a) olietransport i tankskibe; b) transport af 
eget gods på eget skib som led i anden virksomhed end transport; c) transport af større 
ensartede eller usædvanlige varepartier, som af tekniske eller økonomiske grunde be-
tinger en anden transportmåde; og d) transport, som efter tidligere indgået aftale eller i 
henhold til nugældende lovgivning kan udøves af andre.

Det første niveau i godstransporten er den internationale atlanttrafi k. Distribution af 
udenlandske varer, der fragtes til Grønland, foregår med udgangspunkt i basishavnen i 
Aalborg. I basishavnen konsolideres godset, og havnen står for udskibning af stort set alt 
gods fra Danmark til Grønland.

Det andet niveau er feedertrafi kken, som med specialbyggede containerskibe servicerer 
trafi kken mellem atlanthavnene og fl ere af de øvrige grønlandske byer.

Det tredje niveau er godsbesejlingen mellem på den ene side de større byer med atlant- 
eller feedertrafi k, og på den anden side bygder samt mindre byer.

Aasiaat havn anvendes som atlanthavn og forsyner hele Nordgrønland. Byerne Qaanaq, 
Ilulissat og Qasigiannguit besejles med feederskibe. Byerne Kangaastsiaq, Qeqertarsuaq, 
Uumannaq og Upernavik besejles med gods.

Passagersejlads i ordinær rutefart forestås p.t. af to operatører i Qaasuitsup Kommunia: 
Arctic Umiaq Line (AUL), der driver den såkaldte kystrute mellem Qaqortoq og Ilulissat, 
og Diskolinie, der udfører passagertransport ved mindre både i Diskobugten om som-
meren.

Passagertrafi kken er ligesom godstrafi kken årstidsafhængig. Kun i Region Midt er det 
relativt problemfrit at sejle hele året, mens sejlads i de øvrige regioner på visse årstider er 
generet af is.

A F FA L D S H Å N DT E R I N G

Aff ald behandles i dag i Grønland på to måder, enten ved forbrænding i et af de eksi-
sterende forbrændingsanlæg eller ved anbringelse på losseplads. Alle øvrige former for 
behandling af aff ald, det vil sige genanvendelse eller håndtering af farligt aff ald mv., 
foregår uden for Grønland.

Der foreligger ingen nøgletal for aff aldsproduktionen af henholdsvis husholdningsaff ald 
og erhvervsaff ald, men et estimat angiver, at der produceres ca. 650 kg aff ald pr. indbyg-
ger pr. år, hvilket også omfatter erhvervsaff ald6. 

6  Transport af forbrændingsegnet aff ald i Grønland - COWI, 2002
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Figur 16: Havnetrafi k i kommunens byer og bygder
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Qaasuitsup Kommunia er ansvarlig for al aff aldshåndtering og bortskaff else i kommu-
nen. I kommunens byer og bygder er der etableret indsamlingsordninger for dagreno-
vation, storskrald m.m. og afl everingsordninger for brændbart og ikke-brændbart aff ald 
samt forskelligt farligt aff ald. 

I Qaasuitsup Kommunia fi ndes der følgende modtage- og behandlingsanlæg for aff ald: 

1. Forbrændingsanlæg inkl. bygdeforbrændingsanlæg

2. Lossepladser

3. Modtagestation/faciliteter for farligt aff ald

4. Modtagefaciliteter for klinisk risikoaff ald på sygehusene.

I Aasiaat og Ilulissat er der etableret et forbrændingsanlæg, mens det skønnes, at der er 
etableret et bygdeforbrændingsanlæg i ca. to tredjedele af kommunens mindre byer og 
bygder. 

Forbrændingsanlægget i Aasiaat er udlagt til ca. 3.100 tons pr. år (110 timer/uge), mens 
anlægget i Ilulissat er udlagt til ca. 4.300 tons pr. år (110 timer/uge)7. I Aasiaat blev der i 
2010 afbrændt ca. 1.600 tons, men der i Ilulissat blev afbrændt ca. 2.900 tons. Qaasuitsup 
Kommunia har oplyst, at kapaciteten i Ilulissat vurderes at være opbrugt, mens der p.t. er 
ledig forbrændingskapacitet i Aasiaat. 

I samtlige byer og bygder i Qaasuitsup Kommunia fi ndes der en losseplads samt mere 
eller mindre udbyggede faciliteter for håndtering og opbevaring af farligt aff ald. Los-
sepladserne er typisk ukontrolledere, og ofte foregår der afbrænding af aff ald på selve 
lossepladsen for at minimere mængderne.

Der er lavet aftale om, at alt miljøfarligt aff ald fra Qaasuitsup Kommunia bliver sejlet til 
Aalborg til behandling hos Mokana I/S. 

Med henblik på at minimere mængden af brændbart aff ald og aff ald til deponi kan der 
fremover foretages en sortering af husholdningsaff ald og erhvervsaff ald i genanven-
delige fraktioner, såsom glas, papir, plast og metal. Dette kan fragtes til lande omkring 
Grønland til oparbejdning og genanvendelse.

Sorteringen kan foregå i en af kommunens byer og dermed også omfatte genanvende-
ligt aff ald fra byens egne indbyggere og erhverv. 

Et alternativ er at stille som krav til de operatører, som har licenser til off shoreaktiviteter, 
at de skal sørge for bortskaff elsen af aff aldet uden for Grønland, for eksempel ved at 
indgå aftaler med omkringliggende lande, der kan behandle aff aldet forsvarligt. Hermed 
vil det ikke længere være Qaasuitsup Kommunias ansvar at bortskaff e aff aldet, når dette 
pålægges de store virksomheder som en del af kontrakten.

7 Transport af forbrændingsegnet aff ald i Grønland - COWI, 2002
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S U N D H E D S V Æ S E N E T  I  K O M M U N E N
Den 1. januar 2011 blev de nuværende 16 sundhedsdistrikter i Grønland reduceret til 
fem sundhedsregioner. I hver region er der et regionssygehus, som har det overordnede 
ansvar for sundhedsbetjeningen i regionen8.

I de byer, hvor der ligger et regionssygehus, udvides sundhedstilbuddet til befolkningen. 
I de øvrige byer vil sundhedsvæsenet fortsat søge at besætte lægestillingerne. I nogle 
tilfælde vil dette ikke være muligt, og her bliver sygeplejersken fremover den primære 
kontaktperson. Sygeplejersken vil døgnet rundt kunne kontakte en læge på regionssy-
gehuset. 

R E G I O N S S YG E H U S

Regionssygehuset har det overordnede ansvar for planlægning og udførelse af sund-
hedsfaglige opgaver i regionen. Den faglige ekspertise samles på regionssygehuset, som 
står for udviklingen af det sundhedsfaglige tilbud i regionen.

Regionssygehuset yder faglig støtte og supervision til de øvrige sundhedsfaglige 
behandlingssteder i regionen. Der ydes bl.a. faglig støtte til sygdomsdiagnostik, akut 
beredskab, behandling, pleje og forebyggelse.

På regionssygehuset fi ndes specialister, der kan håndtere visse akutte situationer, der 
kræver kirurgiske indgreb, som for eksempel et kejsersnit eller en blindtarmsoperation.

Regionssygehuset vil med tiden komme til at råde over personale inden for særlige 
fagområder, som har en tilsynsførende, superviserende og rådgivende funktion for hele 
regionen. Det gælder bl.a. følgende faggrupper: jordemoder, sundhedsplejerske, fysiote-
rapeut, diætist og bioanalytiker.

It-udstyret på regionssygehuset omfatter blandt andet digital røntgen, elektronisk pa-
tientjournal og telemedicinsk udstyr.

S U N D H E D S C E N T E R

Sundhedscenteret er sundhedsregionens nære tilbud til befolkningen i de mindre byer. 
Sundhedscenteret varetager en række opgaver i forbindelse med behandling, pleje, 
forebyggelse og sundhedsfremme. Et sundhedscenters behandlingstilbud afhænger af 
antallet af læger. 

Målet er, at alle lægestillinger ved sundhedscentre fremover skal besættes i en sam-
menhængende periode på minimum tre måneder. Hvis der ikke kan ansættes en læge, 
bliver sundhedscenteret ledet af en sygeplejerske, og den lægefaglige betjening sker via 
regionssygehuset.

Personale fra regionssygehuset foretager regelmæssige besøg med henblik på konsulta-
tioner, mindre operationer, forebyggende undersøgelser og rådgivning.

Sundhedscenteret har lægemiddeldepot, sygeplejeartikler, hjælpemidler og beredskabs-
udstyr og it-udstyr, som blandt andet omfatter digital røntgen, elektronisk patientjournal 
og telemedicinsk udstyr. 

8  Kilde: www.peqqik.gl
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S YG E P L E J E S TAT I O N

Sygeplejestationen er sundhedsregionens nære tilbud til befolkningen i de større 
bygder. Sygeplejestationen varetager en række opgaver i forbindelse med behandling, 
forebyggelse og sundhedsfremme. 

Personale fra regionssygehuset eller sundhedscentret afl ægger regelmæssige besøg 
med henblik på konsultationer, forebyggende undersøgelser, rådgivning og supervision.

Sygeplejestationen har lægemiddeldepot, sygeplejeartikler, hjælpemidler og bered-
skabsudstyr. Sygeplejestationens it-udstyr omfatter blandt andet elektronisk patientjour-
nal og telemedicinsk udstyr.

BYG D E KO N S U LTAT I O N

Bygdekonsultationen er sundhedsregionens nære tilbud til befolkningen i de mindre 
bygder. Bygdekonsultationen varetager en række opgaver i forbindelse med behandling, 
forebyggelse og sundhedsfremme.

Personale fra regionssygehuset eller sundhedscentret afl ægger regelmæssige besøg 
med henblik på konsultationer, forebyggende undersøgelser, rådgivning og supervision.

Bygdekonsultationerne har medicinsk udstyr til diagnostik og behandling svarende til 
personalets kompetence.

Bygdekonsultationen har lægemiddeldepot, sygeplejeartikler, hjælpemidler og bered-
skabsudstyr. I bygder med over 50 indbyggere omfatter bygdekonsultationens it-udstyr 
blandt andet telemedicinsk udstyr. 

Inden for Qaasuitsup Kommunia ligger der to sundhedsregioner – Disko og Avannaa.

S U N D H E D S R E G I O N  D I S KO

I Sundhedsregion Disko er Aasiaat udpeget som regionssygehus, mens Qasigiannguit og 
Qeqertarsuaq har status af sundhedscentre. 

Akunnaaq, Kitsissuarsuit, Attu, Kangaatsiaq, Niaqornaarsuk, Ikeerasaarsuk, Iginniarfi k, 
Ikamiut og Kangerluk har sygeplejestationer/bygdekonsultationer mv.

S U N D H E D S R E G I O N  AVA N N A 

I Sundhedsregion Avanna er Ilulissat udpeget som regionssygehus, mens Qaanaaq, 
Upernavik og Uummanaq har status af sundhedscentre. 

Saqqaq, Qeqertaq, Ilimanaq, Oqaatsut, Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qa-
arsut, Saattut, Ukkusissat, Kullorsuaq, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Nuussuaq, Tasiusaq, 
Upernavik Kujalleq, Nutaarmiut, Naajaat, Innaarsuit, Moriusaq, Savissivik, Siorapaluk og 
Qeqertat har sygeplejestationer/bygdekonsultationer mv.
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F R E D N I N G E R  O G  R A M S A R O M R Å D E R
I kommunen ligger der en række fredede områder9:

Ilulissat Isfj ord, ”Kangia”, er fredet og optaget på UNESCOs Verdensarvsliste på grund af 
enestående glaciologiske forhold og naturskønhed.

Lyngmarken ved Arktisk Station på Qeqertarsuaq er fredet på grund af det enestående 
planteliv. 

Melvillebugten mellem Upernavik og Qaanaaq er fredet, fordi det er et vigtigt ynglested 
for narhvalen. 

Kitsissunnguit i Diskobugten er hjemsted for et rigt fugleliv, og derfor er området fredet. 

Ramsarområder 

Ramsarkonventionen er en international konvention indgået i Ramsar i Iran i 1971 til 
beskyttelse af især fuglelivet i vådområder.

Kommunen rummer fem Ramsarområder: 

 Qinguata Marraa og Kuussuaq på Diskoøen 

 Aqajarua og Sullorsuaq på Diskoøen 

 Kitsissunnguit 

 Naternaq 

 Eqalummiut Nunaat og Nassutuup Nunaa. 

9  Kilde: www.nunagis.gl

 Qeqertarsuaq
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I S F O R H O L D  U D  F O R  Q A A S U I T S U P
K O M M U N I A
Isforholdene i havet ud for Vestgrønland kan i relation til olieindustrien opdeles i spørgs-
mål vedrørende henholdsvis isbjerge og havis. For så vidt angår isbjerge, viser undersø-
gelser, at isbjergene fra bræerne driver mod nord og nordvest, hvorefter de driver ned 
langs den canadiske østkyst10. 

Med hensyn til havis viser observationer, at det hovedsageligt er førsteårs havis, som 
fi ndes ved felterne ud for Nordvestgrønland, og at havistykkelsen i gennemsnit ligger på 
80-100 cm.

Når man sammenligner gennemsnittet af antallet af isfri dage for perioden 1978-2008 
med data fra perioden 2000-2008, fremgår det, at antallet af isfri dage i havet ud for 
Vestgrønland er øget markant. 

I september 2007 lå isudbredelsen i det arktiske ocean på sit laveste niveau nogensinde i 
de ca. 35 år, hvor der er gennemført satellitobservationer af havisen i det arktiske ocean. 
Denne udvikling er forsat i 2010, hvor havisudbredelsen i det arktiske ocean var på sit 
næstlaveste niveau i de år, hvor der er foretaget målinger.  Udviklingen i isforholdene 
kan sammenfattes således, at havisen i det arktiske ocean reduceres hurtigt i disse år, 
både for så vidt angår koncentration som tykkelse, og at andelen af fl erårsis er aftagende 
– det vil sige, at den tilbageværende havis i højere grad består af tyndere førsteårsis. 

Kommunens byers havne kan besejles regelmæssigt i perioden april til december. De 
nordligste havne har en lidt kortere besejlingsperiode end de sydlige.

Besejlingsforholdene for lokaliteterne nord for Upernavik er selv i sommerperioden van-
skelige som følge af is, hvor isfj elde og drivis kan give problemer i og ud for havnene. Syd 
for Upernavik vurderes isfj elde og drivis ikke at være et større problem i havnene. 

For havnene i kommunen gælder det særlige forhold, at de aldrig vil kunne blive helt isfri 
i vintermånederne.

10  Kilde: Redegørelse til Inatsisartut vedrørende råstofaktiviteter i Grønland, foråret 2011
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K A N G A A T S I A Q  B Y 
Kangaatsiaq er kommunens mindste by. Per. 1. januar 2011 er befolkningstallet i Kanga-
atsiaq opgjort til 552 indbyggere, hvilket udgør lidt over tre procent af kommunens 
befolkning. I det seneste årti har der været en nedgang i befolkningstallet på ca. seks 
procent. I starten af årtiet var der en tendens til et stigende indbyggertal, men i de sidste 
to år er indbyggertallet gået tilbage. Disse forhold gør sig gældende både for mænd og 
kvinder.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
der betydeligt fl ere i aldersgruppen 45-54 år og betydeligt færre ældre.

På uddannelsesområdet rummer byen en folkeskole. Byen har en sygeplejestation/
bygdekonsultation. I Kangaatsiaq er det muligt at overnatte på Polar Cab-Inn, der har en 
overnatningskapacitet på fi re værelser i 2011, hos private B&B’s eller hos Lynge Jensens 
overnatning med fem værelser.

Fly ve plads

Kangaatsiaq fl yveplads er anlagt som et helistop. Flyvepladsen ligger inden for SAR-
fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokkene Ingoraq, Eqqua, Puilasoq, Kangerluk, Orsivik, 
Ikermiut og Naternaq  i Disko Vest.

H avn

Havnen i Kangaatsiaq har en længde på ca. 12 m kaj med en dybde på tre m. Havnearea-
lerne omfatter et areal på ca. 2.000 m2 (2 ha).

Kangaatsiaq
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Der er meget begrænsede havnefaciliteter, og også kun meget begrænsede muligheder 
for oplag ved havnen samt ingen udvidelsesmuligheder i nærheden af byen.

Kangaatsiaq kan besejles regelmæssigt i perioden maj til december. I perioden januar til 
april kan Kangaatsiaq besejles i den udstrækning, som isforholdene tillader det.

Vandforsyning

Vandforsyningen er baseret på indvinding fra Sø 2. Ved vandmangel foretages desuden 
overpumpning med transportabelt pumpegrej fra Sø 3, som ligger ca. 500 m nordøst for 
Sø 2.

Kangaatsiaqs samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 80.150 m3/år fordelt på vand-
reservoir Sø 2 og Kangaatsiaq Sø og med fremtidigt opland.

Forsyning med vand og brændstof

Der er begrænset mulighed for leveringer af vand i Kangaatsiaq.

Kangaatsiaq
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A A S I A A T  B Y
Aasiaat er kommunens næststørste by. Per. 1. januar 2011 er befolkningstallet i Aasiaat 
opgjort til 3.113 indbyggere, hvilket udgør lidt over 17 procent af kommunens befolk-
ning.

I det seneste årti har der været en betydelig tilbagegang i indbyggertallet. Denne udvik-
ling er vendt i det sidste par år, hvor der har været en fremgang på ca. syv procent.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, men der 
er færre børn end og dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44 år som på landsplan.

Aasiaat er Nordgrønlands uddannelsescenter med en folkeskole, handicapskole og 
Disko-områdets gymnasium. Byen huser region Diskos regionssygehus. Derudover 
rummer byen et alderdomshjem, børnehaver, vuggestuer, en folkeskole, Piareersarfi k, et 
bibliotek, ungdomsklub og idrætshal. 

Der er fem forskellige offi  cielle overnatningsmuligheder; Aasiaat Guesthouse, Aasiaat 
Hotel Apartments, Aasiaat Sømandshjem, Egedesminde Guesthouse og Hotel & Restau-
rant Nanoq. Aasiaat har et velfungerende skibsværft og en stor containerhavn. Byen har 
en række store dagligvarebutikker, som sikrer god forsyning hele året. Ligeledes fi ndes 
der en række restauranter i byen.

Fly ve plads

Aasiaat fl yveplads er anlagt som en lufthavn til fastvingede fl y med asfalteret landings-
bane på 799 m. Der er ikke opført helikopterhangar eller hangar til fastvingede fl y. Flyve-
pladsen ligger inden for SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokken i Disko Vest.

H avn

Havnen i Aasiaat har en 110 m lang kaj med en dybde på 8 m. Havnearealerne omfatter 
et areal på ca. 12.000 m2 (12 ha).

Aasiaat havn anvendes som atlanthavn og forsyner hele Nordgrønland ved feederskibe. 

Aasiaat
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SAR flyveradius = 370 km

Aasiaat - hovedforsyningsbase

799 m asfaltbane

Heliport

Figur 17: Flyveradius for SAR-fl yvning

Aasiaat
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Aasiaat kan besejles regelmæssigt i perioden maj til december. I perioden januar til april 
kan Aasiaat besejles i den udtrækning, som isforholdene tillader det.

Van dfor syning

Vandforsyningen i Aasiaat er baseret på indvinding fra Sø 1, Sø 2, Sø 3, Sø 4, Sø 5, Sø 6 og 
Sø 7. Det vil være muligt at hente vand fra Saqqarliip Nunaa syd for Aasiaat ø, hvor Sø 20 
ligger. 

Nukissiorfi it vurderer, at Sø 20 har en kapacitet på 210.000 m3/år og en overfl ade på 
500.000 m2. Søens dybde er ukendt, men der er observeret vandoverførsel om vinteren, 
hvorfor det antages, at Sø 20 har kildevand. Vandforsyning fra Saqqarliip Nunaa vil dog 
kræve større investeringer. 

Nukissiorfi it11 har oplyst, at Aasiaat by forbruger ca. 420.000 m3/år.

Den nuværende rejefabrik producerer selv sit vand. Derfor belaster fabrikkens vandfor-
brug ikke den samlede vandreserve.

Aasiaats samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 1.000.000 m3/år, fordelt på Sø 1, 
Sø 2, Sø 5 og Sø 6 og med Sø 8 og Sø 9 som potentielle reservoirer/oplande.

Sø 2 har på grund af den tætte nærhed til lossepladsen vanskeligt ved at opretholde 
en vandkvalitet, som gør søen egnet til drikkevandsforsyning. Derfor overvejes det at 
udtage søen af den samlede drikkevandsreserve12.

Forsyning med vand og brændstof

Der er mulighed for forsyning af vand i Aasiaat og brændstof fra havnens lokale tankan-
læg.

11  Kilde: Interview med Driftschef i Nukissiorfi it, Aasiaat,, Rene Flechier.

12  Kilde: Interview med Driftschef i Nukissiorfi it, Aasiaat,, Rene Flechier

Aasiaat
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Aasiaat
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Q A S I G I A N N G U I T  B Y
Qasigiannguit er kommunens fj erdestørste by. Per 1. januar 2011 er befolkningstallet i 
Qasigiannguit opgjort til 1.217 indbyggere, hvilket udgør lidt over syv procent af kom-
munens befolkning.

I det seneste årti har der været en befolkningstilbagegang på over ti procent. De seneste 
år er befolkningstilgangen vendt, og byen har haft en ganske kraftig tilvækst.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, men der 
er næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44 år, mens der er lidt færre i alle de 
øvrige aldersgrupper.

På uddannelsesområdet rummer byen en folkeskole, erhvervsskole og Villads Villadsens 
efterskole. Byen har et sundhedscenter. I Qasingiannguit er det muligt at overnatte på 
Disko Bay Hotel, der har en overnatningskapacitet på 15 værelser i 2011.

Fly ve plads

Qasigiannguit fl yveplads er anlagt som heliport. Der er ingen hangarplads til fremmede 
helikoptere, ligesom der ikke er mulighed for reparation af fremmede helikoptere. Flyve-
pladsen ligger inden for SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokken i Disko Vest.

H avn

Havnen i Qasigiannguit har en længde på 70 m kaj fordelt på to kajer på henholdsvis 30 
m og 40 m med en dybde på 8 m, hvis kapacitet kun er lidt udnyttet. Havnearealerne 
omfatter et areal på ca. 14.000 m2 (1,4 ha), hvoraf en stor del er bebygget.

Qasigiannguit kan besejles regelmæssigt i perioden juni til december. I perioden januar 
til maj er havnen som regel lukket af vinterisen.

Van dfor syning

Vandforsyningen er baseret på indvinding fra Qorlortup Tasia Sø 6. Indvindingsmu-
lighederne ved Qasigiannguit by er nogle af de bedste for byer i Grønland, og vand-
forsyningsanlægget har rigelig kapacitet til at klare det nuværende og det forventede 
fremtidige vandforbrug.

Qasigiannguits samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 29.900.000 m3/år.

Forsyning med vand og brændstof

Der er mulighed for levering af vand i Qasigiannguit og brændstof fra havnens lokale 
tankanlæg. Vandreserven i Qasigiannguit er meget stor.
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SAR flyveradius = 370 km

Qasigiannguit - supplerende base

Heliport

Figur 18: Flyveradius for SAR-fl yvning

Qasigiannguit
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I L U L I S S A T  B Y 
Ilulissat er kommunens største by. 1. januar 2011 er befolkningstallet i Ilulissat opgjort til 
4.606 indbyggere, hvilket udgør lidt over 25 procent af kommunens befolkning.

I det seneste årti har Ilulissat haft en befolkningstilvækst på otte procent. De senere år 
har tilvæksten været stagnerende, hvorfor indbyggertallet har været nogenlunde kon-
stant.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
der næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44 år, mens der er lidt færre i alle de 
øvrige aldersgrupper.

På uddannelsesområdet har byen to folkeskoler og Socialpædagogisk Seminarium. Byen 
huser region Aavaanas regionssygehus. Der ligger fi re hoteller: Hotel Arctic, Hotel Hvide 
Falk, Hotel Icefj ord, Hotel Avanna samt vandrerhjemmet med en samlet overnatningska-
pacitet på 228 værelser og 22 hotellejligheder i 2011. Byen har en række store dagligva-
rebutikker, som sikrer god forsyning hele året. Ligeledes fi ndes der en række restauranter 
i byen. 

Ilulissat ligger ved den 40 km lange Ilulissat Isfj ord, Kangia, som er fredet og optaget på 
UNESCOs Verdensarvsliste. Det betyder, at der ikke kan ske nogen form for byudvikling 
syd for byen. Ilulissat er den største turistdestination i Grønland, og byer modtager om-
kring 35.000 turister per. år.

Ilulissat
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SAR flyveradius = 370 km

Ilulissat - supplerende base

845 m asfaltbane

Heliport

Figur 19: Flyveradius for SAR-fl yvning

Ilulissat
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Fly ve plads

Ilulissat fl yveplads er anlagt som en lufthavn til fastvingede fl y med asfalteret landings-
bane på 845 m. Der fi ndes hangar til fastvingede fl y og helikoptere. Byen ligger inden for 
SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokken i Disko Vest.

H avn

Havnen i Ilulissat har en 120 m kaj med en dybde på syv m. Havnearealerne omfatter et 
areal på ca. 150.000 m2 (15 ha).

Det er vurderet, at der ikke er ledig kapacitet på de eksisterende kajanlæg, og at der ikke 
er udvidelsesmuligheder i tilknytning til havneområdet. Der er heller ikke mulighed for 
at etablere oplag i tilknytning til havnen.

Ilulissat kan besejles regelmæssigt i perioden juni til december. Der kan dog i perioder 
være isfj elde ud for havnen, som kan genere besejlingen. I perioden januar til maj kan 
havnen besejles i den udtrækning, som isforholdene tillader det.

Van dfor syning

Vandforsyningen er baseret på indvinding fra det opdæmmede reservoir med tilhørende 
opland. Heri indgår i den lavtliggende del af oplandet søerne Sø 1, Sø 2, Sø 3, Sø 4 og Sø 
5. I den højtliggende del af oplandet er der yderligere nogle søer, hvoraf den største er 
Akinnaq Sø.

Ilulissat samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 3.579.296 m3/år fordelt på Sø 1, Sø 
2, Sø 3, Sø 4 og Sø 5.

Forsyning med vand og brændstof

Der er mulighed for at hente vand i Ilulissat og brændstof fra havnens lokale tankanlæg. 
Vandreserven i Ilulissat er meget stor. Men de begrænsede kajarealer kan vanskeliggøre 
muligheden for at lægge til kaj.
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Q E Q E R T A R S U A Q  B Y 
Qeqertarsuaq er kommunens sjettestørste og den by der ligger på Diskoøen. Per. 1. 
januar 2011 er befolkningstallet i Qeqertarsuaq opgjort til 873 indbyggere, hvilket udgør 
lidt over fem procent af kommunens befolkning. Det seneste årti har Qeqertarsuaq haft 
et stabilt befolkningstal, men inden for de sidste tre år har der været et fald på ca. fem 
procent.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
der en mindre andel af børn og unge end ellers i kommunen, mens andelen af midald-
rende er noget større.

På uddannelsesområdet har byen en folkeskole. Byen har et sundhedscenter. Der ligger 
et hotel, Hotel Disko, med en samlet overnatningskapacitet på 19 dobbelt- og fem en-
keltværelser i 2011 samt fi re vandrerhjem.

Fly ve plads

Qeqertarsuaq fl yveplads er anlagt som heliport. Der er ingen hangarplads til fremmede 
helikoptere, ligesom der ikke er mulighed for reparation af fremmede helikoptere. Flyve-
pladsen ligger inden for SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokken i Disko Vest.

H avn

Havnen i Qeqertarsuaq har en kaj på 12 m med en dybde på fem m, og 15 m trawlerkaj 
med en dybde på 6,5 m. Havnearealerne omfatter et areal på ca. 8.000 m2 (0,8 ha). Der er 
kun meget begrænsede muligheder for oplag ved havnearealerne.

Qeqertarsuaq kan besejles regelmæssigt i perioden fra juni til november. Der kan dog i 
perioder være isfj elde i indsejlingen til yderhavnen, som kan genere besejlingen.

Forsyning med vand og brændstof

Der er mulighed for levering af vand i Qeqertarsuaq og brændstof fra havnens lokale 
tankanlæg. Vandreserven i Qeqertarsuaq er meget stor.

Van dfor syning

Vandforsyningen er baseret på indvinding fra et indtagsbygværk ved Lyngmarskkilden, i 
Lyngmarskbugten. Kilderne strømmer over terræn et kort stykke, inden vandet passerer 
et brøndarrangement, hvorfra en delstrøm af vandet ledes videre til vandværket via en 
rørledning.

Qeqertarsuaq Arktisk El ved Lyngmarkskildens samlede vandreserve (middelkapacitet) 
er ca. 407.648 m3/år.
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Qeqertarsuaq - supplerende base

Heliport

Figur 20: Flyveradius for SAR-fl yvning

Qeqertarsuaq



96 K A P I T E L  5 :  B E S K R I V E L S E  A F  Q A A S U T I S U P  K O M M U N I A 

U U M M A N N A Q  B Y 
Uummannaq er kommunens trediestørste by og ligger på en 12 kvadratkilometer stor ø 
for foden af det store hjerteformede fj eld på 1.175 meter, som dominerer byen og har gi-
vet navn til såvel byen som lokalområdet. Per. 1. januar 2011 er befolkningstallet i Uum-
mannaq opgjort til 1.274 indbyggere, hvilket udgør lidt over syv procent af kommunens 
befolkning. I det seneste årti har byen oplevet nedgang i indbyggertallet, så der samlet 
har været et fald på 11 procent. Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den 
generelle for Grønland, dog er der en noget større andel af midaldrende (35-44-årige og 
45-54-årige), mens de øvrige kategorier er lidt mindre.

På uddannelsesområdet har byen en folkeskole. Byen har et sundhedscenter. Der ligger 
et hotel, Hotel Uummannaq, med en samlet overnatningskapacitet på 34 værelser i 
2011.

Fly ve plads

Uummannaq fl yveplads er anlagt som et helistop. Der er en terminalbygning med vente-
sal og chek-in-faciliteter samt en hangar, som er dedikeret til bygdehelikopteren.

Flyvepladsen ligger inden for SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokken i Baffi  n 
Bugten.

Befl yvningsmæssigt fungerer Uummannaq sammen med Qaarsut, som er indgangsluft-
havn for Uummannaq, selv om Qaarsut ligger på Nuussuaqhalvøen vest for Uumman-
naq. Befordringen mellem Uummannaq og Qaarsut sker i dag med helikopter. 

Uummannaq
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Havn

Havnen i Uummannaq kan anløbes af skibe med en dybdegang på op til 4,2 m. Endvi-
dere er der projekteret et nyt kajanlæg med en dybde på 8 m. Der er ikke mulighed for 
oplag i eller ved byen. Havnearealerne omfatter et areal på ca. 20.000 m2 (2 ha).

Der er muligheder for forsyning med vand, men begrænsninger for brændstoff orsyning 
pga. de begrænsede arealer ved havnen.

Besejlingsforholdene er vanskelige pga. isfj elde, men havnen kan normalt besejles i 
perioden juni til december.

Vandforsyning

Vandforsyningen er baseret på indvinding fra Sø 1 og Sø 2 med tilhørende oplande.

Sø 2 har dobbelt så stort et opland som Sø 1, og terrænet op mod det høje Uummannaq-
fj eld giver umiddelbart gode muligheder for at aftvinge atmosfæren sin nedbør.

Indvindingsmuligheden fra Sø 2 vurderes derfor indtil videre at være to til tre gange 
større end fra Sø 1.

Uummannaqs samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 68.931 m3/år fordelt på Sø 1 
og Sø 2.

Forsyning med vand og brændstof

Der er meget begrænset mulighed for at hente vand i Uummannaq, da vandreserven er 
begrænset. Der kan hentes brændstof fra havnens lokale tankanlæg.

Uummannaq
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U P E R N A V I K
Upernavik er kommunens næstnordligste og femtestørste by og ligger på en ø. Per. 1. 
januar 2011 er befolkningstallet i Upernavik opgjort til 1.107 indbyggere, hvilket udgør 
lidt over seks procent af kommunens befolkning.

I det seneste årti har der været nogle udsving i indbyggertallet, men i en samlet betragt-
ning over de ti år har det været stabilt. Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget 
den generelle for Grønland, dog er andelen af 35-44-årige mere end dobbelt så stor 
som på landsplan, mens der er færre børn og unge. På uddannelsesområdet har byen 
en folkeskole. Byen har et sundhedscenter. Overnatning i Upernavik skal ske hos private 
udlejere.

Langø ligger umiddelbart sydøst for Upernavik ø, og er en relativt kuperet ø. Øen er ca. 
5,8 km bred og 5,8 km lang. Afstanden til Upernavik er ca. 800 m. Sundet mellem de to 
øer har en kraftig havstrøm, som gør, at vinterens islæg mellem de to øer ofte er usik-
kert. Mod nord ligger der en mindre ø mellem Upernavik og Langø. Afstandene mellem 
Upernavik, øen og Langø er henholdsvis ca. 150 m og 100 m.

Fly ve plads

Upernavik fl yveplads er anlagt som en lufthavn til fastvingede fl y med asfalteret lan-
dingsbane på 799 m. Bygdehelikopteren til distriksfl yvninger anvender lufthavnen til 
rutefl yvning, mens det gamle helistop ved havnen anvendes som teknisk base med sin 
hangar for helikopteren. Der må ikke foretages rutefl yvninger fra det gamle helistop. Der 
er ingen hangarplads til fremmede luftfartøjer, ligesom der ikke er mulighed for repara-
tion af fremmede luftfartøjer. Flyvepladsen ligger inden for SAR-fl yvnings rækkevidde til 
tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten. 

Havneforhold

Havnen i Upernavik er 30 m atlantkaj, der kan anløbes af skibe med en dybdegang på 8 
m. Endvidere fi ndes der et kajanlæg på 15 m med en dybde på 4,2 m. Havnearealerne 
omfatter et areal på ca. 50.000 m2 (5 ha). Upernavik kan besejles i perioden juli til novem-
ber.

Ved længerevarende vestenvind står der kraftige bølger og dønninger ind i havnevigen 
og på kajen. Under disse forhold bør større skibe ikke anløbe og forlade kajen. Imidlertid 
er kraftig vind fra vest meget sjælden på stedet i sommerhalvåret, og forsyningsskibenes 
brug af havnen skønnes kun at være afbrudt i få dage per sæson. Anlæggelse af en læ-
mole/bølgebryder er anbefalet af RAL og overvejet tidligere i forbindelse med bygnin-
gen af atlantkajen. Dette anlæg bør indgå i en evt. udvidelse af kajen. 

Isfj elde kan give gener for besejlingen, men dette sker sjældent ifølge RAL.

Van dfor syning

Vandforsyningen i Upernavik er baseret på indvinding fra Sø 1 med tilhørende opland. 
Både oplandskapaciteten og reservoirvoluminet af Sø 1 udgør en alvorlig begrænsning 
for vandforsyningen i byen.

Der kan hentes vand på den nærliggende ø i bygden Aappilattoq. Vandforsyningen 
i Aappilattoq er baseret på indvinding fra sø med en rigelig oplandskapacitet og et 
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reservoirvolumen, der er stort nok til, at der ikke er ressourceproblemer forbundet med 
indvindingen.

Ligeledes har bygden i Kullorsuaq rigeligt med vand. Vandforsyningen i Kullorsuaq er 
baseret på indvinding fra en sø med en tilstrækkelig minimumskapacitet og reservoirvo-
lumen, der er stort nok til, at der ikke er ressourceproblemer forbundet med indvindin-
gen. Enhedsforbruget er meget lavt i bygden, og anlægget kan levere det nuværende 
vandforbrug med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin.

Upernaviks samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 40.317 m3/år.

Aappilattoqs samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 90.242 m3/år.

Kullorsuaqs samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 302.399 m3/år.

Langø har rigelige vandressourcer. Disse kan anvendes til at forsyne Upernavik. Dette 
kan ske gennem råvandsledninger, der enten lægges på havbunden eller luftoverføres 
via den nordlige ø i frit spænd i tilstrækkelig højde, der friholder ledningerne for isfj elde.

Forsyning med vand og brændstof

Der er gode muligheder for brændstoff orsyning i havnen. Der er ingen mulighed for 
vandforsyning fra Upernavik, men der er dog mulighed for med skib at hente vand fra 
den østlige side af Akia (Langø), hvor der er rigelige vandmængder, der kan udnyttes.

