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1 Ikke teknisk resumé
Grønlands Selvstyre (Naalakkersuisut) ønsker at forbedre landets trafikale infrastruktur. Herunder ønskes den nuværende lufthavn i Ilulissat udbygget.
Ilulissat Lufthavn er beliggende langs med kysten nord for Ilulissat by og vest for
fjeldet Akinnaq. Ilulissat by er beliggende ca. 2 km syd for lufthavnen. Lufthavnen
er anlagt i 1982 – 1984 og har en landingsbane, der er 845 meter lang og 30 meter bred.
Udvidelsen af lufthavnen omfatter etablering af en ny landingsbane på 2.200 meter samt en udvidelse af bredden til 45 meter. Derved vil flyvepladsen kunne klassificeres som en ”offentlig IMC-flyveplads”, som vil kunne benyttes af mellem- og
langdistancefly på oversøiske flyruter. Udover etablering af en ny landingsbane vil
der som en del af projektet blive etableret en række nye bygninger og anlæg,
parkeringspladser, samt ske udvidelse/etablering af den nødvendige infrastruktur.
Placeringen af Ilulissat Lufthavn fremgår af Figur 1.1.
Figur 1.1:
Oversigtskort som viser placeringen af Ilulissat Lufthavn.

1.1 Projektbeskrivelse
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn omfatter etablering af en ny landingsbane på
2.200 m med bredde på 45 m med tilhørende terminalområde. Indenfor terminalområdet vil der blive bygget terminalbygning, servicebygning, hangar og Ppladser. Nordøst for terminalområdet, vil tårnet blive bygget (Figur 1.2).
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Figur 1.2: Ilulissat Lufthavn,
med landingsbane og terminalområde, samt områder
hvor der bortsprænges fjeld
(lys blå skravering) og opfyldes (mørk blå skravering).

1.2 VVM og naturkonsekvensvurdering
Projektet er omfattet af omfattet af Selvstyrets bekendtgørelse om vurdering af
visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (BEK nr. 5 af
27/03/2013). De anlæg, der altid er VVM-pligtige, fremgår af VVMbekendtgørelsens bilag 1. Heraf fremgår start- og landingsbaner på mindst 2.100
meter, og etablering af landingsbanen i Ilulissat er derfor VVM-pligtig.
VVM-redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser og udarbejdes på baggrund af en godkendt plan ”terms
of reference”. Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og
indirekte virkninger på:
1.
2.
3.
4.
5.

menneskers brug af området, herunder potentielle sundhedsmæssige
påvirkninger
fauna og flora
jord, fjeld, is, vand, luft, klima og landskab
materielle goder
samspillet mellem nr. 1 – 4.
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Da udvidelse af lufthavnen i Ilulissat vurderes at være et større bygge- og anlægsarbejde, skal der i henhold til Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om
naturbeskyttelse gennemføres en naturkonsekvensvurdering af projektet. Denne
er indarbejdet i VVM-redegørelsen, som derfor vil opfylde kravene til omfang og
detaljeringsgrad i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og loven om naturbeskyttelse.

1.3 Metode til miljøvurderinger
De miljøforhold, der er beskrevet og behandlet i VVM-redegørelsen, er angivet i
Terms of Reference for projektet. De specifikke miljøforhold omfatter følgende:













Flora og fauna
Trafikale forhold
Støj og vibrationer
Luftforurening og emissioner
Ressourceforbrug
Affald og affaldshåndtering
Forurening af jord
Overfladevand og spildevand
Klimatiske forhold
Visuelle, landskabelige og rekreative forhold
Kulturhistoriske interesser
Socioøkonomiske forhold, materielle goder og sundhed.

Vurderingerne, som er indeholdt i VVM-redegørelsen, omfatter påvirkninger i anlægs- og driftsfasen for udvidelsen af Ilulissat Lufthavn. Vurderingerne er baseret
på oplysninger om projektet og aktiviteterne i anlægs- og driftsfasen. Vurderingerne af miljøpåvirkningerne er et udtryk for worst case – altså de værst tænkelige situationer. I detailprojekteringen af projektet, vil udformning og aktiviteter
blive fastlagt i detaljer, og miljøpåvirkningerne kan derfor vise sig at blive mindre
end vurderet i VVM-redegørelsen.
Metode til miljøvurderinger

Miljøvurderingerne er baseret på en metode, som identificerer og vurderer, om det
er sandsynligt, at der vil forekomme væsentlige virkninger på miljøet. Den samlede vurdering af påvirkningens betydning kategoriseres som enten omfattende,
moderat, mindre eller ubetydelig/uden påvirkning. Denne skala omfatter påvirkninger, der ikke er væsentlige (mindre eller ubetydelige/uden påvirkning) og væsentlige påvirkninger (omfattende). Moderate påvirkninger kan være enten væsentlige eller ikke væsentlige. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.
Vurderingsmetoden er en trinvis tilgang, der er udviklet til at:






Identificere potentielle miljøpåvirkninger som følge af projektet
Forudsige og kvantificere sandsynlige typer af påvirkninger
Vurdere potentielle påvirkningers væsentlighed
Foreslå passende afværgeforanstaltninger til at begrænse væsentlige påvirkninger, hvis det er muligt
Vurdere tilbageværende påvirkninger.

1.4 Miljøvurderinger
I de følgende afsnit gennemgås de væsentligste konklusioner på miljøvurderingerne for hvert af de specifikke miljøforhold.
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Flora og fauna
Grønlands flora og fauna er generelt præget af arter tilpasset kolde vintre og tykt
snedække.
Af de ca. 500 arter af karplanter i Grønland er der ved en besigtigelse i juli 2017
fundet ca. 50 arter inden for anlægsområdet. Disse er fundet i dværgbuskhede,
kær og fjeldmark. Der er ikke fundet sjældne eller sårbare plantearter indenfor
anlægsområdet.

Flora

Ved det nye anlæg vil der blive fjernet natur, hvor der skal bygges landingsbane
og bygninger. Bortsprængninger af fjeld kan betyde spredning af næringsstoffer
og støv, der lokalt kan ændre plantesammensætningen, således at der vil kunne
forekomme arter, som er mere kvælstoftolerante. Øget aktivitet i lufthavnen (flere
og/eller større fly) øger nedfaldet af kvælstof på jorden ved forbrænding af flybrændstof.
Samlet vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af floraen udover
det helt lokale miljø (hvor der bygges landingsbane og bygninger).
Fauna

De nærmeste fuglekolonier, yngleområder for rovfugle eller andre sårbare fugleområder er beliggende mere end 16 km fra lufthavnen. I anlægsområdet ses snespurv, stenpikker, odinshane, laplandsværling og ravn, hvoraf ingen er sjældne
eller sårbare. Anlægsområdet er potentielt levested for polarræv og arktisk snehare, der begge er almindelige i landet. Ingen af disse arter blev registreret ved
besigtigelsen i 2017.
Det nye anlæg betyder, at der fjernes levesteder for dyrearter, og at der sker
forstyrrelser pga. støj fra bortsprængninger, arbejdsmaskiner og trafik. Samtidig
vil driften af lufthavnen betyde øget støj og trafik. Det vurderes, at dyr hurtigt
vænner sig til nye niveauer af støj tæt på lufthavnen. Øget trafik til og fra lufthavnen kan betyde yderligere risiko for trafikdrab, men da antallet af dyr, der kan
påvirkes af dette, er begrænset, vurderes det, at der ikke sker en påvirkning af
bestandene.
Samet vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af faunen ved gennemførelse af projektet.

1.4.2

Trafikale forhold
Adgangsvejen (Mittarfimmut Aqqutaa) mellem Ilulissat centrum og Ilulissat Lufthavn, er en smal tosporet vej, hvilket gør det besværligt for to biler at passere
hinanden. Der er ingen trafikafviklingsproblemer i Ilulissat i dag. I Ilulissat centrum er det trafikale knudepunkt T-krydset Fredericia Aqq./ Kussangajaannguaq/
Mittarfimmut Aqqutaaaq.

Trafik i anlægsfasen

I anlægsfasen vil der blive kørt en større mængde byggematerialer til projektområdet. Byggematerialerne sejles ind til Ilulissat, hvorefter de køres til lufthavnen.
Der vil i anlægsfasen køre ca. to lastbiler i spidstimen, og dette vil ikke medføre
trafikafviklingsproblemer. Der vil være få gener i forbindelse med anlægsfasen.
Desuden vil der være kørsel fra det mandskab, der arbejder på anlæggelsen af
lufthavnen. Det antages, at der vil være tale om ca. 100 bilture om dagen. Samlet
set vurderes påvirkningen på trafikken i anlægsfasen i Ilulissat at være mindre.

Trafik i driftsfasen

Når lufthavnen er i drift, vil antallet af biler stige. Der vil i gennemsnit ankomme
350 passagerer om dagen i højsæsonen, hvilket forventes at svare til 22 køretøjer
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i spidstimen. Den eksisterende vej mellem Ilulissat centrum og lufthavnen vil blive
udvidet i forbindelse med projektet, og den øgede trafik i driftsfasen vurderes at
medføre en ubetydelig påvirkning på trafikforholdene.

1.4.3

Støj og vibrationer
Lufthavnen og projektområdet er beliggende tæt på kysten, for foden af et højere
liggende fjeldområde. Områderne omkring lufthavnen omfatter blandt andet Hollænderhavnen mod syd, der er udlagt til havn, hoteller med videre. Nordøst for
lufthavnen ligger et område med sommerhuse/fritidshytter, der ikke har status af
helårsbeboelse.

Støj i anlægsfasen

I anlægsfasen vil der kunne forekomme støj fra anlægsaktiviteter i døgnets 24
timer og på alle af ugens 7 dage. De aktiviteter, der kan have betydning for støj
omfatter blandt andet udgravning af jord, anlægsarbejder med entreprenørmaskiner samt byggearbejder. Derudover vil der forekomme en del støj fra sprængning
af fjeld og støj fra nedknusning, sortering og dozing af sprængsten. Samtlige aktiviteter vil kunne forgå igennem hele døgnet og på alle ugedage. De mest støjende
anlægsarbejder vil foregå over en periode på ca. 2½ år, med pause i vintermånederne og i stor afstand fra helårsboliger. Der vurderes at være tale om en mindre
miljøpåvirkning. Dog vil der for hytteområdet omkring lufthavnen kunne forekomme overskridelser af de vejledende støjgrænser i natperioden, når der forekommer
aktivitet med nedknusning, dozing og indbygning af sten på den nye landingsbane.
Der vil, når disse aktiviteter foregår, i natperioden være tale en moderat – væsentlig påvirkning. Det vil ikke være muligt at lave afbødende foranstaltninger i
form af afskærmning eller lignede. Da der arbejdes på en lufthavn, der samtidig
skal være i drift, vil det heller ikke være muligt at udelukke anlægsaktiviteter i
natperioden.
Anlægsarbejdet kan lokalt give anledning til vibrationer i omgivelserne. Dette vil
specielt kunne ske i forbindelse med sprængning. Vibrationer udbreder sig stort
set ikke gennem fjeld, og det vurderes, at der vil være tale om en ubetydelig påvirkning.
Trafikstøj er støj fra kørsel på offentlig vej. Der vil i anlægsfasen være trafik til og
fra lufthavnen i forbindelse med transport af materialer og mandskab. Den største
mængde materiale, der anvendes, er sprængsten, som sprænges indenfor projektområdet, og transport af disse vil derfor ikke give anledning til trafikstøj af
betydning. Der vurderes at være tale om en ubetydelig påvirkning, da der vil være
tale om relativt få biler, der passerer et område uden boliger og over en relativt
kort periode.