Upernavik
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Q A A N A A Q  B Y 
Qaanaaq er kommunens nordligste og syvendestørste by og ligger på en ø. Per. 1. januar 
2011 er befolkningstallet i Qaanaaq opgjort til 678 indbyggere, hvilket udgør lidt over 
fi re procent af kommunens befolkning. I det seneste årti har der været en del udsving i 
indbyggertallet, og samlet har der været et fald på næsten seks procent.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
der næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44-årige som på landsplan, mens der 
er noget færre børn og især unge. På uddannelsesområdet har byen en folkeskole. Byen 
har et sundhedscenter. Overnatning kan ske på Hotel Qaanaq med ti værelser eller i 
privat indkvartering.

Fly ve plads

Qaanaaq fl yveplads er anlagt som en lufthavn til fastvingede fl y med gruslandingsbane 
på 900 m. Der er ingen hangarplads til fremmede luftfartøjer, ligesom der ikke er mulig-
hed for reparation af fremmede luftfartøjer. Flyvepladsen ligger uden for SAR-fl yvnings 
rækkevidde til tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten og Disko Vest.

H avn

Qaanaaq har ingen havn, og der er kun begrænsede muligheder for oplag. Qaanaaq kan 
besejles i perioden juli til september.

Qaanaaq
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Vandforsyning

Vandforsyningen i Qaanaaq er speciel i forhold til de øvrige byer, da en væsentlig del af 
vandforsyningen om vinteren er baseret på smeltning af is. I sommerperioden (juni, juli 
og august) sker råvandsforsyningen fra vandindtag i elven nord for byen. Fra september 
og til et stykke ind i december tæres der på det opmagasinerede sommerråvand, der 
suppleres med smeltning af isstykker, som hentes på stranden. I perioden ultimo decem-
ber til slutningen af april foregår råvandsforsyningen ved, at der hentes is fra indefrosne 
isfj elde på havet. Vandforsyningen har i princippet rigelig kapacitet til at levere det nu-
værende forbrug, men der er problemer i overgangsperioderne, hvor vandforsyningen 
er usikker.

Qaanaaqs samlede vandreserve (middelkapacitet) er ca. 902.000 m3/år.

Lok a l  fo r s y n i n g  m e d  va n d  o g  b ræ n d s t o f

Mulighederne for forsyning med vand og brændstof fra Qaanaaq er meget begrænsede.
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Q A A R S U T
Qaarsut er en bygd ca. 20 km fra Uummanaq. Per. 1. januar 2010 er befolkningstallet i 
Qaarsut opgjort til 196 indbyggere, hvilket udgør lidt over en procent af kommunens be-
folkning. I det seneste årti har der været en konstant tilbagegang i indbyggertal. Samlet 
har der over ti år været en nedgang i befolkningstallet på næsten 20 procent, selvom der 
de sidste to år har været en lille fremgang.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
der ligesom i kommunens byer næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44-årige 
og lidt færre børn og unge.

Fly ve plads

Qaarsut fl yveplads er anlagt som en lufthavn til fastvingede fl y med gruslandingsbane 
på 900 m. Der er ingen hangarplads til fremmede luftfartøjer, ligesom der ikke er mulig-
hed for reparation af fremmede luftfartøjer. Flyvepladsen ligger uden for SAR-fl yvnings 
rækkevidde til tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten og Disko Vest.

Befl yvningsmæssigt fungerer Uummannaq sammen med Qaarsut, som er indgangsluft-
havn for Ummannaq, selv om Qaarsut ligger på Nuussuaqhalvøen vest for Uummanaq. 
Befordringen mellem Uummanaq og Qaarsut sker i dag med helikopter. 

H avn

Qaarsut har ingen havn. I tilknytning til bygden ligger en mindre anløbsbro, som ikke 
kan bruges ved kraftigt lavvande.

Van dfor syning

Vandforsyningen i Qaarsut er baseret på indvinding fra en elv, hvorfra en 1.800 m3 vinter-
vandtank fyldes. Vandforsyningen har kapacitet til at levere det nuværende vandforbrug, 
men det er vurderet, at vintervandtanken er for lille.

Vandforsyningen til lufthavnen er baseret på selvstændigt indtag fra elven, hvorfra en 
1.100 m3 vintervandtank fyldes, og har kapacitet til at levere det nuværende vandfor-
brug.

Den samlede vandreserve ved indtag fra elv (middelkapacitet) er ca. 2.000.000 m3/år.

Forsyning med vand og brændstof

Der er mulighed for at hente vand i Qaarsut, hvis der etableres en havn, da vandereser-
ven er meget stor. Der er ikke mulighed for at hente brændstof.
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Qaarsut - supplerende base
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HeliportFigur 22: Flyveradius for SAR-fl yvning

Qaarsut
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U P E R N A V I K  K U J A L L E Q
Upernavik Kujalleq er en bygd ca. 75 km syd for Upernavik. Per. 1. januar 2010 er befolk-
ningstallet i Upernavik Kujalleq opgjort til 204 indbyggere, hvilket udgør lidt over en 
procent af kommunens befolkning. I det seneste årti har bygden haft en positiv udvik-
ling, og indbyggertallet er vokset med næsten ti procent. Dette er primært sket i første 
halvdel af perioden, men indbyggertallet har været nogenlunde stabilt i de sidste fem år. 
Det er især andelen af kvinder i bygden, som er øget i perioden.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er 
andelen af børn og 35-44-årige noget højere, mens andelen af ældre er noget lavere.

Fly ve plads

Upernavik Kujalleqs fl yveplads er anlagt som et helistop. Flyvepladsen ligger inden for 
SAR-fl yvnings rækkevidde til tilladelsesblokkene i Disko Vest og Baffi  n Bugten.

H avn

Upernavik Kujalleq har ingen havn.

Van dfor syning

Der er ikke tilstrækkelige og pålidelige ferskvandsressourcer til rådighed ved Upernavik 
Kujalleq til, at vandforsyningen alene kan baseres på indvinding af ferskvand.

Vandforsyningen er baseret på et RO-anlæg i form af afsaltningsanlæg ved omvendt 
osmose.

Enhedsforbruget er meget lavt i bygden, så anlægget kan levere det nuværende vand-
forbrug med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin.

Upernavik Kujalleq har ingen vandreserve.

Forsyning med vand og brændstof

Der er ingen mulighed for at hente vand eller brændstof i Upernavik Kujalleq.

Upernavik Kujalleq
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SAR flyveradius = 370 km

Upernavik Kullaleq - supplerende base

Helistop

Figur 23: Flyveradius for SAR-fl yvning

Upernavik Kujallek
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Hovedforsyningsbase – egnede lokaliteter

Aasiaat – hovedforsyningsbase i Disko Vest

Upernavik – hovedforsyningsbase i Baffi  n Bugten

Supplerende forsyningsbase – egnede lokaliteter

Qasigiannguit

Qeqartarsuaq

Ilulissat

Qaarsut

Upernavik Kujalleq

Uegnede lokaliteter til hovedforsyningsbase eller supplerende base

Kangaatsiaq

Uummannaq

Qaanaq

Kullorsuaq

Miljøforhold

Aasiaat

Upernavik

Qasigiannguit

Qeqertarsuaq

Ilulissat

Qaarsut

Upernavik Kujalleq

Udarbejdelse af kommuneplantillæg

Udvikling af arealer til olie- og gasindustrien i Qaasuitsup Kommunia

1. Traditionel arealudvikling med og uden byggemodning

2. Kommunen tilfører et areal en væsentlig værdi

3. Et nydannet udviklingsselskab medvirker til udvikling af området
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I dette kapitel beskrives de lokaliteter i kommunen, som vil være egnede til etablering af 
enten en hovedforsyningsbase eller en supplerende forsyningsbase for off shorerelate-
rede aktiviteter på land i de tre faser: efterforskning, udbygning og produktion.

Det er værd at påpege, at alle væsentlige tiltag og beslutninger vedrørende udpegning, 
planlægning og valg af lokalitet samt udbygning af faciliteter og områder i kommunen 
naturligvis vil afhænge af de beslutninger, som operatørerne og investorerne tager. Det 
må derfor anbefales, at al planlægning relateret til off shoreaktiviteterne koordineres 
løbende med operatørerne igennem alle faser.

Udpegningen af de forskellige lokaliteter og de efterfølgende lokaliseringsmuligheder i 
de enkelte baserer sig på en række forudsætninger som beskrevet i kapitel 4. 

De centrale kriterier er følgende:

 Vanddybde i havn på mere end otte m i efterforsknings-, udbygnings- og 

produktionsfasen

 Vanddybde i havn på mere end 18 m i produktionsfasen, hvis der skal etableres 

en olieudskibningshavn

 Længst mulig besejlingsperiode

 Potentiale for udvidelse af kajanlæg og oplagsarealer

 Flyveafstand til tilladelsesblokkene på mindre end 370 km

 Adgang til fl yveplads for fastvingede fl y og helikoptere

 Udvidelsesmuligheder for fl yveplads og hangar

 Vandforsyning

 Byudviklingspotentialer til boligområder og erhverv

Figur 24: Registrering af byernes faciliteter sammenstillet med branchens behov som grundlag for udpegning af lokaliteter
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VURDERINGSPARAMETRE
Vanddybde ved kaj miminum 8 m

Kajplads til 1 skib á 70 - 90 m

Udvidelselsemuligheder for kajanlæg til 200 - 400 m 

Udvidelselsemuligheder for kajanlæg til 400 - 600 m

Minimum 180 isfrie dage/årligt

Flyveplads banelængde minimum 799 m

Udvidelsesmulighed til flyveplads med banelængde 1.799 m 

Flyveafstand til Baffin Bugten maksimalt 370  km

Flyveafstand til Disko Vest maksimalt 370  km

Mulighed for oplag  og erhvervsarealer minimum 50.000 m²

Mulighed for oplag  og erhvervsarealer minimum 100.000 - 200.000 m²

Mulighed for øvrige følgeerhverv 100.000 - 200.000 m²

Mulighed for oplags og erhvervsarealer mere end 200.000 m²

Mulighed for etablering af olieterminal 100.000 m2*

* med havn, vanddybde min. 18 m

Mulighed for boligudbygning op til 1.000 - 2.500 boliger
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Først beskrives to lokaliteter, Aasiaat og Upernavik, der begge kan fungere som ho-
vedforsyningsbaser. Dernæst beskriver fem lokaliteter, der egner sig som supplerende 
forsyningsbaser. Og endelig beskrevet de lokaliteter, som ikke er fundet egnede, hverken 
som hovedforsyningsbase eller som supplerende forsyningsbaser. I afsnittet beskrives 
lokaliteternes hovedanvendelse, som er fastlagt i overensstemmelse med Planlovens1 
bestemmelser om kommuneplanens hovedstruktur, der fastlægger placeringen og 
afgrænsningen af kommuneplanens delområder med hensyn til:

 boliger

 erhvervs- og havneområder, herunder arealer forbeholdt miljøbelastende 

virksomheder, samt forurenede eller potentielt forurenede arealer

 centerområder, herunder områder til fælles formål samt off entlige institutioner 

 friholdte arealer samt arealer til rekreative formål, herunder større fritidsanlæg

 tekniske forsyningsanlæg og andre infrastrukturelle anlæg, herunder 

trafi kanlæg.

De udpegede lokaliteter i denne forundersøgelse rummer både boliger, erhvervs- og 
havneområder, centerområder samt tekniske forsyningsanlæg.

I relation til vurderingen af boligrummeligheden, som beskrives senere i kapitlet, er det 
vurderet, at der i gennemsnit kan placeres ca. 20 boliger pr. 10.000 m2 (pr. ha), hvilket 
svarer til tætheden i det nye byområde Qinngorput i Nuuk, som består primært af ræk-
kehuse og etageboliger i op til fi re etager.

Sidst i kapitlet er der en kort beskrivelse af miljøforholdene i relation til de udpegede 
lokaliteter, samt hvilke områder vi anbefaler, at kommunen udarbejder overordnede og 
detaljerede bestemmelser for i et kommuneplantillæg.

Der er foretaget en vurdering af kommunens otte hovedbyer og desuden tre bygder: 
Upernavik Kujalleq, Kullorsuaq og Qaarsut. Bygderne er medtaget dels på grund af deres 
geografi ske placering i forhold til tilladelsesblokkene, dels på grund af deres infrastruk-
tur og udviklingspotentiale. I denne forundersøgelse har COWI valgt at vurdere Qaarsut 
og Uummannaq som to selvstændige lokaliteter. I dag fungerer Uummannaq befl yv-
ningsmæssigt sammen med Qaarsut, som er indgangslufthavn for Uummannaq, selv om 
Qaarsut ligger på Nuussuaqhalvøen vest for Uummannaq. De to byer vurderes her som 
to selvstændige lokaliteter med baggrund i licenshavernes ønske om stor sikkerhed for 
regularitet. Det er vores vurdering, at det ikke er en reel mulighed for licenshaverne og 
deres operatører at pendle fra Uummannaq til Qaarsut med båd eller helikopter, efter-
som det vil forringe regulariteten betydeligt.

Der er i forbindelse med vurderingen foretaget besigtigelse af lokaliteterne Aasiaat, Ilu-
lissat, Upernavik, Upernavik Kujalleq og Qaarsut. De besigtigede lokaliteter er valgt dels 
på baggrund af interviewene, dels på baggrund af desk research.

Omfanget af arealer og behovet for infrastruktur varierer igennem de tre faser, som et 
fuldt off shoreprogram gennemløber. Nogle lokaliteter vil derfor kunne tilbyde egnede

1  Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
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 områder og faciliteter gennem hele forløbet, mens andre kun vil være egnede i be-
grænsede perioder. Der vil være et væsentligt overlap mellem faserne, forstået sådan at 
arealer, som udvikles med henblik på at blive udnyttet til oplag i en efterforskningsfase, 
også vil kunne anvendes i de efterfølgende faser til oplag og endvidere også overgå til 
etablering af erhverv, permanente bygningsanlæg eller opstilling af arbejdscamps i en 
udbygningsfase. Vi har lagt vægt på, at arealer, som udpeges og udvikles allerede i en 
efterforskningsfase, har et potentiale til at kunne udbygges og videreudvikles. Formå-
let hermed er at sikre, at investeringer, der gøres allerede i en efterforskningsfase, kan 
anvendes i de efterfølgende faser og ikke spildes.

Vurderingen af egnede lokaliseringsmuligheder tager udgangspunkt i den geografi ske 
placering af tilladelsesblokkene i Disko Vest og i Baffi  n Bugten. Afstanden fra de sydlig-
ste tilladelsesblokke i Disko Vest til de nordligste i Baffi  n Bugten er på ca. 1.000 km. Det 
betyder, at de enkelte tilladelsesblokke i de to områder vil skulle betjenes fra minimum 
to forskellige lokaliteter i land.

Særligt helikopteres rækkevidde til SAR (Search and Rescue) på ca. 370 km til tilladel-
sesblokken fra land betyder, at helikopterne enten skal placeres på fl ere forskellige 
lokaliteter, eller som minimum skal have mulighed for at lave optankning på vej til og fra 
tilladelsesblokken. Hensynet til at begrænse sejltiden for forsyningsskibe betyder også, 
at der er behov for havnefaciliteter fl ere steder på kommunens vestkyst.

   K
A

N
G

A
A

T
S

IA
Q 

B
Y

 

A
A

S
IA

A
T 

B
Y 

IL
U

L
IS

S
A

T 
B

Y 

Q
E

Q
E

R
T

A
R

S
U

A
Q 

B
Y

 

Q
A

S
IG

IA
N

N
G

U
IT 

U
U

M
M

A
N

N
A

Q
 

B
Y

 

Q
A

A
R

S
U

T 

U
P

E
R

N
A

V
IK

 
B

Y 

U
P

E
R

N
A

V
IK

 

K
U

JA
L

L
E

Q 

Q
A

A
N

A
A

Q 
B

Y 

Qamut  850  820  800  760  830  650  630  380  420  280 

Anu  750  720  700  670  740  560  540  280  340  380 

Pitu  720  690  660  610  700  510  490  220  300  430 

Napu  670  660  610  570  650  490  470  220  260  480 

Tooq  610  570  560  520  600  400  380  150  200  520 

Napariaq  390  380  380  300  400  240  220  170  130  730 

Sigguk  370  350  380  280  400  290  270  290  230  820 

Ingoraq  300  270  280  200  300  180  160  245  180  850 

Eqqua  280  270  320  230  330  290  270  360  320  920 

Puilasoq  200  180  220  130  230  200  180  350  280  950 

Kangerluk  200  210  280  190  270  320  300  450  400  1040 

Orsivik  100  110  200  100  180  270  250  460  380  1070 

Ikermiut   160  210  300  230  270  400  380  580  500  1160 

Naternaq  90  150  250  200  200  360  340  580  500  1180 

TILLADELSESBLOK

Fig 25. Afstand til tilladelsesblokkene (afstanden er målt fra by eller bygd til center af tilladelsesblokken)
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Upernavik - Hovedforsyningsbase

Qaarsut - Supplerende forsyningsbase

Upernavik Kujalleq - Supplerende forsyningsbase

Ilulissat - Supplerende forsyningsbase

Aasiaat - Hovedforsyningsbase

Qasigiannguit  - Supplerende forsyningsbase

Figur 26: De anbefalede lokaliteter i efterforskningsfasen
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Qaarsut - Supplerende forsyningsbase

Upernavik Kujalleq - Supplerende forsyningsbase

Qeqertarsuaq - Supplerende forsyningsbase

Upernavik - Hovedforsyningsbase

Aasiaat - Hovedforsyningsbase

Qasigiannguit  - Supplerende forsyningsbase
Ilulissat - Supplerende forsyningsbase

Figur 27: De anbefalede lokaliteter i udbygningsfasen 
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Qaarsut - Supplerende forsyningsbase

Upernavik Kujalleq - Supplerende forsyningsbase

Qeqertarsuaq - Supplerende forsyningsbase

Upernavik - Hovedforsyningsbase

Aasiaat - Hovedforsyningsbase

Qasigiannguit  - Supplerende forsyningsbase
Ilulissat - Supplerende forsyningsbase

Figur 28: De anbefalede lokaliteter i produktionsfasen
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Figur 29:  Skemaet viser de udpegede lokaliteter i relation til en efterforsknings-, udbygnings- og produktionsfase

Isfj orden
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Aasiaat
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H O V E D F O R S Y N I N G S B A S E  
E G N E D E  L O K A L I T E T E R

A A S I A AT  –  H O V E D F O R S Y N I N G S B A S E  I  D I S KO  V E S T

Aasiaat er vurderet og fundet egnet som hovedforsyningsbase i alle tre faser for tilladel-
sesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. 

Havnen kan besejles regelmæssigt i perioden maj til december. På Tupilakøen mod vest 
kan der i etaper etableres en stor, ny havn, og det er vurderet, at øen arealmæssigt har 
potentialet til at rumme et eventuelt behandlingsanlæg og en olieudskibningshavn. Øen 
har samlet et areal på ca. 3.000.000 m2 (300 ha). Det kan på sigt undersøges sammen 
med olieselskaberne, om det er økonomisk fordelagtigt at placere en olieterminal på 
øen.

Flyvepladsen kan udvides til en banelængde på 1.799 m, som giver mulighed for direkte 
ind- og udfl yvning af mandskab fra udlandet. Der kan på sigt opføres de fornødne anlæg 
til helikoptere, så disse kan stå overdækket.

Arealer for større oplag og erhverv kan udvikles i etaper. Oplagspladser vil relativt hur-
tigt kunne etableres på arealerne vest for fl yvepladsen og på arealerne øst og nord for 
stenbruddet. Der kan også etableres store oplagsområder på Tupilakøen, på kort sigt i 
efterforskningsfasen med en pram som midlertidig kaj. Senere kan der etableres store 
oplagsarealer og faste kajanlæg på øen.

Aasiaat har vandkapacitet, som kan forsyne byen og operatørerne, også i forbindelse 
med udvikling af byen. Der kan på sigt suppleres med vand fra naboøen (Saqqarliip 
Nunaa), hvis der etableres en rørledning.

Mod syd er der mulighed for at udvide byen med såvel erhvervsområder på kort sigt 
som etablering af egentlige, nye boligområder på længere sigt.

Ef ter forsk ningsfasen

Til efterforskningsfasen har Aasiaat de fornødne faciliteter (fl yveplads til fastvingede fl y). 
som muliggør befl yvning af mandskab til og fra tilladelsesblokkene til havs. Den nuvæ-
rende havn kan anvendes af en til to operatører og vil kunne suppleres med kajanlæg på 
Tupilakøen. Havnen besejles regelmæssigt i perioden maj til december. Der kan etable-
res oplagsarealer og erhvervsområder i direkte tilknytning til den eksisterende bystruk-
tur. Ved Aasiaat by er der arealer, som kan tilgodese behovet for oplag og erhvervsarealer 
i efterforskningsfasen. Derudover kan der i efterforskningsfasen skabes arealer til oplag 
på Tupilakøen.

Havneforhold

Den nuværende havn har en dybde ved kaj på ca. otte m og en længde på 110 m, der 
muliggør anløb af maksimalt to forsyningsskibe samtidig. Ved en øget efterforsknings-
aktivitet vil der være behov for yderligere kajarealer, så fl ere forsyningsskibe kan ligge 
til kaj. I den nuværende havn er det ikke muligt at udvide kajarealerne. Derfor må en 
eventuel havneudvidelse med nye kajer ske andetsteds i byen.
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Figur 30: Udlagte områder i Aasiaat
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Flyveplads

Flyvepladsen kan under de nuværende forhold modtage fl y såsom Dash 7, der kan lande 
på en 799 m lang bane. Det betyder, at fl yvepladsen med den nuværende landingsbane 
ikke har mulighed for at modtage fl y med direkte forbindelse til internationale fl yve-
pladser uden for Grønland. Hvis det skal være muligt at lande med jetfl y, som kan sikre 
forbindelse til internationale fl yvepladser uden for Grønland, skal landingsbanen udvi-
des til 1.799 m. Som beskrevet nedenfor i afsnittet ”Udbygningsfasen” er det muligt at 
gennemføre en sådan udvidelse. Det er et ønske fra operatørerne at kunne fl yve direkte 
til Aasiaat fra en international fl yveplads, men det er ikke en altafgørende faktor i en ef-
terforskningsfase, hvorfor de nuværende forhold kan tilgodese behovet. Der vil være be-
hov for at forbedre fl yvepladsterminalfaciliteterne, hvis fl ere operatører vil bruge Aasiaat 
som udgangspunkt for deres efterforskning. Den nuværende terminal har allerede i dag 
vanskeligt ved at rumme én operatørs mandskab på vej til og fra Aasiaat.

På nuværende tidspunkt har fl yvepladsen ikke det fornødne udstyr eller hangarfaciliteter 
til at servicere operatørernes helikoptere og dermed fungere som base for helikopterbe-
fl yvningen til tilladelsesblokkene.

Forsyning

Aasiaat har en vandkapacitet på ca. 1.000.000 m3 pr. år, hvoraf byen bruger ca. halvdelen. 
Som beskrevet i kapitel 4, bruger operatørerne i dag 3.000-4.000 m3/sæson/operatør. 
Ved seks samtidige operatører vil behovet således være ca. 18.000-24.000 m3. Det rum-
mer ligeledes mulighed for, at der kan etableres meget vandforbrugende virksomheder 
som beskrevet i kapitel 4.

Forsyning til Tupilakøen med vand og el vil kunne ske fra byen, men også alternativt 
produceres på stedet via generatorer og osmoseanlæg.

Onshore-forbruget af el i efterforskningsfasen vil være minimalt og kan uden problemer 
leveres fra det nuværende elværk. Dette har en total kapacitet på 9,3 MW, imod byens 
aktuelle forbrug på maksimalt ca. 3,0 MW.

Olie (gasolie) leveres direkte fra tankskibe til forsyningsskibene. Mindre leveringer vil ske 
fra land.

Affald

I det omfang at Aasiaat er udgangspunktet for aff aldshåndtering og bortskaff else, kan 
det forventes, at den øgede produktion af brændbart aff ald kan bortskaff es på byens for-
brændingsanlæg, mens deponeringsegnet aff ald formentlig kan afl everes og bortskaff es 
på den lokale dump i Aasiaat. 

Miljøfarligt aff ald kan opsamles og transporteres til Danmark sammen med det øvrige 
miljøfarlige aff ald fra Aasiaat. 

Områder til aktiviter i efterforskningsfase

Område 1: Havnen – område til erhvervs- og havneformål

På den nuværende havn er der mulighed for ca. 3.000 m2 (0,3 ha) til oplag. Havnearea-
lerne kan ikke afspærres.
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Område 2: Vest for lufthavnen – område til erhvervs- og havneformål 

Vest for fl yvepladsen er et relativt stort og fl adt areal beliggende i kote 0–20 på i alt ca. 
122.000 m2 (12 ha) i tilknytning til byens nuværende infrastruktur, der som helhed kan 
vejbetjenes fra Mitterfi rmut. Området ligger inden for højdebegrænsningerne i forbin-
delse med den sandsynlige udvidelse af fl yvepladsens landingsbane til 1.799 m. Det 
vil på sigt betyde, at den østlige del af området vil blive inddraget, hvis fl yvepladsen 
udvides.

Hele området vil efter planeringsarbejder og opfyld af et mindre vådområde kunne 
anvendes til oplag, uden at det berører indfl yvningslysene og højdebegrænsningen i 
relation til den nuværende landingsbane på 799 m. Området er forholdsvis let tilgæn-
geligt og kræver begrænsede anlægsarbejder for at kunne tages i brug relativt hurtigt. 
Oplagsmateriale vil skulle køres til området fra den nuværende havn. Det betyder, at der 
i efterforskningssæsonen vil være en øget belastning på byens vejnet. Den vestlige del af 
området kan efter planering anvendes til erhverv. Dog skal der påføres restriktioner for 
højden af bygninger og faste anlæg, evt. med tidsbegrænsning, af hensyn til udvidelsen 
af fl yvepladsen.

Område 2 inddeles derfor i tre detailområder: 2A, 2B og 2C, som vil have forskellige an-
vendelsesmuligheder for at tage hensyn til en fremtidig udvidelse af landingsbanen.

Detailområde 2A omfatter et areal på ca. 55.000 m2 (5,5 ha) og kan anvendes til oplag i 
efterforskningsfasen. Detailområde 2B omfatter et areal på ca. 5.000 m2 (0,5 ha) og kan 
anvendes til oplag i efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfasen.

Detailområde 2C omfatter et areal på ca. 66.000 m2 (6,6 ha), og kan anvendes til oplag og 
opførelse af bygningsanlæg i efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfa-
sen, hvis bygningsanlæg, kraner o.l. ikke overstiger de koter, som fremgår afAppendiks 1.

Område 3: Stenbruddet og de omkringliggende områder – til erhvervsformål

Området omkring stenbruddet er forholdsvis fl adt, ligger i direkte tilknytning til den ek-
sisterende by og er koblet op på byens trafi kale netværk. Området rummer potentiale til 
at fungere til både oplag og egentlige erhvervsformål. En del af området ligger inden for 
sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet. Zonen er på 380 m fra nordsiden og 760 
m fra øst- og vestsiden. En mindre del af området mod øst ligger inden for vandspærre-
zonen omkring Sø 2. En udbygning af området som erhvervsområde vil betyde, at der vil 
være øget belastning på byens vejnet.

Område 3 inddeles derfor i fi re detailområder: 3A, 3B, 3C og 3D, som vil have forskellige 
anvendelsesmuligheder for at kunne tage hensyn til sprængstofdepotet og vandspær-
rezonen. Detailområde 3D beskrives i afsnittet ”Udbygningsfasen”.

Detailområde 3A ligger i stenbruddet og omfatter i dag et areal på ca. 1.000 m2 (0,1 ha). 
Området anvendes til oplag. En udvidelse af detailområde 3A og dermed af oplagsmu-
lighederne i stenbruddet vil være begrænset og er kun mulig, hvis det er foreneligt med 
stenbruddets aktiviteter.

Detailområde 3B ligger øst for den gamle heliport og omfatter et areal på ca. 50.000 m2 (5 
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ha). Området kan vejbetjenes fra Poul Bjergsvej. Området er lettere kuperet, stigende fra 
kote ca. 18 m til kote 30 m. Hvis området planeres, kan det på kort sigt udnyttes til oplag 
og på længere sigt til erhverv. En mindre del af området ligger inden for sikkerhedszo-
nen omkring sprængstofdepotet. Derfor kan denne del først tages i brug, hvis spræng-
stofdepotet fl yttes.

500m0 m

Kipkote max 30 (ved landingsbane 1799 m)

Kipkote max 25(ved landingsbane 1799 m)

Kipkote max 20(ved landingsbane 1799 m)

Landingsbane  
Udvidelse til 1.799m  

Landingslys for 
799 m landingsbane

etUdvidelse af facilit er 
til hangar

-

Ki
pk

ot
e 

m
ax

 2
0 

 (v
ed

 la
nd

in
gs

ba
ne

 1
79

9m
)

Ki
pk

ot
e 

m
ax

 2
5 

(v
ed

 la
nd

in
gs

ba
ne

 1
79

9m
)

14

15
5

5

25

25

35

16

15
17

Terrænkote

2A

2B

2C

Landingslys for 
1799 m land-
ingsbane

Figur 31: Område vest for lufthavnen

Erhvervs- og havneformål

Efterforskning, udbygning og produktion

Erhvervs- og havneformål

Efterforskning, udbygning og produktion

EfterforskningEfterforskning



124 K A P I T E L  6 :  U D P E G N I N G  A F  L O K A L I T E T E R  P Å  L A N D  T I L 
O F F S H O R E R E L A T E R E D E  A K T I V I T E T E R

3C

Område 3A 

Stenbrud
(pplagring)

Principiel vej Principiel vej
Vandspærrezone

Sikkerhedszone 
380 meter fra nordsiden, 760 
meter fra øst og vest

500m0 m

Sø 2

3D

9

3B

Sprængstofdepot

Figur 32: Område 3 - Stenbruddet og de omkringliggende områder

Erhvervs- og havneformål

Efterforskning, udbygning og produktion

Erhvervs- og havneformål

Efterforskning, udbygning og produktion Efterforskning, udbygning og produktion

Boliger



125

Detailområde 3C ligger øst for Kangerlunnguamut og nord for stenbruddet. Området 
omfatter et areal på ca. 40.000 m2 (4 ha) og kan vejbetjenes fra Kangerlunnguamut. 
Området er lettere kuperet, stigende fra ca. kote 23 m til kote 33 m. Hvis området plane-
res, kan det på kort sigt udnyttes til oplag og på længere sigt til erhverv. En mindre del 
af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet. Derfor kan 
denne del først tages i brug, hvis sprængstofdepotet fl yttes.

Område 4: Tupilakøen – område til erhvervs- og havneformål

Tupilakøen rummer et stort udviklingspotentiale, specielt hvis der etableres en brofor-
bindelse til øen og fremføres vand og el til øen. 

På Tupilakøen er der gode muligheder for at etablere en havn med en dybde på mere 
end otte m i område 4 og område 5. En havn her vil have et stort potentiale og kan 
udbygges med meget store kajarealer som en videreudvikling i område 5. Havnen kan 
med fordel udvikles i fl ere faser. I første fase kan der bruges en stor forankret pram, som 
placeres ud for område 4 (ca. 15 m x 60 m), som anlægskaj for losning og lastning af 
forsyningsskibene. Det vil her være muligt at afspærre kaj- og havnearealer.

Som oplagsområde har Tupilakøen et lettilgængeligt potentiale. I område 4 vest for 
den gamle amerikanske barak, som ligger nordvest for Aasiaat havn, kan et større fl adt 
område umiddelbart tages i brug til oplag, hvis det planeres med grus. Området er 
vurderet som en realistisk løsning for etablering af oplagsplads med tilhørende kajanlæg 
i efterforskningsfasen. I første fase opfyldes og planeres et areal på 15.000-20.000 m2 
(1,5–2 ha), og i takt med det udvidede behov kan der opfyldes og planeres yderligere. 
Som helhed vurderes det, at området har et potentiale på ca. 150.000 m2 (15 ha).

I tilknytning til havnen på Tupilakøen er der gode muligheder for at etablere erhvervs-
arealer i baglandet. Udviklingen af Tupilakøen som erhvervsområde vurderes at have 
et stort udbygningspotentiale, og øen vil kunne udbygges i takt med udviklingen og et 
øget behov for tilgængelige arealer.

Områder til boligformål og centerformål

I efterforskningsfasen vil der være meget begrænset efterspørgsel fra såvel licenshavere 
som operatører på arealer til opførelse af nye boliger og kontorer. Som beskrevet i kapi-
tel 4 har licenshavere fokus på at undgå varige investeringer og på at være tilstrækkeligt 
manøvredygtige til at kunne reagere på ændrede forhold og om nødvendigt fl ytte eller 
skalere aktiviteterne op eller ned. Licenshaverne benytter i udstrakt grad eksisterende el-
ler lejede faciliteter, som de kan få midlertidig råderet over, eller de vælger at indkvartere 
mandskab på hotelskibe.

Område 6: Omkring Pujooriarfiup Saqqaa – område til boligformål (Delområ-

deplan A21)

Området ligger ved Pujooriarfi up Saqqaa og omfatter et areal på ca. 200.000 m2 (20 ha). 
Det vil umiddelbart kunne tages i brug, eftersom det er detailplanlagt i Delområdeplan 
A21 og byggemodnet. Delområdeplanen giver mulighed for, at der kan opføres bebyg-
gelse til boligformål som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Området har en restrum-
melighed på fi re familieboliger.
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Område 7: Område i vestbyen omkring Aadarujuup Aqquserna – område til 

centerformål (Delområdeplan A22)

Området ligger ved Aadarujuup Aqquserna og omfatter et areal på ca. 50.000 m2 (5 ha). 
Området kan vejbetjenes, hvis Aadarujuup Aqquserna forlænges. Det vil umiddelbart 
kunne tages i brug, eftersom det er detailplanlagt i Delområdeplan A22. Delområdepla-
nen giver mulighed for opførelse af ca. 250 boliger, dels i form af 2½-etages bebyggelse 
i områdets nordlige del, dels i form af tæt-lavt boligbyggeri (række og kæde) i områdets 
sydlige del. Når området er færdigudbygget, viI det udgøre en selvstændig bydel. Områ-
det har en restrummelighed på 230 boliger.

Udbyg n in g sfasen

I en udbygningsfase vil der være et behov for at øge den samlede kajkapacitet i Aasiaat 
som hovedforsyningsbase. Der vil også blive behov for en udbygning af landingsbanen 
til 1.799 m for at kunne modtage fl y direkte fra internationale lufthavne uden for Grøn-
land.

En øget efterspørgsel på erhvervsarealer vil kunne tilgodeses i området omkring sten-
bruddet, hvis der fi ndes en ny placering til sprængstofdepotet. En øget efterspørgsel 
efter arealer til boligformål vil kunne tilgodeses i tilknytning til den eksisterende by.

Havneforhold

I en udbygningsfase vil der være behov for at øge den samlede kapacitet i Aasiaat som 
hovedforsyningsbase med hensyn til kajarealer. Der vil også være behov for, at skibe kan 
lægge til kaj, ligesom det er meget sandsynligt, at der samtidig vil pågå efterforskning.

Flyveplads

I en udbygningsfase vil der være behov for, at mandskab kan fl yves til og fra Aasiaat med 
direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. Dette vil kræve en 
landingsbane på 1.799 m, som vil kunne tillade anvendelse af jetfl y. Der bør også ske en 
opgradering af forholdene for helikopterbefl yvningen, så al befl yvning til tilladelsesblok-
kene i Disko Vest samles på én lokalitet for at få størst mulig synergi ud af udvidelsen 
af fl yvepladsen og for at sikre en kompetenceopbygning i Aasiaat. Samtidig vil det for 
befl yvning af tilladelsesblokkene i Disko Vest betyde ”one stop – one shop”. Det betyder, 
at der bør etableres hangarfaciliteter.

De nuværende kendte udvidelsesplaner for landingsbanen er vurderet i forbindelse med 
udpegningen, og den valgte placering vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til 
områdets topografi ske forhold. Den valgte placering vil med en udvidelse af banelæng-
den til 1.799 m betyde, at der skal fl yves ind eller ud over bymæssig bebyggelse i Aasiaat. 
Dette er en situation, som kendes fra bl.a. Stavanger, og det er vurderet, at støjniveauet 
vil kunne gøres acceptabelt for fl yvepladsens naboer.

Støjniveauet fra en lufthavn afhænger af trafi kprogrammet (antal fl y og fl ytyper) og af de 
operationelle procedurer.
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I Aeronautical Information Publications (AIP) for Aasiaat giver pkt. 20, ”Lokale trafi kregler” 
(Local Traffi  c Regulations) mulighed for at fastsætte lokale bestemmelser for trafi kregler. 
I dag er der ingen lokale regler for Aasiaat i AIP’en. For en 1.799 m lang bane kunne så-
danne regler f.eks. være bestemmelser om motorafprøvning og brug af APU (som larmer, 
mens maskinen står på jorden).

Under pkt. 21, ”Støjbegrænsende bestemmelser” (Noise Abatement Provisions), er der 
for AIP i Aasiaat heller ingen bestemmelser om støj i dag. Ved en længere bane på 1.799 
m kunne støjbegrænsende bestemmelser f.eks. deles op efter:

 Jetfl y

 Propelfl y

 Helikoptere.

For jetfl y (f.eks. Boeing 737) kunne der stilles krav om baneanvendelsen (krav til indfl yv-
ningsretning og startretning, som kun kan afviges af hensyn til vind/vejr og sikkerhed), 
f.eks.:

 Minimum fl yvehøjde over byen

 Indfl yvnings- og udfl yvningsruter

 Særlige restriktioner om natten.

Der er således en række reguleringsmæssige muligheder for at begrænse støjgenerne 
fra en udvidet bane i Aasiaat.

En sidste, men ret afgørende omstændighed er, at en fortsat trukket centerlinje fra 
baneretningen ligger 400-500 m ude i vandet nord for byen. Fly, som starter mod vest, 
vil således ikke naturligt fl yve lige hen over byen, da det vil kræve, at piloten aktivt drejer 
bort fra den direkte, lige udfl yvningslinje fra banen.

Det er ligeledes vurderet, om banens retning i forbindelse med udvidelserne kan ændres 
med ca. 15-20 grader for at undgå højdebegrænsningerne for arealerne og for et muligt 
kajanlæg i område 2. En sådan baneretning vil imidlertid kræve bortsprængning af en 
meget stor mængde fj eld for at opnå terrænregulering af højdedragene sydøst for fl yve-
pladsen. Endvidere vil placering af indfl yvningslys blive vanskeliggjort, da centerlinjen vil 
ligge over vand. På denne baggrund er det vurderet, at en ændring af baneretningen må 
anses som urealistisk på nuværende tidspunkt med den viden, som er tilgængelig i dag 
om etablering af landingsbaner.

Forsyning 

Aasiaat har en vandkapacitet på ca. 1.000.000 m3 pr. år, hvoraf byen bruger ca. halvdelen. 
De virksomheder, som vil etablere sig i forbindelse med en udbygningsfase, vil i stor 
udstrækning være forskellige former for værksteder o.l. Der kan komme virksomheder, 
som eksempelvis vil være vandforbrugende i forbindelse med rensning eller skylning af 
rør og tanke. Disse virksomheder er vurderet til at være virksomheder med stort forbrug 
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svarende til 100.000 m3/år/ha.

For at kunne udnytte og udbygge Tupilakøen optimalt i den fase vil der være behov for, 
at der føres vand og el frem til og på øen. 

Onshoreforbruget af el i udbygningsfasen er minimalt og kan uden problemer leveres fra 
det nuværende elværk. Dette har en total kapacitet på 9,3 MW, imod det aktuelle forbrug 
i byen på maksimum ca. 3,0 MW.

Olie (gasolie) leveres direkte fra tankskibe til forsyningsskibene. Mindre leverancer vil ske 
fra land.

Affald

I det omfang Aasiaat er udgangspunkt for aff aldshåndteringen, vil den fornødne kapaci-
tet til modtagelse og afbrænding af brændbart aff ald være til stede, da Aasiaat Forbræn-
dingsanlæg p.t. har ledig kapacitet. Hvis forøgelsen af mængden af brændbart aff ald 
overskrides i udbygningsfasen, skal aff aldsforbrændingsanlægget i Aasiaat udbygges, 
eller der skal opføres et nyt forbrændingsanlæg. Den lokale dump vil formentlig kunne 
modtage det deponeringsegnede aff ald fra aktiviteterne.

Den ekstra mængde miljøfarligt aff ald vil kunne opsamles og transporteres til Danmark 
sammen med det øvrige miljøfarlige aff ald fra byerne. Der vil formentlig være behov for 

Aasiaat
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at håndtere større mængder olieholdigt boremudder, og der skal tages stilling til, om 
man f.eks. lokalt vil etablere en rotérovn, som kan brænde mudderet rent, eller om mud-
deret skal transporteres væk.

Områder til aktiviter i udbygningsfasen

Område 2: Vest for lufthavnen – område til erhvervs- og havneformål

Område 2 vil også kunne anvendes i en udbygningsfase, hvis det ikke er allerede er ud-
nyttet. Som beskrevet i afsnittet om efterforskningsfasen, skal anvendelsen af området 
tage hensyn til en fremtidig udvidelse af landingsbanen.

Område 3: Stenbruddet og de omkringliggende områder – til erhvervs- og 

havneformål

Området omkring stenbruddet er forholdsvis fl adt, ligger i direkte tilknytning til den 
eksisterende by og er koblet op på byens trafi kale netværk. Da området ligger i et lav 
område, er det ikke er attraktivt som boligområde, da der er begrænset mulighed for 
udsigt og udsyn. Området rummer potentiale til at kunne anvendes såvel til oplag som 
til egentlige erhvervsformål. En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring 
sprængstofdepotet, som er på 380 m fra nordsiden og 760 m fra øst- og vestsiden. En 
mindre del af området mod øst ligger inden for vandspærrezonen omkring Sø 2. En ud-
bygning af området som erhvervsområde vil betyde, at der vil være en øget belastning 
på byens vejnet.

Område 3 inddeles derfor i fi re detailområder: 3A, 3B, 3C og 3D, som vil have forskellige 
anvendelsesmuligheder for at kunne tage hensyn til sprængstofdepotet og vandspærre-
zonen. Detailområderne 3A, 3B og 3C, som er beskrevet i afsnittet ”Efterforskningsfasen”, 
vil kunne bruges i en udbygningsfase, hvis de ikke er udbygget. Detailområde 3D ligger 
sydøst for stenbruddet og omfatter et areal på ca. 80.000 m2 (8 ha). Området kan vejbe-
tjenes fra Kangerlunnguamut. Det er lettere kuperet, stigende fra ca. kote 37 til 43. Hvis 
området planeres, kan det udnyttes til oplag og erhverv. Hele området ligger inden for 
sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet, hvorfor det først vil kunne udnyttes, hvis 
der fi ndes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot.

Område 4: Tupilakøen – område til erhvervs- og havneformål

På Tupilakøen vil det – som tidligere beskrevet – være naturligt at udvide den havn, som 
er etableret i efterforskningsfasen. Hvis dette ikke er sket, vil etablering af en havn med 
faste kajanlæg kunne påbegyndes i denne fase. I udbygningsfasen vil der kunne ske en 
udvidelse af havnen som en fase to, der vil omfatte bygning af en fast kaj på ca. 120 m x 
20 m. Kajanlægget vil kunne bygges på østsiden af område 4 mod havnen eller alterna-
tivt på nordsiden af område 5, hvor der også er mulighed for senere udvidelser. Der vil 
skulle etableres en vejforbindelse fra Tupilakøen til byen. Denne kan eksempelvis anlæg-
ges via en lavbro over sundet mellem byen og Tupilakøen og føres op over fj eldplateauet 
til område 4. På Tupilakøen vil det være muligt at afspærre havnearealerne.

Område 5: Tupilakøen – område til erhvervs- og havneformål

Område 5 vil kunne udbygges med havn og erhvervsområder. Det vurderes, at området 
har et potentiale til at kunne udvides op til 150.000 m2 (15 ha).
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Område 6: Omkring Pujooriarfiup Saqqaa – område til boligformål (Delområ-

deplan A21)

Området, som er beskrevet i afsnittet ”Efterforskningsfasen”, vil kunne anvendes i udbyg-
ningsfasen, hvis det ikke er udbygget.

Område 7: Område i vestbyen omkring Aadarujuup Aqquserna – til centerfor-

mål (Delområdeplan A22)

Området er beskrevet i afsnittet ”Efterforskningsfasen” og vil kunne anvendes i en ud-
bygningsfase, hvis det ikke er udbygget.

Område 8: Område i vestbyen omkring Sioraleeraq – til boligformål 

Området ligger ved Sioraleeraq og omfatter et areal på ca. 50.000 m2 (5 ha). Området er 
udlagt i Kommuneplan 1993–2005 som rammeområde A23 og A24. Området kan vej-
betjenes, hvis Sioraleeraq forlænges. Området kan bruges til boligformål som åben-lav 
boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger. Det anslås, at området kan 
rumme omkring 100 boliger.

Område 9: Nord for Sø 2 – område til boligformål

Området ligger lige nord for Sø 2, og omfatter et areal på ca. 80.000 m2 (8 ha). Hvis 
Kangerlunnguamut forlænges, kan området vejbetjenes derfra. Området skal rumme et 
mindre byområde til boligformål med tæt-lav og etageboligbebyggelse. Det vurderes, 
at området har en rummelighed på ca. 250-350 permanente boliger. En overvejende del 
af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet, hvorfor det 
først vil kunne udnyttes, hvis der fi ndes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. 
Området ligger også inden for spærrezonen omkring Sø 2. Som beskrevet i kapitel 8 skal 
spærrezonen ophæves, før området kan tages i brug.

Der bør ses på trafi kbetjening af området, og der bør planlægges for, at der kan etable-
res en omfartsvej, som kan betjene området fra øst.

I en udbygningsfase vil der periodisk være behov for etablering af midlertidige camps 
til mandskab. Placeringen af ”arbejdsbyer” vil mest hensigtsmæssigt ske i tilknytning til 
arbejdssteder. Derfor vil det være naturligt, at en række af de områder, som anlægges på 
Tupilakøen, anlægges med henblik på etablering af midlertidige camps til mandskab.

Pro d u k t i o n s f a s e n

I produktionsfasen kan der ske yderligere udvidelser på Tupilakøen af såvel havnearea-
ler som erhvervsarealer. Det vil være hensigtsmæssigt at samle alle off shorerelaterede 
aktiviteter på øen, dvs. virksomheder, oplag og havneanlæg.

En øget befolkningstilvækst vil medføre, at der kan være behov for arealer til byudvikling 
til boligformål og fællesformål.

Flyveplads

I produktionsfasen vil der være behov for, at mandskab kan fl yves til og fra Aasiaat med 
direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. Dette vil kræve en lan-
dingsbane på 1.799 m, som vil kunne tillade anvendelse af jetfl y. Der bør ligeledes ske en 
opgradering af forholdene for helikopterbefl yvningen, så al befl yvning til tilladelsesblok-
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kene i Disko Vest samles på én lokalitet for at få størst mulig synergi ud af udvidelsen af 
fl yvepladsen og for at sikre kompetenceopbygning i Aasiaat. Samtidig vil det for befl yv-
ning af tilladelsesblokkene i Disko Vest betyde ”one stop – one shop”. Det betyder, at der 
bør etableres hangarfaciliteter og ske en fornyelse af styringssystemerne.

Forsyning 

Vandforsyning i forbindelse med produktionsfasen vurderes ikke at være et problem, 
hverken i forhold til befolkningstilvækst eller erhvervsudvikling. En befolkningstilvækst 
på 5.000 indbyggere vil svare til en stigning i vandforbruget på ca. 220.000 m3/år.

Som beskrevet i kapitel 4 vil de virksomheder, der vil understøtte oliegasindustrien, i 
overvejende grad være transportvirksomheder (vognmænd, godshåndtering på havnen 
mv.), maskinværksteder, værfter, entreprenørvirksomheder, udlejningsservice (stilladser, 
maskiner, generatorer, både mv.), overnatning/boliger, handel og vareforsyning. I et vist 
omfang kan der ske etablering af vidensvirksomheder (rådgivning, uddannelse mv.). Det 
må forventes, at etableringen af disse virksomheder vil ske over en lang årrække, og at 
man i op til 20 år vil være meget afhængige af leverancer og serviceydelser fra udlandet. 
I en produktionsfase og i tilfælde af etablering af terminalanlæg vil elforbruget stige, og 
derfor vil det være væsentligt, at det nuværende elværk suppleres. De konkrete planer 
om opførelsen af et vandkraftværk i Qasigiannguit vil ved gennemførelsen kunne løse 
dette.

Olie vil kunne leveres off shore og til tankanlæg til forsyning af anlæg på land. Mindre 
leverancer sker fra kaj.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Det 
skal vurderes, om det nuværende aff aldsforbrændingsanlæg har den fornødne kapacitet 
til at håndtere husholdningsaff ald, hvis ikke der allerede er opført et nyt anlæg i forbin-
delse med udbygningsfasen. Et nyt forbrændingsanlæg vil kunne placeres på Tupila-
køen.

Områder til aktiviter i produktionsfasen

Områder, som er beskrevet under de to forrige faser, men som ikke er udnyttet, vil ligele-
des kunne anvendes i produktionsfasen.

Område 5: Tupilakøen – område til erhvervs- og havneformål

Der vil kunne bygges et kajanlæg på 400–600 m på nordsiden af øen i område 5 og ske 
udvikling af baglandet til yderligere oplagsplads og erhverv. Det skal vurderes, om det vil 
være økonomisk og operationelt fordelagtigt, at der etableres en olieudskibningshavn 
på øen, herunder hvorvidt det er muligt at tilvejebringe en havnedybde på 18 m.

Område 10: Området Aasiaat Saqqaa ved sydkysten mod Ikerasassuaq – om-

råde til centerformål

Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges et ca. 1.000.000 m2 (100 ha) stort 
område syd for Aasiaat by bag ved kysten mod Ikerasagssuaq som perspektivområde for 
en fremtidig byudvikling. Området skal rumme en ny bydel til Aasiaat. Bydelen skal bl.a. 
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indeholde områder til boligformål med tæt-lav og etageboligbebyggelse. Endvidere skal 
der udlægges arealer til lokalcenter, institutioner og fritidsformål samt til erhvervsformål 
som kontorer og lignede. Det anslås, at den nye bydel kan rumme 1.000-2.000 boliger.

Ibrugtagningen af en del af området vil være afhængig af, at vandspærrezonen omkring 
Sø 2 ophæves. En udvikling af området vil betyde, at der skal ses på byens samlede tra-
fi kstruktur til vejbetjening af den nye bydel.

Der kan i tilknytning til bydelen etableres en havn, hvis der er behov for en mindre havn 
på sydsiden af øen.

Området langs sydkysten mod Ikerasassuaq er undersøgt og vurderet for egnethed til 
kajanlæg og oplag. Etableringen af en havn på dette sted skal ses som et muligt frem-
tidigt supplement til de foreslåede havneområder på Tupilakøen og til servicering af 
byen som helhed. En anlægskaj på 100-200 m kan bygges langs med kysten og med 
min. 9 m vanddybde. Anløbsforholdene er gode, besejling vil kunne ske både fra vest og 
øst i sundet, og bølgeforhold vil være acceptable. Baglandet er imidlertid ret kuperet, 
og etablering af et større oplagsområde på over 20.000 m2 (2 ha) vil kræve væsentlige 
niveauudjævninger ved bortsprængning af fj eld.

For at udvikle dette område skal der etableres en vejadgang fra byen som en omfartsvej 
uden om de eksisterende byområder. Den endelige placering af en omfartsvej skal fast-
lægges efter en nærmere undersøgelse.

Område 11: Tupilakøen – område til erhvervs- og havneformål

Den øvrige del af Tupilakøen udlægges til byudvikling. Byudvikling på Tupilakøen åbner 
op for nærmest ubegrænsede byudviklingsmuligheder. Der er fl ere gode alternativer 
for etablering af havnefaciliteter. Øen udlægges som perspektivområde til en fremtidig 
byudvikling, primært reserveret til erhvervs- og havneformål og særligt forurenende 
virksomheder. 

  Ue g n ede  områder

Område 2: Vest for lufthavnen

Vest for fl yvepladsen (område 2) vil der kunne anlægges en mindre havn, da vanddyb-
den her er mere end otte m. En havn på dette sted ligger inden for højdebegrænsnin-
gerne i forbindelse med de sandsynlige udvidelser af fl yvepladsens landingsbane til 
1.799 m. Ved en udvidelse af landingsbanen til 1.799 m må skibe og aktiviteter på land 
(højde på kraner etc.) på dette sted ikke overstige en højde på 25 m over havoverfl aden. 
Forsyningsskibene til off shoreaktiviteterne har i dag en højde på op til 35 m, og RAL’s 
største forsyningsskibe har en højde på ca. 45 m. Et nyt kajanlæg med anløb af større 
skibe på denne lokalitet synes derfor ikke at være realistisk med de forudsete planer for 
en udvidelse af fl yvepladsen, da en havn på dette sted kun vil kunne få anløb af skibe, 
hvis højde ikke overstiger 25 m.

Område 12: Øst for lufthavnen

Området øst for fl yvepladsen er vurderet for at afdække, om området kan bruges til 
etablering af en havn. Området har nemlig en vanddybde på mere end otte m, og 
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anløbs- og liggeforholdene er gode. Et nyt kajanlæg med anløb af større skibe på denne 
lokalitet er imidlertid ikke realistisk med de forudsete planer for en udvidelse af landings-
banen. En havn på dette sted ligger inden for højdebegrænsningerne i forbindelse med 
de sandsynlige udvidelser af landingsbane til 1.799 m. På grund af disse konsekvenser 
for fl yvepladsens udvidelsesmuligheder er denne lokalitet fravalgt for nærmere undersø-
gelser.

Sø 1

Sø 2

Sø 7 Sø 5

Sø 3+4

Sø 6

Sø 20

AASIAAT BY

12

2

Uegnede områder jf. s. 132
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U P E R N AV I K  –  H O V E D F O R S Y N I N G S B A S E  I  B A F F I N 

B U G T E N

Upernavik er vurderet og fundet egnet som hovedforsyningsbase i alle tre faser for 
tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. 
Upernavik er den af byerne i den nordlige del af kommunen, som bedst kan opfylde de 
opstillede kriterier for en hovedforsyningsbase. Upernavik har færre arealer til oplag og 
erhverv på selve øen end i Aasiaat. Derfor er Upernaviks funktion som hovedforsynings-
base i efterforskningsfasen. og udbygningsfasen for mere end tre operatører baseret på 
Upernavik Kujalleq som supplerende forsyningsbase. Hvis der bliver behov for udbyg-
ning af en stor havn og tilhørende oplags- og erhvervsarealer, er udviklingspotentialet til 
stede på Akia Langø.

Havnen har vanddybde ved kaj på min. otte m og en kajlængde på 30 m. Den har et 
potentiale til at kunne udvides med såvel kajarealer som havnearealer. Havnen kan 
besejles fra juli til november.

Byens fl yveplads har et potentiale til at befl yve tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten med 
mandskab i alle tre faser, ligesom den giver mulighed for at fl yve mandskab ind og ud 
med fastvingede fl y fra Kangerlussuaq. Flyvepladsen vil være vanskelig at udvide yder-
ligere, udover at den nuværende heliport kan udvides med hangaranlæg. Det vurderes 
som mindre væsentligt, at den nuværende fl yveplads ikke kan udvides, da der på sigt vil 
kunne etableres forbindelse til Akia Langø, som ligger i en afstand af 800 m fra Uperna-
vik, hvor der kan etableres en fl yveplads på Akia Langø med en landingsbane på 1.799-
2200 m.

På Upernavikøen er der ikke mulighed for større oplag eller etablering af store erhvervs-
områder. Derfor skal muligheden for oplag i større udstrækning specielt i udbygningsfa-
sen og produktionsfasen ses i et samspil med Upernavik Kujalleq og Akia langø, således 
at Upernavik og Upernavik Kujalleq fungerer som en kombiløsning. Upernavik har ikke 
tilstrækkeligt med vand, men der vil kunne hentes vand fra den nærliggende bygd Aap-
pilattoq eller fra Akia Langø, ligesom vandforsyningen kan suppleres med RO-anlæg.

Ef ter forsk ningsfasen

I efterforskningsfasen kan Upernavik fungere som base for befl yvning. Mandskab kan 
fl yves ind med fastvingede fl y fra en fl yveplads i Grønland. Der er ikke de fornødne for-
hold for helikopteroperatørerne.

Havnen har den fornødne dybde, der muliggør anløb af et forsyningsskib. Oplagsfor-
holdene er begrænsede. Det vil være muligt at etablere supplerende oplag i Upernavik 
Kujalleq lige syd for Upernavik.

Havneforhold

Den nuværende havn har en dybde på ca. otte m og en længde på 30 m, der muliggør 
anløb af ét forsyningsskib. Den forventede øgede efterforskningsaktivitet ved en til tre 
operatører vil kræve etablering af yderligere kajarealer for at kunne imødekomme, at 
fl ere forsyningsskibe kan ligge til kaj.
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Flyveplads

Flyvepladsen kan under de nuværende forhold modtage fl y, som kan lande på en 799 
m bane, dvs. Dash 7 eller lignende. Det betyder, at fl yvepladsen med den nuværende 
landingsbane ikke har mulighed for at modtage fl y med direkte forbindelse til interna-
tionale lufthavne uden for Grønland. Landingsbanen i Upernavik kan maksimalt udvi-
des til 940 m2. Hvis det skal være muligt at lande med jetfl y, som kan sikre forbindelse 
til internationale lufthavne uden for Grønland, skal landingsbanen være på min. 1.799 
m. Dette kan på sigt lade sig gøre på Akia Langø. Der er ikke de fornødne forhold på 
nuværende tidspunkt til at etablere en fast base for helikopteroperatørerne i tilknytning 
til Upernavik fl yveplads. Upernavik vil kunne anvendes til mellemstop for operatørerne, 
som opererer ud fra Ilulissat. Ligeledes vil det være muligt at etableres supplere hangar-
faciliteter i tilknytning til den gamle heliport. Herved vil fl ere helikoptere have mulighed 
for standplads. 

Forsyning

Upernavik har en meget begrænset vandkapacitet på ca. 35.000-40.000 m3 pr. år. Uper-
navik bruger i dag hele vandkapaciteten, og derfor er der ikke kapacitet til operatørerne. 
Som beskrevet i kapitel 4 bruger operatørerne i dag 3.000-4.000 m3/sæson/operatør. Ved 
fem samtidige operatører vil behovet således være ca. 15.000-20.000 m3. Der vil ikke kun-
ne leveres vand til off shoreoperationerne fra Upernavik i nævneværdige mængder. Dette 
vil ikke kunne afhjælpes i nær fremtid, og vandforsyning må derfor skaff es andetsteds.

En løsning kunne være at hente vand fra den østlige side af Akia Langø, hvor der er rige-
lige vandmængder, som kan udnyttes. Dette er afprøvet tidligere og kan udføres ved at 
pumpe fra fj eldsøen ned til et tankfartøj forankret ved kysten, hvilket naturligvis kun kan 
ske i godt vejr. Alternativt må operatørerne etablere RO-anlæg.

Elforbruget onshore i en efterforskningsfase er minimalt og kan uden problemer leveres 
fra det nuværende elværk.

Olie (gasolie) leveres direkte fra tankskibe til forsyningsskibene. Mindre leverancer vil ske 
fra land.

2  Kilder: E-mail med titlen ”Regionale lufthavne/Udbygning” fra Mittarfeqarfi it den 28. maj 2010 og

Grønlands Hjemmestyre, Miljø- og infrastrukturstyrelsen 2008,  ”Lufthavnsudbygning - Status 2008”,

November 2008 og ”Transportkommissionens betænkning” 2011
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Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark. Forbrændingsanlægget vurderes ikke have den 
fornødne kapacitet til at håndtere øgede mængder husholdningsaff ald. Der skal således 
i efterforskningsfasen fi ndes en anden løsning for bortskaff else af de forøgede mæng-
der aff ald. I efterforskningsfasen kunne et alternativ være, at aff ald skal afl everes på en 
anden lokalitet i kommunen, eller at operatøren selv skal sørge for bortskaff else af eget 
aff ald uden for Grønland.

Områder til aktiviter i efterforskningsfasen

Område 1: Havnen i Upernavik – område til erhvervs- og havneformål

Der kan opfyldes et område nord for den nye kaj med sprængsten ud til ca. to m vand-
dybde. Dette areal vil blive på ca. 8.000 m2 (0,8 ha) og kan anvendes i direkte forbindelse 
med kajarealet, f.eks. til containere.

Der kan i forbindelse med opfyldet etableres et nyt kajanlæg på ca. 100 m. For at tilgo-
dese behovet for yderligere kajarealer i efterforskningsfasen kan udvidelsesprojektet for 
kajanlæg påbegyndes snarest. Ved projekteringen af det nye kajanlæg, bygget i 2000, 
blev opførelse af en bølgebryder overvejet og anbefalet af RAL, bl.a. fordi der ved stærk 
vestlig vind vil stå kraftige dønninger ind i havnen. Selv om dette erfaringsmæssigt sker 
sjældent i sommerhalvåret, bør det overvejes at inkludere en bølgebryder i udvidelses-
projektet.

Område 2: Nord for havnevigen – område til erhvervs- og havne formål

Nord for havnevigen ligger et område på ca. 40.000 m2 (4 ha). Den sydlige del af området 
har været anvendt af en lokal entreprenør og kan planeres og anvendes til oplag. Den 
nordlige del af området er langt mere kuperet og kan efter sprængning og planering 
anvendes til oplag og erhverv. Den nordlige del af området er derfor ikke umiddelbart 
tilgængelig.

Område 2 inddeles derfor i to detailområder: 2A og 2B.

Detailområde 2A omfatter et areal på 7.000 m2 (0,7 ha) og vil kunne anvendes til oplag og 
opførelse af bygningsanlæg i efterforskningsfasen, udbygningsfasen og produktionsfa-
sen.

Detailområde 2B omfatter som helhed ca. 40.000 m2 (4 ha), men området kræver store 
sprængninger, og derfor er det formentlig kun halvdelen af området, som vil kunne an-
vendes. Oplagsmateriale vil skulle køres til området fra den nuværende havn, som ligger 
forholdsvis tæt på.

De relativt begrænsede muligheder for oplag i Upernavik i efterforskningsfasen vil 
kunne suppleres med oplag i Upernavik Kujalleq.

Område 11: Heliport

Området omfatter den gamle heliport. Området bør fastholdes som heliport, og det kan 
udvides med yderligere hangaranlæg.
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Områder til boligformål og centerformål

I efterforskningsfasen er efterspørgslen på arealer til opførelse af nye boliger og kon-
torer meget begrænset fra såvel licenshavere som operatører. Som beskrevet i kapitel 
4 har licenshavere fokus på at undgå varige investeringer og på at være tilstrækkeligt 
manøvredygtige til at reagere på ændrede forhold og om nødvendigt fl ytte eller skalere 
aktiviteterne op eller ned. Licenshaverne benytter i udstrakt grad eksisterende eller 
lejede faciliteter, som de kan få midlertidig råderet over, eller de vælger at indkvartere 
mandskab på hotelskibe.

Udbygningsfase

I en udbygningsfase vil der være et behov for at øge den samlede kapacitet i Upernavik 
som hovedforsyningsbase med hensyn til kajarealer og oplag. Der vil også være behov 
for en udbygning af landingsbanen til 1.799 m for at kunne modtage fl y direkte fra inter-
nationale lufthavne uden for Grønland.

Det vil være vanskeligt at udbygge yderligere områder i Upernavik til oplag end dem, 
som er beskrevet i afsnittet efterforskningsfasen. De forholdsvis begrænsede muligheder 
for oplag i Upernavik i en udbygningsfase vil kunne suppleres med oplag i Upernavik 
Kujalleq.

Et øget behov for boliger kan tilgodeses på nordsiden af Upernavikøen, ligesom der her 
vil være mulighed for at etablere et nyt forbrændingsanlæg.

Havneforhold

Kajanlægget skal udvides, hvis fl ere forsyningsskibe skal kunne anløbe Upernavik. Når 
behovet kræver det, udvides mod nord til en total længde på 150-200 m. En ny kaj vil 
kunne tilgodese ønsket om, at områderne kan afspærres.

Flyveplads

I en udbygningsfase vil der være behov for, at mandskab kan fl yves til og fra Upernavik 
med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. Dette vil kræve 
en landingsbane på 1.799 m, som vil kunne tillade anvendelse af jetfl y. Der bør ligeledes 
ske en opgradering af forholdene for helikopterbefl yvningen, så al befl yvning til tilla-
delsesblokkene i Baffi  n Bugten samles på én lokalitet for at få størst mulig synergi ud af 
udvidelsen af fl yvepladsen og for at sikre kompetenceopbygning i Upernavik. Samtidig 
vil det for befl yvning af tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten betyde ”one stop – one shop” 
befl yvningsmæssigt. Det betyder, at der bør etableres hangarfaciliteter og ske en forny-
else af styringssystemerne.

Der er ingen mulighed for at udvide den nuværende landingsbane i Upernavik til 1.799 
m på den nuværende placering. 

Forsyning

I en udbygningsfase kan det anbefales, at vandressourceproblematikken løses ved enten 
at etablere et nyt afsaltningsanlæg (RO-anlæg) eller ved at overføre vand fra Sø 3 på Akia 
Langø3. Inden forbindelse etableres, skal der ske en udbygning af vandværket, eller et 
nyt vandværk skal placeres på et højdepunkt ved byen. Ved etablering af et RO-anlæg 
i Upernavik skal der anvendes store mængder havvand, og det kan ifølge de hidtidige er-

3  Kilde: Grønlands Drikkevandforsyning 2003
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faringer være vanskeligt at få tilført. Ved Akia Langø-projektet skal der føres en råvands-
ledning under sundet med de risici, det indebærer, samtidig med at det bliver vanskeligt 
at tilse den pumpestation, det er nødvendigt at etablere ved Sø 3.

Olie (gasolie) leveres direkte fra tankskibe til forsyningsskibene. Mindre leverancer vil ske 
fra land.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark. Forbrændingsanlægget vurderes ikke at have den 
fornødne kapacitet til at håndtere omfattende mængder af husholdningsaff ald. Det skal 
overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg eller 
fi nde et andet alternativ til bortskaff else af aff ald.

Områder til aktiviteter i udbygningsfasen

Område 1: Havnen i Upernavik – område til erhvervs- og havneformål

Hvis der ikke er sket en udvidelse af kajanlægget, bør dette udvides mod nord til en 
total længde på 150-200 m. En ny kaj vil kunne tilgodese ønsket om, at områderne kan 
afspærres. 

Område 2: Nord for havnevigen – område til erhvervs- og havneformål

Område 2 vil også kunne anvendes i en udbygningsfase, hvis det ikke er allerede er 
udnyttet. 

Upernavik
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Område 3: Upernavik Nord – område til boligformål

Nord for byen ligger et område på ca. 100.000 m2 (10 ha), der kan udbygges med nye 
boligområder. Området har en restrummelighed på ca. 180 boliger fordelt som etagebo-
liger og tæt-lav boligbebyggelse. Etableringen af området vil betyde anlæggelse af nye 
veje fra den eksisterende by.

Området omfatter fem delområder, som er udlagt i Kommuneplan 2008–2015 for Uper-
navik.

Delområde A6
Områdets anvendelse fastlægges til åben, lav boligbebyggelse i op til halvanden etager 
(enkelt  og/eller dobbelthuse). Erhvervsvirksomhed alene af den, der bebor boligen. 
Området er ca. 4,2 ha. Området henligger i naturtilstand og kan rumme ca. 70 boliger.

Delområde A7
Områdets anvendelse fastlægges til blandet boligbebyggelse. Erhvervsvirksomhed alene 
af den, der bebor boligen. Området er ca. 3,7 ha. Området henligger i naturtilstand og 
kan rumme ca. 80 boliger.

Delområde A8
Områdets anvendelse fastlægges til åben, lav boligbebyggelse i op til halvanden etager 
(enkelt og eller dobbelthuse). Erhvervsvirksomhed alene af den der bebor boligen. Om-
rådet er ca. 2,0 ha. Området henligger i naturtilstand og kan rumme ca. 30 boliger.

Delområde C7
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af lokalbutik, institutioner og 
lignende. Der kan ikke etableres boliger i området. Området er ca. 0,9 ha. Området hen-
ligger i naturtilstand.

Delområde D3
Områdets anvendelse fastlægges til friholdt areal, ny kirkegård. Området er ca. halvan-
den ha. Området henligger i naturtilstand.

I en udbygningsfase vil der periodisk være behov for etablering af midlertidige camps 
til mandskab. Placeringen af ”arbejdsbyer” vil mest hensigtsmæssigt ske i tilknytning til 
arbejdsstedet. Disse kan placeres i område 3, inden området tages i brug.

Område 4: Upernavik Nord – område til havne- og erhvervsformål

Nord for byen ligger et område på ca. 54.000 m2 (5,4 ha), der kan udbygges til mindre 
former for erhverv mv. Etableringen af området vil betyde anlæggelse af nye veje fra den 
eksisterende by.

Område 7: Akia Langø – område til tekniske forsyningsanlæg

På midten af Akia Langø kan der anlægges en landingsbane på 1.799 m eller 2.100 m. 
Banen placeres i nordlig/sydlig retning. I tilknytning til landingsbanen vil der kunne 
etableres de nødvendige bygninger og anlæg i form af hangarer, garager, tankanlæg, 
beredskab, fragt- og lagerbygninger, indkvarteringer mv.  Forsyningen af Upernavik kan 
også forbedres væsentligt, idet langt større maskiner kan befl yve Upernavik/Akia.
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Område 8: Akia Langø – område til erhvervs- og havneformål

Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges et ca. 1.000.000 m2 (100 ha) stort 
område på Akias (Langøs) nordlige side til havne- og erhvervsformål. Den nordlige del 
af øen vil være velegnet til etablering af en ny havn. Dybdeforholdene for havn på den 
nordlige del af Akia langø og strædet mellem Akia Langø og Nordøen skal afdækkes 
gennem nærmere undersøgelser. Dette vil dog kræve store investeringer i infrastruktur 
og planering af arealer. Området er ligeledes velegnet til etablering af miljøkategorise-
rede erhverv (særligt forurenende). Det kan på sigt undersøges, om der kan placeres en 
olieterminal på øen.

Område 9: Akia Langø – område til erhvervs- og havneformål

Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges et ca. 2.100.000 m2 (210 ha) stort 
område på Akias (Langøs) østlige side til havne- og erhvervsformål. Den østlige del af 
øen vil være velegnet til etablering af en ny havn. Dybdeforholdene for havn på den 
østlige del af Akia Langø skal afdækkes.

Forbindelsen mellem Upernavik og Akia Langø for personer og last sker med sejlads i 
åbenvandsperioden og ved helikopterbetjening mellem Upernavik og Akia Langø.

Pro d u k t i o n s f a s e n

Ved omfattende aktiviteter som følge af fund i Baffi  n Bugten vil Akia Langø kunne ud-
bygges.

Ilulissat
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Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges Akia Langø, der samlet har et 
areal på ca. 16.000.000 m2 (1.600 ha). Området kan udvikles med store oplagsområder 
og erhvervsområder. På øen vil der også kunne udbygges med byområder til boliger, 
serviceerhverv og institutioner.

Der skal skabes en forbindelse mellem Upernavik og Akia Langø, først ved en regulær 
bådforbindelse, og på længere sigt evt. med en svævebane4 mellem Upernavik og Akia 
Langø via den nordlige ø. Dette sikrer en forbindelse året rundt. En svævebane vil kunne 
transportere personer og skal kunne laste op til tre tons. Maksimalt spænd på svæveba-
nen er ca. 200 m. Den holdes i en højde, der friholder svævebanen for isfj elde.

Havneforhold

På den nordlige del af Akia Langø vil der kunne etableres havneanlæg med en olie-
udskibningsterminal, oplagsarealer og andre nødvendige faciliteter i forbindelse med 
produktionsfasen. 

4  Kilde: Tidligere kommunaldirektør i Upernavik Kim Hvistendal

Aasiaat
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Flyveplads

I produktionsfasen vil der være behov for, at mandskab kan fl yves til og fra Upernavik 
med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. Dette vil kræve 
en landingsbane på 1.799 m, som vil kunne tillade anvendelse af jetfl y. Der bør ligeledes 
ske en opgradering af forholdene for helikopterbefl yvningen, så al befl yvning til tilla-
delsesblokkene i Baffi  n Bugten samles på én lokalitet for at få størst mulig synergi ud af 
udvidelsen af fl yvepladsen og for at sikre kompetenceopbygning i Upernavik. 

Forsyning

Hvis der ikke allerede i en udbygningsfase er sket en udbygning af vandforsyningen, må 
vandressourceproblematikken løses ved enten at etablere et nyt RO-anlæg eller ved at 
overføre vand fra Sø 3 på Akia Langø5. Inden forbindelsen etableres, skal der ske en ud-
bygning af vandværket, eller et nyt vandværk placeres på et højdepunkt ved byen. Ved 
forsyning fra Akia Langø skal der føres en råvandsledning under sundet med de risici, det 
indebærer.