Støj i driftsfasen

I driftsfasen vil der forekomme støj fra starter og landinger af fly, samt støj fra
terminalaktiviteter. Ved udvidelsen af lufthavnen sker der ca. en fordobling af
passagerantallet, hvilket vil medføre cirka en fordobling af støjen (3 dB). Ændringerne af flytyper, afgangstidspunkter, ind- og udflyvningszoner giver ligeledes
ændringer i støjudbredelsen i forhold til de nuværende forhold. Både den eksisterende og den nye lufthavn vil dog overholde grænseværdierne med stor margin i
Ilulissat. Kun ved fly i natperioden med start mod syd vil der kunne forekomme
overskridelser af den vejledende støjgrænse for maksimalniveauet om natten,
primært i området ved Hollænderhavnen. Det er dog meget sjældent at der vil
være behov for dette og det vil typisk foregå ca. 1 gang pr. uge i højsæsonen,
hvoraf kun ca. hvert 5 fly vil starte mod syd. Ved hytteområdet tæt på lufthavnen
vil der være mindre overskridelser af de vejledende støjgrænser.
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Støjen fra terminalaktiviteterne vil overholde støjgrænserne ved boliger i Ilulissat
med stor margin. Ved Hollænderhavnen (C19) ligger støjbidraget i natperioden på
ca. 40 dB(A), og her overholdes den vejledende støjgrænse i natperioden lige
akkurat. I aften og dagperioden overholdes støjgrænserne med stor margin ved
Hollænderhavnen. Ved Hytteområdet vil de vejledende støjgrænser kunne overskrides i aften- og natperioden, i de tilfælde, hvor der forekommer snerydning.
I de ganske få tilfælde, hvor der vil være behov for motorafprøvninger vil støjbidraget være noget større end for de øvrige terminalaktiviteter. Da der kun vil være tale om makismalt 5-10 gange pr. år vurderes dette ikke at give en væsentlig
miljøpåvirkning. Samlet set vurderes støjen fra terminalaktiviteterne at give en
mindre miljøpåvirkning, dog vil støjen fra terminalaktiviteterne ved hytteområdet
være en moderat – væsentlig påvirkning i de perioder, hvor der forekommer snerydning i aften- og natperioden.
Transport til og fra lufthavnen sker med tilslutning til det overordnede vejnet i
området. I forhold til i dag er det estimeret, at der i 2031 vil være en fordobling af
støjbidraget fra vejtrafikken. Der vil således kunne forventes en forøgelse af støjen
fra vejtrafik med ca. 3 dB(A). Der er dog stadig tale om en relativ beskeden trafikmængde på vejnettet på nogle få hundrede biler pr. dag. Trafikstøjen i driftsfasen vurderes derfor ikke at give anledning til støjgener.

1.4.4
Emissioner i anlægsfasen

Luftforurening og emissioner
I anlægsfasen vil der være en udledning af forurenende stoffer til luften fra de
maskiner, der bliver brugt til udvidelsen af lufthavnen. Desuden vil der være energiforbrug og emissioner af forurenede stoffer ved fremstilling af de materialer, der
skal anvendes til udvidelsen af lufthavnen, samt ved transport af materialerne
frem til byggepladsen. Udledningen af forurenende stoffer til luften i anlægsfasen
vurderes samlet set at være begrænset, og miljøpåvirkningen vurderes at være
ubetydelig.
Der vil ske emissioner til luften fra sprængninger af fjeld, da det anvendte
sprængstof forventes at bestå af ca. 30 % kvælstof. Efter en eksplosion vil der
forekomme vand, kuldioxid og frit luftformigt kvælstof. Alle disse stoffer findes i
store mængder i atmosfæren, og vil ikke medføre lokale miljøpåvirkninger.
Sprængningerne kan også medføre støv i omgivelserne. Mængden og spredningen
af støv afhænger af vindretning og gennemførelse af sprængningerne. I det videre
arbejde med projektering af udvidelsen af Ilulissat Lufthavn bør der tages hensyn
til disse forhold, så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne undgås.
Mens anlægsarbejderne er i gang, er der også risiko for støvspredning til omgivelserne. Brug af vandvogne kan forhindre luftbåret støv i at spredes i området i
tørre perioder.

Emissioner i driftsfasen fra
øget flytrafik

Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vil medføre en stigning i antallet af flyoperationer
og passagerer, hvilket også vil medføre en stigning i udledningen af forurenede
stoffer til luften. Det vil være emissioner fra fly, der vil give langt den største
emission. De fly, der fremadrettet forventes at bruge lufthavnen, vil være større
fly end i dag, men da hvert fly kan have flere passagerer, vurderes det ikke at
medføre væsentligt negative ændringer. De senere år er der desuden sket en optimering og forbedring af flymotorernes forbrænding og dermed en reduktion af
udstødningsgasser. Flybrændstof tegner sig for godt 25-30 % af et luftfartselskabs
driftsomkostninger, så branchen har naturligt fokus på operative tiltag, der kan
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reducere brændstofforbruget. En reduktion af brændstofforbruget vil også mindske
udledningen af forurenende stoffer til luften.

1.4.5

Ressourceforbrug
I forbindelse med udvidelsen af Ilulissat Lufthavn skal der anvendes en stor
mængde ressourcer. De væsentligste ressourcer i anlægsfasen vil udgøres af bortsprængt fjeld, beton, grus, stål, træ, glas og asfalt. Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn er et forholdsvist stort anlægsarbejde på regionalt plan og vil udgøre en væsentlig andel af Grønlands samlede byggeaktivitet. Det vurderes dog, at det forventede forbrug af ressourcer vil være af mindre betydning for miljøet.
Frem mod 2051 forventes at ske en stigning i flyoperationer, som vil være proportional med antallet af afrejsende passagerer. Stigningen i flyoperationer vil medføre en stigning i forbruget af flybrændstof, men da flyselskaberne kontinuerligt
arbejder med at nedbringe flybrændstofforbruget, forventes der ikke at være tale
om en proportional stigning. Den aktuelle stigning i flybrændstofforbrug er ikke
estimeret, da dette afhænger af blandt andet flytype, vægt og destination og dermed er vanskeligt at forudse.

Udvidelse af lufthavnen vil
medføre en stigning i forbruget af brændstoffer og olieprodukter

1.4.6

Udvidelsen af lufthavnen vil i driftsfasen medføre en stigning i forbruget af brændstof og olieprodukter i forbindelse med drift, service og vedligehold af lufthavnens
driftsmateriel. Stigningen vurderes at være af en mindre størrelsesorden, da flere
af de brændstofforbrugende aktiviteter er uafhængige af antal flyoperationer og
passagerantal. Den største stigning i brændstofforbrug forventes at stamme fra
anvendelse af tankbiler til glatførebekæmpelse og afisningsmidler. Ligeledes vil
forbruget af produkter til glatførebekæmpelse og afisningsmidler til afisning af fly
stige som følge af udvidelsen af lufthavnen. Forbruget vil være afhængig af den
enkelte vinters temperatur og vejr, og der kan være store forskelle fra år til år.
Det øgede forbrug af produkter forventes ikke at kunne reduceres, da disse midler
anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.

Affald og affaldshåndtering
Den nuværende affaldshåndtering i Ilulissat Lufthavns foretages i overensstemmelse med de gældende regulativer for affaldshåndtering i Qaasuitsup Kommunia.
I anlægsperioden vil der forekomme affald i form af blandt andet ødelagte byggematerialer, spild og emballage. Såfremt der gennemføres korrekt affaldssortering i
anlægsperioden vil der forventeligt være et genbrugs- og genanvendelsespotentiale på ca. 50-75 %, samt en andel, der kan sendes til forbrænding. Andelen af
affald, der skal deponeres, vurderes at være mellem 25-40 %. Der vurderes ikke
at være væsentlige mængder af bygge- og anlægsaffald fra etableringen af den
nye landingsbane, da dette hovedsageligt udgøres af materialer (skærver, grusog stenmaterialer og asfalt), der vil kunne genbruges lokalt. Samlet set vurderes
der, at være tale om en mindre miljøpåvirkning.

Byggematerialer kan indeholde miljøfarlige stoffer og skal
derfor håndteres forsvarligt

Der er risiko for at de byggematerialer, der anvendes i anlægsfasen, indeholder
miljøfarlige stoffer. Det skal derfor sikres, at der ikke sker påvirkning af miljøet
ved at foretage korrekt affaldshåndering og sikre, at omgivelserne ikke udsættes
for spredning af forurening fra arbejdsprocesser. Kommunens affaldsregulativ
foreskriver, at affaldet skal kildesorteres og kunne henføres til en konkret affaldskategori. Affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, transporteres til modtagestationen med henblik på forbrænding på Forbrændingsanlægget, deponi på
Dumpen eller specialbehandling i Danmark.
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Udvidelse af lufthavnen vil i driftsfasen medføre, at affaldsmængden øges nogenlunde proportionalt med antal passagerer, men idet affald vil blive indsamlet og
håndteret i henhold til det gældende affaldsregulativer, vurderes de øgede mængder affald ikke at medføre en væsentlig forøgelse af miljøbelastningen. Samlet set
vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning.

1.4.7

Forurening af jord
Området for den nye landingsbane ligger parallelforskudt mod nordvest i forhold til
den eksisterende landingsbane. Der er ikke registreret aktiviteter i området, der
kan have medført jordforurening, og det vurderes derfor ikke, at der er jordforurening inden for det nye areal, der tages i brug.

Jordforurening kan ske som
følge af spild af olieprodukter
I anlægs- og driftsfasen

Forurening af jord vil i anlægsfasen primært kunne ske som følge af spild af olieprodukter. Ved oliespild på jorden kan der opstå en risiko for kontakt med forurenet jord for mennesker. Ligeledes kan vegetation i området tage skade, enten ved
direkte kontakt mellem olie og vegetation på overfladen, eller hvis olien får lov til
at trænge ned i jorden til planternes rødder.
I forbindelse med anlægsfasen vil olieprodukter og ANFO blive opbevaret i henhold
til gældende lovgivning, således at risikoen for spild minimeres. Hvis der sker spild
af olieprodukter og nitrogen, vil det blive opsamlet. Det vurderes, at påvirkningen
af forurening af jord er ubetydelig.
I driftsfasen vil der være risiko for spild i forbindelse med opbevaring og håndtering af olieprodukter samt i forbindelse med tankning af fly. En stor del af lufthavnsområdet vil dog være befæstet, og opbevaring, håndtering og brug af olieprodukter vil ske på befæstede områder. Ved større spild vil beredskabet normalt
blive indsat til at samle op. Det vurderes derfor, at der er en meget begrænset
risiko for at større oliespild vil medføre jordforurening.
De produkter, der anvendes på landingsbaner og på flyenes standpladser, indeholder stoffet urea, som er meget kvælstofholdigt. Urea er vandopløseligt, og idet
transporten af produktet er vandbaseret uden nævneværdig vedhæftning til jordpartikler, vurderes det ikke at give anledning til jordforurening.

1.4.8

Overfladevand og spildevand
Der findes enkelte mindre søer inden for projektområdet, og nogle af disse vil blive
fyldt helt eller delvist op som en del af projektet. Ligeledes skal der som en del af
projektet ske opfyldning i to mindre bugter.
Afledning fra den eksisterende lufthavn i Ilulissat sker til Diskobugten. Lufthavnen
ligger langt fra spærrezonen for de søer, der bruges til drikkevandsforsyning, og
da afledning fra lufthavnen fortsat forventes at ske til havet, vurderes der ikke at
kunne ske forurening af drikkevand.
De sprængstoffer, der skal anvendes i anlægsfasen indeholder kvælstof-saltene
nitrat og ammoniak. Begge salte er meget vandopløselige, hvorfor de vil udvaskes
til omgivelserne, hvis de tilføres vand. En del af ammoniakken vil dog afdampe
som en gas og opløses i luften, men den resterende mængde kvælstof vil opløses i
vand i området. Med afledning til Diskobugten, hvor der er god vandudskiftning,
forventes det ikke, at udledning af kvælstof vil medføre algeopblomstring og iltsvind.
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Brugen af produkter til glatførebekæmpelse, der indeholder det kvælstofholdige
urea, kan potentielt påvirke vandmiljøet. For at mindske belastningen af overfladevand på land, er det mest hensigtsmæssigt, at sne, der kan indeholde rester af
produkter til glatførebekæmpelse, lægges af til afsmeltning på skråninger, som
afvander ud mod Diskobugten.
Det øgede antal passager i driftsfasen vil medføre en øget mængde spildevand.
Spildevand fra tårnservice og terminalbygninger vil blive ledt til to samletanke og
påregnes kørt bort via den kommunale tømningsordning.