Olie (gasolie) leveres direkte fra tankskibe til forsyningsskibene. Mindre leverancer vil ske 
fra land.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Af-
faldsforbrændingsanlægget vurderes ikke at have den fornødne kapacitet til at hånd-
tere øgede mængder husholdningsaff ald. Hvis ikke der allerede er opført et nyt anlæg 
i forbindelse med udbygningsfasen, skal det vurderes, om der skal opføres et anlæg. Et 
nyt forbrændingsanlæg vil kunne placeres på nordsiden af Upernavikøen.

Områder til aktiviter i produktionsfasen

Område 1: Havnen i Upernavik – område til erhvervs- og havneformål

Som beskrevet i afsnittet om udbygningsfasen, vil område 1 også kunne anvendes i en 
produktionsfase, hvis det ikke er allerede er udnyttet.

Område 2: Nord for havnevigen – område til erhvervs- og havneformål

Som beskrevet i afsnittet om efterforskningsfasen, vil område 2 også kunne anvendes i 
en produktionsfase hvis det ikke er allerede er udnyttet.

Område 3: Upernavik Nord – område til boligformål

Som beskrevet i afsnittet om udbygningsfasen, vil område 3 også kunne anvendes i en 
produktionsfase, hvis det ikke er allerede er udnyttet.

Område 4: Upernavik Nord – område til erhvervs- og havneformål

Som beskrevet i afsnittet om udbygningsfasen, vil område 4 også kunne anvendes i en 
produktionsfase, hvis det ikke er allerede er udnyttet.

5  Kilde: Grønlands Drikkevandforsyning 2003.
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Område 5: Upernavik Nordvest – område til boligformål

Området ligger på den nordvestlige del af øen og omfatter et areal på ca. 15.000 m2 (1,5 
ha). Området skal rumme et mindre byområde til boligformål som tæt-lav og etagebo-
ligbebyggelse. Det vurderes, at området har en rummelighed på ca. 100 permanente 
boliger. Etablering af et nyt boligområde på den nordlige del af Upernavikøen vil betyde, 
at der skal etableres en ny vejforbindelse langs øens vestlige side.

Område 6: Upernavik Nordøst – område til centerformål

Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges et ca. 240.000 m2 (24 ha) stort 
område på Upernavikøens østlige side. Området skal rumme en ny bydel til Upernavik. 
Bydelen skal bl.a. indeholde områder til boligformål med tæt-lav og etageboligbebyg-
gelse. Endvidere skal der udlægges arealer til institutioner og fritidsformål samt til er-
hvervsformål som kontorer og lignede. Det anslås, at den nye bydel kan rumme 150-200 
boliger. Etablering af et nyt boligområde på den nordlige del af Upernavik Øen, at der 
skal etableres en ny vejforbindelse langs øens vestlige side.

Område 10: Akia Langø – område til centerformål

Som grundlag for en fremtidig byudvikling udlægges et ca. 2.000.000 m2 (200 ha) stort 
område på Akias (Langøs) vestlige del side til centerformål. Området skal bl.a. indeholde 
områder til boligformål med tæt-lav og etageboligbebyggelse. Endvidere skal der ud-
lægges arealer til institutioner og fritidsformål samt til erhvervsformål som kontorer og 
lignede. Det anslås, at den nye bydel kan rumme 500-1000 boliger. For at en egentligt ny 
bydel på Akia skal fungere optimalt, skal der etableres en god forbindelse mellem Akia 
Langø og Upernavikøen.

.
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S U P P L E R E N D E  F O R S Y N I N G S B A S E  – 
E G N E D E  L O K A L I T E T E R

Q A S I G I A N N G U I T

Qasigiannguit er vurderet og fundet egnet som supplerende forsyningsbase, primært 
som supplerende oplag i alle tre faser for tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de 
nærmest beliggende tilladelsesblokke. Havnen har tilstrækkelig vanddybde på mere 
end otte m og kan besejles i perioden maj til december. Byen har tilgængelige arealer 
på havnen, som kan benyttes allerede i efterforskningsfasen, og der er områder, der på 
sigt kan udvikles til oplag og mindre erhverv. Vandkapaciteten i byen er meget stor, og 
det vil være oplagt for forsyningsskibene at hente vand i byen. Byen vil kunne fungere i 
samspil med Aasiaat, som en støttefunktion, hvis belastningen på havnen i Aasiaat bliver 
for stor i efterforskningsfasen, men det må tages i betragtning, at der er ca. 2,5 timers 
længere sejltid fra tilladelsesblokkene, end der er til Aasiaat.

Byen er tiltænkt en funktion som supplerende oplag og supplerende vandforsyning, 
hvorfor forhold som byudvikling til bolig- eller erhvervsudbygning ikke er beskrevet i 
relation til udbygnings- og efterforskningsfasen. Et egentligt behov for anlæg til over-
natning til mandskab vurderes at være yderst begrænset, hvorfor dette forhold ikke er 
beskrevet yderligere.

Qasigiannguit by
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Ef ter forsk ningsfasen 

I efterforskningsfasen vil Qasigiannguit have en funktion, hvor der på havnen kan stilles 
arealer til rådighed til oplag og vandforsyning som supplement til Aasiaat. Aasiaat kan 
herved blive afl astet, så ventetiderne for skibene i Aasiaat bliver reduceret.

I en efterforskningsfase vil havnen kunne udnyttes i kombination med Aasiaat, og som 
en afl astning for denne i de kommende år med forøgede off shoreaktiviteter i form af en 
supplerende forsyningsbase til oplag og vandforsyning. Herved vil Aasiaat havn blive 
afl astet, så ventetiderne her vil blive reduceret.

Byens atlantkaj ligger på øen Quilik, der er forbundet med byen med en vejdæmning. 
Kajen består af to kajarealer på henholdsvis 40 m og 30 med vanddybde på min. otte m, 
dens kapacitet kun er lidt udnyttet og er velegnet for forsyningsskibene, både til oplag, 
vandforsyning og mindre brændstoff orsyninger.

Flyveplads

Byen har kun en heliport, hvorfor byen ikke kan benyttes til mandskabsudskiftning.

Forsyning

Vandressourcerne er meget store i Qasigiannguit, og stedet vil kunne forsyne alle opera-
tører med vand i alle faser af operationerne. Levering af vand ved kaj vil kræve anlæg af 
vandledning dertil fra vandværket.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. 

Qasigiannguit
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Områder til aktiviter i efterforskningsfasen

Område 1: Quilikøen – område til erhvervs- og havneformål

Der vil kunne etableres oplag på Quilikøen på et areal, der omfatter ca. 4.000 m2 (0,4 ha). 

Område 2: Området ved rejefabrikken – til erhvervs- og havneformål

I området omkring den tidligere rejefabrik fi ndes et areal på ca. 5.000 m2, der er egnet til 
oplag.

Udbygningsfasen

I udbygningsfasen vil Qasigiannguit have en funktion, hvor byen kan stille arealer til rå-
dighed til oplag og vandforsyning som supplement til Aasiaat. Aasiaat kan herved blive 
afl astet, så ventetiderne for skibene i Aasiaat reduceres.

Havneforhold og oplag

Det er ikke vurderet, at udbygning af havnen bliver nødvendig. Området øst for byen 
(område 3) skønnes at kunne supplere behovet for oplag i en udbygningsfase.

Flyveplads

Byen har kun en heliport og kan derfor ikke benyttes til mandskabsudskiftning.

Forsyning

Vandressourcerne er meget store i Qasigiannguit, og stedet vil kunne forsyne alle ope-
ratører med vand i alle faser af aktiviteterne. Levering af vand ved kaj vil kræve anlæg af 
vandledning dertil fra vandværket.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg.

Områder til aktiviter i udbygningsfasen

Område 3: Område omkring heliporten – til havne- og erhvervsformål

Øst for byen ligger et større plant område, som omfatter ca. 100.000 m2 (10 ha). Området 
vil kunne anvendes til oplag efter planering og etablering af mindre vejanlæg fra selve 
byen. Området vurderes at kunne opfylde behovet for oplag i en udbygningsfase.

Pro d u k t i o n s f a s e n

Qasigiannguit vil i forbindelse med produktion kunne anvendes som oplagsområde. Der 
vil være for mange infrastrukturelle anlæg, der skal etableres, til at det anses for realistisk 
at anvende Qasigiannguit i forbindelse med egentlig produktion.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg.
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Q E Q A R TA R S UAQ

Qeqartarsuaq er vurderet og fundet egnet som supplerende forsyningsbase i en udbyg-
ningsfase for tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelses-
blokke, hvis der etableres en ny havn. Den nuværende havn har nemlig ikke tilstrækkelig 
vanddybde, da der er mindre end otte m dybt ved kaj, hvorfor forsyningsskibene ikke 
vil kunne gå til kaj. Nord for byen er der et stort potentiale for at udbygge byen med en 
havn med den nødvendige vanddybde. Byen kan besejles regelmæssigt i perioden maj 
til december. Byen har et potentiale afstandsmæssigt til at befl yve tilladelsesblokkene i 
Disko Vest med mandskab i alle tre faser, hvis der etableres en fl yveplads med landings-
bane og hangarfaciliteter til helikoptere. Vandkapaciteten i byen meget stor. Byen vil 
kunne fungere i samspil med Aasiaat i en udbygningsfase og, hvis der er behov herfor, 
i produktionsfasen. Qeqertarsuaq vil herved kunne fungere som supplerende base til 
Aasiaat. Da byen ikke vurderes som egnet i en efterforskningsfase, er forhold vedrørende 
byudvikling og erhvervsarealer ikke beskrevet i afsnittet, som vedrører efterforskningsfa-
sen.

Ef ter forsk ningsfasen

Havneforhold

Selv for den tidlige efterforskningsfase har den nuværende havn ikke egnede forhold, da 
der ikke er tilstrækkelig vanddybde i havnen; vanddybden er kun ca. fem m ved kaj.

Heliporten har ikke forhold til at være base for helikopterne i en efterforskningsfase, da 
der ikke er de fornødne hangarfaciliteter.

Der er ikke tilstrækkelige oplagsarealer i den nuværende havn.

Forsyning 

Vandressourcerne er meget store i Qeqertarsuaq, og stedet vil kunne forsyne alle opera-
tører med vand i alle faser.

Olie leveres off shore, fra olietankere til forsyningsskibene.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt.

Udbygningsfasen

I udbygningsfasen vil Qeqartarsuaq kunne have en funktion som supplerende for-
syningsbase, hvor byen kan stille arealer til rådighed til oplag og vandforsyning som 
supplement til Aasiaat. Aasiaat kan herved blive afl astet, så ventetiderne for skibene i 
Aasiaat reduceres.

Havneforhold

Hvis Qeqertarsuaq skal fungere som supplerende forsyningsbase i forbindelse med 
udbygningsfasen, skal der anlægges en ny havn, eller de nuværende kajarealer skal 
udvides. En udbygning af kajanlæg nær de nuværende kunne sikre, at havnen anvendes 
af operatørerne til vandforsyning og mindre oplag som supplement til Aasiaat.
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Flyveplads

Område 3: Flyveplads – område til tekniske forsyningsanlæg

Det vil være af større betydning i en udbygningsfase, at der etableres en bedre heliport 
med hangarfaciliteter, ligesom byen vil have behov for, at der kan anlægges en fl yve-
plads med landingsbane til fastvingede fl y i det udpegede område øst for byen, nord 
for område 2. Området er udlagt som rammeområde E3 i Kommuneplan 1992-2005 for 
Qeqertarsuaq.

Forsyning 

Vandressourcerne er meget store i Qeqertarsuaq, og stedet vil kunne forsyne alle olie- og 
gasselskaberne med vand i alle faser af aktiviteterne.

Olie leveres off shore, skib til skib.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg.

Områder til aktiviter i udbygningsfasen

Område 1: Nordbyen – område til erhvervs- og havneformål

Nord for byen vil det være muligt at anlægge en ny havn på op til ca. 200 m med en 
dybgang på over otte m. Området er velegnet på grund af de naturligt beskyttede 
havneforhold og velegnede arealer for oplag. Endvidere er den store beskyttede bugt i 
tilknytning til havnen egnet til opankring af skibe, f.eks. ved brændstofl everancer fra skib 
til skib. Dog skal der fra starten ske en udvidelse af det eksisterende kajanlæg for anløb 
af forsyningsskibene.

En mindre del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet. 
Derfor kan denne del først tages i brug, hvis sprængstofdepotet fl yttes.

Qeqertarsuaq vil herved kunne fungere som supplerende base til Aasiaat.

I tilknytning til havnen vil der kunne planeres og udlægges arealer til oplag og erhverv. 

Qeqertarsuaq
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Det vurderes, at der kan udlægges et område på ca. 170.000 m2 (170 ha). Udbygning af 
området vil kræve, at der etableres en ny vej dertil.

Område 2: Øst for elven – område til erhvervs- og havneformål

Øst for elven kan der planeres et område (område 2) på ca. 170.000 m2 (170 ha), hvor der 
kan etableres oplag og i mindre udstrækning erhverv. Området er fl adt og ligger syd for 
et større område, der er udlagt til en fremtidig fl yveplads.

Byen er tiltænkt en primær funktion som oplag. Derfor vurderes det ikke, at der er behov 
for anlæggelse af større, nye byområder.

Overnatningsmulighederne er dårlige. Derfor vil overnatning i en udbygningsfase skulle 
ske i en etableret camp eller med indkvartering off shore på hotelskib o.l.

Pro d u k t i o n s f a s e n

Qeqertarsuaq vil i forbindelse med produktion kunne anvendes som oplagsområde, 
særligt hvis der etableres en ny havn og et oplagsområde som beskrevet i afsnittet om 
udbygningsfasen.

Der vil være for mange infrastrukturelle anlæg, der skal etableres, til at det anses for reali-
stisk at anvende Qeqertarsuaq i forbindelse med en egentlig produktion.

Forsyning 

Vandressourcerne er meget store i Qeqertarsuaq, og stedet vil kunne forsyne alle olie- og 
gasselskaberne med vand i alle faser af aktiviteterne.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg.

Qeqertarsuaq
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Tinussaraa

ILULISSAT BY Drikkevandsopland

Eksisterende landingsbane 845 m

Ny forlænget bane 1799 m

Nedlagt heliport

Potentielt kajanlæg

Principiel vej
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Figur 37: Udlagte områder i Ilulissat

Erhvervs- og havneformål
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Teknisk forsyning
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I LU L I S S AT

Ilulissat er vurderet og fundet egnet som supplerende forsyningsbase i alle tre faser 
for tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke, 
primært i relation til befl yvning af mandskab. Havnen har en vanddybde på ca. syv m og 
kan besejles regelmæssigt i perioden juni til december. Besejlingsforholdene omkring 
Ilulissat kan være vanskelige som følge af isfj elde ud for havnen, som kan genere besej-
lingen. Den nuværende havn har dårlig kapacitet til anløb af fl ere skibe, ligesom oplag i 
tilknytning til havnen ikke er muligt under de nuværende forhold.

Nord for fl yvepladsen vil der være mulighed for at etablere en ny havn og et større areal 
til oplag og erhverv, som kan fungere som supplerende forsyningshavn og erhvervsom-
råde i samspil med Aasiaat i en udbygningsfase. Området kan dog ikke opnå en størrelse, 
som kan tilgodese et stort udbygningspotentiale. Grundet besejlingsforholdene og de 
begrænsede muligheder for at etablere store erhvervsområder er Ilulissat ikke fundet 
egnet som hovedforsyningsbase. Mod syd er det ikke muligt at udbygge, hverken i form 
af havn eller oplag, da den fredede isfj ord betyder, at der ikke må ske nogen form for 
udbygning. Mod nord i retning af Rodebay har områderne en rekreativ karakter med 
mange fritidshytter. Områdets er samtidig meget kuperet og stejlt og derfor vanskeligt 
tilgængeligt.

De erhvervsområder, som vil kunne etableres nord for fl yvepladsen, vil kunne fungere 
som et supplement til Aasiaat og i øvrigt tilgodese mere lokale behov for erhvervsarealer 
i Ilulissat, som i dag har mangel på erhvervsarealer. Det vil være vanskeligt at tilveje-
bringe lige så store arealer i tilknytning til Ilulissat som i Aassiat, som tidligere beskrevet i 
dette kapitel.

Byens fl yveplads har potentiale til at kunne befl yve tilladelsesblokkene i Disko Vest med 
mandskab i alle tre faser, ligesom den giver mulighed for at fl yve mandskab ind og ud 
med fastvingede fl y. Landingsbanen kan på sigt udvides til en banelængde på 1.799 m, 
som giver mulighed for direkte ind- og udfl yvning af mandskab fra udlandet. Byen har 
gode muligheder for byudvikling i form af boliger. Vandkapaciteten i byen er meget stor, 
og byen rummer på nuværende tidspunkt de bedste muligheder for overnatning og 
indkvartering i land og vil kunne fungere i samspil med Aasiaat.

Ef ter forsk ningsfasen

I efterforskningsfasen har Ilulissat en primærfunktion som supplerende forsyningsbase 
for helikopteroperatørerne, eftersom lufthavnen kan fungere som base for operatørernes 
fl yvninger.

I en efterforskningsfase er det meget begrænset, hvad der kan tilvejebringes af arealer til 
oplag på Ilulissat havn eller i byen som helhed.

Byen har meget begrænsede erhvervsarealer til udbygning af erhverv i efterforsknings-
fasen.
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Havneforhold

Der er i dag ingen yderligere plads på havnen i Ilulissat, hvorfor denne ikke vil kunne 
anvendes i forbindelse med efterforskning.

Det må tages i betragtning ved vurderingen af Ilulissat som basehavn, at besejlingsfor-
holdene i perioder er generet af isfj elde fra isfj orden. Det kan forhindre anløb, dog kun i 
korte perioder. Endvidere er sejltiden fra blokkene noget længere end til Aasiaat.

Flyveplads

Flyvepladsen kan under de nuværende forhold modtage fl y, som kan lande på en 845 
m bane. Det betyder, at der i Ilulissat kan lande fl y såsom Dash 8. Det betyder, at fl yve-
pladsen med den nuværende landingsbane ikke har mulighed for at modtage fl y med 
direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. Lufthavnen er veleg-
net som supplerende base for mandskabsudskiftning samt SAR-beredskab og har de 
fornødne hangarfaciliteter til helikoptere. Faciliteterne til helikoptere er på nuværende 
tidspunkt (sommeren 2011) udnyttet til det maksimale. Såfremt der kommer en yderli-
gere operatør, skal der ske en udvidelse af hangarfaciliteterne.

Forsyning

Vandressourcerne er store i Ilulissat, men grundet kajpladsproblemer vil stedet vanske-
ligt kunne forsyne olie- og gasselskaberne med vand.

Ilulissat



157

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg, 
da kapaciteten i det nuværende forbrændingsanlæg ikke vil kunne håndtere en øget 
mængde husholdningsaff ald.

Områder til aktiviteter i efterforskningsfasen

I efterforskningsfasen er efterspørgslen efter arealer til opførelse af nye boliger og kon-
torer meget begrænset fra såvel licenshavere som operatører. Som beskrevet i kapitel 
10 har licenshavere fokus på at undgå varige investeringer og på at være tilstrækkeligt 
manøvredygtige til at kunne reagere på ændrede forhold og om nødvendigt fl ytte eller 
skalere aktiviteterne op eller ned. Licenshaverne benytter i udstrakt grad eksisterende el-
ler lejede faciliteter, som de kan få midlertidig råderet over, eller de vælger at indkvartere 
mandskab på hotelskibe.

Ilulissat har kommunens største overnatningskapacitet, hvorfor bl.a. alt mandskab til 
betjening af helikoptere på nuværende tidspunkt er placeret i Ilulissat. Dette gør byen 
særligt egnet til mandskabsudskiftning.

Udbygningsfasen

I udbygningsfasen vil Ilulissat have en primærfunktion som supplerende forsyningsbase 
for helikopteroperatørerne, eftersom lufthavnen kan fungere som base for operatører-
nes fl yvninger. En udbygning nord for byen af havnen med tilhørende erhvervsarealer vil 
give mulighed for, at Ilulissat kan fungere som støttehavn for Aasiaat. En udbygning af 
fl yvepladsens landingsbane vil give mulighed for, at mandskab kan fl yves til og fra bore-
rigge og skibe med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland.

Havneforhold og oplag

De meget begrænsede kaj- og oplagsforhold i den eksisterende havn betyder, at Ilulissat 
vil være meget lidt velegnet i udbygningsfasen som basehavn for forsyning, medmindre 
der etableres en egentlig ny havn som beskrevet nedenfor i afsnittet om område 1, Nord 
for fl yvepladsen – område til erhvervs- og havneformål”.

Flyveplads

I en udbygningsfase har Ilulissat potentiale til at kunne varetage mandskabsbefl yvnin-
gen i Disko Vest. Operatørerne vil have behov for, at mandskab kan fl yves til og fra bo-
rerigge og skibe med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland, 
og videre ud til skibe og borerigge. Dette vil kræve en landingsbane på 1.799 m, som 
tillader anvendelse af jetfl y.

Den nuværende landingsbane kan ikke udvides til 1.799 m på den nuværende placering. 
På grund af et nærliggende fj eld vil der skulle anlægges en helt ny og drejet 1.799 m 
bane nord for den eksisterende bane, som efterfølgende bruges som taxirullebane fra 
terminalen frem til den nye bane6.

6  Kilde: Transportkommissionen betænkning, Januar 2011 og Nuup Kommunea, Ilulissat Kommuneat og 

Grønlands Hjemmestyre 2007. En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavns-løsninger 

for Nuuk og Ilulissat. April 2007
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Forsyning

Vandressourcerne er store i Ilulissat, men stedet vil pga. kajplads ikke kunne forsyne 
olie- og gasselskaberne med vand. Dog vil en etablering af kajanlæg på halvøen nord for 
fl yvepladsen give mulighed for vandforsyning til skibene, ved fremføring af en vandled-
ning eller ved hjælp af tankbiler. 

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt.

Områder til aktiviter i udbygningsfasen

Område 1: Nord for flyvepladsen – område til erhvervs- og havneformål

Nord for fl yvepladsen vil der kunne etableres et kajanlæg i bugten nord for Ikkattut 
og delvist på øen Tinussaraa. En ny havn med tilhørende kajarealer vurderes at være 
forenelig med en udvidelse af landingsbanen til 1.799 m. Der kan muligvis komme høj-
debegrænsende restriktioner inderst i bugten tættest på landingsbanen. I tilknytning til 
havnen vil der kunne etableres et erhvervsområde på ca. 100.000 m2 (10 ha) på halvøen 
nord for Ikkattut og delvist på øen Tinussaraa. Området kan vejbetjenes ved at forlænge 
vejen til fl yvepladsen øst og nord om den nye 1.799 m landingsbane og etablere en 
mindre bro til Tinussaraa, som kan skabe forbindelse med fastlandet.

Område 2: Ilulissat Nord - område til teknisk forsyning

Området udlægges til etablering af ny landingsbane på 1.799 m.

Ilulissat Nord – område til boligformål

I den nordlige del af Ilulissat er der udlagt store områder til byudvikling, som er uudnyt-
tede. I disse områder vurderes det, at der på nuværende tidspunkt er en restrummelig-
hed på ca. 220 boliger til åben-lav boligbebyggelse (fritliggende enfamiliehuse), tæt-lav 
boligbebyggelse (række-, kæde- og klyngehuse) og etageboliger.

Pro d u k t i o n s f a s e n

I produktionsfasen har Ilulissat et potentiale til at kunne varetage mandskabsbefl yv-
ningen i Disko Vest. Operatørerne vil have behov for, at mandskab kan fl yves til og fra 
borerigge og skibe med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grøn-
land, og videre ud til skibe og borerigge. Flyvepladsens landingsbane kan som nævnt 
ovenfor udvides til 1.799 m, ligesom der i den nordlige del af byen kan opføres byggeri 
til indkvartering af personale.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt. Ved en 
øget aff aldsproduktion kan det vise sig nødvendigt at opføre et nyt forbrændingsanlæg, 
da kapaciteten i det nuværende forbrændingsanlæg ikke vil kunne håndtere en øget 
mængde husholdningsaff ald.
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Ilulissiat
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Q A A R S U T

Bygden Qaarsut er vurderet og fundet egnet som supplerende forsyningsbase i alle faser 
for tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. 
Tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten ligger alle på nær Tooq mere end 370 km fra Qaarsut, 
hvorfor Qaarsut vurderes uegnet som forsyningsbase for tilladelsesblokkene i Baffi  n Bug-
ten. Infrastrukturen, på nær fl yvepladsen, er stærkt begrænset. Qaarsut har ingen havn, 
men den har potentialet til, at der kan etableres en havn. Havnen ville kunne besejles 
regelmæssigt fra maj til december. Der kan i tilknytning hertil etableres meget store 
arealer til oplag. Bygden har potentiale til at befl yve tilladelsesblokkene i Disko Vest med 
mandskab i alle tre faser, ligesom fl yvepladsen giver mulighed for at fl yve mandskab ind 
og ud med fastvingede fl y. Ligeledes vil der på sigt kunne etableres faciliteter til hangar 
mv. Der fi ndes ikke planer for udvidelse af Qaarsut til mere end 1.200 meter. Men set ud 
fra en overordnet terrænmæssig vurdering af området, er der umiddelbart ikke noget 
som tyder på, at det skulle være teknisk umuligt at forlænge til landingsbanen  til 1.799 
m.

Bygden har en næsten ubegrænset vandforsyning og potentiale til at kunne udvikles til 
en større bygd på længere sigt.

Qaarsut er udpeget først og fremmest på grund af sin fl yveplads med landingsbane til 
fastvingede fl y og endvidere de store fl ade arealer, der forefi ndes i området nord for 
fl yvepladsen lige vest for bygden. Der skal dog anlægges en beskyttet kaj for at udnytte 
dette område til oplag.

Qaarsut vurderes som en realistisk løsning til etablering af en base for oplagspladser og 
fl yforbindelse på lidt længere sigt for en eller fl ere off shoreoperatører i forbindelse med 
udbygning af de nordlige tilladelsesblokke i Disko Vest (Napariaq, Sigguk og Ingoraq) og 
de sydlige tilladelsesblokke Baffi  n Bugten (Pito, Napu og Tooq).

Transportkommissionen7 har anbefalet anlæg af en mindre havn og etablering af fast 
bådforbindelse til Uummannaq. Dette vil forøge nytteværdien af Qaarsut som supple-
rende base til bl.a. oplag for tilladelsesblokkene i Disko Vest.

Da bygden primært er tiltænkt en funktion til oplag og supplerende mandskabsfl yv-
ning, er forhold som byudvikling til bolig- eller erhvervsudbygning ikke beskrevet i det 
efterfølgende. Et egentlig behov for anlæg af overnatning til mandskab vurderes at være 
yderst begrænset, og derfor er dette forhold ikke beskrevet yderligere.

Ef ter forsk ningsfasen

Havneforhold og oplag

Qaarsut har ingen havn, og det vurderes at være uden betydning i efterforskningsfa-
sen. Hvis der er behov for oplag, kan der i efterforskningsfasen placeres pramme ud for 
Qaarsut. 

Flyveplads

Flyvepladsen kan under de nuværende forhold modtage fl y, som kan lande på en 900 m 
grusbelagt landingsbane. Det betyder, at der i Qaarsut kan lande fl y såsom Dash 8. Med

7  Kilde: Transportkommissionen betænkning, januar 2011
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 den nuværende landingsbane har fl yvepladsen dog ikke mulighed for at modtage fl y 
med direkte forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland.

I efterforskningsfasen vil Qaarsut primært have en funktion i kraft af, at bygden har en 
fl yveplads, der vil kunne benyttes i forbindelse med mandskabsudskiftning. Bygden har 
dog ingen overnatningsmuligheder, så disse vil skulle etableres som midlertidige camps 
i Qaarsut.

I relation til SAR-beredskab er fl yvepladsen ikke velegnet i efterforskningsfasen, da den 
ikke har de fornødne faciliteter såsom mulighed for overdækket hangar.

Forsyning

Vandressourcerne er store i Qaarsut, og stedet vil kunne forsyne alle operatører med 
vand i efterforskningsfasen, hvis det er muligt at få vandet udskibet.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt eller 
bortsejles.

Udbyg n in g sfasen

Havneforhold og oplag 

Område 1: Område til erhvervs- og havneformål

I en udbygningsfase vil Qaarsut kunne fungere som en supplerende forsyningsbase 
med oplag, hvis der etableres en havn. I tilknytning til en havn vil der kunne etableres et 
område (område 1) på ca. 200.000 m2 (20 ha) til oplagsarealer vest for bygden og nord 
for fl yvepladsen.

Etablering af en supplerende forsyningsbase med oplag for en eller fl ere off shoreope-
ratører vil kræve et kajanlæg på 60-90 m, mindre vejanlæg, selvstændig elforsyning ved 
generatorer og udvidelse af det eksisterende vandanlæg, så der kan leveres vand til 
off shoreoperatørerne i alle faser.

Transportkommissionen vil fremkomme med anbefaling af en løsning for etablering af 
en mindre havn nord for fl yvepladsen. Denne havn vurderes at kunne udbygges til at 
modtage anløb af operatørernes forsyningsskibe. 

Indenfor området er der registreret ruiner og fortidsminder, jf. www.Nunagis.gl.

Flyveplads

Flyvepladsen kan under de nuværende forhold modtage fl y, som kan lande på en 900 m 
landingsbane. Det betyder, at der i Qaarsut kan lande fl y såsom Dash 8. Med den nuvæ-
rende landingsbane har fl yvepladsen dog ikke mulighed for at modtage fl y med direkte 
forbindelse til internationale lufthavne uden for Grønland. 

I efterforskningsfasen vil Qaarsut primært have en funktion i kraft af, at bygden har en 
fl yveplads, der vil kunne benyttes i forbindelse med mandskabsudskiftning. Bygden har 
dog ingen overnatningsmuligheder, så disse vil skulle etableres som midlertidige camps 
i Qaarsut.
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Byudvikling

Der vil kunne opføres nye boliger i tilknytning til den eksisterende bygd, men det vurde-
res, at behovet for opførelse af boliger o.l. er begrænset.

Forsyning

Vandressourcerne er store i Qaarsut, og stedet vil kunne forsyne alle operatører med 
vand i efterforskningsfasen, hvis det er muligt at få vandet udskibet.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt eller 
bortsejles.

Pro d u k t i o n s f a s e n

I produktionsfasen vil Qaarsut kunne anvendes som en supplerende forsyningsbase til 
mandskabsudskiftning og oplag. Der vil være for mange infrastrukturelle anlæg, der skal 
etableres, for at det anses for realistisk at anvende Qaarsut i forbindelse med egentlig 
produktion.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt eller 
bortsejles.
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Figur 39: Udlagte områder i Upernavik Kujalleq
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U P E R N AV I K  K U J A L L E Q

Bygden Upernavik Kujalleq er vurderet og fundet egnet som supplerende forsynings-
base og oplagsområde i alle tre faser for tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, som er de 
nærmest beliggende tilladelsesblokke. Upernavik Kujalleq kan udbygges med havn og 
bruges til oplag, hvis arealerne i Upernavik udnyttes maksimalt i efterforsknings- og ud-
bygningsfasen. Herved vil bygden fungere som en kombi-løsning i samspil med Uperna-
vik. Afstanden mellem Upernavik og Upernavik Kujalleq er ca. 75 km.

Bygden er udpeget på grund af områdets store, fl ade arealer ved en relativt beskyt-
tet bugt og stedets relative nærhed til Upernavik. Bygden har potentiale til at fungere 
som et større oplagsområde i forbindelse med såvel efterforskningsfasen som udbyg-
ningsfasen, hvis der etableres en havn. Endvidere er besejlingsforholdende gode, og 
bygden kan besejles fra maj til december. Bygden har ingen vandforsyning, hvilket dog 
er vurderet som værende af mindre betydning, da den primært har potentiale som 
oplagsområde. Behovet for oplag vil være størst i forbindelse med efterforsknings- og 
udbygningsfasen.

Der kan etableres en meget enkel gruslandingsbane på 845 m, som vil muliggøre, at 
mandskab fl yves direkte til øen, som et supplement til Upernavik.

Bygden er primært tiltænkt en funktion til oplag i alle tre faser, hvorfor forhold som 
byudvikling til bolig- eller erhvervsudbygning ikke er beskrevet i det efterfølgende. Et 
egentlig behov for overnatning til mandskab vurderes at være yderst begrænset, idet 
mandskab kan indkvarteres i Upernavik, hvorfor dette forhold ikke er beskrevet yderli-
gere.

Ef ter forsk ningsfasen

Havneforhold og oplag

I efterforskningsfasen vil Upernavik Kujalleq kun kunne bruges, hvis der etableres kajan-
læg ud for oplagsområdet. Det er klart, at etablering af dette sted som oplagsbase kun er 
realistisk på lidt længere sigt, når behovet overstiger kapaciteten i Upernavik. Et havne-
anlæg bør planlægges, så projektering og udførelse vil kunne ske i tide til, at en havn 
med oplag vil kunne tages i brug, når kapaciteten i Upernavik er helt udnyttet. Dette 
skønnes at ske ved tre eller fl ere operatører i efterforskningsfasen.

Område 1: Område til erhvervs- og havneformål 

Der er meget store, fl ade grusarealer langs bugten bag bygden, hvor der vil kunne etab-
leres oplagspladser med et relativt lille planeringsarbejde. Det samlede oplagsareal vil 
kunne blive på mere end 100.000 m2 på dette sted.

Et kajanlæg på f.eks. 120 m vil kunne bygges ud for oplagsområdet, med en vandybde 
på min. otte m.

Der må ved en etablering tages hensyn til permafrost i jordlagene, f.eks. må containere 
stilles på sveller, så disse er løftet over terrænet, eller der skal etableres isolering mod 
jordlagene.
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Bølgeforholdene i bugten er kun kraftige ved stærk sydvestlig vind, men dette sker 
sjældent i sommerhalvåret. Bugten og tilsejlingen er isfri fra maj/juni til december. Der er 
ikke observeret problemer med isfj elde i bugten.

I tilfælde af at analyser viser, at bølgeforhold kan genere operationerne, kan der anlæg-
ges en bølgebryder ud for kajen. Dette er teknisk og økonomisk realistisk, da vandybden 
i bugten er moderat.

Flyveplads

Område 2: Flyveplads – område til tekniske forsyningsanlæg

Der vil kunne etableres en midlertidig gruslandingsbane på 845 m på øen til 
mandskabsudskiftning som supplement til bygdens heliport.

Forsyning

Vand og el vil i begrænset omfang kunne leveres fra bygdens osmoseanlæg og genera-
toranlæg. Operatørerne antages selv at skulle etablere osmoseanlæg og generatorer til 
deres forbrug. 

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt eller 
bortsejles.

UpernavikKujalleq
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Udbygningsfasen

Havn og oplag

Både kajanlægget og oplagsarealet vil uden større vanskeligheder kunne udvides efter 
behov.

Flyveplads

Der kan etableres en midlertidig gruslandingsbane på øen til mandskabsudskiftning 
som supplement til bygdens heliport.

Forsyning

Vand og el vil i begrænset omfang kunne leveres fra bygdens osmoseanlæg og genera-
toranlæg. Operatørerne antages selv at skulle etablere osmoseanlæg og generatorer til 
deres forbrug.

Affald

Miljøfarligt aff ald sendes til Danmark, mens husholdningsaff ald håndteres lokalt eller 
bortsejles.

Pro d u k t i o n s f a s e n

Upernavik Kujalleq vil i forbindelse med produktion kunne anvendes som en supple-
rende forsyningsbase til oplag.

UpernavikKujalleq
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U E G N E D E  L O K A L I T E T E R  T I L 
H O V E D F O R S Y N I N G S B A S E  E L L E R 
S U P P L E R E N D E  B A S E
K A N G A AT S I AQ

Kangaatsiaq er vurderet og ikke fundet egnet hverken som hovedforsyningsbase eller 
som supplerende forsyningsbase for tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de nær-
mest beliggende tilladelsesblokke. Byens havn har ikke den fornødne vanddybde, og 
den vil være vanskelig at udvide. Endvidere fi ndes der ikke egnede områder for større 
oplagspladser, ligesom byen har meget ringe vandforsyning. Derudover har byen kun en 
heliport, og det vil derfor kræve meget store anlægsudgifter til etablering af lufthavn til 
fastvingede fl y, hvis byen skal anvendes til udskiftningssted for mandskab til tilladelses-
blokkene i Disko Vest. Dette anses ikke for realistisk, da der fi ndes andre, lettere tilgæn-
gelige lokaliteter i området.

U U M M A N N AQ

Uummannaq er vurderet og ikke fundet egnet som hovedforsyningsbase eller som sup-
plerende forsyningsbase, hverken for de sydlige tilladelsesblokke i Baffi  n Bugten (Pito, 
Napu og Tooq) eller tilladelsesblokkene i Disko Vest, som er de nærmest beliggende 
tilladelsesblokke. Havnen har ikke den fornødne vanddybde ved kaj, da denne er mindre 
end fem m. Topografi en i området betyder, at det er meget vanskeligt at etablere gode 
arealer til oplag og erhverv. Havnen kan besejles fra maj til december, men der er ofte 
gener for besejlingen med isfj eldee og drivis. Byen har helistop, og det er ikke muligt at 
etablere en lufthavn til fastvingede fl y på Uummanqøen.

Q A A N AQ

Qaanaq er vurderet og ikke fundet egnet som hovedforsyningsbase eller som supple-
rende forsyningsbase for tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, som er de nærmest belig-
gende tilladelsesblokke. Byen har ikke en havn, og besejlingsforholdene er meget ringe 
med en isfri periode på kun ca. 2½ måned årligt. Derudover ligger Qaanaq mere end 370 
km fra tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten og er derfor ikke egnet til mandskabsfl yvning 
og SAR-beredskab.

K U L LO R S UAQ

Bygden Kullorsuaq er vurderet og ikke fundet egnet som supplerende forsyningsbase 
for tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, som er de nærmest beliggende tilladelsesblokke. 
Fordelene ved Kullorsuaq kunne være, at bygden evt. kan fungere som vandforsy-
ningsbase for off shoreoperatørerne i tilladelsesblokkene i Baffi  n Bugten, da bygden har 
meget store vandreserver. Dog vil dette kræve et nyt kajanlæg. Besejlingsforholdene ved 
Kullorsuaq er imidlertid væsentligt ringere end ved de sydligere byer og bygder. Dette 
skyldes isforholdene, der begrænser besejlingen til perioden fra medio juli til ultimo 
oktober. Endvidere er der perioder med stor isgang, dvs. isfj eldene fra bræerne i Kullor-
suup Kangerlua (Alisonbugten). Disse har i nogle tilfælde helt lukket for besejlingen af 
Kullorsuaq. Bygden har kun helistop, og det vil derfor kræve meget store anlægsudgifter 
til etablering af fl yveplads til fastvingede fl y, hvis bygden skal anvendes til udskiftnings-
sted for mandskab til tilladelsesblokkene Qamut, Anu og Pito. Disse tilladelsesblokke kan 
ligeledes nås fra Upernavik. Bygden er derfor fravalgt.
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M I L J Ø F O R H O L D
Den detaljerede kortlægning og miljøvurdering vil ske i forbindelse med udarbejdelsen 
af de undersøgelser, som med stor sandsynlighed kræves efter Miljøbeskyttelsesloven el-
ler den kommende VVM-lovgivning i forbindelse med etablering af virksomheder, anlæg 
med vidre.

Anlæggelse af havnefaciliteter og de dertil hørende aktiviteter samt selve produktions-
fasen rummer en potentiel fare for miljøpåvirkninger, som skal beskrives og vurderes i 
forbindelse med etableringen af nye anlæg i relation til kystens miljømæssige sensitivitet 
og eksisterende beskyttelsesområder.

Det følgende forsøger ikke at give et fyldestgørende billede af de miljømæssige aspekter 
ved hver vurderet lokalitet, men derimod et meget overordnet skøn af kystens sensiti-
vitet på og omkring de enkelte lokaliteter. Dette skøn er baseret på det miljøatlas over 
Vestgrønland, som DMU har udarbejdet (DMU 2011). Kyststrækningerne i dette atlas er 
klassifi ceret på baggrund af en indeksberegning, hvor følgende parametre er inddraget:

 Kysttypebeskrivelser

 Oceanografi , isforhold og klima

 Biologiske ressourcer (fugle, fi sk osv.)

 Fiskeri og jagt

 Særligt beskyttede områder (f.eks. fuglefj elde)

 Fortidsminder

 Logistiske forhold og metoder til at bekæmpe oliespild.

Qeqartarsuaq
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Klassifi ceringen inddeler graden af sensitivitet i fi re forskellige kategorier:

 Lav

 Moderat 

 Høj 

 Ekstrem.

Det er vurderet, at denne klassifi kation er brugbar i forhold til de påvirkninger, som en 
havn til olie- og gasindustrien potentielt kan påføre miljøet.

A A S I A AT

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
moderat. Der er registeret fortidsminder på Tupilakøen og i området syd for Aasiaat.

U P E R N AV I K

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
ekstrem.

Q A S I G I A N N G U I T

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som høj.

Q E Q E R TA R S UAQ

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
ekstrem. Der er ynglende alkefugle i området.

I LU L I S S AT

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
ekstrem.

Q A A R S U T

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
moderat.

U P E R N AV I K  K U J A L L E Q

Sensitiviteten af kyststrækningen langs det mulige havneområde er klassifi ceret som 
moderat.
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U D A R B E J D E L S E  A F 
K O M M U N E P L A N T I L L Æ G
Det er vores anbefaling, at der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg med fokus 
på kommunens off shore-potentiale. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen får fastlagt 
nogle langsigtede mål at disponere efter og åbner for et konstruktivt samarbejde med 
off shorebranchen og Selvstyret. Kommuneplantillægget bliver herved en overordnet 
retningslinje og strategi for det samlede off shoreområde i Qaasuitsup Kommunia. 
Efterfølgende vil kommuneplantillægget kunne indarbejdes i den nye kommuneplan for 
den samlede Qaasuitsup Kommunia, som er under udarbejdelse og forventes færdig ved 
udgangen af 2012.

Kommuneplantillægget bør fastlægge:

 overordende bestemmelser for de alle de områder, som er udpeget i denne 

forundersøgelse .

 detaljerede bestemmelser for de områder, som er udpeget som velegnede 

i en efterforskningsfase for byerne Aasiaat, Upernavik og Upernavik Kujalleq. 

Herved sikres det, at kommunen vil kunne anvise egnede arealer til potentielle 

ansøgere.

Uumannaq
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U D V I K L I N G  A F  A R E A L E R  T I L  O L I E -  O G 
G A S I N D U S T R I E N  I  Q A A S U I T S U P 
K O M M U N I A 
De grønlandske kommuner har myndighedsansvaret for at planlægge (plangrundlag) og 
udvikle arealer til råstofi ndustriens aktiviteter, herunder arealer til havne, oplag, bebyg-
gelse og anden infrastruktur.

Kommunen udarbejder det lovbestemte plangrundlag på baggrund af kvalifi cerede 
analyser og dokumentation og skal derudover sikre, at der opretholdes et optimalt plan-
procedureforløb.

I Grønland er der ikke privat ejendomsret til arealer. Kommunen kan overdrage brugsret-
ten til en borger, institution eller virksomhed i henhold til plangrundlaget. En arealtil-
deling er den formelle myndighedsgodkendelse, der overdrager brugsretten til et areal, 
der kan anvendes i overensstemmelse med kommunens planlægning. Arealer kan ikke 
handles, belånes eller udlejes. Derimod er der privat ejendomsret til anlæg, bygninger 
og dele af bygninger, der bliver opført på et areal og som udgør en væsentlig værdi.  De 
opførte værdier kan udlejes eller handles med en overført brugsret til anvendelse af 
arealet.

Kommunen kan vælge forskellige fremgangsmåder til udvikling og frembringelse af 
arealer. Udvikling af arealer til erhverv indgår også i Qaasuitsup Kommunias strategi 
og aktive erhvervsindsats. Kommunen har en væsentlig rolle mht. at hjælpe og vejlede 
erhvervsvirksomheder med at fi nde egnede arealer til deres aktiviteter. 

Der skitseres nedenfor tre muligheder og metoder for arealudvikling, som inddrager 
kommunen og de private aktører i forskelligt omfang. 

1.  T R A D I T I O N E L  A R E A LU D V I K L I N G  M E D  O G  U D E N 

BYG G E M O D N I N G

Den normale metode til frembringelse af arealer i Grønland udgør næsten 100 procent af 
samtlige arealtildelinger. Efter udlægning af arealer i henhold til kommunens plangrund-
lag off entliggøres de ledige arealer. Kommunen overdrager brugsretten til arealet til 
ansøgeren, der kan opfylde kravene i henhold til plangrundlaget. Ansøgeren til et areal 
skal kunne dokumentere, at det foreslåede projekts indhold er i overensstemmelse med 
plangrundlaget. Derudover skal ansøgeren kunne dokumentere sin økonomiske evne til 
at gennemføre projektet. 

Udover at udarbejde plangrundlaget for et areal kan kommunen også vælge at gen-
nemføre byggemodningen af et areal omfattende f.eks. anlæg af veje og kloakker. Kom-
munen opkræver efterfølgende en byggemodningsandel hos arealrettighedshaveren 
svarende til de af kommunen afholdte udgifter til byggemodningen. Kommunen kan 
også vælge at overlade byggemodningen til arealrettighedshaveren, der efterfølgende 
selv skal gennemføre byggemodningen.

De tre faser 

Metoden vil kunne fi nde anvendelse i alle tre faser, efterforskning, udbygning og 
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produktion. For at opnå en hurtig og eff ektiv projektudvikling forudsætter det et tæt 
samarbejde mellem kommunen og olie- og gasindustrien. 

Fordele

 Metoden følger de kendte kommunale procedurer 

 Kommunen gennemfører normalt byggemodningen af arealer og opkræver 

byggemodningsandele svarende til de afholdte udgifter

 Kommunen har mulighed for at overlade byggemodningen til 

arealrettighedshaveren

 Metoden er økonomisk neutral for kommunen, såfremt der er kvalifi cerede 

ansøgere til arealet. Kommunens økonomiske risiko er mindst, når kommunen 

vælger ikke selv at gennemføre byggemodningen af arealet

 Ansvar og rollefordeling er entydig

Udfordringer

 Metoden er mindre dynamisk, idet kommunen ikke frembringer arealer, der er 

udviklet, ud over  byggemodningen

 Metoden kræver et tæt samarbejde med olie- og gasindustrien om 

udarbejdelse af overordnede planer for hver fase

 Metoden gør kommunen mindre konkurrencedygtig i forhold til kommuner, der 

i forvejen måtte have de nødvendige faciliteter, der kan anvendes i forbindelse 

med efterforskningsfasen, f.eks. anlagte oplagsplads og havnefaciliteter.

2.  KO M M U N E N  T I L F Ø R E R  E T  A R E A L  E N  VÆ S E N T L I G 

VÆ R D I

Kommunen gennemfører den lovbestemte planlægnings- og arealtildelingsproces som i 
første metode. Kommunen etablerer herefter anlæg, bebyggelse og infrastruktur, der re-
præsenterer en væsentlig værdi på arealet. De tilførte værdier kan herefter udlejes med 
lejerens adgangsret til arealet. Arealrettigheden forbliver kommunens. Ved salg af den 
etablerede væsentlige værdi, vil køber have en fortrinsret til at overtage arealtildelingen. 

Forudsætningen for anvendelsen af metoden er, at den ikke er konkurrenceforvridende, 
og at det etablerede ikke udlejes/sælges til under de af kommunen afholdte etablerings-
omkostninger, medmindre det behandles under lovgivningen om fremme af erhvervs-
udvikling. 

Denne metode er under udvikling i Grønland og bliver i mindre omfang anvendt i de 
større byer, hvor de tilførte væsentlige værdier udlejes. Metoden skal nærmere udvikles i 
samarbejde med Grønlands Selvstyre.
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De tre faser 

Metoden vil kunne fi nde anvendelse i alle tre faser; efterforskning, udbygning og 
produktion. Dog vil metoden især være interessant i efterforskningsfasen, hvor olie- og 
gasindustrien endnu ikke har besluttet at gå videre til de næste faser. Kommunen kan 
medvirke til at fremme en efterforskning i kommunen ved at stille basale faciliteter til 
rådighed for olie- og gasindustrien. Det forudsætter et tæt samarbejde mellem kom-
munen og olie- og gasindustrien. Kravene til infrastrukturen og fi nansieringen af denne 
under en udbygnings- og produktionsfase vil sandsynligvis være så store, at kommunen 
kun i mindre omfang kan deltage.

Fordele 

 Kommunen vil udover at udvikle arealer også opføre bebyggelse, der 

repræsenterer en væsentlig værdi

 Disse værdier kan efterfølgende udlejes eller sælges på markedsvilkår 

 Kommunen vil kunne tiltrække erhvervsvirksomheder ved at tilbyde anlæg på 

relevante arealer

 Kommunen vil være i stand til bedre at tiltrække olie- og gasindustriens 

investeringer på et mere erhvervsøkonomisk grundlag.

Udfordringer

 Metoden skal udvikles i samarbejde med Grønlands Selvstyre

 Defi nition af væsentlig værdi skal ske fra gang til gang

 Det kræver en tilstrækkelig, off entlig fi nansiel kapacitet

 Kommunens engagement fordrer konkrete aftaler med olie- og gasindustrien.
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3.  E T  N Y D A N N E T  U D V I K L I N G S S E L S K A B  M E D V I R K E R  T I L 

U D V I K L I N G  A F  O M R Å D E T

Der dannes et udviklingsselskab, der har til formål konkret at deltage i projekter, der 
skaber fremdrift for erhvervsudviklingen i kommunen. Selskabet skal i samarbejde med 
kommunen og olie- og gasindustrien udvikle arealer gennem planlægning og etablering 
af bebyggelse og infrastruktur. Kommunen har mulighed for at indgå i selskabet med en 
aktieandel på under 50 procent. Øvrige aktionærer i selskabet kan være private fi rmaer 
og virksomheder ejet af Grønlands Selvstyre. Metoden skal nærmere udvikles i samarbej-
de med Grønlands Selvstyre. Kommunens deltagelse i et udviklingsselskab er primært 
for at sikre fremdriften af udviklingen for olie- og gasindustrien i kommunen, og for at 
dette kan ske på en optimal og bæredygtig måde. 

Forudsætning for, at kommunen indgår i et udviklingsselskab er, at den planlagte 
udvikling i kommunen er realistisk og bygger på fælles mål og handlingsplaner med 
tilslutning fra kommunen, Grønlandsselvstyre og fremtidige investorer. Aktørerne indgår 
indbyrdes aftaler, der fastlægger alle forhold i et samarbejde. Dette omfatter rolleforde-
ling, aktiviteter, organisation, styring og økonomi.

Et udviklingsselskab i form af et aktieselskab vil være det instrument, der i praksis skal 
virkeliggøre de aftalte planer og mål. Dette kan eksempelvis omfatte udvikling af arealer 
og etablering af infrastruktur. 

Styringen af selskabet kan ske gennem en aktionæroverenskomst, der kan fastlægge 
principper for ejerskab, ledelse, opgaver, væsentlige beslutninger og styringen. En aktio-
næroverenskomst kan sikre mindretalsaktionærernes interesser. Det vil sige kommunen, 
selv med en mindre aktiepost, kan opnå forholdsvis stor indfl ydelse i selskabet.

Kommunens økonomiske risiko i forbindelse med deltagelse i et udviklingsselskab vil 
være begrænset, såfremt forberedelsen af selskabet og driften af dette sker på baggrund 
af en grundig proces. De øvrige aktionærer i selskabet må forventes at deltage med 
væsentlige midler som ansvarlig indskudskapital og i øvrigt repræsentere et stort res-
source- og beslutningspotentiale. 

Kommunen kan på fl ere planer øge sin indfl ydelse på udviklingen i kommunen ved at 
deltage i et dedikeret udviklingsselskab, der kan handle kommercielt, og med en profes-
sionel ledelse, der bl.a. kan matche olie- og gasindustriens organisation.

Et udviklingsselskab vil være en kraftig udviklingsfaktor i kommunen. Det vil kunne sikre 
koordineringen og synkroniseringen af anlægsaktiviteterne i kommunen i forhold til 
olie- og gasindustrien. Det vil være et redskab til at skaff e kapital og skabe balance mel-
lem udgifter og indtægter gennem partnerskaber og udlejning og salg af aktiver.
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De tre faser 

Metoden vil kunne fi nde anvendelse i alle tre faser; efterforskning, udbygning og 
produktion. Dog vil metoden især være interessant i udbygnings- og produktionsfasen, 
når olie- og gasindustrien har besluttet at gennemføre en produktion i kommunen. Det 
forudsætter et tæt samarbejde mellem kommunen, selskabet og olie- og gasindustrien. 

Fordele

 Dynamisk model med specifi kke kompetencer og ansvar

 Selskabet vil kunne handle professionelt, strategisk og forretningsmæssigt

 Selskabet vil kunne fremskaff e anlægskapital på markedsvilkår

 Selskabet vil i sin ejerkreds omfatte off entligt ejede selskaber, kommunen og 

private virksomheder

 Kommunen vil forøge sin indfl ydelse i processen.

Udfordringer

 Formålet med selskabet skal være klart defi neret

 Nye samarbejdsformer skal etableres 

 Det er en forudsætning, at selskabskonstruktionen kan godkendes og 

understøttes af Grønlands Selvstyre og samtidig indgå i den regionale 

udviklingsstrategi.
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Regeringen i Grønland er ansvarlig for lovgiv-
ningen, og at lovgivningen gennemføres. På de 
fleste områder er det kommunerne, der gennem-
fører lovene.

Den grønlandske regering er baseret på samme 
model som i England og Danmark. Offentligt 
ansatte er ikke politisk udnævnte og udskiftes 
ikke, hvis flertallet skifter i valget. Qaasuitsup 
Kommunia er reguleret i henhold til en lov, der 
definerer delegering af beføjelser til kommunen 
fra regeringen i Grønland.

I sammenligning med andre lande er der i Grøn-
land delegeret en masse ansvar og myndighed til 
kommunerne.

Man kan ikke eje jord i Grønland, men der er 
privat ejendomsret til bygninger og anlæg. Der-
udover har kommunen en rolle mht. at hjælpe 
og vejlede erhvervsvirksomheder med at finde 
egnet areal og være behjælpelig med at søge om 
at kunne anvende arealet. Derfor kan arealer ikke 
tages i brug, førend kommunen efter en ansøg-
ning har givet tilladelse hertil.





7
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I  G R Ø N L A N D
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Udbudsrunder

Tidsfrister

Erfaringer fra Disko Vest

Udfordringer

Forarbejdning af olie og gas

Den generelle produktionsproces

Aasiaat
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K A P I T E L  7 : 
O L I E -  O G  G A S E F T E R F O R S K N I N G  I 
G R Ø N L A N D

I dette kapitel redegøres der for den hidtidige olie- og gasefterforskning i Grønland, og 
der sættes specifi kt fokus på olie- og gasefterforskningen set i relation til Qaasuitsup 
Kommunia. I kapitlet belyses de erfaringer, som er indhentet fra efterforskningen i 2010. 
Hovedelementerne i dette kapitel vil være de fl este bekendt, men vi anser det for vigtigt 
at resumere baggrunden og den kontekstuelle sammenhæng med forundersøgelsens 
formål.

Interessen for Grønland som et muligt indvindingsområde for olie og gas er modnet 
over mange år, og det Grønlandske Hjemmestyre og senere Selvstyre har foranlediget 
en række aktiviteter for at komme tættere på en egentlig olieproduktion. De foreløbige 
resultater fra olieboringer i 2010 er så positive, at de tilsyneladende understøtter anta-
gelserne om kulbrintesystem i Disko Vest-regionen. Det er naturligvis for tidligt at drage 
endelige konklusioner om fremtidige fund, men resultaterne har betydet, at aktivite-
terne fortsætter på minimum samme niveau i 2011.

Allerede i 1970’erne blev der gennemført seismiske undersøgelser (kortlægning af un-
dergrunden fra skib vha. lydbølger), og i 1976-77 blev der gennemført fem prøveborin-
ger ud for Grønlands vestkyst – dog uden tilstrækkeligt positivt udfald. Over de følgende 
20 år har GEUS og en række olieselskaber fortsat den seismiske kortlægning, hvilket har 
ført til en indkredsning af de områder, der kan være interessante at undersøge nærmere 
for mulige olieforekomster. For at sikre de nationale interesser i olieforekomsterne, blev 
det nationale, grønlandske olieselskab NUNAOIL A/S nedsat i 1985. NUNAOIL A/S er ejet 
af Selvstyret, og selskabet ejer mellem 8 og 12 procent af alle olielicenser i Grønland. Li-
geledes har det grønlandske råstofdirektorat1 formaliseret myndighedsbehandlingen af 
ansøgninger. I sommeren 2003 vedtog Hjemmestyret og den danske regering en strategi 
for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland, som betyder, at der primært 
skal fokuseres på de områder, som ligger ud for det centrale Vestgrønland mellem 68° og 
71°N – med andre ord havområderne ud for Qaasuitsup Kommunia.

U D B U D S R U N D E R

I 1990’erne opstod der et stærkt politisk ønske om at fremme råstofefterforskning som et 
middel til at opbygge et nyt, bærende erhverv i Grønland og begrænse landets afhæn-
gighed af bloktilskud og traditionelle fangererhverv. Det førte til, at der blev udformet en 
strategi for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland. Der er til dato gennem-
ført udbud og tildelt efterforsknings- og udnyttelseslicenser for i alt 20 undersøgelsesfel-
ter ud for Syd- og Vestgrønlands kyst. De 14 af disse ligger ud for Qaasuitsup Kommune. 
Der planlægges et nyt udbud i 2013 for Nordøstgrønland.

I 1996 blev den første prøveboring gennemført ud for Nuuk. Resultaterne var dog ikke 
tilstrækkeligt positive. Udbuddene blev fulgt op af nye udbud i 2006 og 2007, hvor der 
blev åbnet for undersøgelser i Disko Vest. I første runde fi k ExxonMobil, Chevron, Husky 
Energy, DONG Energy og NUNAOIL A/S tildelt i alt fi re efterforsknings- og udnyttelsesli-
censer. I anden runde, et år senere, blev der tildelt to licensblokke til Cairn Energy PLC og 
en til PA Resources.

1  Se www.nanoq.gl
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Disko Vest har vist sig at være et attraktivt sted at foretage efterforskning, og antallet af 
efterforskningslicenser i Grønland er fra 2006 til 2008 steget fra 2 til 13, ligesom efter-
forskningsarealet er 17-doblet2.

I 2010 blev den seneste udbudsrunde afholdt, og der blev tildelt syv licenser til under-
søgelser i Baffi  n Bugten. Licenserne indehaves af grupper af selskaber i form af Cairn 
Energy, DONG Energy og ConocoPhilips samt Shell, Statoil og GDF Suez – alle i samar-
bejde med NUNAOIL A/S. Som supplement til de licenserede undersøgelsesfelter er der 
udlagt ”åben dør-områder” i havet ud for Sydgrønland samt i et mindre område ved 
Jameson Land i Østgrønland. Åben dør-områderne er karakteriseret ved en lav datadæk-
ning, stor havdybde samt pakis, og der er dermed større usikkerheder og vanskeligere 
operative forhold end i de øvrige undersøgelsesfelter. Her kan der hele året søges om 
efterforskningstilladelse i henhold til et fastlagt arbejdsprogram. Der er stigende inte-
resse for åben dør-området i Sydgrønland. De fi re første efterforskningstilladelser i åben 
dør-områder blev givet i 2008 til Cairn Energy og Petronas, og yderligere fi re ansøgnin-
ger er under behandling3.

2  Kilde: Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland, strategi for licenspolitikken 2009, Naalakker-

suisut s. 12.

3  Redegørelse til Inatsisartut vedrørende råstofaktiviteter i Grønland, Naalakkersuisut, forår 2011, s. 16.

Ilulissat
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T I D S F R I S T E R

Licenserne er udbudt på baggrund af de tidsfrister og betingelser, som Råstofl oven 
opstiller. En tilladelse til efterforskning og udnyttelse efter lovens § 16 gælder derfor 
som udgangspunkt i ti år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I så fald 
kan fristen forlænges. Perioden på ti år er opdelt itre delperioder, hvor licenshaverne 
er forpligtet til at gennemføre en række konkrete efterforskningsaktiviteter. Ved hver 
delperiodes udløb kan licenshaverne vælge at droppe deres licens, hvis de ikke ønsker at 
investere i yderligere aktiviteter. Ved afslutningen af hver delperiode skal licenshaveren 
desuden afl evere 30 procent af det oprindelige licensareal, så man ved overgangen til 
den tredje delperiode har 40 procent af det oprindelige areal. Når der er fundet kommer-
cielt udnyttelige forekomster, som rettighedshaveren agter at udnytte, kan tilladelsen til 
indvinding forlænges for en periode på 30 år.4

E R FA R I N G E R  F R A  D I S KO  V E S T

De første erfaringer med prøveboringer ud for Grønlands vestkyst blev gjort i efteråret 
2010 af Cairn Energy i Sigguk-området i Disko Vest. Aasiaat by og havn blev i den forbin-
delse anvendt som base, hvilket har givet de første erfaringer med den lokale forsynings-
struktur. Gennemførelse af aktiviteterne fra Aasiaat er ifølge operatøren Cairn Energy 
forløbet godt. Det har dog vist sig, at havnens kapacitet er begrænset, og de ca. 150 
anløb af forsyningsskibe, oplag af containere og materialer mv. har i perioder betydet et 
stort pres på havnen. For at supplere havnefaciliteterne anvendes et forsyningsskib som 
ekstra oplagsplads og ekstra opholdsfaciliteter i tilfælde af dårligt vejr.

Efterforskningen sker ved hjælp af to mobile, teknisk avancerede off shore-boreenheder 
(Mobile Oil Drilling Unit, herefter MODU), som er bygget til at operere på store vand-
dybder og i barske omgivelser. En række fartøjer såsom forsynings- og beredskabsskibe 
samt ishåndteringsfartøjer bruges som støtte og beredskab under operationerne. Selv 
om isbjerge er en operativ udfordring i Disko Vest, har mange selskaber i dag betydelig 
erfaring med håndtering af isbjerge fra arbejde i andre områder med is (f.eks. ud for 
Newfoundland). Cairn Energy håndterede isbjerge uden nævneværdige problemer ved 
efterforskningsboringerne ud for Vestgrønland i 2010.

I forbindelse med efterforskningen i 2010 og 2011 fl yves medarbejdere fra udlandet til 
Kangerlussuaq med chartrede jetfl y, hvorefter de fl yves til Aasiaat med chartrede fl y. 
Det betyder, at det generelle rutenet ikke belastes. Fra Aasiaat fl yves medarbejderne 
direkte ud til off shore-destinationen med helikoptere. Helikopterfl yvningen varetages 
af en helikopteroperatør, som er chartret til opgaven, og som har erfaring med fl yvning 
i forbindelse med off shoreaktiviteter. Lufthavnen i Ilulissat har desuden været anvendt 
som base for helikopterbetjeningen til mandskabsbefl yvningen og SAR-beredskabet, da 
Ilulissat har de bedste  faciliteter til servicering  af helikoptere.

Piloter og jordpersonale indlogeres på hotel i Ilulissat. Helikopterfl yvningen kræver på 
nuværende tidspunkt en samlet bemanding på op til 45 medarbejdere (ledelse, piloter, 
mekanikere, varetagelse af sikkerhedsprocedurer mv.), som betjener efterforskningsfel-
ter ud for både Aasiaat og Nuuk. Det er vigtigt at kunne samle disse funktioner på et sted 
for at opretholde en rationel drift.

4  Råstofl oven EM 2009/120, 1. november 2009, kapitel 6.
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I 2011 har Cairn planlagt at bore i felterne Napariaq og Eqqua, der ligger henholdsvis 
nordvest og vest for Diskoøen. Aasiaat er også valgt som base og forsyningshavn for ef-
terforskningsoperationerne i disse felter i 2011. Aktivitetsniveauet i 2011 forventes, med 
hensyn til antal forsynings- og hjælpeskibe, at være stort set som i 2010, men aktivite-
terne gennemføres lidt senere end i 2010. Efterforskningen er omkostningstung, hvilket 
afspejles i, at Cairn i sæsonen 2010 investerede DKKtremia. i boreprogrammet, hvor der 
blev gennemført tre boringer. Herudover fi k grønlandske virksomheder opgaver og 
ordrer for ca. DKK 150 mio.5

U D F O R D R I N G E R

Det praktiske erfaringsgrundlag for efterforskningsboringerne ud for kommunen 
begrænser sig på nuværende tidspunkt til Cairn Energys aktiviteter. Erfaringerne siger, 
at faciliteterne i byerne på nuværende tidspunkt er begrænsede i forhold til at kunne 
betjene de operatører, som gennemfører efterforskningen. Begrænsningerne består 
primært af følgende forhold:

 Utilstrækkelige oplagsarealer på eller nær havne for operatørernes udstyr og 

materiel

 Manglende mulighed for at adskille oplag og havnefunktion fra øvrig trafi k og 

lokalbefolkning

 Manglende eller utilstrækkelige kajanlæg

 Begrænset lufthavnskapacitet, især til håndtering af mandskabsudskiftning hos 

operatørerne, som skaber mange passagerer i lufthavnen

 Manglende eller utilstrækkelige overnatningsmuligheder for medarbejdere, 

som er udstationeret i land.

Trods udfordringerne er det lykkedes at gennemføre operationerne i 2010 og 2011 uden 
væsentlige problemer for operatøren.

5  Kilde: Redegørelse til Inatsiartut vedrørende råstofaktiviteter i Grønland, foråret 2011
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F O R A R B E J D N I N G  A F  O L I E  O G  G A S

Efterforskning og eventuel produktion af olie eller gas ved Grønland vil medføre en lang 
række udfordringer på grund af store vanddybder og vanskelige klimatiske forhold. De 
to teknologier, som kan forventes at komme på tale, er:

 et FPSO-anlæg (Floating Production, Storage and Offl  oading vessel), som er 

et fl ydende produktionsanlæg, der henter olien op fra brønde på havbunden, 

skiller gas og vand fra og derefter omlæsser den stabiliserede olie til tankskibe, 

som sejler olien væk til forarbejdning andre steder i verden. I nødsituationer kan 

produktionen lukkes ned, f.eks. hvis isforhold gør produktionen vanskelig. 

 en ren undervandsinstallation (et såkaldt subsea-anlæg), som er uden 

overfl adeaktivitet, og hvor kulbrintestrømmen fra reservoiret uændret føres 

i land til en terminal, hvor den ovennævnte separation i vand, olie og gas 

foretages. Den stabiliserede råolie vil blive pumpet til den nærmeste havn, hvor 

den opbevares i tanke og herfra afskibes til videre behandling på raffi  naderier. 

Det rensede vand ledes til havet, og gassen ledes sandsynligvis tilbage til feltet.

Ingen af de to teknologier er uproblematiske, og de kræver begge en fortsat udvikling 
for at kunne anvendes ved Grønland. Fordi der er store forventninger til olie- og gasindu-
stri i arktiske områder i fremtiden, arbejdes der intensivt på udvikling af begge teknolo-
gityper, så de vil kunne fungere i et arktisk miljø.

Disko Bugten
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Et FPSO-skib skal sikres mod de store ismasser, som er almindelige ud for den grønland-
ske vestkyst, hvilket man kun har begrænsede erfaringer med på nuværende tidspunkt. 
Udfordringen består i, at isen kan skubbe skibet væk fra forankringsstedet. I en nødsi-
tuation vil man skulle afbryde rørforbindelserne, sejle væk og genetablere rørforbindel-
serne, når skibet kan komme tilbage på plads igen, men det siger sig selv, at dette ikke 
må forekomme hyppigt.

En subsea-installation vil til gengæld kræve anlæggelse af lange rørledninger på dyb 
havbund ind mod land. Rørledninger vil på mange strækninger kræve beskyttelse mod 
dybtstikkende isbjerge, som kan skade en ledning på selv store vanddybder og i værste 
fald rive den over. Hvis det skal kunne lade sig gøre at anvende rørledninger til land skal 
disse være tilstrækkeligt beskyttet mod at blive beskadiget af isbjerge.

Ved en FPSO-løsning vil der ikke være behov for at føre olie eller gas i land, og der skal 
således ikke planlægges for arealer til disse formål. Vælger man at anlægge produktion 
med subsea-installationer, skal der til gengæld planlægges for anlæggelse af et terminal-
anlæg i land.

D E N  G E N E R E L L E  P R O D U K T I O N S P R O C E S

Udvindingen af kulbrinter fra en off shoreinstallation sker, ved at man borer et hul ned 
igennem havbunden, hvorved kulbrinter og vand strømmer op gennem et rør til et 
anlæg på overfl aden. Så tæt som muligt på produktionsstedet skilles det producerede 
vand fra olien, samtidig med at overskydende gas bobler/koger op af olien, hvorved 
råoliens damptryk kommer ned på et niveau, der tillader skibstransport af denne til et 
olieraffi  naderi. Her fremstilles alle de fl ydende produkter ved hjælp af en række kompli-
cerede behandlingsprocesser, og herfra transporteres produkterne ud til forbrugerne, 
oftest via mellemhandlere såsom tankstationer.

I denne kæde er transportomkostningerne fra produktionssted til forbruger et meget 
væsentligt omkostningselement. Det er således nærheden til forbrugerne, der sammen 

Aasiaat
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med en stadigt større størrelse på de komplicerede processer i raffi  naderierne afgør, hvor 
raffi  naderier bør ligge, samt hvor mange raffi  naderier der er behov for på verdensplan. I 
de senere årtier er produktionsprocesserne på raffi  naderierne blevet mere og mere kom-
plicerede, og den økonomisk optimale størrelse på et raffi  naderi er steget langsomt, men 
støt. Det har ført til lukninger af raffi  naderier rundt om i verden. Dette forhold, samt den 
lange transportvej til forbrugerne, betyder, at det må anses som urealistisk at placere et 
olieraffi  naderi i Grønland, uanset hvor meget olie, der måtte blive fundet. Dette er da 
også, hvad interviewene med olieselskaberne bekræfter.

Gassens vej til forbrugerne er i højere grad bundet af infrastruktur og dermed mere 
besværlig. Gassen transporteres som regel gennem rørledninger hele vejen fra produk-
tionsstedet til slutforbrugeren. Kun ved særdeles store gasfund kan der være økono-
misk grundlag for at afkøle og fordråbe gassen (LNG), transportere den trykløst med 
specialskibe i fl ydende, kold form (ved -161 grader celsius) frem til modtageterminaler, 
hvor den genfordampes og tryksættes til en ny rørledning. Alene fordråbningen og 
genfordampningen kræver en energimængde svarende til ca. 20 procent af gassen. 
Sammen med det nødvendige system af rørledninger betyder det, at den økonomiske 
minimumsstørrelse på sådanne anlæg er enorm, og det kræver meget store gasreserver 
at etablere sådanne anlæg. Dette vil blive yderligere forstærket af de mere komplicerede 
betingelser i Grønland. Det anses derfor ikke som sandsynligt, at sådanne fordråbnings-
anlæg til naturgas vil komme på tale i Grønland. Dette er da også, hvad interviews med 
olieselskaberne bekræftede.

Hvis der alligevel skulle fi ndes meget store gasfelter i Grønland, består en mellemløsning 
af en rørledning til forbrugere i Canada eller USA. Med de store afstande, der er tale om, 
samt udfordringerne fra isbjerge, som skraber mod bunden, siger det sig selv, at der skal 
fi ndes ganske meget gas, for at en sådan mulighed kan komme på tale. Hvis det skulle 
ske, er det nødvendigt først at rense gassen i en række processer. For at kunne sende 
den gennem en lang rørledning må den kun indeholde minimale mængder vanddamp, 
svovlbrinte samt tungere kulbrinter. Forklaringen er, at frit vand sammen med naturgas 

Qaarsut
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kan danne ispropper ved op til +20 grader celsius, svovlbrinte kan få gasrør til pludseligt 
at sprænge i stykker, og de tungere kulbrinter kan give anledning til meget generende 
væskeansamlinger. Det anses dog ikke for særligt sandsynligt, at man skulle gøre så store 
gasfund, at en sådan rørledning kan komme på tale.

I forbindelse med en olieproduktion vil der stort set altid forekomme gas i betragtelige 
mængder. Tidligere afbrændte man gassen i store gasfakler. Af klimahensyn betragtes 
dette ikke længere som acceptabelt. I stedet presses gassen ned i reservoiret igen, og 
den returnerede gas kan anvendes til at forøge olieproduktionen fra et felt. Dette anses 
for at være den sandsynligste løsning for den gas, som produceres i forbindelse med en 
eventuel olieproduktion i Grønland.