1.4.9

Klimatiske forhold
Udvidelse og drift af lufthavnen i Ilulissat kan potentielt påvirke klimaet som følge
af et øget energi-, brændstof- og sprængstofforbrug. Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn er derfor vurderet i forhold til påvirkning af det globale klima både i anlægsog i driftsfasen.
Påvirkningen opgøres i CO2-ækvivalenter (CO2-e), der primært har betydning i et
globalt perspektiv. CO2-e bruges beregningsmæssigt for at kunne opgøre udledning fra forskellige drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning med
tilhørende risiko for klimaforandringer.

Påvirkning af klimaet i anlægsfasen

Potentielle klimaeffekter som følge af aktiviteter i anlægsfasen kommer primært
fra sprængstof til bortsprængning af fjeld. Der er dog tale om almindelige anlægsarbejder, som ikke adskiller sig fra etablering af lignende anlæg andre steder med
fjeld, og størrelsen af CO2-e udledningen er som forventet ved udvidelse af større
anlæg. I 2015 var energiforbruget i grønlandske husstande i gennemsnit 101 GJ,
hvilket svarer til, at hver grønlandsk husstand udledte 6,1 ton CO2-e i 2015. Den
samlede udledning af CO2 ved sprængninger i anlægsfasen svarer til CO2udledningen fra omtrent 83 grønlandske husstande. Det vurderes samlet set, at
påvirkningen af klimaet i anlægsfasen er ubetydelig.

Påvirkning af klimaet i driftsfasen

I driftsfasen vil udledningen af CO2 stige som følge af ændringen i flytyper og antal
flyvninger til og fra lufthavnen. Luftfarten har dog løbende fokus på at iværksætte
tiltag, der reducerer CO2-udledningen. Disse tiltag omfatter eksempelvis mere
direkte flyruter, mere effektiv ruteplanlægning, reduceret vægt om bord, reduceret anvendelse af motorer på jorden, grønne starter og landinger og hyppig rengøring af flymotorer. Alle nævnte tiltag bidrager til højere effektivitet, og dermed
lavere emissioner og en reduceret udledning af CO2. Påvirkningen af klimaet vurderes derfor samlet set at være mindre, da udledningen vil være lille set i relation
til både den globale udledning og den samlede grønlandske udledning.

1.4.10

Visuelle og rekreative forhold
Lufthavnen er placeret nord for Ilulissat mellem langstrakte fjelde og parallelt med
en bugtet kystlinje. Lufthavnsområdet er præget af tekniske installationer og bygninger med tilknytning til lufthavnen. Landskabet er i dag karakteriseret som et
naturpræget fjeldlandskab.
Der findes flere rekreative muligheder nær og i projektområdet i form af vandreruter, slædespor og hytter. Mere populære destinationer for rekreative aktiviteter
ligger syd for Ilulissat i forbindelse med UNESCO Isfjord. Øst for projektområdet
ligger et slædespor og nord for området findes et hytteområde, hvor flere hytter er
etableret. Disse bruges af lokale til weekend- og ferieophold, især i forbindelse
med fiskeri i området.
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Påvirkning af visuelle forhold

I anlægsfasen vil der ske både en fysisk og visuel påvirkning af landskabet nær
Ilulissat Lufthavn. Den visuelle påvirkning i anlægsfasen vil komme fra anlægsarbejdet i projektområdet og vil påvirke hele det omkringliggende landskab. Kraner/maskiner og belysning vil være synligt fra hele projektområdet på grund af
den åbne karakter. Den visuelle påvirkning vil være størst tættest på anlægsområdet, da anlægsarbejdet vil have en større skala lokalt og have en større visuel
uro. Også arbejdskørsel til og fra området vil bidrage til den visuelle påvirkning i
nærområdet. Den visuelle påvirkning af landskabet vil især påvirke landskabets
oplevelsesværdi, og påvirkningen vurderes at være moderat i den nordlige, østlige
og vestlige del af landskabet.

3D-visualiseringer anvendes
til at vise de landskabelige
påvirkninger af projektet

For at vurdere den visuelle påvirkning i driftsfasen er der udarbejdet en række 3Dvisualiseringer. Disse visualiseringer kombinerer fotos af eksisterende forhold med
en 3D-visualisering af fremtidige forhold. Der er taget fotos fra otte fotostandpunkter i og omkring Ilulissat fra relevante positioner. Fotostandpunkterne for
visualiseringerne er udvalgt på baggrund af offentligt tilgængelige punkter, hvor
folk bevæger sig, og med fokus på at vise projektet fra så mange vinkler som
muligt. Planen for fotostandpunkterne er udarbejdet sammen med Kalaallit Airports og Qaasuitsup Kommune, og de endelige fotostandpunkter er placeret i forbindelse med markarbejdet. Et eksempel på fotos af de eksisterende forhold og de
fremtidige forhold fremgår af henholdsvis Figur 1.3 og Figur 1.4.

Figur 1.3:
Eksisterende forhold set vest
fra lufthavnen mod nord, hvor
fjeldet og det varierende
terræn skaber afgrænsninger
og muligheder for udsigter.
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Figur 1.4:
Fremtidige forhold set vest fra
lufthavnen mod nord. Visualiseringen viser en væsentlig
terrænændring i horisonten
og bag de nye anlæg.

Den visuelle påvirkning som følge af projektet vurderes som værende moderat i
området nord for Ilulissat by. Områdets visuelle udtryk samt kystlinjen ændrer sig
i høj grad, da store mængder af fjeld bliver bortsprængt, og en del af kystlinjen
opfyldt. I området i Ilulissat by og længere mod syd ved UNESCO Isfjord vurderes
lufthavnens landingsbane at påvirke landskabsbilledet i mindre grad, da bebyggelse, tekniske anlæg og terræn kan svække udsigten til lufthavnen. På toppen af
stien på kanten af UNESCO området, vil lufthavnen være skjult, men på toppen af
trappen bag Pisiffik er en del af lufthavnen synlig, og horisonten, hvor fjeld bliver
bortsprængt, vurderes at blive påvirket i mindre grad.
Det er af afgørende betydning for landskabet, at de eksisterende landskabstræk
fra fjeldet bruges aktivt både i elementer og strukturer som fundamentet og de
omkringliggende flader for landingsbanen. Det vil medvirke til, at fjeldet som landskabsbillede forbliver det visuelle udtryks hovedtræk. Det er ligeledes af betydning, at anlæggene knyttet til lufthavnen bliver placeret så lavt i terrænet som
muligt.
Påvirkning af rekreative forhold

De rekreative forhold vil i anlægsfasen blive påvirket af projektområdet, når bygnings- og sprængningsarbejdet bliver igangsat. Området vil få status af byggeplads med begrænset eller ingen offentlig adgang og diverse spor og stier vil ligeledes blive afspærret eller omlagt. Samtidig vil hytter i den vestlige/nordvestlige
del af området blive fjernet i forbindelse med projektet.
I driftsfasen vurderes påvirkningen af de rekreative forhold inden for området at
være moderat. Slædespor og vandrerute vil blive omlagt øst for lufthavnen og
flere hytter vest/nordvest for lufthavnen bliver fjernet. Områdets karakter vil ændre sig fra et fjeldlandskab, med en lille påvirkning fra lufthavn og mindre fly, til et
landskab, hvor fly og landingsbane vil påvirke landskabet i højere grad end i dag.
Påvirkningen af rekreative forhold i driftsfasen vurderes samlet set som moderat.
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Kulturhistoriske interesser
Der er registreret 17 strukturer, hvoraf en del er fredede i henhold til Inatusisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder. Strukturerne består af køddepoter, rævefælder samt humane grave.
På baggrund af resultaterne fra den arkæologiske besigtigelse skal der foretages
en arkæologisk undersøgelse af de pågældende fortidsminder før anlægsarbejdet
påbegyndes.

1.4.12

Socioøkonomiske forhold, sundhed samt materielle goder
Ilulissat er et velbesøgte turistmål i dag, og turistsektoren oplever høj vækst i
disse år. En udvidelse af lufthavnen vil medføre et yderligere pres på byens turistsektor. Der er generelt meget høj belægning på byens hoteller i sommermånederne, og mange turoperatører melder fuldt booket i højsæsonen. Ilulissat er desuden
en stor mødedestination, som tiltrækker mange grønlandske og internationale
arrangementer og konferencer.
Ved at anlægge en længere landingsbane i Ilulissat, vil det blive muligt at lande
med større flytyper i fremtiden. Der vil eksempelvis være mulighed for atlantflyvninger fra f.eks. København direkte til Ilulissat, i stedet for at flyve via Kangerlussuaq, hvilket er situationen i dag. Dette vil gøre Ilulissat til et mere tilgængeligt
turistmål end i dag, ligesom rejsende til og fra Ilulissat vil kunne spare rejsetid og
få reduceret rejseomkostningerne.

Påvirkning af jobmarked,
erhvervsliv og materielle
goder.

Projektet vil have en række påvirkninger på jobmarkedet og erhvervslivet, både i
og uden for Ilulissat. I anlægsfasen vil projektet betyde et øget antal jobs i byggeog anlægssektoren. Dette vil medføre en positiv påvirkning for befolkningen i Ilulissat, og en beskeden påvirkning uden for området, da nogle af jobbene forventeligt skal rekrutteres fra andre steder end Ilulissat.
I driftsfasen skyldes projektets erhvervs- og jobmæssige vækstpotentiale dels de
direkte effekter som følge af, at lufthavnen bliver større end i dag. Dette omfatter
blandt andet, at der vil være flere ansatte og flere passagerer end i dag, hvilket vil
betyde, at der er potentiale for at øge omsætningen. Dels vil det øgede antal besøgende til Ilulissat give en række fordele for det øvrige erhvervsliv. Især forventes en stigning i antallet af ferieturister, som vil besøge byen og området omkring
Ilulissat Isfjord. Dette vil medføre en positiv påvirkning af især turistsektoren og
det tilknyttede serviceerhverv i Ilulissat. Ligeledes vil der være en positiv påvirkning på øvrige jobmarked og erhvervsliv som konsekvens af billigere og kortere
internationale rejser, ligesom virksomheder i området på sigt får bedre/hurtigere
adgang til internationale varer. Der er desuden risiko for, at byer/bygder udenfor
Ilulissat får ændret frekvenser og priser på andre indenrigsruter.

Påvirkning af menneskers
sundhed.

Menneskers sundhed kan potentielt blive påvirket af støj eller luftforurening fra
anlægsprojekter. Både støj og emissioner til luften vurderes dog at have et så
begrænset omfang, at det ikke vurderes at medføre væsentlige påvirkninger af
folkesundheden i og udenfor Ilulissat. I driftsfasen vil befolkningen i Ilulissat opleve støj fra fly, som lander eller letter fra lufthavnen, men dette er også er tilfældet
i dag. Nogle fly vil være større (og mere støjende) end i dag, men støjen vil ligge
under støjgrænser i boligområder i Ilulissat. Samlet set vurderes projektet i driftsfasen ikke at påvirke folkesundheden i eller udenfor Ilulissat væsentligt.

1.5 Kumulative effekter
VVM-redegørelsen omfatter den samlede virkning (kumulation) på omgivelserne
fra lufthavnen i samspil med andre projekter eller anlæg med lignende effekter på
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omgivelserne. Kumulative effekter vil sige projektets virkninger i samspil med
påvirkninger fra andre projekter.
Der vil være en kumulativ effekt af støjen fra flytrafikken og terminalstøjen samt
støj fra vejtrafik. Støj fra øvrige aktiviteter (anden terminalstøj og støj fra vejtrafik) vil være forsvindende i forhold til flystøj, og vil derfor ikke give nogen kumulativ effekt.