Endelig er der som nævnt vand, som produceres sammen med kulbrinterne fra feltet. 
Dette producerede vand indeholder som regel en række opløste salte, der i store træk 
svarer til, hvad der i forvejen er opløst i havvand. Hvis man derfor renser vandet for kul-
brinter ned til et ganske lavt niveau, er det almindeligt accepteret, at den bedste løsning 
består i at lede det producerede vand ud i havet efter endt rensning.
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Direkte og afl edte økonomiske eff ekter af off shoreaktiviteterne

Beskæftigelsesmæssige eff ekter – erfaringer fra Alaska og Canada

Samfundsøkonomiske eff ekter af off shoreaktiviteterne i efterforskningsfasen

Samfundsøkonomiske eff ekter af off shoreaktiviteterne i udbygningsfasen

Samfundsøkonomiske eff ekter af off shore aktiviteterne i produktionsfasen

Eff ekter vedrørende off entlig service

Qasigiannguit
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De stigende aktiviteter på off shoreområdet vil få en lang række afl edte eff ekter for det 
øvrige samfund på land i Qaasuitsup Kommunia. I dette afsnit belyses en række af de 
centrale eff ekter, som kan slå igennem i lokalsamfundene på baggrund af den forven-
tede aktivitet.

De samfundsøkonomiske eff ekter kan belyses på følgende områder:

1) Direkte og afl edte økonomiske eff ekter i kommunen som følge af efterspørgsel på 
varer og tjenesteydelser hos private og off entlige virksomheder, skatteprovenu mv.

2) Vurdering af off shoreaktiviteternes langsigtede eff ekter for samfundet, hvis der sker 
kommerciel udnyttelse af olie- og gasfund.

3) Eventuelt øget efterspørgsel efter forskellige former for off entlige serviceydelser som 
følge af øget aktivitet – både direkte og indirekte.

I analysen af de samfundsmæssige påvirkninger i kommunen er det vigtigt at være 
opmærksom på, at selv relativt små påvirkninger (økonomisk og beskæftigelsesmæssigt) 
kan få stor betydning i Qaasuitsup Kommunia, fordi byerne er små, og den lokale virk-
somhedsstruktur ikke altid matcher den nye efterspørgsel. Desuden betyder de geogra-
fi ske forhold, at man har vanskeligere ved at ”kapacitetsudjævne” med nabobyer, det vil 
sige muligheden for at arbejdskraft eller virksomheder kan pendle fra omkringliggende 
byer til et vækstområde.

Off shoreaktiviteternes påvirkning af de socioøkonomiske forhold i kommunen vil 
ændres, efterhånden som aktiviteterne ændrer sig fra det nuværende pionerstadie til 
en egentlig erhvervssektor med større og mere permanent lokal forankring. Forudsæt-
ningen for udviklingen er dog, at aktiviteterne udvikler sig fra efterforskningsfasen til 
egentlig produktion.

Off shoresektoren er fortsat på et meget indledende stadium i Grønland, og i vurderin-
gen af de samfundsøkonomiske eff ekter skal man derfor tage det forbehold, at man ikke 
kender det langsigtede aktivitetsniveau, som afhænger af, i hvilket omfang der gøres 
olie- og gasfund, som kan udnyttes kommercielt. Det betyder, at en egentlig fremskriv-
ning af det økonomiske aktivitetsniveau ikke er mulig, men at der i stedet kan peges på 
forskellige påvirkningsfaktorer og deres betydning.
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D I R E K T E  O G  A F L E DT E  Ø KO N O M I S K E  E F F E K T E R  A F 

O F F S H O R E A K T I V I T E T E R N E 

De samfundsøkonomiske eff ekter kan opdeles i følgende typer:

 Direkte eff ekter:

Lokale virksomheder og lokal arbejdskraft, som er direkte involveret i olie- og 

gasefterforskning og -produktion.

 Indirekte eff ekter:

Lokale virksomheder og lokal arbejdskraft, som ikke er involveret direkte i 

olie- og gasefterforskning og -produktion, men som har arbejdsopgaver og 

beskæftigelse som underleverandører til operatørerne.

 A(afl edte eff ekter:

Eff ekter for lokale virksomheder og lokal arbejdskraft som følge af den 

generelle aktivitets- og indkomststigning, som off shoreaktiviteterne medfører, 

dvs. eff ekten for eksempelvis detailhandel, restaurationer, bygge- og 

anlægsbranchen som følge af øget indkomst i samfundet.

En konkret vurdering af de direkte, indirekte og afl edte eff ekter kan først gennemføres, 
når der foreligger et konkret projekt (et olie- eller gasfund, som skal udbygges og sættes 
i drift). Det er dog Off shore Center Danmarks generelle vurdering, at der er en relation 
mellem den direkte, indirekte og afl edte beskæftigelse på ca. 1:2½ til 1:3, når man opgør 
eff ekten på globalt niveau. På nationalt niveau vil eff ekten være mindre. Man har i Dan-
mark beregnet den direkte og indirekte beskæftigelse inden for off shoresektoren til ca. 
8.400 årsværk. Den afl edte eff ekt er beregnet til ca. 4.600 årsværk1.

Det skal understreges, at anvendelsen af denne type tommelfi ngerregler skal ske med 
stor varsomhed. For det første kan det være vanskeligt at skelne mellem direkte og indi-
rekte virksomhed, idet off shorevirksomhederne i forskelligt omfang kan outsource funk-
tioner og serviceydelser, hvilket kan gøre defi nitionen vanskelig at anvende i praksis. For 
det andet skal en række rammebetingelser være til stede, for at de indirekte og afl edte 
eff ekter kan placeres i Grønland. En meget stor del af de indirekte og afl edte eff ekter vil 
blive placeret i rådgivningsvirksomhed (ingeniørvirksomhed), leverandører af special-
komponenter, rederier, fi nansielle virksomheder mv., som på både kort og langt sigt må 
forventes at være lokaliseret uden for Grønland.

En vigtig årsag til dette er, at adgangen til lokalt bosat arbejdskraft med de rette kvalifi -
kationer vil være en begrænsning for at etablere denne type arbejdspladser i Grønland. 
Desuden er olie- og gasindustrien en global branche, hvor en stor del af de arbejds-
pladser, som servicerer efterforskning, udbygning og produktion, er placeret i centrale 
funktioner i virksomhedernes hovedkvarterer rundt i verden.

 Endelig vil mange virksomheder vurdere, at omkostningerne ved at gennemføre opga-
ver eller etablere afdelinger i Grønland vil være for store, i forhold til enten at fremstille 
og levere komponenter udefra eller hente arbejdskraft udefra til i perioder at løse ser-

1  Kilde: Off shorecenter Danmark. Den danske off shoresektor 1962-2007, Udvikling, udfordringer og værdi. 

2007.
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viceopgaver, opbygningsopgaver mv. på off shoreanlæg og andre anlæg. 

Netop fremtidige udfordringer med at imødekomme behovet for arbejdskraft med 
relevante kvalifi kationer og de omkostninger, som en stor andel af lokal beskæftigelse 
ville betyde i udbygningsfasen og produktionsfasen, taler for, at den lokale beskæfti-
gelseseff ekt må forventes at blive mere beskeden end i områder med et stort udbud 
af kvalifi ceret arbejdskraft med erfaring fra olie- og gasindustrien og et generelt lavere 
omkostningsniveau for drift af specialiserede virksomheder. Erfaringer fra blandt andet 
Hammerfest i Norge, hvor den geografi ske beliggenhed og en vanskelig logistik er 
udfordringer, som delvist minder om dem, man fi nder i Grønland, viser da også, at selv 
store gasfund har medført en relativt lille afl edt beskæftigelse, idet den langt overve-
jende del af udbygningen blev gennemført af tilkaldt arbejdskraft. I produktionsfasen er 
man desuden fortsat afhængig af arbejdskraft og virksomheder uden for regionen eller 
fra udlandet.

I Grønland anvender man de såkaldte IBA’er (Impact Benefi t Agreements) som et værktøj 
til at regulere samarbejdet mellem operatørerne og lokalsamfundet. På længere sigt, i 
en eventuel udbygningsfase og produktionsfase, vil IBA’erne kunne få en mere aktiv rolle 
som et aktivt værktøj til at regulere det samfundsøkonomiske udbytte af off shoreaktivi-
teterne.

I nve s t e r i n g e r

Off shoreindustrien er en meget investeringstung branche. Derfor vil et positivt eller 
negativt efterforskningsresultat have stor betydning for olieselskabernes dispositioner 
og interesse i et område. Investeringerne i felterne fordeler sig i tre faser: efterforsknings-
omkostninger, udbygningsaktiviteter og driftsomkostninger, hvoraf udbygningsfasen er 
langt den mest omkostningstunge, som vist på nedenstående fi gur.

Figur 40:  Økonomiske nøgletal for Danmarks olie- og gasproduktion akkumuleret fra 1972-20102

2  Kilde: Ens – Dansk Olie og Gasproduktion – udnyttelse af undergrunden 2010
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Udbygningsaktiviteternes store andel af de samlede omkostninger vidner om en bran-
che i konstant bevægelse, hvor det er vigtigt hele tiden at være på forkant. Konkurren-
cesituationen på olie- og gasmarkedet er hård, og samtidig også meget styret af olie- og 
gaspriserne. Derfor vil omkostninger forbundet med produktionen være en væsentlig 
udfordring for licenshaverne i den fremtidige udvikling.

Gennemførlighedsundersøgelser baseret på lignende projekter indtil dags dato viser, at 
der går mellem 9 og 15 år fra efterforskningsbrønd til produktion. Denne periode omfat-
ter fi re til ti års efterforsknings- og prøveboringer, et til syv års udvikling af feltet og en 
produktionstid, som løber fra 10 til 30 år, inden feltet afvikles3.

3  Kilde: Capricorn Redegørelse for Vurderingen af Virkningerne på Miljøet for Off shoreefterforskningsbore-

programmet For Napariaq-blokken i Vestgrønland 2011 01/02/2011

Uummannaq
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B E S K Æ F T I G E L S E S M Æ S S I G E  E F F E K T E R  –  E R FA R I N G E R 

F R A  A L A S K A  O G  C A N A D A

Som nævnt tidligere i analysen varierer behovet for ansatte i underleverandørvirksomhe-
der ganske kraftigt i de forskellige faser af udviklingen af en olie- og gasindustri. Dermed 
vil de socioøkonomiske eff ekter af aktiviteterne variere meget over tid. Det er desuden af 
stor betydning for lokalsamfundene, om der bliver skabt nye arbejdspladser lokalt, og af 
hvilken karakter. To eksempler fra henholdsvis Alaska og Canada viser, hvordan dette kan 
forløbe meget forskelligt.

I 1993 blev der gennemført to interviewundersøgelser blandt de ansatte i olie- og 
gasindustrien i Alaska. Alaska adskiller sig fra Grønland ved at have en mere massiv og 
konstant indvandring og ved at have kendt til muligheden for kommerciel udnyttelse af 
olieforekomsterne siden 1892.

Den generelle erfaring har været, at lokalsamfundene i Alaska kun i meget lille grad 
har været involveret i etablering af olie- og gasindustri, herunder også muligheden for 
beskæftigelse i alle dele af opbygningen. Selv om opbygningen af en meget lang rørled-

Aasiaat havn
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ning og borerigge involverede anslået ca. 70.000 forskellige mennesker over en fi reårig 
periode, var stort set alle personer, som havde beskæftigelse på projektet, fra områder 
uden for kommunen North Slope Borough, og olieselskaberne rekrutterede ikke medar-
bejdere fra lokalområdet til jobs, som krævede specifi kke faglige kompetencer.

Undersøgelserne viste4, at mindre end en % af den samlede beskæftigelse i produktions-
fasen gik til indbyggere fra North Slope Borough. 34 af de lokale arbejdere blev intervie-
wet, og af dem var en tredjedel fl yttet for at komme til en by tættere på produktionen. 
27 af de 34 havde været ansat i industrien i mindre end tre år, og hele 83 % havde ingen 
erfaring med deres jobområde, inden de blev ansat. Deres altovervejende grund til at 
tage jobbet var muligheden for at tjene gode penge.

Hibernia-projektet i New Foundland, Canada har vist bedre resultater med hensyn til 
inddragelse af lokalbefolkningen. Af de 26.000 mandeår, der indtil 1995 indgik i projek-
tet, var de 59 % besat af beboere fra Newfoundland, 15 % af andre canadiere og 26 % af 
fremmed arbejdskraft5. I produktionsfasen har Hibernia-projektet givet 700 permanente 
job og yderligere ca. 200 af mere midlertidig karakter. Næsten 85 % af de 700 perma-
nente jobs varetages af personer, der er bosat i New Foundland, mens de midlertidige 
stillinger i højere grad besættes af udenlandske specialister. Denne aktivitet har bety-
det etablering af yderligere 52 nye olie- og gasrelaterede virksomheder i slutningen af 
1990’erne, hvilket har givet arbejde til 471 personer og et skatteprovenu på ca.DKK 1,5 
mio.

Hibernia-projektet har betydet, at egnens udvikling er vendt fra befolkningstilbage-
gang og fi skerikrise til en befolkningsfremgang på 5.000 personer siden begyndelsen 
af 1990’erne. Det personlige indkomstniveau og det private forbrug er steget med 1,7 
%. Nedgangen i fi skeriet har betydet, at olie- og gasindustrien har kunnet opsuge den 
tiloversblevne arbejdskraft uden at true det bestående erhverv.

S A M F U N D S Ø KO N O M I S K E  E F F E K T E R  A F  O F F S H O R E -

A K T I V I T E T E R N E  I  E F T E R F O R S K N I N G S FA S E N

På nuværende tidspunkt gennemføres efterforskningsboringer efter olie og gas i licens-
områderne i Disko Vest, og i løbet af en kortere årrække forventes det, at der gennemfø-
res efterforskningsboringer i fl ere felter i Disko Vest samt i licensområder i Baffi  n Bugten 
ud for den nordlige del af kommunen.

Så længe off shoreaktiviteterne befi nder sig i en efterforskningsfase, vil de direkte ef-
fekter for Qaasuitsup Kommunia være meget begrænsede. De direkte off shoreaktivite-
ter gennemføres af internationale energikoncerner, som gennemfører boringerne fra 
borerigge/-skibe og ledsages af forsyningsskibe, som støtter aktiviteterne.

4  Kilde: Rasmus Ole Rasmussen, Erhvervs- og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af olie- og gasproduk-

tionen i Alaska, 2000

5  Kild: Rasmus Ole Rasmussen, Erhvervs- og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af olie- og gasproduk-

tionen i Østcanada, 2000



199

Indirekte effekter

Derimod ser der ud til at være en række indirekte eff ekter af efterforskningsaktiviteterne 
for det lokale samfund. De indirekte eff ekter vedrører især off shoreaktørernes efter-
spørgsel efter lokale transport- og logistikydelser, forsyning af vand, fødevarer, overnat-
ningskapacitet, bevogtning af udstyr mv. 

Erfaringerne fra efterforskningen i kommunen i 2010 er, at off shoreaktiviteterne med-
fører ganske mange ekstraopgaver for lokale virksomheder. Opgaverne har primært 
bestået i6:  

 Ledelse og koordinering af basefunktionen

 Transport- og logistikopgaver for containere og materiel i havnene

 Sortering og håndtering af aff ald fra boreriggene

 Bevogtning af havneområdet

 Indlogering (hotel, lejligheder og huse)

 Fiskeriobservation.

De hidtidige opgaver i land er primært løst ved hjælp af virksomheden Arctic Base Sup-
ply (ABS). ABS hyrer derefter lokale underleverandører til de konkrete opgaver. Underle-
verandørerne er bl.a. et entreprenørfi rma, et vognmandsfi rma og Royal Arctic Line. I alt 
har Cairn Energy skønnet den direkte og indirekte beskæftigelse til ca. 26 stillinger i en 
tre måneders periode for 2011. Det vurderes, at eff ekten i 2010 var minimum lige så stor.

Afledte effekter

De inducerede eff ekter vedrører eff ekten af den generelle indkomstforøgelse som følge 
af de arbejdspladser, som off shoreaktiviteterne skaber. Disse eff ekter kan ikke umid-
delbart konstateres i lokalsamfundet som konkrete ansættelser, men skal beregnes på 
baggrund af det forbrug mv., som den øgede indkomst medfører. Oplysningerne om de 
direkte og indirekte beskæftigelseseff ekter er dog for usikre til, at der kan foretages en 
egentlig beregning, men de vil efter al sandsynlighed vokse i omfang, når fl ere aktører 
skaber aktivitet i området, og denne aktivitet har stået på over en længere periode.

6  Kilde: Informationer fra interviews, Aasiaat. 6. - 8. juni 2011 og Social impact Assessment, Exploration Drill-

ing Programme, Off shore West Greenland, 2011. Capricorn, Cairn Energy. ERM, marts 2011. 



200 K A P I T E L  8 :  V U R D E R I N G  A F  S O C I O Ø K O N O M I S K E  F O R H O L D

Vurdering af  effekterne i  ef ter forsk ningsfasen 

Opgjort i traditionel samfundsøkonomisk forstand er de økonomiske eff ekter af efter-
forskningsaktiviteterne relativt begrænsede. Det er der fl ere grunde til:

1) For det første er aktiviteterne i efterforskningsfasen præget af arbejdets tidlige fase og 
dets midlertidige karakter. Det betyder, at beskæftigelsen er kortvarig og midlertidig.

2) Der foretages på nuværende tidspunkt ingen investeringer i faste anlæg. Netop an-
lægsinvesteringer er en investeringstype, som traditionelt har store afl edte eff ekter, fordi 
det er arbejdskraftintensivt, og fordi den lokale beskæftigelseseff ekt er relativt stor.

3) Stort set alle direkte efterforskningsaktiviteter sker ved hjælp af international arbejds-
kraft og udstyr, og de betydelige mandskabsomkostninger og omkostninger til borerig-
ge, forsyningsskibe mv. har derfor meget begrænset eff ekt i forhold til den grønlandske 
økonomi. 

På trods af disse forbehold skal man ikke undervurdere eff ekterne af efterforskningsak-
tiviteterne på den lokale økonomi. Der er på nuværende tidspunkt kun ét selskab, som 
gennemfører efterforskningsboringer ud for Qaasuitsup Kommunia. Inden for en kort 
årrække forventes fl ere selskaber at blive aktive, og op imod seks forskellige selskaber 
kan forventes at blive aktive i kommunen i løbet af de kommende otte til ti år. Hvis de 
igangværende aktiviteter viser lovende resultater, vil det accelerere de øvrige selskabers 
aktiviteter og dermed øge aktivitetsniveauet i land betydeligt.

Igangsætning af sideløbende efterforskningsaktiviteter hos fl ere aktører kan få følgende 
eff ekter: 

 Der vil i stigende omfang blive efterspurgt kompetencer og arbejdskraft hos 

lokale virksomheder til løsning af såkaldte basefunktioner.

 Ved en markant stigning i aktiviteten vil man kunne komme i en situation, hvor 

efterspørgslen vil være større end kapaciteten hos de lokale virksomheder 

og den lokale arbejdskraft. Der kan derfor opstå efteruddannelsesbehov eller 

behov for at tiltrække arbejdskraft fra andre byer. Denne udfordring vil være 

størst, hvis efterforskningsaktiviteterne koncentreres med udgangspunkt i én 

by. 

 Stigende aktivitet og udsigt til langvarigt efterforskningsarbejde vil øge 

sandsynligheden for, at aktører motiveres til at gennemføre anlægsinvesteringer 

til brug for aktiviteterne.
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S A M F U N D S Ø KO N O M I S K E  E F F E K T E R  A F  O F F S H O R E -

A K T I V I T E T E R N E  I  U D BYG N I N G S FA S E N

De langsigtede eff ekter af off shoreaktiviteterne er naturligvis meget usikre på nuværen-
de tidspunkt, idet de er betinget af, at de kommende års efterforskningsaktiviteter giver 
positivt resultat.

Hvis efterforskningsaktiviteterne viser tegn på kommercielt nyttige fund, vil der blive 
påbegyndt opbygning af anlæg til produktion af olie og evt. gas. Samtidig med at man 
påbegynder en kommerciel udnyttelse, vil der fortsat blive gennemført efterforskning 
for at udvikle fundene yderligere. Hvis udviklingen bevæger sig fra efterforsknings-
aktiviteter til udbygning af de enkelte fund og endelig til produktion af olie eller gas, 
betyder det, at der for alvor vil udvikle sig en egentlig olie- og gassektor i Grønland. De 
nuværende, relativt kortsigtede aktiviteter kan derfor forventes at blive afl øst af et mere 
permanent og stabilt voksende aktivitetsniveau.

De mest sandsynlige opgaver for lokale virksomheder og dermed lokale beskæftigelses-
muligheder vil som i efterforskningsfasen være indirekte off shore opgaver:

 Transport- og logistikopgaver, bevogtning (drift af arbejdshavne mv.)

 Servicefunktioner (catering, indlogering, forsyning, aff aldshåndtering, 

administration)

 Bygge- og anlægsopgaver (udvidelse eller nyanlæggelse af havne og 

oplagsområder, diverse bygninger mv.)

 Miljø- og sikkerhedsberedskab mv.

 En lang række opgaver for både centrale og lokale myndigheder med hensyn til 

administrativ behandling, tilsyn mv.

Den konkrete teknologi, som vil blive anvendt i produktionsfasen, har stor betydning 
for, hvilke lokale beskæftigelseseff ekter der kan forventes. Erfaringen fra etableringen af 
Snøhvit-feltet ud for Hammerfest i Nordnorge var, at udbygningsfasen fortsatte ind over 
produktionsfasen i fl ere år for at udbygge nye brønde. Der har derfor været behov for 
fl ere forskellige typer arbejdskraft på samme tid.

Den lokale beskæftigelseseff ekt i Hammerfest er anslået til 390 personer på årsbasis i 
hele udbygningsfasen. Dertil kommer beskæftigelsen af internationale medarbejdere, 
idet dele af anlægget blev fremstillet i udlandet og en stor del af montagearbejdet ved 
Hammerfest blev udført af tilkaldt arbejdskraft fra udlandet.

Snøhvit-projektet er fortsat et relativt nyt projekt, og erfaringerne vedrørende den lokale 
samfundsøkonomiske eff ekt kendes derfor ikke endnu. Statoil, som er den største ope-
ratør i området, forventer en langsigtet eff ekt på 400-500 arbejdspladser i lokalområdet 
som følge af Snøhvit-projektet7. I løbet af de senere år er den lokale andel af beskæftigel-
sen steget, så tilkaldt arbejdskraft har mindre og mindre betydning for den daglige drift 
af onshore-aktiviteterne.

7  Kild: Interview med Statoil, Norge samt http://www.statoil.com/en/EnvironmentSociety/Sustainabi-

lity/2007/Environment/GoingNorth/BarentSee/Pages/consequences.aspx  og NORUT. Regionale ringvirk-

ninger af olje- og gassnæringen. Rapport. 2007:04.
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Vurdering af  effekterne i  udbygningsfasen

Hvis der ud for Qaasuitsup Kommunia gøres olie- eller gasfund, som vil blive udnyttet 
kommercielt, vil den konkrete samfundsøkonomiske betydning for kommunen afhænge 
af nogle konkrete beslutninger, som ikke er truff et endnu.

I det tilfælde at der gøres kommercielle fund andre steder på den grønlandske vestkyst, 
er det sandsynligt, at der vil opstå en række synergimuligheder mellem fl ere byer, som 
samlet set kan styrke Grønlands muligheder for at fastholde og udvikle viden og kom-
petencer vedrørende off shore lokalt, men som også betyder, at en række basefaciliteter 
kan deles mellem byerne.

Den konkrete produktionsteknologi vil også have betydning. En subsea-løsning med 
rørledning ind til et terminalanlæg i land vil betyde fl est aktiviteter i land – både i udbyg-
ningsfasen og i driftsfasen. Vælger man derimod at producere fra fl ydende platforme, vil 
beskæftigelseseff ekten primært være på det fl ydende anlæg. I interviews til denne ana-
lyse er der peget på, at én fl ydende produktionsenhed kan forventes at være bemandet 
af mere end 300 medarbejdere, men at bemandingen vil være international.

Udbygningsfasen består dels af en lang række specialiserede, tekniske ydelser, som ud-
føres af tilkaldte specialister, underleverandører mv., dels af en generel opbygning af den 
relevante onshore-infrastruktur (havnefaciliteter, veje, energi- og vandforsyning, it- og 
teleinfrastruktur, bygninger). En forsigtig vurdering af de langsigtede beskæftigelsesef-
fekter kunne være en vækst svarende til niveauet for Hammerfest. Det vil sige, at en stor 
del af beskæftigelsen i udbygningsfasen vil tilfalde tilkaldt, international arbejdskraft, og 
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at den lokale beskæftigelseseff ekt vil være inden for servicefunktioner, mindre bygge- 
og anlægsopgaver o.l.

Faste arbejdsopgaver vedrørende drift og vedligehold af anlæg både til havs og på land, 
miljø og sikkerhedsopgaver, uddannelse og træning og en del af opgaverne inden for 
transport og logistik kræver specialiserede kompetencer og et relativt højt uddannelses-
niveau.

I takt med opbygningen af et produktionsanlæg er det derfor væsentligt, at der dels sker 
en mere konkret kortlægning af fremtidige lokale beskæftigelsespotentialer i samarbej-
de med de operatører, som skal drive anlæggene, dels udarbejdes en strategi for uddan-
nelse og rekruttering til arbejdspladserne, så væksten i størst muligt omfang kommer 
lokalsamfundene til gode.

S A M F U N D S Ø KO N O M I S K E  E F F E K T E R  A F  O F F S H O R E - 

A K T I V I T E T E R N E  I  P R O D U K T I O N S FA S E N

I en produktionsfase vil det være realistisk, at der skabes op til 400-500 faste arbejds-
pladser i tilknytning til oliefelter ud for kommunens vestkyst, baseret på erfaringer fra 
Hammerfest. Arbejdspladserne må forventes etableret, efterhånden som fundene går fra 
udbygningsfasen over i produktionsfasen, det vil sige over seks til ti år eller længere.

I produktionsfasen vil lokale, faste jobs især blive skabt inden for følgende brancher:

 Transport og logistik (havnedrift, lokal transport, forsyningsskibe, 

helikopterfl yvning mv.)

 Servicefunktioner (catering, indlogering, forsyning, aff aldshåndtering, 

administration)

 Mindre bygge- og anlægsopgaver (havne- og oplagsområder, diverse 

bygninger mv.)

 Drift og vedligehold af tekniske anlæg i land (rør, tekniske installationer mv.)

 Miljø- og sikkerhedsberedskab, sundhedstjeneste mv.

 Uddannelse og træning.

I hvor høj grad disse funktioner faktisk kan forventes bemandet med lokal arbejdskraft, 
vil afhænge af, hvorvidt den lokale arbejdskraft har de rette kvalifi kationer.

I Råstofl oven er der fastsat retningslinjer for anvendelse af lokal arbejdskraft og lokale 
virksomheder til efterforskning og udnyttelse af råstoff er. Loven indeholder dog også be-
stemmelser om, at såfremt lokal arbejdskraft ikke har de rette kvalifi kationer, eller lokale 
virksomheder ikke er teknisk eller kommercielt konkurrencedygtige, kan der anvendes 
arbejdskraft og virksomheder udefra.

I praksis er der derfor ikke sikkerhed for, at en øgning i antallet af lokale arbejdspladser 
som følge af olie- og gasproduktion også betyder tilsvarende øget beskæftigelse for den 
lokale arbejdskraft.
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E F F E K T E R  V E D R Ø R E N D E  O F F E N T L I G  S E R V I C E

Både i efterforskningsfasen, en efterfølgende udbygningsfase og produktionsfasen vil et 
stigende aktivitetsniveau stille nye krav til det øvrige samfund – herunder bl.a. off entlig 
service, sundhed, boliger mv. Der er dog stor forskel på, hvordan aktiviteterne vil påvirke 
samfundet i de forskellige faser.

Ef ter forsk ningsfasen

I forbindelse med de interviews, som er gennemført i denne analyse, er det blevet un-
derstreget, at de selskaber, som gennemfører efterforskning, vil bestræbe sig på mindst 
mulig berøring med det lokale samfund. Det betyder, at man i de kommende år, hvor der 
gennemføres efterforskningsaktiviteter, ikke kan forvente en stigende efterspørgsel på 
generelle off entlige serviceydelser såsom sundhed, skoler, boligbehov mv. som direkte 
følge af operatørernes aktiviteter.

U d byg n i n g s f a s e  o g  p ro d u k t i o n s f a s e

I en eventuel udbygningsfase og produktionsfase vil der blive tale om et mere langvarigt 
engagement for olie- og gasindustrien i lokalområdet. På trods af at udbygningsfasen 
vil strække sig over mange år, er det erfaringen, at den tilkaldte arbejdskraft vil omfatte 
så mange forskellige medarbejdere, at kun en mindre stab vil være gennemgående i 
hele perioden. Det er derfor ikke sandsynligt, at udefrakommende medarbejdere vil 
medbringe familier til kommunen i særligt stort omfang og dermed øge behovet for 
generelle off entlige serviceydelser som skolegang, børnepasning, off entlige kultur- og 
fritidstilbud, sociale tilbud mv.

I udbygningsfasen vil der dog være et stort behov for overnatningsfaciliteter til tilkaldte 
medarbejdere. Dette behov kan forventeligt løses med midlertidige boliger (hytter, 
boligcontainere mv.).

Med hensyn til den øvrige infrastruktur på land vil der opstå opgaver for både lokale og 
internationale virksomheder og medarbejdere, som betyder en generel vækst i aktivi-
tetsniveauet for de direkte involverede brancher. En stor del af disse opgaver vil også 
blive løst af udefrakommende medarbejdere, som arbejder som udstationerede på 
projektbasis i kortere perioder, og som derfor heller ikke forventes at medbringe familier.

Til gengæld kan udsigten til et længerevarende anlægsprojekt og en efterfølgende 
produktionsfase med gode langsigtede beskæftigelsesmuligheder betyde en øget 
tilfl ytning til byen både af arbejdssøgende, som søger beskæftigelsesmuligheder, og af 
virksomheder, som etablerer sig for at få del i et generelt stigende økonomisk aktivitets-
niveau i lokalsamfundet.

Der er således indikationer af, at den langsigtede, lokale beskæftigelseseff ekt primært vil 
komme ved overgangen til produktionsfasen. For det første vil de langsigtede jobmulig-
heder medvirke til at tiltrække arbejdskraft og dermed øge bosætningen i lokalområdet. 
For det andet vil den lange tidshorisont for udbygning give mulighed for at opkvalifi cere 
den lokale arbejdskraft til de nye behov.

Det betyder, at den ekstraordinære efterspørgsel efter off entlige serviceydelser først og 
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fremmest skal tilskrives en generel erhvervs- og befolkningsvækst i lokalområdet som 
følge af de øgede erhvervsmuligheder, hvorimod den tilkaldte arbejdskraft primært vil 
betyde efterspørgsel på indlogering, forsyning samt skabe en række indirekte aktiviteter, 
jf. afsnittet om lokale samfundsøkonomiske eff ekter.

En særlig gren af off entlig service er uddannelsessektoren, som mange andre steder i 
verden er ekspanderet i takt med mulighederne i off shoresektoren. Uddannelsestilbud 
kan udbygges lige fra korte kurser i førstehjælp over truckcertifi kat, sikkerhed, hygiejne 
o.l. til videregående uddannelser af specialister til anlæg og produktion. De fi re cases i 
kapitel 9 giver forskellige eksempler på understøttelse af området gennem uddannelses-
institutioner.

Er faringen fra  Den S or te  Engel,  Uummannaq

En anden relevant erfaring er minedriften ved Uummannaq. I minen kaldet Den Sorte 
Engel var der i perioder fra slutningen af 1930’erne og frem til 1990 minedrift især med 
fokus på udvinding af zink, bly og sølv. Den Sorte Engel er et greenfi eld-område, idet 
der ikke er by i nærheden af selve minen. På trods af dette var der i et par år i starten 
af 1970’erne stor vækst i mineaktiviteten og op imod 400 medarbejdere, som deltog i 
arbejdet med opbygningen. I opbygningsperioden boede arbejderne hovedsageligt på 
et hotelskib.

Da værket overgik til driftsfasen, var der godt 320 medarbejdere, og medarbejderantallet 
lå mellem 250 og ca. 300 frem til slutningen af 1980’erne, hvor aktiviteten dalede frem 
mod lukningen. Størstedelen af medarbejderne i både udbygningsfasen og driftsfasen 
var dansk/udenlandsk arbejdskraft, men et stigende antal medarbejdere med grøn-
landsk baggrund fi k beskæftigelse ved minen8.

Opbygning og drift af Den Sorte Engel er et eksempel på, at det er muligt at mobilisere 
både lokal og udenlandsk arbejdskraft til et greenfi eld-område i Grønland. Det har vist 
sig vanskeligt præcist at påvise sammenhænge mellem minens drift og bosætning og 
befolkningsudvikling i Uummannaq-området, men mere end 50 % af den grønlandske 
del af de beskæftigede kom fra Uummannaq-området, og mineaktiviteterne har dermed 
medvirket til at sikre en lokal beskæftigelse i kommunen.

Den lokale, økonomiske betydning understreges af, at allerede året efter lukningen af 
Den Sorte Engel faldt den gennemsnitlige indkomst i Uummannaq Kommune med ca. 
20 %, og indkomstniveauet forblev på et lavere niveau i fl ere år derefter9.

Ø vrige samfundsøkonomiske effekter

Foruden de beskæftigelsesmæssige eff ekter har off shoreaktiviteterne en række andre 
eff ekter, som påvirker samfundsøkonomien, men hvor eff ekten i kommunen er mere 
usikker. Det drejer sig om indtægter fra havneafgifter fra forsyningsskibes anløb, luft-
havnsafgifter fra fl yvning med mandskab til og fra boreskibe, indtægter fra chartring af 
fl y hos Air Greenland mv. Denne type eff ekter afl ejres ikke direkte i den lokale økonomi, 
men bidrager til gengæld til den økonomiske bæredygtighed af den lokale infrastruktur.

Normalt vil det øgede beskatningsgrundlag som følge af øget beskæftigelse udgøre en 

8  Kilde:Mobilitet i Grønland. Den komparative analyse, Sammenfattende analyse. Nordregio 2009

9  Kilde: www.stat.gl
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vigtig del af den lokale samfundsøkonomiske eff ekt. Imidlertid er der indført en sær-
lig bruttoskatteordning for udenlandske medarbejdere inden for råstofområdet, som 
betyder, at Skatteforvaltningen (Selvstyret) anses for skattekommune for udenlandske 
medarbejdere, som arbejder direkte for de virksomheder, der har tilladelse til forun-
dersøgelse, efterforskning eller udnyttelse i henhold til Råstofl oven. Det betyder, at de 
udenlandske medarbejdere, som er direkte ansat af råstofvirksomheder, ikke bidrager 
med skattebetaling til kommunerne efter den normale fordelingsnøgle for personbe-
skatning. Det skal dog understreges, at dette ikke vedrører medarbejdere hos underleve-
randører mv.
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Uummannaq
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Den norske olieindustri

Case 1: Stavanger

Case 2: Hammerfest, Nordnorge

Olieindustrien i Qatar

Case 3: Ras Laff an 

Den danske olieindustri

Case 4: Esbjerg

Anvendelsen af internationale erfaringer

Ilulissat
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Der er adskillige eksempler på lokalsamfund, som på grund olie- og gasfund har gen-
nemgået en markant udvikling, både økonomisk, erhvervsmæssigt og befolkningsmæs-
sigt. I dette kapitel præsenteres en række eksempler på udviklingsforløb, som disse 
samfund har gennemgået. 

Det er vanskeligt at sammenligne en fremtidig situation i Qaasuitsup Kommunia med de 
eksempler, som fi ndes rundt i verden for udvikling af olie- og gasfund til egentlige off s-
horesektorer. Nogle af de afgørende forskelle kan bestå i regionens/lokalområdets udvik-
lingsstadie (virksomhedsstruktur, vidensinstitutioner mv.), befolkningsmæssige grundlag 
(uddannelsesniveau og arbejdskraftpotentiale), geografi  og infrastruktur (nærhed til 
storby/beslutningscentre, fysisk infrastruktur mv.). Disse faktorer gør sig gældende på 
forskellig måde i de udvalgte cases, og casene demonstrerer derfor en række meget 
forskellige udviklingsforløb, som regioner med olie- og gasfund kan gennemgå. 

Opbygning af en helt ny olie- og gasindustri i et nyt indvindingsområde er en proces, 
som er blevet gennemført på en række andre lokaliteter verden over. For at sætte ud-
viklingsmulighederne i Qaasuitsup Kommunia i perspektiv, beskriver dette kapitel fi re 
cases fra tre lande, der udgør eksempler på lokalsamfund, som på baggrund af olie- og 
gasfund har gennemgået en markant udvikling. 