1.6 Afværgeforanstaltninger
Trafikale forhold
Der forventes ikke nogen trafikafviklingsproblemer som følge af driften af den
udvidede Ilulissat Lufthavn. Det kan dog overvejes at indsætte busser på strækningen, således der ikke skal anvendes et køretøj pr. passager.
T-krydset Fredericia Aqq./Kussangajaannguaq/Mittarfimmut Aqq. kan i dag virke
forvirrende, da Mittarfimmut Aqq. og Fredericia Aqq. virker som den gennemgående rute. Dette er dog ikke tilfældet, da der er vigepligt fra Mittarfimmut Aqq. Krydset kan medføre uhensigtsmæssig kørsel, hvorfor det anbefales at kigge på udformning og/eller afmærkning i krydset.
Støj og vibrationer
Støj fra anlægsarbejderne er ikke mulige at afværge. Der kan ikke sættes tilstrækkelige støjskærme op. Det vil ligeledes være nødvendigt at arbejde i aftenog natperioden, da lufthavnen under anlægsarbejderne fortsat vil være i drift.
Derfor vil det være hensigtsmæssigt at arbejde uden for lufthavnens normale åbningstid.
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i driftsfasen. Motorafprøvninger vil forekomme meget sjældent og fly i natperioden, der kan give
støjgener (overskridelse af maksimalværdien), vil også forekomme relativt sjældent.
Luftforurening og emissioner
Sprængningerne i anlægsfasen kan medføre støv i omgivelserne og mængden og
spredningen af støv afhænger af indretning og gennemførelse af sprængningerne.
I det videre arbejde med projektering af udvidelsen af Ilulissat Lufthavn bør der
tages hensyn til disse forhold, således at væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne undgås.
Forurening af jord samt overfladevand og spildevand
I anlægsfasen bør følgende noteres: ANFO sprængstof bør ikke anvendes under
fugtige forhold, da det øger risikoen for ufuldstændig sprængning og dermed merudledning af kvælstof og kulstof. Det vil sige at borehuller til sprængning bør sikres mod nedbør og vand inden sprængning. Sprængstoffet må ikke udsættes for
vand.
For at mindske belastningen af de små ferske søer i nær tilknytning til projektområdet, vurderes det nødvendigt, at sne fra landingsbanen, der kan indeholde rester
af produkter fra glatførebekæmpelse, lægges af til afsmeltning på skråninger, der
afvander ud mod Diskobugten.
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Kulturhistoriske interesser
Såfremt der findes et eller flere jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejderne, skal bygherre – jf. § 16 i Inatusisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Selvstyret, 2010), straks
anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og arbejdet skal standses
i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages, jf. § 13,stk. 2, eller om en
fredningssag skal rejses, jf. § 5, stk. 2 i (Selvstyret, 2010).
Materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed
I driftsfasen kan de negative påvirkninger fra projektet på jobmarked og erhvervsliv i Kangerlussuaq mindskes ved at iværksætte en målrettet indsats omkring
Kangerlussuaq. Indsatsen kan indeholde klarlæggelse af mulighed for at ansatte
fra lufthavnen i Kangerlussuaq kan tilbydes job i de udvidede og nye lufthavne i
Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Denne indsats skal starte tidligt, og borgerne i Kangerlussuaq bør løbende informeres om udviklingen.

1.7 Manglende oplysninger
Flora og fauna
Projektområdet var præget af, at der i vinteren 2016-2017 havde været mere
nedbør (sne) end normalt, og sneen derfor havde dækket jorden i længere tid end
normalt. Hovedparten af sneen var væk ved besigtigelsen ultimo juni – primo juli
2017, selvom der på besigtigelsens sidste dag om eftermiddagen (2. juli 2017)
kom kraftigt nedbør som (tø)sne. Besigtigelsen var på det tidspunkt stort set afsluttet og det vurderes derfor, at besigtigelsen alligevel giver et fyldestgørende
beskrivelse af flora og fauna i projektområdet.
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2 Indledning
VVM-redegørelsen for udvidelse af Ilulissat Lufthavn indledes med en kort præsentation af baggrunden for projektet, efterfulgt at en kort beskrivelse af den nuværende lufthavn. Sidst i indledningen er lovgrundlaget for nærværende VVMredegørelse præsenteret.
Denne VVM-redegørelse er udarbejdet på dansk og oversat til grønlandsk. Ved
eventuelle uoverensstemmelser mellem de to versioner er det den danske version,
der er gældende.

2.1 Baggrund for projektet
På den grønlandske forårssamling for Inatsisartut (Landstinget) i 2014 blev det
vedtaget, at Naalakkersuisut (Selvstyret) skal afsætte midler til en undersøgelse af
en udvidelse af lufthavnen i Ilulissat. Ved efterårssamlingen 2015 blev det vedtaget at projektere og anlægge lufthavnen. Dette gøres for at efterkomme Naalakkersuisuts ønske om at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur for på
den måde, at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv.
Ønsket er at etablere en pålidelig, tidssvarende og sammenhængende infrastruktur, der i højere grad end nu binder hele landet sammen og understøtter den
vækst, der er en forudsætning for fremtidens velfærd i landet. Naalakkersuisut
ønsker at udbygge infrastrukturen, således at såvel borgernes rejsemuligheder
forbedres som erhvervslivet – især turismen – understøttes. Det er vigtigt, at
infrastrukturen er indrettet således, at passagerer og fragt i videst muligt omfang
transporteres direkte til slutdestination og ikke via transitporte.
Det er også vigtigt, at infrastrukturen er tidssvarende, således den kan betjene og
understøtte moderne fragt- og passagerfly. En landingsbane på 2.200 m vil kunne
beflyves af alle flytyper, der benyttes internt i Grønland samt mellemdistancefly
som f.eks. A320-serien, Boeing 737- og 757-serien. Lufthavnen kan under normale baneforhold endvidere benyttes af flytypen Airbus 330 og dermed gives der
mulighed for direkte flyvninger til Vesteuropa inklusiv København samt til det centrale og østlige Nordamerika. Herved spares passagerer for den nuværende mellemlanding i Kangerlussuaq.
I Ilulissat vil der grundet de stedlige forhold være behov for at ændre landingsbanens placering, hvilket ydermere åbner mulighed for, at banen på et senere tidspunkt vil kunne udvides yderligere til at kunne modtage de største passagerfly
med rækkevidder til f.eks. Østen eller USA’s vestkyst.
1. juli 2016 stiftede Naalakkersuisut aktieselskabet Kalaallit Airports A/S, som skal
anvendes til at udføre det videre arbejde med lufthavnsudvidelsen i Ilulissat, samt
andre lufthavnsprojekter. Udvidelsen blev i første omgang beskrevet i et Ideoplæg
udarbejdet af Naalakkersuisut (Inuplan, ideoplæg, 2016), hvor Naalakkersuisuts
tanker, idéer og behov blev præsenteret.
På baggrund af Ideoplægget og trufne beslutninger i Naalakkersuisut er der blevet
udarbejdet et anlægsprogram (Inuplan, 2017d), som beskriver og viser lufthavnsanlægget.
Der henvises til yderligere beskrivelser af projektet i kapitel 3 Projektbeskrivelse i
denne VVM-redegørelse, som indeholder en kort opsummering af anlægsprogrammet for Ilulissat Lufthavn (Inuplan, 2017d).
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2.2 Nuværende Ilulissat Lufthavn
Ilulissat Lufthavn er beliggende parallelt med kysten nord for Ilulissat by (Figur
2.1).
Lufthavnen havde i 2016 ca. 42.000 passagerer og det forventes at stige til ca.
112.000 passagerer i 2050 med den ansøgte udvidelse af lufthavnen. Passagerer
består af ferieturister, forretningsrejsende, indenrigsturister, familiebesøg og studieophold.
Lufthavnen beflyves i dag primært af fastvingefly (Dash-8 Q200) og af helikopter
(Bell 212, AS 350) (Figur 2.2).
Figur 2.1:
Del af projektområdet for ny
start- og landingsbane i
Ilulissat Lufthavn, beliggende
ud til kysten. Eksisterende
terminalbygning ses som rød
bygning til højre i billedet.
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Figur 2.2:
Terminalområde ved nuværende Ilulissat Lufthavn.

2.3 Lovgrundlag og VVM
Projektet vedr. udvidelse af lufthavnen i Ilulissat er omfattet af Naalakkersuisuts
bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger
på miljøet og betaling for miljøtilsyn (BEK nr. 5 af 27/03/2013).
Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at:
1.

2.

3.

Naalakkersuisut får de nødvendige oplysninger om et anlægs sandsynlige
påvirkninger på miljøet således, at Naalakkersuisut på et fuldt informeret
grundlag kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives godkendelse til
etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg, der er omfattet af denne
bekendtgørelse.
Naalakkersuisut får de nødvendige oplysninger for fastsættelse af vilkår i
en godkendelse, der kan minimere et anlægs negative påvirkninger på
miljøet.
Der fastsættes procedurer som sikrer borgerinddragelse i beslutningsprocessen.

De anlæg, der altid er VVM-pligtige, fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og
omfatter bl.a. start- og landingsbaner på mindst 2.100 meter (punkt 7). Derfor er
etablering af ny landingsbane i Ilulissat VVM-pligtig.
VVM-redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser og udarbejdes på baggrund af en godkendt plan ”terms
of reference” (Rambøll og Orbicon Grønland, 2017). Redegørelsen skal påvise,
beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på:
1.
2.
3.

menneskers brug af området, herunder potentielle sundhedsmæssige
påvirkninger
fauna og flora
jord, fjeld, is, vand, luft, klima og landskab
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materielle goder
samspillet mellem nr. 1 – 4.

Terms of Reference er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts
2013 ”om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling af miljøtilsyn” for etablering af nye anlæg og § 41 i "Landstingslov nr. 29 af 18. december
2003 om naturbeskyttelse" (Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003).
I henhold til § 26 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (BEK nr. 5 af
27/03/2013), skal en tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer
eller havet behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse af VVMredegørelsen. Oplysninger vedr. ansøgning om udledningstilladelse af spildevand
til is, terræn, salt- og ferskvand jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni
2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand (BEK nr. 10 af 12/06/2015) er vedhæftet som bilag 4 til nærværende VVM-redegørelse.
I henhold til § 41 i "Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse" skal der desuden udarbejdes en naturkonsekvensvurdering af "større byggeog anlægsarbejder". Da udvidelse af lufthavnen i Ilulissat vurderes at være et
større bygge- og anlægsarbejde, skal der gennemføres en naturkonsekvensvurdering af projektet. Denne er indarbejdet i nærværende VVM-redegørelse, som derfor vil opfylde kravene til omfang og detaljeringsgrad i henhold til både VVMbekendtgørelsen og lov om naturbeskyttelse.
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3 Projektbeskrivelse
Dette kapitel beskriver det ansøgte projekt, dets udformning samt aktiviteter i
anlægs- og driftsfasen af projektet. For en mere uddybende beskrivelse af projektet henvises til anlægsprogrammet for Ilulissat Lufthavn med tilhørende bilag
(Inuplan, 2017d).

3.1 Den eksisterende lufthavn
Ilulissat Lufthavn er beliggende langs med kysten nord for Ilulissat by. Lufthavnen
er anlagt i 1982 – 1984 og har en landingsbane med en længde på 845 m og en
bredde på 30 m. Landingsbanen har to baner, henholdsvis bane 07 (landing fra
syd) og bane 25 (landing fra nord).
Lufthavnen og projektområdet er beliggende tæt på kysten, for foden af et højere
liggende fjeldområde (Akinnaq), der ligger umiddelbart mod øst. Lufthavnen er
beliggende i et område med permafrost.
Lufthavnen består af landingsbane, terminalbygning samt tilhørende servicebygninger og faciliteter (parkeringspladser m.m.) (Figur 3.1).

Figur 3.1:
Eksisterende lufthavn med
tilhørende bygninger og
faciliteter.

3.1.1

Passagertal og beflyvninger
I perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 var der gennemsnitligt 3.502
flyafgange fra Ilulissat Lufthavn årligt. 67 % af flyvningerne var ruteflyvning med
gennemsnitligt 43.913 passagerer årligt. De resterende 33 % var øvrige flyvninger
(charter, ambulance m.m.).
Flyvninger til og fra lufthavnen udføres i dag primært af Dash-8 Q200 fly og lignende flytyper samt helikopterflyvninger med Bell 212, AS 350 og andre modeller.

3.1.2

Eksisterende planforhold og bindinger
Dette afsnit refererer de planmæssige forhold og – bindinger som aktuelt gælder
for dels selve lufthavnen og dels arealerne beliggende rundt om projektområdet,
og som projektet kan tænkes at være relevant for. Derudover refereres gældende
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planer for UNESCO området Ilulissat Isfjord samt for beskyttelse af vandressourcen for Ilulissat.
3.1.2.1

Planlagte områder
Der er udarbejdet bestemmelser i kommuneplanen for selve lufthavnen og for en
række delområder omkring lufthavnen, se Figur 3.2.

Figur 3.2:
Planområder for Ilulissat og
omegn.

Afgrænsningen af delområder er fastlagt i henhold til den primære anvendelse.
Delområderne i byerne betegnes inden for anvendelseskategorierne A-E, mens
delområderne i det åbne land betegnes inden for kategorierne K-O. Anvendelserne
er fastlagt som følgende:
A: Boligområder
B: Erhvervs- og havneområder
C: Centerområder
D: Friholdte områder og fritidsanlæg
E: Tekniske anlæg og infrastruktur
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K: Hytter, fritidshuse mv.
L: Særlige rekreative områder
M: Dyrehold og jordbrug
N: Tekniske anlæg
O: Friholdte områder.
Der er udarbejdet generelle bestemmelser for de enkelte områdetyper samt generelle bestemmelser for forhold, der gælder for alle områdetyper. Derudover er der
for de respektive delområder udarbejdet bestemmelser, som er følgende for områderne beliggende nær projektområdet:
Delområde 1200-E06 omfatter området for den eksisterende og udvidede lufthavn. Følgende fremgår af kommuneplanens bestemmelser:






Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri
og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt
klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader, som består
af dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er
omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og
anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres
over kote 73,0 og veje ikke må anlægges over kote 67,0.

I området tillades opstilling af telemaster og ifølge AIP Greenland er der for tiden
opstillet et radiofyr med topkote i 246 fod (75 m) knap 400 m vest for den nuværende landingsbanes sydlige ende.
Kommuneplanen indeholder alene overordnede bestemmelser for delområdet og
der skal derfor, inden der kan meddeles arealtildeling, udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser for lufthavnen. Dette kommuneplantillæg udarbejdes af kommunen sideløbende med udarbejdelsen af denne VVM, og
kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring sammen med VVMredegørelsen.
For områder beliggende umiddelbart omkring lufthavnen refereres i det følgende
udvalgte planbestemmelser:
Delområde 1200-C19 Hollænderhavnen, omfatter et område syd for lufthavnen:


Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området
må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne
for indsigtszonen.
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Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri
flader som består af dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af indog udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er
omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og
anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres
over kote 73,0 og veje ikke må anlægges over kote 67,0.

Delområde 1200-D06 omfatter et område sydvest for lufthavnen. Følgende
fremgår af kommuneplanens bestemmelser:






Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri
flader som består af dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af indog udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er
omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og
anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres
over kote 73,0 og veje ikke må anlægges over kote 67,0.

Delområde 1200-D10 omfatter et område sydvest for lufthavnen. Følgende
fremgår af kommuneplanens bestemmelser:








Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen
forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri
flader som består af dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af indog udflyvningsflader i banens forlængelse.
Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er
omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og
anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres
over kote 73,0 og veje ikke må anlægges over kote 67,0.

Delområde 1200-E09 omfatter et område sydvest for lufthavnen. Følgende
fremgår af kommuneplanens bestemmelser:





Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor
der opnås fuld dækning.
Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter.
Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri
flader som består af dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af indog udflyvningsflader i banens forlængelse.
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Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er
omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og
anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen.
Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres
over kote 73,0 og veje ikke må anlægges over kote 67,0.

Som det fremgår af ovenstående er der i alle planer omkring lufthavnen taget
højde for den påvirkning, en lufthavn vil medføre.
Delområde 1200-D11 omfatter et område syd-sydvest for lufthavnen. Følgende
fremgår af kommuneplanens bestemmelser:




Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal.
Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led
i den rekreative benyttelse.
Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter.

Delområde 1200-E10 omfatter et område vest for lufthavnen. Følgende fremgår
af kommuneplanens bestemmelser:



Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud.
Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan gives en maksimal højde på 20,0 m.

Delområde 1200-B10 omfatter et område vest for lufthavnen. Følgende fremgår
af kommuneplanens bestemmelser:








Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor,
entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion,
transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring
og fortøjning. Der kan inden for området opføres tekniske anlæg til områdets
forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelse og de ubebyggede arealer.
Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele
området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling.
Området har en restrummelighed på 100.000 m² afhængigt af bebyggelsens
endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes
området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Udnyttelse af dette område med etablering af bebyggelse og anlæg forudsætter, at den eksisterende anvendelse med fritidshytter er ophørt. Der kan ske
opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldning skal efterlades i vandret
plan og ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning for området.

Delområde 1200-E08 omfatter et område vest for lufthavnen. Følgende fremgår
af kommuneplanens bestemmelser:
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Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavns- og
teleformål.
Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde.
Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan etableres i op til 1 etage.

Delområderne 0003-K01 og 0003-K02 omfatter et område nordøst for lufthavnen. Følgende fremgår af kommuneplanens bestemmelser:





Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har
status af helårsbeboelse.
I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.
Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar
tilknytning til den enkelte hytte.

Området ved 0003-K01 har et samlet areal på ca. 180 ha og en restrummelighed
på ca. 100 hytter. Området ved 0003-K02 har et samlet areal på ca. 530 ha og en
restrummelighed på ca. 150 hytter, se Figur 3.3.
Delområde 0003-M09 omfatter et område nord-nordvest for lufthavnen. Følgende fremgår af kommuneplanens bestemmelser:






Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter.
I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og
kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød m.v.
Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter
skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige
bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60
meter.

Området har et samlet areal på ca. 60 ha. og fremgår af Figur 3.3. Området har
ingen restrummelighed.
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Figur 3.3:
Oversigt over områdeplan for
K1 og K2.

Ca. 45 km ud for Ilulissat på Disko findes et område, hvor Minerals Exploration har
en efterforskningslicens for råstoffer.
De eksisterende planer i områderne omkring lufthavnen giver som refereret mulighed for gennemførelse af forskellige aktiviteter og projekter. Disse kendes dog
ikke nærmere på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke er relevant at vurdere en
eventuel kumulation med eventuelle projekter.
3.1.2.2

Følsomme områder i nærheden af lufthavnen
UNESCO Verdensarvsområde samt naturbeskyttelsesområde Ilulissat Isfjord er
beliggende syd for lufthavnen (Figur3.4). Området er omfattet BEK nr. 10 af 15.
juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord (Hjemmestyret, 2007) I forvaltningsplanen for området ( (Qaasuitsup Kommunia og Grønlands Hjemmestyre, 2009) er
formålet med området beskrevet:
Det overordnede mål med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier af særlig
universel betydning, der ligger bag optagelsen af Ilulissat Isfjord på verdensarvslisten; den glaciologiske forskning og områdets enestående skønhed, samtidig med
at en bæredygtig anvendelse af området sikres.
Det vurderes i denne rapport, hvorvidt projektet har en visuel og landskabelig
påvirkning på det udpegede UNESCO område.
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Figur3.4:
Naturbeskyttelsesområdet,
Ilulissat Isfjord.

3.1.2.3

Vandspærrezone i nærheden af lufthavnen
Sydvest for projektområdet – syd for Hollænderhavn - er vandressource for Ilulissat, og der er udpeget vandspærrezone for vandopladet. Vandspærrezoner er som
beskyttelsestiltag ved lov udlagt omkring alle vandressourceoplande til brug for
vandforsyning i Grønland og svarer til det topografiske opland plus en ekstra sikkerhedszone (Inatsisartutlov nr. 9 af 22/11/2011). Zonen er vist på Figur 3.5. Det
vurderes i denne rapport, hvilken påvirkning projektet kan have på vandspærrezonen.
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Figur 3.5:
Vandspærrezone for Ilulissat.

3.2 Beskrivelse af projektet
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn omfatter etablering af en ny landingsbane på
2.200 m med bredde på 45 m (Figur 3.6). Derved vil lufthavnen kunne klassificeres som en ”offentlig IMC-flyveplads” og vil kunne benyttes af mellem- og langdistancefly på oversøiske flyruter.
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Figur 3.6:
Oversigt over udvidelse af
Ilulissat Lufthavn med landingsbane, terminalområde,
landingslys m.m..

Udbygningen af lufthavnen sker nord – nordvest for den nuværende landingsbane,
parallelt med denne.
Der vil ligeledes være behov for en omfattende ændring af veje og ledningsanlæg i
forbindelse med udvidelse af lufthavnen. Anlæggene beskrives nærmere i dette
afsnit. De forskellige elementer i projektet beskrives nærmere i det følgende.

3.2.1

Landingsbane
I forhold til den nuværende landingsbane bliver den fremtidige bane parallelforskudt 150 m mod nordvest ud mod kysten med fastholdt baneretning. Dvs. at den
fremtidige bane også får benævnelserne Bane 07 (syd) og Bane 25 (nord). Herved
flyttes landingsbanen længere væk fra et kritisk fjeldfremspring øst for banen og
der skabes plads til indretning af terminalområde øst for landingsbanen (Figur
3.7).
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Figur 3.7:
Udvidelse af Ilulissat Lufthavn
med landingsbane og tilhørende indflyvningslys og
terminalområde. Derudover
vises veje, og område til Pplads, samt områder for
bortspræng af fjeld og opfyld
(på land og i bugter).

3.2.1.1

Visuelle landingshjælpemidler
De visuelle landingshjælpemidler består primært af indflyvningslys og normalt
højintensivt banelyssystem, Precision Approach Path Indicators (PAPI) samt lysfyr
på tårnet, belyste vindposer og hindringslys.
Længden af rækkerne af indflyvningslys forudsættes at blive 720 m til bane 07 og
til bane 25. Indflyvningslysene ved landingsbanens nordlige og sydlige ender forudsættes understøttet af gittermaster pr. 30 m. monteret på betonfundamenter.
Der udføres tværbarrer i afstanden 300 m fra banetærsklerne. Lysarmaturerne i
tværbarrerne monteres på en gitterdrager der understøttes af gittermaster monteret på betonfundamenter. De højeste master vil være 25 m høje.
Der vil blive opstillet PAPI på bane 07 (indflyvning fra syd mod nord) og bane 25
(indflyvning fra nord mod syd).
Forpladsarealer belyses, således at ekspedition af fly kan ske hele døgnet og der
udføres belysning af pladsen rundt om servicebygningen. Der etableres lysfyr på
tårnet, opstilles belyste vindposer og hindringlys på høje konstruktioner.
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Ny terminalbygning og tårn bliver etableret som vist på Figur 3.8. Terminalbygningen bygges sammen med servicebygningen. Der afsættes plads til evt. senere
udvidelser af terminalbygningen mod syd og servicebygningen mod nord. Endvidere vil der være plads til at opføre andre lufthavnsrelaterede bygninger nord for
terminalområdet.

Figur 3.8:
Oversigt over
terminalområdet med byggefelter for servicebygning,
terminalbygning, hangar og
tårn.