De fi re cases er Stavanger og Hammerfest i Norge, Ras Laff an i Qatar og Esbjerg i Dan-
mark. De fi re caseområder har forskellige udgangspunkter for at facilitere industrien, og 
de er højst forskellige, hvad angår klimatiske forhold. Derfor vil de i denne sammenhæng 
kunne illustrere elementer af fremtidige udviklingsforløb, hvis forudsætninger bør un-
dersøges nærmere, inden de kan overføres til en grønlandsk kontekst.

De beskrevne cases må derfor ikke opfattes som modeller for den fremtidige udvikling 
i Qaasuitsup Kommunia, men kan give billeder af de muligheder og udfordringer, som 
kommunen kan møde de kommende år.

Store på havet  -  små på land

Olie- og gasbranchen er en meget internationalt orienteret branche, hvilket afspejles i, at 
samtlige licenshavere i Grønland er fi rmaer, som har aktiviteter over hele verden, og som 
rekrutterer arbejdskraft på et globalt marked. Interviewene med såvel licenshavere som 
underleverandører indikerer, at der kræves en høj grad af ekspertise og en anseelig stør-
relse for at blive en del af off shoreaktiviteterne, mens de service- og transportprægede 
opgaver i højere grad udliciteres til lokale virksomheder. 

Undersøgelser1 fra Danmark peger på, at langt den største del af de danske underleve-
randører til off shore olie- og gassektoren er små og mellemstore virksomheder. Virk-
somheder med mellem en og ti ansatte udgør således 41 procent af off shoreindustriens 
lokale underleverandører, og hele 92 procent af virksomhederne i undersøgelsen har 
under 251 ansatte. Internationalt set er selv de største danske underleverandører inden 
for olie- og gassektoren meget små. Som eksempel har amerikanske Schlumberger mere 
end 100.000 ansatte, italienske Saipem ca. 37.000 ansatte og Norske Aker Solutions ca. 
23.000 ansatte.

1  Kilde: Værdikædeanalyse af off shore olie- og gassektor i Danmark 2010
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Kun 10 procent af de danske underleverandørvirksomheder har en omsætning på 
mere end DKK 200 mio. Til sammenligning havde amerikanske Schlumberger i 2009 en 
omsætning på mere end DKK 130 mia. De nuværende tendenser i olie- og gasbranchen 
peger ligeledes i retning af, at licenshaverne i højere og højere grad foretrækker de så-
kaldte EPCI-kontrakter. EPCI står for Engineering Procurement Construction & Installation 
og kan siges at være off shore olie- og gassektorens svar på totalentrepriser. Den nyeste 
tendens inden for EPCI er EPCIM-kontrakter, hvor også det efterfølgende vedligehold 
(maintenance) af konstruktionen/udstyret er en del af totalkontrakten.

Der er pt. stort set ingen danske virksomheder, der er i stand til selv at udføre EPCI(M)-
kontrakter på større off shore olie- og gaskonstruktioner. Dog kan enkelte danske virk-
somheder som eksempelvis Semco Maritime udføre EPCI(M)-kontrakter inden for enkelte 
specialiserede områder som elektriske systemer og kommunikationsudstyr. I Danmark 
går virksomhederne sammen i større konsortier for at kunne byde på EPCI(M)-kontrakter. 
Blandt andet er ti virksomheder i og omkring Esbjerg gået sammen og dannet Off shore 
Consortium Esbjerg. Konsortiet kan på baggrund af virksomhedernes vidt forskellige 
kompetencer varetage de fl este opgaver i relation til rådgivning, konstruktion, installa-
tion og vedligeholdelse. 

For de fremtidige underleverandører til olie- og gasbranchen vil være en af udfordrin-
gerne for de lokale være, at kravene til dokumentation og certifi cering er meget høje. 
Sikkerhed, sundhed og miljø spiller en central rolle i off shorebranchen, hvilket på den 
ene side skaber adgangsbarrierer for grønlandske virksomheder i form af krav til doku-
mentation og certifi cering. På den anden side skaber kravene også markedsmuligheder 
for specialiserede underleverandører, såfremt olieaktiviteterne i Grønland varer længe 
nok. I første omgang vil det dog især være inden for servicefagene, at der kan skabes 
grønlandske arbejdspladser.
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D E N  N O R S K E  O L I E I N D U S T R I
Norge er i dag verdens tredjestørste eksportør af olieprodukter (efter Saudi Arabien og 
Rusland), og i 2009 udgjorde råolie, naturgas og rørtransportservice næsten 50 procent 
af Norges eksport og 22 procent af landets bruttonationalprodukt.

Olieindustrien i Norge går langt tilbage i tiden, og landets første olieraffi  naderi blev 
opført allerede i 1905. Frem til begyndelsen af 1960’erne kørte produktionen i lille skala 
med importerede råstoff er, men da British Petroleum i 1959 gjorde store gasfund ud for 
Holland og England, begyndte selskabet herefter at undersøge forekomsterne af olie 
og gas i undergrunden under norsk farvand. Den første prøveboring blev gennemført i 
1966, og i december 1969 blev der fundet olie i Ekofi sk-feltet. Fra 1975 har Norge været 
selvforsynende med egen olie og gas. Udviklingen har derfor været hektisk i de seks år, 
der er gået, fra første bæredygtige borefelt blev opdaget, til en storskalaproduktion var i 
gang.

De statslige interesser i olieindustrien er dels sikret ved en lov fra 1963, som fastlægger, 
at den norske stat har ejendomsretten til den norske kontinentalsokkel og ressourcerne 
herunder, dels gennem en ejerandel på 67 procent i selskabet Statoil, der kontrollerer 
langt hovedparten af den norske olie- og gasproduktion. Internationale olie- og gassel-
skaber, der ønsker at operere på norske olie- og gasfelter, skal operere i partnerskab med 
Statoil. Efter 1973 har Statoil fået minimum 50 procent af ejerandelen i alle nye bloktilde-
linger. I bloktildelingsrunden i 1979 blev udenlandske selskaber både givet hårde øko-
nomiske betingelser og forpligtelser til at overføre olieteknologi og investere i forskning 
og udvikling i Norge2. De største internationale virksomheder med off shoreaktiviteter i 
Norge er ConocoPhillips, ExxonMobil, Total, Shell, BP og ENI3. 

I begyndelsen af 1970’erne, hvor industrien blev bygget op, var 90 procent af olieindu-
striens investeringer bundet til udenlandske fi rmaer og arbejdskraft. I de efterfølgende 
år var importandelen faldende, og i perioden 2002-2007 var andelen nede omkring 35-
40 procent. Den grundlæggende årsag hertil er en positiv udvikling i de norske kompe-
tencer på området4. 

Norges olie- og gasaktiviteter har indfl ydelse på en lang række andre erhverv i Norge. 
En analyse viser, at det største omfang af direkte leverancer til de petrokemiske erhverv 
kommer fra følgende brancher: 

- Fastlandsbaserede tjenesteydelser (ca. 35 procent) i form af f.eks. it- og ingeniørydelser, 
ejendomsdrift, hotel og restaurant samt varehandel, indenlands infrastruktur, bank og 
forsikring og luftfragt af personale. 

- Følgeindustrier (ca. 27 procent)5.

2  http://tekniskmuseum.no

3  www.eia.gov

4  Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten - hvilke næringer leverer?’, Torbjørn Eika, Joakim Prestmo og 

Eivind Tveter, Statistisk sentralbyrå, marts 2010

5  Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten - hvilke næringer leverer?’, Torbjørn Eika, Joakim Prestmo og 

Eivind Tveter, Statistisk sentralbyrå, marts 2010
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C A S E  1:  S TAVA N G E R 

Lok a l o m rå d e t 

Stavanger betegnes som Norges oliehovedstad og er beliggende mellem Bergen og 
Kristiansand på Norges vestkyst. Her ligger bl.a. Statoils hovedkontor og en række inter-
nationale olievirksomheder, ligesom byen er hjemsted for ONS - verdens største årlige 
messe inden for petrokemisk industri. 

Olie -  og gasforekomster  ved Stavanger

Ekofi sk-feltet, som var det først opdagede store oliefelt i Norge, ligger ud for Stavangers 
kyst, hvor prøveboringerne blev igangsat i 1966, og produktionen var i gang i 1971. 
Ekofi sk-feltet er siden blevet trinvist udbygget frem til 1980, hvor det stod færdigt. I løbet 
af 1970’erne og 1980’erne blev der gjort en række yderligere olie- og gasfund, som alle 
betjenes fra Stavanger. 

Statoil opererer i dag i en række felter ud for Norges sydvestlige kyst i partnerskaber 
med bl.a. ConocoPhillips Skandinavia, ExxonMobil E&P Norway, Petoro, Faroe Petroleum 
Norge, Det norske oljeselskap, Total E&P Norge og Bayerngas Norge. De syv felter, der lig-
ger tættest på Stavanger, er: Sleipner (produktionsstart af olie og gas i 1993/1996), Volve 
(produktionsstart af olie i 2008), Glitne (produktionsstart af olie i 2001), Grane (produkti-
onsstart af olie i 2003), Heimdal (produktionsstart af gas i 1985), Vale (produktionsstart af 
gas i 2002) og Tune (produktionsstart af gas i 2002)6. 

Stavangers  udvik l ingshistorie

Stavanger har op gennem 1950’erne og 60’erne været en driftig værfts- og rederiby, med 
skibsfart, skibsbygning og proviantering som de vigtigste erhverv. En del af de Stavan-
ger-baserede rederier sejlede desuden for olieindustrien, hvilket betød, at byen besad 
vigtige kompetencer inden for en række af de underleverandørerhverv, der efterspørges 
af olieindustrien, ligesom byens havn i forvejen var meget aktiv. Allerede i 1960’erne var 
der en god infrastruktur i området omkring Stavanger, idet byen havde en fl yveplads og 
en havn, hvorfra proviant, personel og udstyr fra forsyningsbaserne kunne transporteres 
ud til borefartøjerne i Nordsøen. Det gjorde den oplagt som base.

Efterforskningsfasen

Byen har i kraft af sine eksisterende industrier og gode adgangsforhold haft gode vilkår 
for at understøtte den petrokemiske industri i efterforskningsfasen, og for at bygge 
videre på sine kompetencer.

Etableringsfasen

Da Statoil blev oprettet i 1972, og hovedkontoret blev lagt i Stavanger, gav det et ryg-
stød, så yderligere industri og statslige olierelaterede kontorer blev placeret i området. 
I 1970’erne og frem blev der anlagt store industriområder ved Jåttåvågen, hvor oliebo-
replatformene kunne bygges med brug af den lokale viden inden for værftsindustrien. 
Dette blev understøttet med oprettelsen af Distriktshøgskolan i 1969, som i 2005 fi k 
status af universitet. 

6  www.statoil.com
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Produktionsfasen

Udover Universitetet i Stavanger er der oprettet en række andre videregående uddan-
nelsesinstitutioner og tekniske fagskoler i området. På Universitetet i Stavanger7 fi ndes 
i dag blandt andet et Institutt for Petroleumsteknologi. Instituttet arbejder tæt sammen 
med International Research Institute of Stavanger (IRIS), der allerede i 1984 havde sin 
første boring med boreriggen Ulrigg8.

Udviklingen i olie- og gasaktiviteterne har betydet en markant udvikling i den lokale 
infrastruktur, og off shoreaktiviteterne har betydet en meget stor udbygning af havneare-
alerne i Stavanger og området omkring Stavanger. Stavangerområdet er et godt eksem-
pel på, at der over en længere årrække er etableret en række forsyningsbaser og andre 
faciliteter, som sammen understøtter en stor del af olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. 

Omkring selve Stavanger fi ndes de to baseområder i havnene Dusavik og Tananger. Du-
savik er den største havn med ca. 300.000 m2 bagland primært til sværindustri. Havnen 
er hjemsted for ca. 100 virksomheder og skønnet ca. 5.000 arbejdspladser. Tananger er 

7  I januar 2005 blev Universitet i Stavanger oprettet som en videreførelse af Høgskolen i Stavanger. Kilde: 

www.rogaland.no

8  IRIS blev etableret i 2006 som et resultat af en teknisk omstrukturering af ejerskabet af Rogaland Research, 

der blev etableret i 1973 og startede med research inden for social science, men hurtigt udviklede sig til 

også at inkludere petroleum.( www.iris.no)
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Figur 41: Netværk af forsyningsbaser i Norge
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mindre, men rummer også mange virksomheder - herunder Shells hovedkontor i Norge. 
Begge havne drives af den private virksomhed NorSea Group, som har specialiseret sig i 
at drive off shore basefaciliteter9.

N e tvær k  a f  baser  nær Stavanger 

Mellem Stavanger og Bergen ligger Stordbasen, hvor en lang række virksomheder har 
lokaliseret sig som underleverandører for olie- og gasaktiviteterne. Ved Stord er det især 
jern- og metalvirksomheder, maskinindsurtri mv., som leverer, vedligeholder og repa-
rerer stålkonstruktioner, rørkonstruktioner, maskiner mv. NorSea Group råder over ca. 
80.000 m2 oplagsareal samt værksteder, 280 meter kaj mv. 

Vest for Bergen ved Ågotnes ligger Coastal Center Base. Basen er primært en forsynings-
base, det vil sige at man varetager en række oplags-, transport- og forsyningsopgaver for 
operatørerne, men der fi ndes dog også virksomheder inden for reparation, vedligehold 
mv. ved basen. Basen rummer op til 650.000 m2 oplagsareal og en række værksteds- og 
lagerbygninger, 800 meter kaj mv. 

Ved Farsund Syd for Stavanger ligger Lista basen, som er en mindre forsyningsbase, som 
supplerer de øvrige baser nær Stavanger.   

Foruden de egentlige baser for forsyning, konstruktion og reparation mv. er der nordvest 
for Bergen etableret et olieterminalanlæg ved Sture. Stureterminalen modtager olie i 
rørledninger fra en række oliefelter vest for Bergen og Stavangerområdet. Sture fungerer 
som olieterminal uafhængig af øvrige forsyningsbaser langs kysten og ejes i fællesskab 
af en række norske og udenlandske olie- og gasoperatører. 

Fre mt i d s p e r s p e k t i ve r

Risavika havn ved Tananger vest for Stavanger udgør en betydelig forsyningsbase for 
olieindustrien. Havnen er udset til en udbygning, der skal gøre den til Norges største 
containerhavn.

Afledte effekter 

Stavanger er i dag den tættest befolkede by i Norge, og indbyggertallet er siden 
1950’erne steget med ca. 1.000 personer om året. I Stavanger Kommune bor der ca. 
125.000 personer, og 11,8 procent af arbejdsstyrken er ansat i den petrokemiske sektor10. 
Sektoren betyder, at kommunens skatteindtægter fra private og virksomheder med 
tilknytning til olieerhvervet er steget fra tre procent i 1971 til 30 procent 198011. 

I Rogaland Fylkeskommune, som dækker en række kommuner i Sydvestnorge - herunder 
Stavanger - er mere end 30.000 indbyggere ansat hos olieselskaber og underleverandø-
rer, hvilket betyder, at ca. 20 procent af arbejdsstyrken i fylket har relation til sektoren12. 
Antallet af beskæftigede inden for de petrokemiske erhverv og underleverandører i 
området er desuden steget med næsten 5.000 personer fra 2003 til 2009. 

9  www.norseagroup.com

10   Petroleumserhverv er defi neret som: Udvinding af råolie og naturgas, tjenesteydelser tilknyttet udvinding 

af råolie og naturgas, rørtransport og tjenesteydelser tilknyttet drift af rørledninger. Kilde: Sysselsatte i 

petroleumsnæringene og relaterte næringer, Jørgen Holck Johannessen, Marianne Aamodt og Espen 

Michaelsen, Statistisk sentralbyrå, december 2010

11  http://tekniskmuseum.no

12  www.rogaland.no
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 Ud over selve industrien er der vækst og mange arbejdspladser inden for serviceydelser 
som handel, hotel og restaurationsområdet, forretningsmæssige tjenesteydelser og 
ejendomsdrift samt helse- og sundhedssektoren.

O ver førbare er faringer

Stavanger har en ”moden” off shoreindustri, idet byen har været en del af olie- og gasak-
tiviteterne i Nordsøen i mere end 40 år. Byen er derfor blevet centrum for en veludviklet 
og alsidig off shoreindustri, som har stor lokal betydning. Forudsætningen for denne 
udvikling har blandt andet været adgangen til velkvalifi ceret arbejdskraft og kompe-
tente vidensinstitutioner, herunder også at off entlige myndigheder og selskaber er 
blevet placeret i området. Samtidig er Stavanger er et eksempel på, at produktion, oplag 
og forsyning kan opdeles på fl ere havne. Fordi udviklingen er sket over en lang periode, 
hvor der er gjort nye fund, har man ikke haft en fuldstændig ”masterplan” for den fysiske 
udvikling af havne og øvrige faciliteter og udviklingen er derfor blevet fordelt på en 
række lokaliteter. Dette scenarie vil være sandsynligt i Grønland, hvor der er begrænsede 
arealer til rådighed i forbindelse med de enkelte havne. 

C A S E  2:  H A M M E R F E S T,  N O R D N O R G E

Lok a l o m rå d e t 

Hammerfest er beliggende i Nordnorge ud mod Barentshavet i Finnmark, som er Norges 
nordligste og tyndest befolkede område. Hammerfest Kommune er med sine knap 
10.000 indbyggere den næststørste kommune i Finnmark13. Området er kommet i spil 
efter udbygningen af felterne ud for Stavanger, og er derfor forholdsvis ungt, hvad angår 
petrokemisk industri.

Olie -  og gasforekomster  ved Hammer fest

I 1984 blev der fundet naturgas i Snøhvit-feltet i Barentshavet ca. 140 km ud for Nordnor-
ges kyst. Snøhvit-feltet dækker over en række felter, som er fundet og udviklet de senere 
år. Produktionen blev igangsat i efteråret 2007 med opførelsen af en gasterminal på øen 
Melkøya, som ligger lige ud for Hammerfests kyst. Der er kun begrænsede oliereserver i 
Snøhvit.

Hammer fests  udvik l ingshistorie 

Hammerfest er en gammel hvalfanger-, fi skeri- og søfartsby, der har lange traditioner 
for livet på havet, og hvor befolkningen er vant til at klare sig i et barsk klima. Området 
er tyndt befolket, og Hammerfest har som etableret bysamfund med en beskyttet havn, 
der takket være Golfstrømmen er isfri, og fl yveplads været et naturligt valg som base i 
efterforskningsfasen.

Efterforskningsfasen

Efterforskningen efter olie og gas blev igangsat i 1981 i kølvandet på etableringen af ind-
vindingsområderne ved Stavanger, og kort tid efter blev der fundet naturgasforekom-
ster. I byen var man forudseende, og anlagde allerede i 1974 en lufthavn nær Melkøya, 
som således var klar til at betjene gasindustrien. Lufthavnen er i dag Norges tredjestørste 
målt på antal rejsende.

13  www.ssb.no
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Etableringsfasen

Etableringsfasen har været lang og præget af en række udfordringer ift. internationale 
skatteforhold, afsætningsmuligheder for naturgas samt lokale forhold i kraft af områdets 
placering på 700 nordlig bredde i Barentshavet, der anses for et følsomt naturområde. 

Opbygningen af de nødvendige kompetencer til etableringen af Snøhvit og opbygnin-
gen af mere specialiserede olie- og gasrelaterede teknologiske kompetencer er sket ved, 
at leverandørvirksomheder fra Sydnorge, grundet et behov for lokal tilstedeværelse, har: 

- etableret sig i Hammerfest. 

- indgået strategiske alliance med virksomheder i Hammerfest.

- opkøbt virksomheder i Hammerfest14. 

På Melkøya er etableret et gasbehandlingsanlæg, som oparbejder gassen til LNG, så gas-
sen kan afskibes i tankskibe. I etableringsfasen har anlægsarbejdet på Melkøya i perioder 
beskæftiget ca. 2.500 personer, men kun 14 procent af de beskæftigede på anlæggelsen 
af Snøhvit kommer fra Finnmark Fylkekommune15.

I forbindelse med opbygningen af gasindustrien har Hammerfest videregående skole 
med omkring 470 elever per år udviklet sig til en af de største videregående skoler i Finn-
mark. Foruden at være hovedskolen i Finnmark inden for energiuddannelser rettet mod 
olie- og gassektoren16, tilbyder skolen også en række servicefag.

Produktionsfasen

I tilknytning til Snøhvit-feltet har man anlagt den første LNG- produktionsplatform i 
Europa, og gassen transporteres via en 143 km lang rørledning til forarbejdning i en gas-
terminal på øen Melkøya, som er en del af Hammerfest. Snøhvit-feltet er ikke umiddel-
bart synligt på havet, idet al aktivitet foregår under havoverfl aden. Hele anlægget blev 
indviet i 2007, og det forventes, at anlægget ville have behov for 170 personer til driften. 

Ud over Snøhvit-feltet omfatter Snøhvit også felterne Albatross, som blev etableret 
og igangsat sideløbende med Snøhvit, samt Askeladd, der er under opbygning og har 
forventet produktionsstart i 2014 /15. Operatøren for felterne er Statoil (33,53 procent), 
mens øvrige partnere på projektet er Petoro (30 procent), Total E&P Norge (18,40 pro-
cent), GDF SUEZ E&P Norge (12 procent), Hess Norge (3,26 procent) og RWE Dea Norge 
(2,81 procent)17.

Fre mt i d s p e r s p e k t i ve r

Den centralt beliggende lufthavn ved Melkøya er for lille til at kunne indfri industriens 
krav (932 m bane). Der arbejdes derfor på en ny lufthavn ved Grøtnes 16 km syd for 

14  ’Shtokman og Snøhvit Tog II, Vurderinger av muligheter og utfordringer for Finnmark i tilknytning til to 

store industriutbygninger i nord’, Bedriftskompetanse as, Rune Rautio, Jack Sture Muotka og Arvid Jensen, 

22 april 2008

15  ’Shtokman og Snøhvit Tog II, Vurderinger av muligheter og utfordringer for Finnmark i tilknytning til to 

store industriutbygninger i nord’, Bedriftskompetanse as, Rune Rautio, Jack Sture Muotka og Arvid Jensen, 

22 april 2008

16  www.hammerfest.vgs.no,; www.ff k.no

17  www.statoil.com
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Hammerfest med en 1.550 m lang landingsbane. Åbningen af produktion i Askeladd-
feltet forventes at generere yderligere aktivitet i området.

Afledte effekter 

I perioden fra 1950 til midten af 1970’erne oplevede Hammerfest Kommune en jævn 
befolkningsvækst fra 4.000 personer til ca. 8.500 personer. Herefter har indbyggertal-
let ligget stabilt, hvilket betyder, at de forventede nye arbejdspladser i forbindelse med 
gasproduktionen foreløbig ikke har ført til befolkningstilvækst i området.

I forbindelse med efterforskningen af Snøhvit-feltet blev der indgået en række kontrak-
ter. Den samlede kontraktsum for leverancer i forbindelse med opbygningen af Snøhvit-
feltet lå per marts 2007 på 48,5 mia. NKR, hvoraf 62 procent gik til norske leverandører. 
Til anlæggelsen af off shore delen blev der tildelt 21 hovedkontrakter (EPC), som hoved-
sageligt gik til store internationale aktører med tunge specialkompetencer og meget 
erfaring i markedet, mens kun én tilgik en virksomhed fra Finnmark. 

I forhold til onshore delen er de fl este hovedkontrakter gået til store, specialiserede 
norske og internationale virksomheder. Oprindeligt var det forventet, at etableringsfasen 
skulle tilføre Nordnorge opgaver for 600 mio. NKR, men 1. januar 2007 lå det faktiske 
beløb på 2,4 mia. NKR for Finnmark alene. De syv kommuner i Finnmark har i perioden 
2007 til 2011 foretaget kommunale investeringer for over 2,7 mia. NKR - primært inden 
for byggeri og anlæg.

De lokale virksomheder har primært spillet en rolle i forhold til distribution af udstyr og 
tjenester til fartøjer og personale, herunder proviant og forbrugsgoder til mandskab, 
overnatning og persontransport, samt brug af Hammerfest og Alta lufthavn. I alt har 
mere end 400 Finnmark-baserede virksomheder haft opgaver i tilknytning til etablerin-
gen af Snøhvit, primært i forbindelse med byggeri og anlæg, transport, el, vvs, varehan-
del og hotel. I produktionsfasen skønnes de direkte aktiviteter i forbindelse med gaspro-
duktionen at betyde mere end 400 arbejdspladser i følgeindustrier, når produktionen 
kører på fuld kraft. I forhold til størrelsen af gasaktiviteterne ved Hammerfest, er den 
lokale beskæftigelse i følgeerhverv på nuværende tidspunkt relativ beskeden. 
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Det er værd at bemærke, at olie- og gasaktiviteterne ikke i markant omfang har påvirket 
Fylkets samlede beskæftigelsesstruktur, som fortsat er varieret. 

O ver førbare er faringer

Hammerfest er et godt eksempel på, hvordan et arktisk fanger- og fi skersamfund kan 
transformeres til et samfund, der understøtter off shoreindustrien. Eksemplet fra Ham-
merfest viser også, at de i blandt andet i etableringsfasen kan være svært at anvende 
lokal arbejdskraft, fordi der ofte stilles krav om meget specielle kompetencer, og fordi 
den lokale arbejdskraft ikke på dette tidspunkt har haft relevante erfaringer. Til gengæld 
har erfaringen fra Hammerfest været, at der efterhånden er skabt en del lokale arbejds-
pladser i afl edte erhverv, det vil sige forsyning, distribution, overnatning mv. samt sikret 
grundlaget for en lokal lufthavn. Eff ekterne i afl edte erhverv i Hammerfest har dog været 
relativ beskeden, fordi de store og specialiserede virksomheder inden for olie- og gasin-
dustrien ikke i så stort omfang har valgt at lokaliseres sig ved Hammerfest.  

De tekniske erfaringer med en subsea-løsning til gasindvinding i arktiske egne vil også 
kunne være til gavn for en eventuel gasproduktion i Qaasuitsup Kommune, om end der 
skal tages højde for, at Hammerfest er isfri.
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O L I E I N D U S T R I E N  I  Q A T A R
Qatar er en tidligere britisk koloni, som ligger i den persiske golf. Landet har gennemgå-
et en anden udviklingshistorie for olie- og gasaktiviteter end Norge. Qatar repræsenterer 
den fulde udviklingsproces, fra greenfi eld niveau til fuldt udviklet olie- og gasindustri 
med produktionsanlæg, tilhørende infrastruktur mv. 

I 1940 blev der fundet olie i Dukhan Field i Qatar, og i 1949 startede landets eksport af 
olie. I 1960 blev oliefeltet Al-Idd Al-Sharqi fundet, som dannede basis for off shoreakti-
viteter i 1966 (Qatar Shell Limited Corporation). Qatar er i dag medlem af OPEC og er 
en betydelig olieproducent. Qatar påbegyndte produktion af fl ydende naturgas (LNG) 
i 1997 og er nu verdens største gasleverandør, på trods af at landet kun har halvanden 
mio. indbyggere. Det lille indbyggertal kombineret med meget store olie- og gas-
forekomster gør Qatar dybt afhængig af sine internationale kontakter og importeret 
arbejdskraft. Qatar udvider stadig sin gasproduktion. I 2009 producerede landet således 
tre gange mere gas end i 200018.

De statslige interesser i olie- og gasforekomsterne er sikret gennem oprettelsen af det 
100 procent statsejede Qatar Petroleum, der så dagens lys i 1974. Qatar Petroleum 
(QP) kontrollerer alle aspekter af Qatars oliesektor. QP har også en dominerende rolle i 
Qatars naturgassektor og har bevaret en majoritetsandel i de fl este gasprojekter, særligt 
de dominerende selskaber i Qatars LNG-sektor: Qatargas Operating Company Limited 
(Qatargas) og Ras Laff an Company Limited (RasGas). LNG-virksomhederne står selv for al 
naturgastransport, mens Qatar Gas Transport Company (Nakilat) står for shipping. 

18  www.eia.gov

Ras Laff an Port
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Rent organisatorisk står QP for undersøgelser, produktion, raffi  nering og distribution, 
mens Qatar Liquefi ed Gas Company (Qatargas) og Ras Laff an LNG Company (Rasgas)  
står for produktion og markedsføring af LNG. Af internationale virksomheder er følgende 
involveret: Anadarko Petroleum, BP, Chevron, ExxonMobil, Maersk Oil, Marubeni, Mitsui, 
Occidental Petroleum, Shell og Total. Landets raffi  naderier ligger på halvøens østside 
på havnene Umm Said (Maiseed) og Ras Laff an, som også er udgangspunkt for landets 
off shoreaktiviteter19. 

I 2010 udgjorde olie- og gassektoren over halvdelen af Qatars BNP. QP ejer og står for 
driften af tre oliefelter, mens de resterende off shorefelter opereres af internationale olie-
selskaber via produktionsdelingsaftaler (PSAs). 

Qatar var indtil midten af 1900-tallet et traditionel fi sker- og perlefi skersamfund uden 
nogen industri. Derfor har opdagelsen af olie- og gasforekomster nær landets kyster haft 
en voldsom eff ekt på befolkningstallet og -sammensætningen. I 1970’erne begyndte 
befolkningstallet at stige, og fra 2003 er det vokset eksplosivt med 15-20 procent om 
året. I 2011 forventes befolkningstallet at nærme sig 1,7 mio. mennesker. Der er lidt 
usikkerhed om det egentlige befolkningstal, fordi en meget stor del af befolkningen er 
indvandret som arbejdskraft og dermed har taget ophold i landet i kortere eller længere 
perioder.  

C A S E  3 :  R A S  L A F FA N 

Lok a l o m rå d e t 

Ras Laff an Industrial City er et knudepunkt ca. 80 kilometer nord for Doha, som admini-
streres af Qatar Petroleum. Området er Qatars vigtigste centrum for produktion af fl yden-
de naturgas. Her er gasværk, LNG-værk, GTL-værker samt raffi  naderi. Havnen i Ras Laff an 
er en af verdens største LNG eksportører, og dens bagarealer omfatter 248 km² inklusive 
et fremtidigt udvidelsesområde. 

O l i e -  o g  g a s fo re ko m s t e r  ve d  R a s  L a f f a n

Ca. 80 km fra Ras Laff an ligger Qatars største gasfelt, Qatar North Field. Feltet blev opda-
get i 1971, og det er verdens største enkeltstående gasfelt, som omfatter et område på 
6000 km². Området ligger tæt på land under havdybder på kun 15-70 meter. 

R a s Laffa n s udvik l ingshistorie

Ras Laff ans udvikling er præget af, at området er etableret fra bunden og tilpasset 100 
procent til gasindvindingsindustrien.

Efterforskningsfasen

Efterforskningen begyndte i 1950’erne, og gasforekomsterne i nordfeltet blev afdækket 
i 1971, kort tid efter a t landet var blevet selvstændigt. Behovet for naturgas kunne imid-
lertid dækkes af eksisterende kilder indtil 1980. Derfor gik der en rum tid, før en opbyg-
ning af indvindingsområdet og tilhørende industrier begyndte.

Etableringsfasen

I 1987 etablerede Qatar Petroleum den første borebrønd, og i 1991var anlægget klar til 

19  www.eia.gov
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at påbegynde en produktion. Udviklingen af hele industriområdet og den tilhørende 
onshoreproduktion begyndte først i 1991. Havnen i Ras Laff an er bygget op fra bunden 
i et område, hvor der ikke har været aktivitet af betydning tidligere. Den dækker et areal 
på 8½ km² og blev indviet i 1996. I tilknytning til havnen er store områder udlagt til 
industri, der er besporet og anlagt omladestation, ligesom der er opbygget medarbej-
derindkvartering og alverdens servicefunktioner. Ras Laff an Industrial City har således 
egen moske, swimmingpool, restauranter, biograf mv., og fungerer som et reservat for 
de ansatte i gasindustrien.

Produktionsfasen

Igangsætningen af en egentlig produktion blev gennemført i tre faser: 

Fase 1: udviklingen kostede USD 1.300 mio., og produktionen startede i 1992 med et mål 
om at producere ca. 800 mio. kubikfod naturgas til lokal brug og 50.000 tønder ’conden-
sates’. 

Fase 2: Der blev i 1994 påbegyndt etablering af fabrikker, og produktionen af fl ydende 
gas gik i gang i 1996. Hovedaftageren var det asiatiske marked.

Fase 3: Der blev anlagt rørledninger til at pumpe gas til nabolande såsom de øvrige Golf-
stater, Tyrkiet, Pakistan mv. 20

Fuldskalaproduktion blev indledt i 2006 på et tidspunkt, hvor hele industriområdet og 
den tilhørende havn stod klar, og følgeindustrier havde lokaliseret sig i området.

20  www.qatarembassy.net

Ilulissat Isfj ord
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Fre mt i d s p e r s p e k t i ve r

Størrelsen af Qatar North Field betyder, at der er gas nok til rigtig mange års produktion, 
men QP søger til stadighed at optimere produktionen.

Afledte effekter 

Udviklingen af nordfeltet har haft en sådan størrelse, at det har haft voldsom indfl ydelse 
på landets økonomi og prisudvikling. Figuren herunder illustrerer det hop, som priserne 
tog, da nordfeltet kom i produktion i 1996.

O ver førbare er faringer

Ras Laff an er et eksempel på et ekstremt greenfi eld projekt, hvor alle funktioner er etab-
leret fra bunden med henblik på at understøtte industrien. Denne type anlæg er set før 
i Grønland med f.eks. Thule Air Base og basen i Kangerlussuaq. Anlæg af denne type er 
meget arealkrævende, og derfor ikke umiddelbart egnede til den grønlandske topografi . 
Ligeledes er de afsondret fra nærliggende byer og bygder, og bidrager derved ikke til 
udviklingen af lokalsamfundet.

Qatars olie- og gasindustri er præget af, at man ikke anser olie og gas, som en faktor for 
beskæftigelse af den lokale befolkning, men i langt overvejende grad bemander indu-
strien med tilkaldt arbejdskraft. Man har tradition for, at både manuelle arbejdsopgaver 
og specialistopgaver løses af udlændinge - både fra Asien og fra USA og Europa. Da det 
er relativt billigt at anvende tilkaldt arbejdskraft i Qatar, kan man også gennemføre store 
dele af anlægsarbejder og vedligeholdelse på stedet, frem for at få alt leveret udefra. Det 
begrænsede befolkningsgrundlag i Grønland kan være baggrunden for, at man i et vist 
omfang også i en produktionsfase må basere aktivitet erne på tilkaldt arbejdskraft.21

21  2001 prisniveau, www.qsa.gov.qa. Stigningen i priser i 1997 afspejler direkte, at produktionen i North Field 

her var i gang.
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D E N  D A N S K E  O L I E I N D U S T R I
Den danske olie- og gasindustri er i lighed med den norske aff ødt af de store oliefund i 
Nordsøen ud for England og Holland i 1959. I 1962 fi k A.P. Møller Mærsk en eneretsbe-
villing til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen. Det førte til, at Dansk 
Undergrunds Consortium (DUC) bestående af A. P. Møller, Gulf Oil og Shell blev nedsat 
som støttefunktion til denne operation, og konsortiet gennemførte i 1960’erne en række 
undersøgelser på land og i Nordsøen. Den første boring i Nordsøen i 1966 førte til det 
første oliefund i Dan-feltet. Der blev i de følgende år gjort yderligere fund af olie- og gas-
forekomster, og hovedparten af de betydende forekomster er fundet af DUC i perioden 
1966-71. Felterne er alle lokaliseret i et område godt 200 km fra den jyske vestkyst, og 
det lykkedes aldrig at fi nde tilstrækkelige forekomster på land.22 

C A S E  4:  E S B J E R G

Lok a l o m rå d e t 

Esbjerg er en by på ca. 71.500 indbyggere beliggende i det sydvestlige Jylland ud mod 
Nordsøen. Det er den eneste større by på denne del af vestkysten og den eneste havn i 
området, der kan tage større fartøjer.

O l i e -  o g  g a s fo re ko m s t e r  ve d  E s b j e rg

Esbjerg er med beliggenheden ud mod Nordsøen orienteret direkte mod Danmarks 20 
olie- og gasfelter, hvoraf hovedparten drives af Mærsk som følge af en eneretsbevilling. 
Der er fundet såvel olie som gas i tilstrækkelige mængder til udvinding, og hovedparten 
er opdaget i sidste halvdel af 1960’erne.

Esbjergs udviklingshistorie

Byen har haft Danmarks største fi skerihavn, men efter nedgangen i fi skeriet i 1980’erne 
er den blevet hjemsted for Danmarks off shoreaktiviteter og for Off shore Center Dan-
mark.

Esbjergs udviklingshistorie kan opdeles i tre perioder:

- Basehavn for efterforskningen 1966-1978.

- Olieboom med etablering af en off shoresektor i byen 1979-1985.