Terminalbygningen dimensioneres for en spidsbelastningssituation, hvor der i bygningen samtidigt opholder sig 400 afgående og 400 ankommende passagerer,
svarende til to større fly samtidig eller ét stort fly og et antal commuterfly. Bygningen vil have en højde på maksimalt 18 m.
Tårnfunktionen flyttes til en ny tårnbygning lidt nord for det nye terminalområde
med godt udsyn over lufthavnens manøvreområde. Tårnet vil have en maksimal
kiphøjde på 50 m og være en femkantet bygning på ca. 4,8 m på hvert led. Tårnet
indrettes med tre etager, tårnkabine øverst og med kontor/opholdsrum på mellemetagen og teknikrum med mere i nederste etage.
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Den nye servicebygning dimensioneres til at rumme alt nødvendigt materiel til
lufthavnens drift med en højde på maksimalt 14 m. Der vil være mulighed for
senere udvidelse af servicebygningen mod nord.
Hangarer (2 stk.) planlægges med maksimale højder på henholdsvis 16 m og 20
m.
Det antages at den nye terminalbygning bliver opbygget med enten stålrammer /
gitterdragere eller træ og ståltag (trapezplader). Servicebygningen og hangarer
antages at blive opbygget i betonsøjler, TTS tagplader, vaffelplader samt dækelementer (etagedæk).
3.2.2.2

Forplads
Mellem bygningerne og landingsbanen (se Figur 3.8) etableres der en rummelig
forplads for fleksibel anvendelse og placering af flystandpladser. Flystandpladsernes placering er tentativ og generelt med kørsels- og parkeringsmåden ”taxiin/push-out”.
I projekteringsfasen vil det endelige køre- og parkeringsmønster på forpladsen
blive fastlagt, herunder afstandskrav mellem fly, placeringen af terminalbygningens gates samt afstandskravene og hindringsfrihed i forhold til landingsbanen
m.m. Det kan i den forbindelse vise sig hensigtsmæssigt at justere lidt på forpladsens ydre grænser.

3.2.2.3

Rullevej mellem eksisterende og ny forplads
Mellem den nye og nuværende forplads anlægges der en rullevej i forlængelse af
den eksisterende landingsbane. Denne dimensioneres således, at mindre fly fortsat
kan benytte eksisterende forplads og hangarer. Den sydlige del af rullevejen placeres på den vestlige side af den nuværende landingsbane (Figur 3.8).

3.2.2.4

Nuværende terminalområde
Den nuværende forplads forudsættes ikke ændret.

3.2.2.5

Kørsel og P-pladser
Adgang for kørende materiel sker via en port ud for servicebygningens østlige
facade. På landsiden ved den nye terminalbygning etableres der kørebaner for
afsætning og afhentning (taxi, busser og privatbiler). Endvidere etableres der
offentlige parkeringspladser syd for terminalbygningen og parkeringsplader for
personale øst for servicebygningen.

3.2.2.6

Perimetersikring
På baggrund af en forstående risikovurdering af security-forholdene skal omfanget
af indhegning langs lufthavnens perimeter og anden sikring mod såvel tilsigtet
som utilsigtet adgang fra landside til airside fastlægges. Indtil videre forudsættes
der opstilling af sikkerhedshegn, som vist på Figur 3.7, hvilket vil sikre snerydnings- og inspektionsmuligheder.

3.2.3

Forventede beflyvninger og antal passagerer
Det skønnes, at 40 % af den årlige trafik (passagerer og flytrafik) vil foregå i løbet
af de tre mest travle måneder, som forventes at være juni, juli og august
(Inuplan, 2017c). Forventede antal flyvninger for år 2031, som vil være ca. 10 år
efter ibrugtagen af landingsbanen på 2.200 m, fremgår af Tabel 3.1.
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3 travleste
måneder

Årligt antal flyafgange

Ilulissat
(JAV)

Passagerflyvninger

Tillæg

1

1

Flyafgange
i alt

Flyafgange
i alt

A330-200

56

3

59

24

A319-115

130

13

143

57

B737-700

167

17

184

73

Q400

278

70

348

139

DHC8-200

668

167

835

334

Bell 212

278

139

417

167

AS 350

278

139

417

167

1855

548

2403

961

I alt

Det forventede antal af passagerer fremgår af Tabel 3.2.
Tabel 3.2:
Udvikling i antal passagerer,
hvor år 2016 og 2021 er
baseret på den nuværende
lufthavn.
(Inuplan, 2017c).

3.2.4

År
Antal i
tusinde

2016

2021

2022

2026

2031

2036

2041

2046

2051

42

45

66

72

81

89

99

106

115

Infrastruktur
Lufthavnsbyggeriet vil berøre veje og forsyningsanlæg rundt om og til dels på
tværs af den nuværende landingsbane. Derfor vil der være behov for omfattende
omlægninger af adgangsveje og forsyningsledninger.

3.2.4.1

Afvanding og grøfter
Den nuværende og nye bane ligger vest for fjeldet Akinnaq og nedbør på store
områder af fjeldets vestlige side afvander ned mod banen. Nord for nuværende
bane er der udført et gennemløb og grøft som afvander et areal på ca. 74 ha. Den
nye bane vil blive påvirket af afvanding fra et samlet areal på ca. 296 ha.
Der udføres en ny grøft langs banens østlige side, der leder vandet til nyt underløb
under banen samt til det eksisterende underløb ved nuværende banes nordende.
Dette forlænges under ny rullevej. Nye grøfter og gennemløb dimensioneres til
163 ha opland og udføres så store, at snerydning kan udføres maskinelt. Eksisterende gennemløb forlænges under ny rullevej og adgangsvej i uændret dimension.
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Figur 3.9:
Afvandingssystemet for afledning af overfladevand.

Grøfterne etableres som udsprængte/udgravede grøfter med grøftebund af beton
eller betonelementer, så oprensning foregår nemt. Større grøfter vil sandsynligvis
blive udført med betonsider eller stenbelagte sider. Underløb udføres i stålrør eller
i betonkanaler.
Eksisterende gennemløbssystem af stålrør til overfladevand vil ikke blive opgravet,
men forlænget med nye gennemløb.
3.2.4.2

Veje
Den eksisterende lufthavnsvej er oprindeligt udført i begyndelsen af 1980’erne
med en samlet bredde på 4 m og med breddeudvidelser på strategiske steder,
hvor større biler kan passere hinanden. Vejbanen er siden på visse strækninger
udvidet i forbindelse med opførelsen af nye bydele og almindeligt vedligehold.
Denne vej udvides til 2 kørespor á 3,5 m. Der udføres sti på 3,0 m bredde og skillerabat på 1,5 m. Rabatter vil være 0,5 m (Figur 3.10).
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Figur 3.10:
Strækning for udvidelse af
Mittarfimmut Aqqutaa.

Der udføres en ny adgangsvej til det nye terminalområde fra eksisterende lufthavnsvej, da den eksisterende adgangsvej til det nuværende terminalområde lukkes på en kort strækning lige før terminalområdet. For adgang fra den nye vej til
det nuværende terminalområde etableres der et T-kryds og en kort stikvej (Figur
3.11).
Ligeledes er der et eksisterende hundeslædespor, der ligger lige øst for den nuværende landingsbane. Nord for den nuværende landingsbane svinger sporet ind tæt
på sprængningsområder for den nye bane (Figur 3.11).
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Figur 3.11:
Nyanlagt vejforbindelse samt
omlagt slædespor.

Nye veje udføres med 2 kørespor á 3,5 m. Der udføres sti på 3,0 m bredde og
skillerabat på 1,5 m. Rabatter er 0,5 m. Hvor vejen føres under nuværende terræn
bortsprænges der 6,0 m ydre rabat i lavere niveau til omlagt slædespor. Dimensionerende hastighed sættes til 40 km/t.
På veje, fortove og rabatter udlægges der stabilt grus på udlagte lag af knuseros.
Stabilt gruslag er efter tromling 80 mm tykt. Der udlægges stabilt grus i rabatter
efter asfaltering. Laget har samme tykkelse som den udlagte asfalt. På slædespor
er belægningen knuseros.
På kørebanearealer udlægges der asfaltbeton 120 kg/m2. På p-pladser og fortove
udlægges der asfaltbeton 120 kg/m2. Der udlægges kun dette ene lag.
Asfalt fra evt. opbrydning af eksisterende veje og eventuelt eksisterende landingsbane vil indgå i Ilulissat Kommunes asfaltværks generelle drift, og genbruges på
vejnettet.
Udover sprængsten, der udvindes indenfor projektområdet, skal der anvendes
stabilt grus (ca. 3.400 m3) samt asfalt (19.228 m3). Specifikke mængder er angivet i afsnit 5.5 Ressourceforbrug.
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Befæstelser
Der udføres asfaltbelagt landingsbane med turnpads samt en ny forplads og rullevej mellem denne og bane. Rullevej mellem den nye forplads og den eksisterende
bane udføres ligeledes med asfaltbelægning.
Langs bane, rulleveje og forpladser udføres der min. 7,5 m brede skuldre med
asfaltbelægning. Sikkerhedszonerne ved baneenderne skal ligeledes sikres mod
”blast erosion”.
Den planerede del af sikkerhedszonen udenfor asfaltbelægninger samt Runway
End Safety Area (RESA) og øvrige planerede arealer, hvor der ikke udføres asfaltbelægninger, afsluttes med grusbelægninger.
Underlaget for asfaltbelægningerne forudsættes udført traditionelt som et 200 mm
bærelag af knuste skærver udlagt på sprængsten.
Vegetationslag og løsjord fjernes i primære fyldområder, som er følsomme overfor
sætninger. Både løsjord og vegetationslaget lægges i depot. Vegetationsjorden
udlægges i områder, der kan have gavn af muldholdig jord, såsom områder med
afvanding for at sænke hastigheden af vandstrømningen eller reducere mængden
af finstof, der skylles videre i systemet. Overskudsjord afleveres til kommunen.
Udover sprængsten, der udvindes indenfor projektområdet, skal der anvendes
stabilt grus (ca. 3.500 m3) samt asfalt (14.200 m3). Specifikke mængder er angivet i afsnit 5.5 Ressourceforbrug.

3.2.4.4

Kloak
Der er slamtank i eksisterende lufthavnsbygninger. Disse vil fortsat være i brug i
det omfang de eksisterende lufthavnsbygninger anvendes.
Der etableres slamtank til gråt og sort spildevand i de nye bygninger. Dimensionering af disse tanke bliver fastlagt som del af detailprojekteringen, med udgangspunkt i bygningernes kapacitet (afsnit 3.2.2.1 Bygninger). Tankene vil blive tømt
ved service ordning i stil med den i dag.
Der etableres olieudskillere i forbindelse med værksteder m.m.

3.2.4.5

Vandforsyning
De nuværende lufthavnsbygninger forsynes med vand via egen tankbil. Det forudsættes at de nye bygninger forsynes med vand via tankbil.

3.2.4.6

Elforsyning
Der etableres en ny transformerstation i den nye servicebygning. Denne forsynes
fra eksisterende transformerstation i eksisterende lufthavnsbygninger.

3.2.4.7

Gadelys
Generelt udføres der ny gadebelysning med 8 m master på stål fundamenter og
armatur med LED lyskilder. Fremføring af kabler sker i kabelgrav, og alle kabler
fremføres i plastrør, der markeres med markeringsbånd over alle kabelgrave.

3.2.4.8

Teleforsyning
Der trækkes nye telekabler (lyslederkabel og 700 pars kabler) fra eksisterende
station i eksisterende lufthavnsbygninger.
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Materiel og særligt udstyr
Der anskaffes udstyr til brand- og redningstjeneste samt snerydningsmateriel og
glatførebekæmpelse med videre, mens søredningsmateriel forudsættes stationeret
og garageret i servicebygningen i lighed med øvrigt materiel.

3.2.5

Sprængstofdepot
I forbindelse med anlægsfasen, vil der blive etableret et sprængstofdepot. Depotet
forventes placeret ca. 600 m sydøst for det eksisterende terminalområde (Figur
3.12). Depotet vil være opbevaringssted for eksplosivstoffer og kvælstofholdige
produkter. Depotet vil blive etableret på udlagt grus, således at eventuelt spild kan
opsamles. Diesel vil blive tilkørt til projektområdet, hvor blandingen af ANFO vil
blive foretaget.
Den endelige placering af depotet kendes ikke på nuværende tidspunkt, og påvirkningerne på miljøet fra anlæg og drift af depotet, er derfor ikke indeholdt i nærværende redegørelsen. Der vil blive ansøgt om etablering og drift af depotet, og det
vil blive etableret efter gældende regler (BEK nr. 10 af 12/06/2015) og nødvendige tilladelser vil blive indhentet fra de ansvarlige myndigheder.

Figur 3.12:
Beliggenhed af sprængstofdepot til brug i anlægsfasen.

3.3 Anlægsaktiviteter
De forestående anlægsarbejder skal udføres på og nær ved en lufthavn, der under
hele anlægsarbejdets forløb skal holdes i drift. Anlægsaktiviteterne vil derfor blive
planlagt og gennemført med minimale gener for afviklingen af flytrafikken og således at flypassagerer, personale og andre med ærinde i lufthavnen kan komme
uhindret til og fra lufthavnen igennem hele anlægsperioden.
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Under udførelsen af anlægsarbejdet skal der indledningsvis etableres en midlertidig adgangsvej til projektområdet. Af hensyn til byens havneforhold og vejnettet
inkl. bro m.m., må det påregnes at større entreprenørmateriel skal landsættes og
fjernes igen direkte ved projektområdet.
Placering, indretning og drift af arbejdspladsen skal i øvrigt ske således at lufthavnens drift påvirkes mindst muligt.
Ændring af den nuværende landingsbane til rullevej mellem den nye og den nuværende forplads samt færdiggørelsen af adgangsvejen må nødvendigvis afvente at
arbejdet med den nye landingsbane og terminalområde er afsluttet og taget i
brug.
Generelt kan det oplyses, at 80 % af al kørsel med tung trafik, vil ske indenfor
projektområdet. Asfalt-, sten- og grusmaterialer vil blive produceret indenfor projektområdet.
I det følgende er anlægsaktiviteterne i forbindelse med udgravning, bortsprængning og opfyld, samt bygninger og befæstede arealer beskrevet. Samtlige anlægsaktiviteter vil kunne forekomme i døgnets 24 timer og på alle ugens 7 dage. Der
henvises til afsnit 5.3.3.1 Støj i anlægsfasen, for en nærmere beskrivelse af forventet anvendt maskinel og aktiviteter samt tidsplan.

3.3.1

Udgravning, bortsprængning og opfyldning
Der forventes behov for udgravning af 600.000 – 700.000 m3 jord (heraf ca. halvdelen permafrossen jord). Hvis der skal udgraves det nævnte volumen jord og
ingen dele af jorden er egnet til fyld, så forventes der behov for bortsprængning af
ca. 5,5 mio. m3 fjeld til brug for opfyldning med ca. 7,7 mio. m3 sprængsten (færdigt indbygget mål). Ved terrænregulering er der beregnet en nødvendig bortsprængning på ca. 4,9 mio. m3 fjeld, hvilket svarer til et underskud af fyldmaterialer på ca. 600.000 m3 fjeld (fast mål) (Figur 3.13).
I projekteringsfasen skal der ved passende justeringer opnås balance mellem bortsprængning og sprængstensmængder til fyld og fremstilling af befæstelsesmaterialer. På baggrund af de geotekniske undersøgelser må det herunder overvejes
om noget af den udgravede ufrosne jord fra det aktive lag kan benyttes som fyld
under sikkerhedszoner.
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Figur 3.13:
Områder med bortspræng af
fjeld samt områder med
opfyld.

Generelt vil sprængning og opfyldning ske hele vinteren, dog vil opfyld under asfalt ikke kunne foregå om vinteren. Fjernelse af finkornet materiale vil ligeledes
ikke kunne foregå om vinteren. Bortsprængningsmængderne vil variere mellem
1.000 m3 og 200.000 m3 sprængsten, og frekvensen af sprængninger vil variere
mellem 10 små sprængninger per dag til én større sprængning per 3. uge.
Det forventes at sprængning primært vil finde sted i den første del af anlægsperioden, men kan forekomme i det meste af anlægsperioden. De specifikke perioder
der sprænges afhænger i høj grad af entreprenørens planlægning og brug af maskiner, og kan blive fastlagt mere detaljeret i forbindelse med kontrahering af
entreprenør.
Hvor det nuværende fjeldniveau er beliggende over fremtidigt baneniveau skal der
ved dybsprængning under fremtidige befæstelser sikres fornøden dræning bort fra
de befæstede arealer.
Opfyld i de marine områder vil ske med dæksten og sprængsten. Opfyld og kystbeskyttelsen foran opfyldning etableres som stenkastning. Det forventes ikke, at
der skal foretages spunsning. Såfremt detailprojekteringen viser dette at være
nødvendig, vil myndighederne blive kontaktet med henblik på vurdering af påvirkninger på miljøet fra spunsning. Vurderinger af påvirkninger fra spunsning er altså
ikke indeholdt i nærværende VVM-redegørelse.
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Bygninger og befæstede arealer
Bygninger og befæstede arealer vil blive anlagt ud fra almindelig praksis og efter
tidsplanen angivet i afsnit 3.5 Tidsplan.

3.4 Driftsaktiviteter
3.4.1

Driftsstøj
Etablering af landingsbane på 2.200 m vil betyde at lufthavnen kan beflyves med
større og mere støjende flytyper.
Der vil i driftsperioden være støj fra terminalområdet. Den primære støjkilde herfra vil komme fra eventuelle motorafprøvninger, taxikørsel, kørsel med sweepers
m.m.
Vejtrafik til og fra lufthavnen øges i forbindelse med udvidelse af aktiviteterne og
stigningen i passagerantallet, hvilket kan afstedkomme ændringer i vejtrafikstøj.

3.4.2

Glatførebekæmpelse og afisning
I forbindelse med fjernelse af is og sne fra landingsbanen og flyene bruges urea.
Det forventes, at der for den nye lufthavn vil blive anvendt 9,4 tons urea per år.
Der forudsættes udført decentral afisning af fly på de enkelte standpladser og
uden etablering af opsamlingsfaciliteter for det anvendte vand/væske. Efter deicing vil pladsen blive fejet/suget ren for væske, sne og slush-ice. Det specifikke
materiel og procedure bliver fastlagt når operatør er fastlagt. Væske vil blive genanvendt, kørt til forbrændingen som vædetilsætning eller bortskaffes på anden
forsvarlig vis.
I tilfælde af forurening fra tab af væsker fra maskiner og tankanlæg, vil forureningen blive opsamlet og bortskaffet på forsvarlig vis.
I forbindelse med afisning af fly anvendes i dag derudover produkterne Cryotech
Polar Plus 80 og Cryotech Polar Guard II, der begge er glykol-baserede produkter.
Forbruget af de 2 Cryotech produkter varierer meget fra år til år, men gennemsnitligt anvendes der i dag 7.000 liter ublandet (10.000 liter blandet) pr år. Det
forventes at der fremover skal anvendes i samme størrelsesorden.

3.4.3

Vejtrafik til og fra lufthavnen
Udvidelse af lufthavnen vil forårsage en forøgelse i trafikken til og fra lufthavnen.
Det forventes, at en stor del af trafikken til og fra lufthavnen vil være til/fra midtbyen, og den vil være koncentreret omkring flyafgange og – ankomster.

3.4.4

Tankningsudstyr
Tankning af fly baserer sig på tilkørsel af flybrændstof fra byens tankanlæg. Der
anskaffes to tankbiler fra hvilke flyene tankes direkte.
Tankbilerne vil som udgangspunkt være parkeret fast på lufthavnen. Kapaciteten
og flyoperationer vil afgøre frekvensen at transporterne, men bilernes tankvolumen vil sandsynligvis blive under 35 m3. Der vil være mulighed for at opbevare
lager på op til 48 timers forbrug. Derudover vil der ikke blive etableret lokale lagre.
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De grønlandske regler for transport af farligt gods på land (herunder brændstoffer)
vil blive overholdt og tankningsprocedurer vil ske efter gældende regler. I tilfælde
af spild, vil de gældende regler for behandling af farligt affald blive fulgt (spild
opsamles og fjernes).

3.5 Tidsplan
Tidsrammen for udbygningen af Ilulissat Lufthavn er angivet nedenfor.
Tabel 3.3:
Tidsramme for udbygning af
Ilulissat Lufthavn.

Aktivitet

Tidsrum

Offentlig høring af VVM-redegørelse

Februar – marts 2018

VVM-godkendelse

Maj/juni 2018

Udarbejdelse af detailprojekt (for hhv.
bane og bygninger)

Februar 2018 – april 2018 hhv. Maj 2019
- oktober 2019

Entreprise udbud (for hhv. bane og bygninger)

Juni 2018 – august 2018 hhv. Januar
2020 - februar 2020

Etablering af midlertidig adgangsvej

Maj 2019

Udgravning inkl. permafrossen jord

Juli – september 2020

Bortsprængning og opfyldning, bane og
nyt terminalområde

April 2019 – november 2021

Bygninger i nyt terminalområde og tårn

Maj 2020 – juni 2022

Belægning på ny landingsbane, banelys
og navigationsudstyr

Maj – september 2022

Ibrugtagning af ny landingsbane inkl.
bygninger

Oktober 2022

Evt. ændringer i nuværende terminalområde

Oktober 2022 – september 2023

Ændring af nuværende landingsbane til
adgangsvej

Maj – september 2023

3.6 Alternativer
Der har igennem en årrække været undersøgt forskellige løsninger for en udvidelse af Ilulissat Lufthavn. Disse har resulteret i nærværende projekt og årsagerne til
fravalget af andre alternativer beskrives kort i det følgende.

3.6.1

Alternativer til det ansøgte projekt
Undersøgte alternative projekter til nærværende projekt omhandler en forlængelse
af den nuværende landingsbane. Grundet de landskabelige forhold (tilstødende
fjelde), vil en forlængelse af den eksisterende landingsbane nødvendiggøre bortsprængning af væsentligt større mængder af fjeld for at skabe en hindringsfri
indflyvningszone med den ønskede længde på landingsbanen (2.200 m). På baggrund af dette, er en forlængelse af den eksisterende bane fravalgt.
Der er ikke undersøgt andre muligheder for en kortere bane, da den optimale beflyvning med de ønskede flytyper vil kræve en landingsbane på 2.200 meter.
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Grundet de geologiske og landskabelige forhold, er der ikke undersøgt andre beliggenheder af terminalområdet, end det undersøgte beliggende øst for den nye
landingsbane.

3.6.2

0-alternativet
Såfremt Ilulissat Lufthavn ikke udbygges vil det nuværende flyvemønster for passagerer til og fra Ilulissat fortsætte. Dette vil betyde, at der ikke vil ske den forventede stigning i turisme og erhvervsbesøgende. Derudover vil det formodentlig
påvirke Qaasuitsup Kommunias målsætning for Ilulissat om, at Ilulissat forsat skal
være landets førende turismeregion. Dette skal blandt andet sikres ved at sikre at
lufthavnen kan imødekomme fremtidige behov og udviklingsmuligheder
(Qaasuitsup Kommunia, 2014).
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4 Metode for miljøvurderinger
Miljøvurderingerne er baseret på en metode, der har som formål at identificere og
vurdere, om det er sandsynligt, at der vil forekomme væsentlige virkninger på
miljøet. En påvirkning kan være enten positiv eller negativ.
Vurderingsmetoden er en trinvis tilgang, der er udviklet til at:






Identificere potentielle miljøpåvirkninger som følge af et foreslået projekt
Forudsige og kvantificere sandsynlige typer af påvirkninger
Vurdere potentielle påvirkningers væsentlighed
Foreslå passende afværgeforanstaltninger til at begrænse væsentlige påvirkninger, hvis det er muligt
Vurdere tilbageværende påvirkninger.