- Konsolidering og udvikling af kompetenceklynge 1986-.

Efterforskningsfasen

DUC valgte Esbjerg som base i efterforskningen frem for Lemvig, og man lejede sig ind i 
en barak på havnen hos et lokalt fi rma. I efterforskningsfasen fungere Esbjerg som base-
havn, men byens virksomheder havde kun i ringe grad tilknytning til off shoreindustrien, 
idet det amerikanske Gulf, som var partner i DUC, var den erfarne spiller, der hentede 
udenlandsk ekspertise ind til eftersøgningen i Nordsøen. Gulfs danske hovedkvarter var 
placeret i København, og der var kun begrænset kontakt imellem olievirksomhederne og 
det lokale erhvervsliv i Esbjerg, der endnu ikke havde erfaringer med off shore. 

22  http://www.off shorecenter.dk/historisk-udvikling.asp og Den danske off shoresektor 1962-2007, udvikling, 

udfordringer og værdi af Off shore Center Danmark



226 K A P I T E L  9 :  S A M M E N L I G N E N D E  C A S E S

Etableringsfasen

I sommeren 1972 påbegyndte man off shoreproduktionen i det første danske olie- og 
gasfelt – Dan-feltet. Feltet har siden været det mest produktive (oliemæssigt) af de 
danske felter. Dan-feltet fi k karakter af prøvefelt for DUC, som løb ind i en række vanske-
ligheder i kridtgrunden under Nordsøen. Feltets produktion var derfor først oppe på det 
forventede niveau i 1979.

Etableringen var stadig præget af, at Gulf valgte sikre og erfarne underleverandører, og 
Esbjerg Brandskole var således blandt de få virksomheder, der valgte at udbyde service-
ydelser målrettet off horeindustrien, idet skolen i 1972 valgte at oprette specialkurser i 
brand og redning.

I 1974 trådte Gulf imidlertid ud af DUC, og Mærsk Olie og Gas overtog produktionen i 
Dan-feltet. Det gav øget fokus på opbygningen af danske kompetencer, og i årene heref-
ter blev selskaberne Maersk Drilling, Maersk Helicopters og Danbor Service dannet – alle 
med base i Esbjerg. Da Thyra- og Gorm-felterne skulle sættes i produktion i begyndelsen 
af 1980’erne, opfordrede Maersk de danske virksomheder til at indgå joint ventures med 
de udenlandske eksperter, hvilket resulterede i, at næsten halvdelen af ordrerne gik til 
danske fi rmaer, hvoraf mange var lokaliseret i Esbjerg-området. 

Etableringsfasen indebar et boom i off shoreindustrien, og i perioden 1979-85 blev den 
off shorerelaterede omsætning i regionen ni-doblet, beskæftigelsen steg fra 200 fuldtids-
stillinger til 1.100, og lufthavnen og havnen blev udbygget.23

Produktionsfasen

Efter de første erfaringer var gjort i Dan-, Gorm- og Thyra-felterne, gik Nordsøeventyret 
ind i en egentlig produktions- og udbygningsfase. I 1985 blev Mærsks eneretsaftale del-
vist ophævet, og siden er en række andre aktører kommet ind på felterne i Nordsøen.

Krisen i fi skeriet i midten af 1980’erne gav et incitament til at omstille produktionen 
blandt de lokale virksomheder i Esbjerg, og stadigt fl ere blev derved underleverandører 
til industrien, som voksede støt. I 1997 oprettede Aalborg Universitet en civilingeniørud-
dannelse i olie- og gasteknologi på universitetets fi lial i Esbjerg.

Fre mt i d s p e r s p e k t i ve r

Det forventes, at olie- og gasproduktionen i Nordsøen har nået sit højdepunkt i disse 
år, såfremt der ikke gøres nye fund. Den danske olie- og gasindustri har stærkt fokus på, 
at man konkurrerer på et globalt marked og dermed har en udfordring i forhold til at 
tiltrække kvalifi ceret arbejdskraft og samtidig holde omkostningerne nede24.

Afledte effekter

I 2000 udgjorde den off shorerelaterede omsætning i lokalområdet (daværende Ribe 
Amt) min. DKK 4,6 mia.  på årsbasis, hvilket er det dobbelte af egnens omsætning på 
turisme25.

I 2002 var antallet af ansatte mere end fordoblet siden etableringsfasen, og 2.800 men-

23  Den danske off shoresektor 1962-2007, udvikling, udfordringer og værdi af Off shore Center Danmark

24  Værdikædeanalyse af off shore olie- og gassektoren i Danmark, Oxford Research, 2010 s. 63

25  Afl edt eff ekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af off shoreaktiviteterne på Nordsøen, Fiskeri- og Søfartsmu-

seet/Center for Maritim og Regional Historie, 2002 s. 7.
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nesker havde deres job i off shoreindustrien. Yderligere 700 er ansat hos underleverandø-
rer. I dag genererer off shoreindustrien arbejde til ca. 1.300 fuldtidsstillinger i Esbjerg og 
omegn. 41 procent af underleverandørerne til off shore-industrien er små virksomheder 
med under ti ansatte, og hele 75 procent har under 50 ansatte. Hovedparten har off sho-
reområdet som en del af deres aktiviteter og er samtidig leverandør til andre brancher26. 

Erfaringerne fra Esbjerg viser27, at behovet for areal til underleverandørvirksomheder 
ændrer sig markant, alt efter hvilken fase området befi nder sig i. I efterforskningsfasen 
i 1970´erne gik underleverandørvirksomhederne i Esbjerg fra 50 ansatte i off shorerela-
terede stillinger i 1970 til 658 stillinger i 1979. Opbygningsfasen betød en fordobling 
til 1291stillinger i perioden 1980 til 1984. Herefter faldt antallet af ansatte igen brat, til 
kun 154 i perioden 1985 til 1990. I slutningen af 1990´erne var ca. 400 personer ansat i 
underleverandørvirksomheder. 42 procent af underleverandørvirksomhederne er stiftet 
i perioden 1980 til 1984. De kraftige udsving i arbejdsstyrken stiller krav om fl eksible 
arealer og bygninger, idet nogle funktioner kun er til stede i ganske få år.

I perioden 1963 til 2007 er der tilgået staten DKK 156 mia. i form af skatter, afgifter og ro-
yalties fra off shoreindustrien i Nordsøen28 - alene i 2009 kom der DKK 24,6 mia. ind. Hertil 
kommer, at Danmark fra 1997 har været selvforsynende med energi, hvilket har betydet 
en mindre import og opbygningen af et kompetenceområde, som danske virksomheder 
nu er begyndt at eksportere til udlandet.

O ver førbare er faringer

Esbjerg er et eksempel på et fi skersamfund, der har udviklet sig til at understøtte off s-
horeindustrien som supporthavn uden tung følgeindustri eller egentlig produktion på 
havnen. Dette scenarie vil være sandsynligt i Grønland, og derfor kan en del af Esbjergs 
erfaringer ifht. virksomhedstyper, internationale samarbejder og supplyfunktioner være 
nyttige. 

26  Værdikædeanalyse af off shore olie- og gassektoren i Danmark, Oxford Research, 2010 s. 16-17

27  Morten Hahn-Pedersen og Marit Jensen, Aftedt eff ekt i Esbjerg Kommune og Ribe Amt af off shoreaktivite-

terne på Nordsøen, 2002.

28  Den danske off shoresektor 1962-2007, udvikling, udfordringer og værdi af Off shore Center Danmark
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A N V E N D E L S E N  A F  I N T E R N A T I O N A L E 
E R F A R I N G E R 
Som nævnt i kapitlets indledning, så kan disse cases primært anvendes til illustration af 
en række udviklingstræk, som i et vist omfang også forventes i Grønland de kommende 
år. Det er dog også klart, at Grønland og Qaasuitsup Kommunia repræsenterer helt 
unikke forhold, som betyder, at internationale erfaringer ikke kan overføres fuldstændigt. 

Følgende erfaringer vurderes dog som relevante for en fremtidig udvikling af off shoreak-
tiviteterne i Qaasuitsup Kommunia: 

- Alle internationale erfaringer tyder på , at udefrakommende kompetencer er nødvendi-
ge i meget stort omfang i de første mange år af udviklingen af en off shoreindustri - især 
vedrørende efterforskning og udbygning af faciliteter.

- Anlæggelse af de direkte off shoreinstallationer, større havne- og terminalanlæg samt 
alle bore- og forsyningsaktiviteter gennemføres af store internationale koncerner i total-
entrepriser, men ofte med brug af lokale underleverandører - hvis de fi ndes, er kompe-
tente og konkurrencedygtige. 

- Især de norske erfaringer (som også er de mest veldokumenterede) viser, at store 
off shoreaktiviteter betyder vækst og udvikling i en række følgeerhverv, både råstofud-
vinding, relevant maskinindustri, forsyningsindustri, service, hotel- og restauration mv., 
men set over en længere periode er erhvervssammensætningen i eksempelvis Hammer-
fest ikke ændret dramatisk i perioden 1990 til 2008, hvor en stor del af udbygningen er 
fundet sted. 

- Til gengæld er det vurderingen i Norge, at uden udviklingen af off shoreaktiviterne ved 
Hammerfest ville grundlaget for opretholdelsen og udviklingen af bysamfundet ikke 
have været til stede i nær samme omfang. Befolkningstallet og den lokale økonomiske 
aktivitet er steget moderat, men uden off shoreaktiviteterne er det sandsynligt, at sam-
fundet havde været i tilbagegang, blandt andet som følge af tilbagegang i andre erhverv 
(fi skeri mv.). 

- Netop erfaringer med hensyn til erhvervssammensætning og befolkningsudvikling kan 
dog være vanskelige at overføre til grønlandske forhold, fordi samfundsstørrelsen og 
erhvervssammensætningen er anderledes.  

- De nævnte cases fortæller omfanget af de faciliteter, som anvendes til off shoreaktivi-
teter de forskellige steder. Der er mange lokale forhold, som har været afgørende for de 
konkrete faciliteter, arealbehov mv., men det kendetegner alle anlæg, at der har været 
tale om en trinvis udbygning, uden en bagvedliggende langsigtet plan for området. 
Man har fra start ikke haft sikker viden om aktivitetsomfanget og har derfor løst areal- og 
planmæssige udfordringer, efterhånden som de er opstået. Blandt andet derfor har man 
i Stavanger måttet fordele sig på fl ere forskellige havne omkring Stavanger. 

De udbyggede havne- og erhvervsområder, som anvendes af off shorerelaterede erhverv 
i de anvendte cases, er udtryk for varierede industriområder, som rummer både direkte 
off shorerelaterede erhverv (operatører og deres direkte underleverandører) og en lang 
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række afl edte erhverv inden for transport, maskinindustri, service, uddannelse, rådgiv-
ning mv. Der er en glidende overgang mellem off shorerelateret kernevirksomhed og de 
øvrige støttefunktioner. En række af de afl edte erhverv har ikke et funktionelt krav om at 
ligge nær de direkte off shorevirksomheder, men vil enten gerne være nær deres kunderv 
for at opretholde en stærk relation, eller fordi andre lokaliseringsmuligheder i byen ikke 
har været egnede, konkurrencedygtige mv. Arealforbruget i andre off shorehavne er der-
for ikke nødvendigvis udtryk for et behov, afl edt af funktionelle behov, men er opstået, 
fordi det var muligt og praktisk. I grønlandsk sammenhæng er det derfor ikke strengt 
nødvendigt, at alle funktioner skal lokaliseres i ét samlet område.



Upernavik
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A F S N I T T E T S  O P B Y G N I N G

Forventning om stigende aktivitetsniveau, men stor usikkerhed

Resultaterne af efterforskningen i 2011 og 2012 får stor betydning

Faktorer med betydning for den fremtidige udvikling

Operatørernes behov for infrastruktur

Efterforskningsfasen

Udbygningsfasen

Produktionsfasen

Øvrige eff ekter af olie- og gasaktiviteterne

Anbefalinger til områder

Solen kommer tilbage efter mørketiden
Holmsbakke, Ilulissat
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Ud for Qaasuitsup Kommunias kyst fi nder man cirka 80 % af alle de nuværende områder 
i havet rundt om Grønland, hvor der er givet tilladelser til olie- og gasefterforskning. De 
senere års stigende interesse for at gennemføre efterforskning i havområdet ud for kom-
munens kyst betyder, at man må forudse en stor efterforskningsaktivitet de kommende 
år. Det vil få betydning for kommunens infrastruktur på land.

F O R V E N T N I N G  O M  S T I G E N D E  A K T I V I T E T S N I V E AU, 

M E N  S TO R  U S I K K E R H E D

På længere sigt må det forudses, at der skal fi ndes bedre løsninger for den infrastruktur, 
som skal understøtte de fremtidige off shoreaktiviteter. Baggrunden for dette behov er 
følgende: 

Der må forventes en stigende efterforskningsaktivitet de kommende år. En lang række 
operatører med efterforskningstilladelser har ikke påbegyndt efterforskningsboringer 
endnu. Det forventes, at operatørerne skal gennemføre boringer i løbet af de kommende 
ti år. Det er ikke sikkert, at alle efterforskningstilladelser fører til prøveboringer, men det 
er sandsynligt, at minimum to og i teorien helt op til otte operatører kan være aktive på 
samme tid i havet ud for kommunen.

I løbet af ca. fem til seks år kan det forventes, at der skal gennemføres efterforsknings-
boringer i områder ud for den nordlige del af kommunens kyst. Det betyder, at der vil 
være behov for at benytte havnefaciliteter, fl yveplads og andre former for infrastruktur til 
efterforskning i den nordlige del af kommunen som følge af de store afstande til større 
byer længere sydpå. I området omkring Upernavik er der meget begrænsede havne-
faciliteter og oplagsmuligheder på nuværende tidspunkt, og der vil blive behov for at 
udpege nye områder, som operatørerne kan anvende.

Såfremt der gøres oliefund, som kan udnyttes kommercielt, i havområder ud for kommu-
nen, kan off shoreaktiviteterne og dermed også aktiviteter i land i kommunen bevæge 
sig ind i en helt ny fase. For det første vil det øge aktivitetsniveauet for efterforskningen 
ganske betydeligt, idet alle rettighedshavere vil undersøge muligheden for at gøre fund 
i deres respektive områder. For det andet vil operatørerne begynde at forberede en pro-
duktion. Det vil sige, at man begynder at etablere de anlæg, som skal bruges i produktio-
nen. Selvom der er stor usikkerhed om en fremtidig produktionsfase, er der behov for at 
være forberedt på en situation, som stiller krav til store arealer på permanent basis.

R E S U LTAT E R N E  A F  E F T E R F O R S K N I N G E N  I  2011 O G  20 1 2 

FÅ R  S TO R  B E T Y D N I N G

De egentlige efterforskningsboringer i havet ud for kommunen er på et meget tidligt 
stadium, og efterforskningen har endnu ikke ført til et egentligt gennembrud, som 
betyder, at man med sikkerhed kan forvente en markant stigning i aktivitetsniveauet de 
kommende år.

Sagt meget fi rkantet kan de nærmeste år forløbe på to forskellige måder:

1) I 2011 eller 2012 gøres der fund, som tegner lovende for den fremtidige efterforsk-
ning. I det tilfælde kan det forventes, at øvrige operatører med efterforskningstilladelser 



234 K A P I T E L  1 0 :  S A M M E N F A T N I N G

vil fremrykke deres efterforskning, og det samlede aktivitetsniveau på off shoreområdet 
vil øges kraftigt. 

2) De nuværende aktiviteter fører ikke til fund, som i tilstrækkelig grad viser klare tegn på 
lovende olieforekomster. I det tilfælde kan det forventes, at aktivitetsniveauet vil være 
begrænset de kommende år. Operatørerne vil nedprioritere efterforskning i området, 
og nogle operatører vil måske beslutte at opgive deres licens, hvis de ikke vurderer, at 
muligheden for kommercielle fund står mål med efterforskningsomkostningerne.

FA K TO R E R  M E D  B E T Y D N I N G  F O R  D E N  F R E M T I D I G E  U D -

V I K L I N G

Der er et stort potentiale for udvinding af olie og gas ud for Grønlands kyster, men der er 
samtidig mange ukendte faktorer, der kan være afgørende for, hvordan en fremtidig ud-
vinding vil ske, herunder primært hvor og hvor meget olie der fi ndes. Som konsekvens 
af at en overvejende del af felterne ligger ud for Qaasuitsup Kommunia, vil kommunen 
forventeligt få en væsentlig en rolle i den fremtidige udvikling.

Der er ingen sikre estimater for, hvor mange sæsoner hvert selskab forventes at gen-
nemføre efterforskningsboringer i området. Hvis efterforskningen hurtigt giver lovende 
resultater, vil man fortsætte efterforskningen fl ere sæsoner frem, og øvrige selskaber 
med licenser vil blive motiveret til at fremskynde deres aktiviteter. Råstofl oven1 fastlæg-
ger, at for kulbrinter meddeles tilladelse til efterforskning og udnyttelse for en periode 
på op til ti år eller, hvis særlige omstændigheder foreligger, for en periode på op til 16 år. 
En tilladelse kan forlænges med henblik på efterforskning med indtil tre år ad gangen.

Et sandsynligt udviklingsforløb vil være, at der ved et positivt scenarie kan være fi re 
til seks aktive operatører i havet ud for kommunen på én gang. Ved et mindre positivt 
scenarie kan to til tre operatører forventes at være aktive på én gang ud for kommunens 
kyst. Der kan dog også opstå en situation, hvor der slet ingen aktivitet er.

I det efterfølgende beskrives et par faktorer, som kan forventes at påvirke de fremtidige 
aktiviteter i Qaasuitsup Kommunia.

An d re  o l i e -  o g  g a s f u n d  p å  d e n  g rø n l a n d s ke  ve s t k yst

En anden vigtig faktor er den efterforskning, som har været i gang i fl ere år i områder syd 
for kommunen. Hvis denne efterforskning viser mere lovende resultater end efterforsk-
ningen i Disko Vest, må man forvente, at operatørerne vil rette større opmærksomhed 
mod disse områder, og man vil begynde at etablere forsyningsfaciliteter på land nær 
dette område. I det tilfælde er det sandsynligt, at en sådan basehavn vil være primær 
basehavn for off shorefaciliteter for hele den grønlandske vestkyst, hvilket vil reducere 
behovet for faciliteter i Qaasuitsup Kommunia.

Hvis der gøres fund mod syd, kan det dog også forventes at øge interessen for efter-
forskning ud for Qaasuitsup Kommunia. Det betyder altså, at Qaasuitsup Kommunia skal 
kunne håndtere en stor usikkerhed om det fremtidige aktivitetsniveau på off shoreområ-
det de kommende år.

1  Kilde: Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoff er og aktiviteter af betydning herfor
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S a m a r b e j d e  p å  t væ r s  a f  l a n d e g ræ n s e r

Olie- og gasbranchen er meget internationalt orienteret, og det stiller store krav til 
Grønland, men vil også give licenshaverne en række udfordringer, fordi de ikke vil kunne 
få alle de nødvendige leverancer og serviceydelser lokalt. Derfor vil licenshaverne og 
deres underleverandører se efter løsninger uden for Grønland. Flere af de selskaber, som 
vil være aktive i efterforskningsfasen, har mulighed for at benytte basefaciliteter uden for 
Grønland, eksempelvis i Skotland, Norge og Canada. Det betyder, at behovet for infra-
struktur i en overgangsfase i et vist omfang kan løses fra andre lande.

O P E R ATØ R E R N E S  B E H O V  F O R  I N F R A S T R U K T U R

I denne forundersøgelse er det afdækket, hvilke behov operatørerne på olie- og gasom-
rådet kan forventes at have med hensyn til arealer og infrastruktur i fremtiden. Afdæk-
ningen er baseret dels på operatørernes udsagn, dels på relevante erfaringer fra andre 
steder i verden. Desuden er COWIs egne erfaringer med olie- og gasindustrien blevet 
inddraget.

Behovet er analyseret for tre overordnede faser for udvikling af off shoreaktiviteter:

1. Efterforskningsfasen

2. Udbygningsfasen

3. Produktionsfasen.

Det er oplagt, at fase to og tre først kommer på tale, såfremt der faktisk gøres fund, som 
skal udnyttes kommercielt. Det betyder også, at det præcise omfang af de afl edte behov 
i udbygnings- og produktionsfasen er usikkert, på grund af det tidlige stadium af efter-
forskningen.

Der er også vigtigt at understrege, at opdelingen i faser er en principiel opdeling. I prak-
sis vil der være stort overlap mellem aktiviteter i faserne, idet lovende fund vil betyde 
yderligere efterforskning, samtidig med at man påbegynder udbygning og produktion.

E F T E R F O R S K N I N G S FA S E N

Generelt ønsker operatørerne at samle fl est mulige onshore-funktioner i én samlet ho-
vedforsyningsbase, fordi det giver den mest optimale drift af funktionerne. Kan det ikke 
lade sig gøre, kan det blive nødvendigt at benytte supplerende forsyningsbaser på andre 
lokaliteter og/eller anvende skibe/pramme til oplagsplads.

Operatørerne vil normalt ikke selv investere i faste anlæg i efterforskningsfasen, da deres 
grad af tilstedeværelse kan variere fra år til år, og fordi de generelt ikke ønsker at efter-
lade sig ”aftryk” i lokalsamfundet, når aktiviteterne på et tidspunkt ophører.

Krav til en hovedforsyningsbase: 

 Nærhed til de relevante licensområder for såvel sejlads som helikopterfl yvninger

 Nærhed til en havn med dybt vand og brede kajer samt mulighed for store 

udendørs oplagsarealer
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 Nærhed til en fl yveplads for fastvingede fl y. En heliport kan anvendes, men det 

reducerer basens anvendelighed

 Nærhed til virksomheder, som kan bistå med serviceydelser, reparation, 

forsyning mv.

 Nærhed til et bycenter med bymiljø, boliger, overnatningsfaciliteter, 

kontorfaciliteter, kommunikationsmuligheder etc.

Havnefaci l i teter

Der stilles krav om tilgængelig kajplads med minimum otte m vandybde, længst mulig 
isfri besejlingsperiode og mulighed for at udvide aktiviteterne i havnen. Der vil være 
behov for, at der kan ligge minimum to skibe af 90 m til kaj. Ligeledes foretrækkes hav-
nearealer, som er mulige at afspærre og sikre.

O p l a g s p l a d s

Arealbehovet til én operatør vil være ca. 10.000-20.000 m2. Arealbehovet pr. operatør vil 
være lidt mindre, når der er fl ere operatører på samme sted, på grund af stordriftsfordele 
og operatørernes samarbejde mv. Ved et meget stort aktivitetsniveau på seks samtidige 
operatører vurderes arealbehovet til ca. 60.000 m2 for Disko Vest-området, og ca. 50.000 
m2 for fem samtidige operatører for Baffi  n Bugten.

Fly ve plads

Udskiftning af mandskab til havs betyder, at der bliver behov for adgang til en fl yveplads 
for fastvingede fl y med tilhørende ventefaciliteter i tilknytning til hovedforsyningsbasen. 
Lufthavnen skal have en banelængde på minimum 799 m. Der skal være mulighed for på 
længere sigt at udvide lufthavnen til at kunne modtage større fl y. Der skal være mulig-
hed for at placere helikoptere i hangar.

For syn in g  –  vand,  ol ie  og affaldshåndtering

Vandbehovet i efterforskningsfasen er begrænset, men der skal være adgang til en stabil 
vandforsyning. l en efterforskningsfase vurderes operatørernes behov for vand at være 
3.000-4.000 m3 pr. sæson pr. operatør. Adgangen til vand kan skaff es fra den lokale forsy-
ning, i nærliggende vandsøer eller produceres ved hjælp af RO-anlæg.

Forbruget af brændstof til skibe (gasolie) er estimeret til 7.500 m3 pr. sæson pr. operatør. 
Dette er bl.a. baseret på forbruget i 2010 med én operatør. I de tilfælde, hvor det ikke er 
muligt for forsyningsskibene at hente olie på land, vil forsyningen ske off shore.

Der er behov for faciliteter til at modtage og sortere aff ald fra borerigge og skibe. Aff al-
det skal sorteres til forbrænding, deponering eller til afskibning til Danmark. 

B o l i g e r  o g  b e s k æ f t i g e l s e

Der vil kunne være behov for midlertidige boliger for op til mellem 270 og 365 personer 
i efterforskningsfasen i kommunen. Behovet for fl ere permanente boliger i efterforsk-
ningsfasen vil være meget lille.  
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Der ventes arbejdspladser for mellem 270 og 365 personer i efterforskningsfasen på 
sæsonbasis, primært hos operatørerne og deres direkte samarbejdspartnere. Antallet af 
permanente arbejdspladser som følge af efterforskningen vil være meget begrænset. 

U D BYG N I N G S FA S E N

Erfaringen fra andre lande siger, at udbygningsfasen vil tage udgangspunkt i den samme 
hovedforsyningsbase som efterforskningen, fordi der er stor sammenhæng mellem 
behovet for faciliteter i de to faser, og fordi fl ere af operatørerne vil være aktive i begge 
faser. Ved en udbygningsfase véd man, at der vil komme en efterfølgende produktions-
fase. Derfor vil der allerede i udbygningsfasen i et vist omfang ske en udvikling og vækst 
hos virksomheder, som servicerer operatørerne, bl.a. inden for transport og shipping, 
maskinværksteder og værfter, materieludlejning og forsyning. En meget stor del af akti-
viteterne vil dog fortsat blive gennemført af tilkaldte virksomheder og arbejdskraft.

Udbygningen vil også betyde øget efterspørgsel efter andre serviceydelser (indkvar-
tering, indkøb, rådgivning, uddannelse mv.). Og der vil være behov for at bygge eller 
anskaff e faciliteter til indkvartering af mandskab til udbygningen. Dette kan enten ske 
på land i midlertidig indkvartering eller på indkvarteringsskibe.

Havnefaci l i teter 

Der stilles krav om minimum otte m vanddybde og adgang til op til 600 m kaj. Der skal 
være mulighed for at udvide aktiviteterne i havnen på længere sigt. Ligeledes er der 
ønske om, at havnearealer kan afspærres og sikres. 

Olieterminal

Hvis der vælges en produktionsform for olie, som medfører behov for en olieterminal, 
vil behovet være yderligere 100.000 m2. En olieterminal kan om nødvendigt lokaliseres 
uafhængigt af forsyningsbasen. Der vil være krav om vanddybde på op til 18 m. 

O p l a g s p l a d s

Baseret på fl ere internationale erfaringer vurderes det, at der vil være behov for at 
udvikle samlede arealer svarende til ca. 200.000-400.000 m2 til en hovedforsyningsbase. 
Arealet behøver ikke at være klart fra udbygningens start, men kan udvikles løbende.

Fly veplads

Behovet for tilkaldte specialister og behovet udskiftning af mandskab til havs betyder, 
at der er behov for adgang til en fl yveplads for fastvingede fl y. Flyvepladsen bør kunne 
udvides til på lang sigt at håndtere internationale fl yvninger. Der skal være mulighed for 
at rumme et større helikopterselskab med hangarfaciliteter.

Forsyning –  vand,  ol ie  og affaldshåndtering

Vandbehovet i udbygningsfasen vurderes at være begrænset, bortset fra kortvarige 
spidsbelastninger. Ved ekstraordinært vandbehov kan vandet skaff es fra andre nærom-
råder med tankbåde eller ved at etablere RO-anlæg. Desuden kan det blive nødvendigt 
på længere sigt at udvide elforsyningen, ligesom der vil være behov for etablering af nye 
anlæg og procedurer for håndtering af aff ald. 
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B o l i g e r  o g  b e s k æ f t i g e l s e

Der vil kunne være behov for midlertidige boliger for op til ca. 1.000 personer i udbyg-
ningsfasen i kommunen. Behovet for fl ere permanente boliger i efterforskningsfasen vil 
være begrænset.  

Der ventes arbejdspladser for op til ca. 1.000 personer i udbygningsfasen. Antallet af per-
manente arbejdspladser, som følge af udbygningen vil kunne ske hos de eksisterende 
virksomheder og vil være af mindre omfang. 

P R O D U K T I O N S FA S E N

Betydningen af produktionsfasen afhænger af en række vigtige teknologiske valg. Det 
har relativt stor betydning, om man forventer at udnytte eventuelle gasforekomster, og 
om man forventer at føre oliefund i land til et terminalanlæg inden afskibning til videre-
behandling.

Flere centrale aktører har i forbindelse med interviews understreget, at de ikke forven-
ter, at man umiddelbart vil udnytte eventuelle gasfund, idet det vil være teknologisk 
vanskeligt og dyrt. På den baggrund er det tvivlsomt, at der etableres store anlæg til 
håndtering af gassen. Til gengæld er det mere åbent, om man vil foretrække at omlade 
olie til tankskibe fra fl ydende produktionsskibe til havs (FPSO), eller føre olien fra under-
vandsinstallationer (subsea) til land i rørledninger til en olieterminal, hvor olien stabilise-
res og afskibes.

Produktionsfasen vil i videst muligt omfang have udgangspunkt i samme lokalitet som 
de foregående to faser. En hovedforsyningsbase for produktionen vil dog også kunne 
suppleres med mindre forsyningsbaser.

Kravene til havnefunktioner vil være de samme som i udbygningsfasen, men det er 
vigtigt, at der er mulighed for at udvide arealer og havnefaciliteter. Det samlede behov 
skønnes til ca. 200.000-400.000 m2. Dertil kommer en eventuel olieterminal, hvor beho-
vet anslås til yderligere ca. 100.000 m2. En olieterminal kan om nødvendigt lokaliseres 
uafhængigt af forsyningsbasen.

I produktionsfasen vil der komme en stigende efterspørgsel på lokal arbejdskraft dér, 
hvor hovedforsyningsbasen er lokaliseret. Desuden kan lokale virksomheder forvente 
stigende efterspørgsel på serviceydelser inden for reparation og vedligehold, forsyning, 
transport, havneservice, overnatning mv.  Mange leverancer og serviceydelser vil dog 
også på længere sigt ske fra udlandet, og mange afl edte eff ekter (øget vækst og be-
skæftigelse) må forventes at fi nde sted uden for Grønland. På lokalt plan vil en vækst 
i arbejdspladser på eksempelvis 400 dog være en mærkbar stigning, og det vil derfor 
være vigtigt, at der er mulighed for byudvikling, fl ere off entlige servicetilbud mv., som 
en eventuelt befolkningsvækst vil efterspørge.

Denne forundersøgelse udpeger ikke egentlige greenfi eld-arealer til produktion af olie 
og gas. Det skyldes, at en eventuel placering af et produktionsanlæg vil afhænge af, hvor 
olien fi ndes, om det er rentabelt at udvinde den, afstanden til land og herunder om det 
er muligt at føre olien i land.
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B o l i g e r  o g  b e s k æ f t i g e l s e

Der vil fortsat være behov for midlertidige boliger for mellem 100 og 200 personer til 
fortsat efterforskning og udbygning. Behovet for fl ere permanente boliger i produktions-
fasen anslås til mellem 1.250 og 2.500.  

Der ventes midlertidige arbejdspladser for mellem 100 og 200 personer til fortsat efter-
forskning og udbygning.  Antallet af permanente arbejdspladser skønnes til mellem 500 
og 1.000.  

Ø V R I G E  E F F E K T E R  A F  O L I E -  O G  G A S A K T I V I T E T E R N E

Efterforskningsaktiviteter og efterfølgende udbygnings- og produktionsaktiviteter vil få 
betydning for lokal beskæftigelse og de lokale virksomheder.

I efterforskningsfasen vil der primært være tale om indirekte og afl edte eff ekter for 
arbejdskraften og lokale virksomheder. Den direkte efterforskningsaktivitet forventes 
primært varetaget af udenlandske virksomheder og deres medarbejdere. De indirekte ef-
fekter vil omhandle lokale virksomheders leverancer til operatørerne i form af transport, 
havneservice, forsyning, bevogtning, aff aldshåndtering, overnatningsfaciliteter mv. Disse 
aktiviteter har betydet øget omsætning mv. for de lokale virksomheder i 2010 og i 2011, 
men eff ekterne er dog kortvarige (to til fi remåneder). De afl edte eff ekter omhandler 
betydningen af den generelle økonomiske vækst (øget privat forbrug mv.), som skyldes 
øget indtjening hos virksomhederne og deres medarbejdere.

Ilulissat
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I en udbygningsfase må det forventes, at en stor del af de direkte anlægsarbejder vil 
blive gennemført af udenlandske virksomheder og med brug af en del udenlandsk 
arbejdskraft, fordi der vil være tale om levering og montage af specialiserede anlæg. 
Der vil dog også skulle udføres en lang række anlægsarbejder til nye havneanlæg, veje, 
oplagspladser, bygninger mv., som lokale virksomheder kan udføre, hvis de har kapacitet 
til det. Udbygningsfasen vil desuden medføre en lang række indirekte eff ekter i form af 
underleverancer (svarende til i efterforskningsfasen). Forskellen i forhold til efterforsk-
ningsfasen, er at omfanget vil være større og mindre sæsonbetonet.

I en produktionsfase vil der skabes mange fl ere permanente arbejdspladser, idet forsy-
ningsbase og anlæg til produktionen går over i driftsfasen. Det skaber et grundlag for 
større lokal beskæftigelse.  Undersøgelser  gennemført  i Hammerfest, Nordnorge, peger 
på forventede lokale arbejdspladser svarende til 170 personer direkte på anlægget og 
400-500 arbejdspladser i følgeindustri. Det skal understreges, at størrelsen af eff ekten 
blandt andet er afhængig af, om der anlægges terminalanlæg i land til håndtering af 
olie. I Hammerfest skyldes en stor del af beskæftigelsen det gasbehandlingsanlæg, som 
er etableret.

A N B E FA L I N G E R  T I L  O M R Å D E R

Et af resultaterne af denne forundersøgelse er, at der udpeges to områder, som har 
arealmæssigt potentiale til at kunne rumme en hovedforsyningsbase på op til 200.000 til 
400.000 m2. Området bør ligge i eller tæt ved et byområde, som kan tilbyde de funk-
tioner, som operatørerne efterspørger (se kapitlet om olie- og gasbranchens afl edte 
behov). Området skal kunne udvikles i etaper i takt med de behov, som operatørerne får. 

Ilulissat Isfj ord
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Første etape skal kunne anlægges med relativt begrænsede omkostninger for at redu-
cere risikoen for tabte investeringer.

Der vil formentlig være behov for supplerende forsyningsbaser langs kysten, afhængigt 
af operatørernes ønsker og resultaterne af de kommende års efterforskning. De supple-
rende forsyningsbaser skal dels kunne understøtte hovedforsyningsbasen i situationer 
med spidsbelastning, dels give mulighed for at servicere efterforskning og de efterføl-
gende faser langt fra hovedforsyningsbaserne.

Hovedforsyningsbaser

Forundersøgelsen peger på, at Aasiaat er den by, som bedst lever op til de behov, som 
operatørerne på off shoreområdet forventes at stille på både kort og langt sigt for be-
tjening af Disko Vest-området. Konkret anbefales det, at Tupilakøen, umiddelbart vest 
for Aasiaat by, udpeges som område for hovedforsyningsbasen. Øen har et meget stort 
arealpotentiale og kan rumme 400.000 m2, men området vil kunne udvides ganske bety-
deligt ud over dette. Tupilakøen skal dog undersøges nærmere for at afdække, hvordan 
udviklingen konkret kan gennemføres.

Det anbefales, at Upernavik udpeges som hovedforsyningsbase for Baffi  n Bugten. 
Det anbefales også, at der planlægges for udvikling af et område i den nordlige del af 
havnen (nord for det nye kajanlæg) samt i et område nord for havnen. Da arealmulig-
hederne er begrænsede i Upernavik, anbefales det, at man ved et eventuelt stigende 
arealbehov supplerer med oplagsmuligheder i Upernavik Kujalleq. På længere sigt kan 
der desuden ske udvikling på Akia Langø umiddelbart sydøst for Upernavik.

Supplerende forsyningsbaser

Forundersøgelsen peger på en række forskellige placeringsmuligheder for supplerende 
forsyningsbaser langs kommunens kyststrækning. Det anbefales, at en præcis udvæl-
gelse af disse områder afventer de kommende års efterforskningsaktiviteter, for at sikre 
den geografi sk mest relevante placering.

Det anbefales, at der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg for de anviste områ-
der, som muliggør, at der kan søges om arealtildelinger til områderne. På den måde vil 
kommunen kunne tilbyde arealer, når de efterspørges. Kommunen kan igangsætte en 
byggemodning af udvalgte områder, så disse er klar til sæsonen 2012.





11
L I T T E R A T U R L I S T E



244 K A P I T E L  1 1 :  L I T T E R A T U R L I S T E

Disko Bugten
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