For hver miljøfaktor identificeres potentielle påvirkninger på baggrund af projektspecifikke data kombineret med en empirisk vurdering af reaktioner og egenskaber for den påvirkede faktor (mennesker, naturhabitater, arter, landskab, kulturarv og lignende). De potentielle påvirkninger identificeres både for hver enkel
miljøfaktor og for de situationer, hvor der forekommer samspil mellem forskellige
miljøfaktorer.
Påvirkninger forudsiges på baggrund af en basistilstand, som fastsættes ved at
undersøge det eksisterende miljø (eller dets fremtidige tilstand). For hver miljøfaktor indsamles relevante eksisterende data, som dækker det potentielt påvirkede
område (undersøgelsesområdet, herunder projektområdet, der bliver direkte berørt af lufthavnsanlægget). Det analyseres, om der findes tilstrækkelige data, eller
der er behov for supplerende feltundersøgelser. Denne undersøgelse giver et udgangspunkt for at analysere og vurdere karakteren af og parametre for ændringer,
som skyldes påvirkninger.
Påvirkninger kan forudsiges på baggrund af simplificerede konceptuelle modeller af
naturlige processer. Det kan være en ekspertvurdering eller baseret på matematiske modeller, beskrivende modeller og lignende.
Projektets sandsynlige væsentlige påvirkninger belyses i forhold til kriterier, der er
fastsat i forhold til projektets karakter og dets geografiske placering med særligt
fokus på:





Påvirkningens omfang (geografisk område og størrelsen af den berørte
bestand)
Miljøfaktorens vigtighed (f.eks. sårbarhed og bevaringsværdighed)
Sandsynligheden for påvirkningen
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.

Ved at kombinere disse fire kriterier gives en samlet vurdering af påvirkningens
betydning som enten omfattende, moderat, mindre, eller ubetydelig/uden påvirkning. Denne skala omfatter påvirkninger, der ikke er væsentlige (mindre eller
ubetydelige/uden påvirkning), og væsentlige påvirkninger (omfattende). Moderate
påvirkninger kan være enten væsentlige eller ikke væsentlige. Denne sondring
baseres på ekspertvurderinger.
Et af metodens formål er at sikre, at vurderingerne er baseret på den beskrevne
terminologi: påvirkningens omfang, vigtighed, sandsynlighed, og varighed, hyppighed og reversibilitet. Samtidig er formålet at fremme tydeligheden i de udførte
vurderinger og sikre supplerende argumentation.
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Hvis det vurderes, at der vil være påvirkninger, som er væsentlige, vil afværgeforanstaltninger så vidt muligt blive foreslået. Derefter vil en ny vurdering, som omfatter de foreslåede afværgeforanstaltninger, blive foretaget, for at vurdere om
afværgeforanstaltningerne vil mindske påvirkningernes betydning. I princippet vil
denne proces blive gentaget, indtil de foreslåede afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige til at mindske påvirkningernes betydning, så de ikke er væsentlige.
Der vil blive redegjort for, hvordan vurderingen er foretaget. Hvis det vurderes, at
en påvirkning er irreversibel på en vigtig miljøfaktor og ikke kan afværges, betragtes den som væsentlig. I sådanne tilfælde kan den ansvarlige myndighed vælge at
acceptere væsentlige påvirkninger.
Hovedformålet med metoden er at sikre, at vurderingerne baseres på den specifikke terminologi, og at fremme gennemsigtighed i de udførte vurderinger. Målet
er at identificere sandsynlige, væsentlige påvirkninger fra projektet og at foreslå
mulige afværgeforanstaltninger, som kan mindske påvirkningerne. Yderligere er
det et mål at definere de tilbageværende påvirkninger for at understøtte beslutningsprocessen i forhold til myndighedstilladelser.
Metoden kan anvendes, hvor der ikke findes nogen lovmæssige krav, som for
eksempel grænseværdier. Hvis nationale standarder, lovkrav eller accepterede,
videnskabelige standarder er opfyldt, vil påvirkningen normalt ikke blive betegnet
som væsentlig.
Vurderingerne, som præsenteres i denne miljøredegørelse, omfatter påvirkninger i
anlægs- og driftsfasen for udvidelsen af Ilulissat Lufthavn. I arbejdet med vurderingerne ses der på projektområdet, som er det areal, hvor der etableret tekniske
anlæg. Derudover arbejdes der med et undersøgelsesområde, som er det område,
hvor en given påvirkning kan forekomme. Selve påvirkningsområdet kan varierer,
afhængig af den enkelte miljøfaktor.
Vurderingerne er baseret på de foreliggende oplysninger vedrørende projektet og
dets aktiviteter i anlægs- og driftsfasen, og vurderingerne af miljøpåvirkningerne
er et udtryk for worst case vurderinger. I detailprojekteringen af projektet, vil
udformning og aktiviteter blive specificeret, og således kan de reelle miljøpåvirkninger vise sig at blive mindre end vurderet i nærværende redegørelse.
Miljøpåvirkninger fra andre projekter kan forstærke miljøpåvirkninger fra projektet
med udvidelse af Ilulissat Lufthavn. En samlet vurdering af kumulative påvirkninger vil blive foretaget for at identificere, hvilke andre planlagte projekter, der kan
forstærke de miljøpåvirkninger, som identificeres for projektet. Denne vurdering
vil omfatte projekter der er i planlægningsfasen, og projekter, der allerede har
modtaget tilladelser. Relevante projekter vil blive identificeret, og alle relevante
miljøfaktorer vil blive vurderet.
Yderligere baggrund for hvert fagemne i miljøredegørelsen findes i de respektive
kapitler, der også omfatter antagelser og forudsætninger for miljøvurderingerne.
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5 Eksisterende forhold og miljøvurderinger
I det følgende er de eksisterende miljøforhold beskrevet, efterfulgt af redegørelse
for vurderinger af påvirkninger fra projektets anlægs- og driftsfase på de respektive miljøforhold. Derudover er der for hvert miljøforhold kort redegjort for, hvilken
metode og datagrundlag, der er anvendt til beskrivelse af de eksisterende forhold.
De specifikke miljøforhold der er beskrevet og behandlet i VVM-redegørelsen, er
de som er angivet i Terms of Reference for projektet (Rambøll og Orbicon
Grønland, 2017).
Miljøforholdene er behandlet individuelt i de følgende afsnit. Der er et samspil
mellem en del miljøforhold (eks. jordforurening og overfladevand, emissioner og
sundhed), og disse samspil er derudover beskrevet under de respektive afsnit,
med reference til de relevante miljøforhold.

5.1 Flora og fauna
Flora og fauna for undersøgelsesområdet er behandlet i det følgende. Undersøgelsesområdet dækker projektområdet samt det nærliggende område.

5.1.1

Metode og datagrundlag

Vurderingen inkluderer tab af levesteder ved beslaglæggelse af natur ved udvidelse af lufthavnen og udvidelse af adgangsvejen til lufthavnen, påvirkning af terrestrisk natur ved udledning af kvælstofholdige og glykolholdige stoffer og støj fra fly
og støv fra anlægsaktiviteter.
Som grundlag for vurderingerne af udvidelse af Ilulissat Lufthavn blev der foretaget en besigtigelse af projektområdet 30. juni – 2. juli 2017. På baggrund af besigtigelsen, suppleret med ortofoto og relevante litteratur, er der lavet en overordnet beskrivelse af flora og fauna i projektområdet. Til bestemmelse af flora er
Grønlands vilde planter (Grønlands vilde planter, 2011) benyttet. På baggrund af
disse beskrivelser, er der foretaget vurderinger af miljøpåvirkningerne fra henholdsvis anlægs- og driftsfasen.
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Figur 5.1:
Fjeld-valmue ses mange
steder på grus og i fjeldmark
omkring den eksisterende
landingsbane. Studier tyder
på mindst 5 arter af fjeldvalmue i Grønland.

5.1.2

Eksisterende forhold

5.1.2.1

Flora
Grønland strækker sig over mere end 2.600 km fra syd til nord, og landskabet
varierer imellem oceaniske yderkystområder til kontinentale indlandsområder,
hvilket skaber en stor variation i plantesamfundenes artssammensætning og udbredelse. Der findes lidt over 500 arter af planter, hvoraf ca. halvdelen er almindeligt forekommende. Ved besigtigelse af projektområdet for udvidelse af lufthavnen
i Ilulissat i juni 2017 er der registreret ca. 50 forskellige plantearter (se også baggrundsrapport nr. 1).
En af de vigtigste faktorer i forhold til fordelingen af planterne, ud over sommertemperaturen, er snedækket. Planterne kan være mere eller mindre snedækket i
en stor del af året, og snedækkets tykkelse og varighed har indflydelse på vækstsæsonens længde og på mængden af vand, som frigøres til planterne i løbet af
sommeren. Arktiske planter har udviklet en række individuelle strategier i forhold
til at spare eller reducere tab i biomasse og til at overleve ugunstige forhold, såsom ukønnet formering, beskeden og kompakt vækst, lodne eller vokslignende
belægninger, positiv fotosyntesebalance ved lav temperatur og overlevelse ved
ekstremt lave temperaturer og vandindhold i løbet vinterdvalen (CAFF, 2014).
Diversiteten af de terrestriske habitater kan illustreres ved at beskrive de plantesamfund, der optræder i forskellige geografiske områder. Alle plantearter stiller
forskellige krav til voksested, og arterne forekommer kun hvor disse krav er opfyldt. Da der selv i små områder kan være store forskelle på jordbundsforhold
både med hensyn til næringssalte og vandindhold samt mikroklima, fordeler planterne sig ikke ligeligt i terrænet, men grupperer sig i forskellige typer af plantesamfund efter de økologiske forhold.
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Den arktiske vegetation inddeles i en række plantesamfund efter artssammensætning, livsform, plantedækningsgrad og relation til fysiske parametre som jordens
tekstur og vandindhold, snedækket og terrænets orientering og hældning. Artssammensætningen ændres fra syd mod nord og fra kystområder til indlandsområder. I Tabel 5.1 ses en beskrivelse af de forskellige plantesamfund (Jensen &
Christensen, 2003).
Arktis opdeles yderligere i en højarktisk og en lavarktisk zone. I den lavarktiske
zone er der ofte frodigt med buske og andre planter i op til 30-50 cm, mens der i
den højarktiske zone kun er planter i 5-10 cm højde, og her når middeltemperaturen for den varmeste måned normalt ikke over seks graders varme
(www.dce.au.dk, 2017).
Projektområdet for udvidelse af lufthavnen og udvidelse af adgangsvejen i Ilulissat
ligger i lavarktisk zone og kan betegnes som plantesamfundene: dværgbuskhede,
kær og fjeldmark jævnfør beskrivelserne i (Tabel 5.1).
Tabel 5.1:
Beskrivelse af plantesamfund.

Plantesamfund

Beskrivelse

Dværgbuskhede

Vegetation domineret af dværgbuske, dvs. vedplanter mindre
end en halv m høje, betegnes hede. Hede er den mest udbredte
vegetationstype, især i lavarktisk Grønland.

Krat

Langs vandløb og på beskyttede skråninger med et stort snedække om vinteren findes i lavarktisk meterhøje krat af blågrå
pil, og i indlandet i Sydvestgrønland er bjerg-el kratdannende.
Blågrå pil kan ligesom arktisk pil gro i næsten alle plantesamfund
fra tørre skråninger til tuer i våde kær.

Skov

Skov hører sammen med krat til de mest produktive terrestriske
habitater. Birkeskov findes kun i de mest sommervarme indlandsområder i Sydgrønland, og her findes en række boreale
arter, som i Grønland kun kendes herfra.

Sneleje

Plantesamfundet sneleje kendes kun fra de polare egne samt fra
bjergegne i andre plantebælter. Sneen fordeler sig ikke ligeligt i
terrænet, men akkumuleres især de steder, hvor der er læ. Da
den fremherskende vindretning er nogenlunde konstant, ligger
snedriverne de samme steder år efter år; i lavarktisk Grønland
oftest på nordvendte skråninger, mens de oftest forekommer på
sydvendte skråninger i den mellem- og højarktiske del af Grønland.

Urteli

Urteli har ligesom snelejer et tykt og stabilt snedække om vinteren, men i modsætning til snelejer afkortes vækstsæsonen kun
lidt, da de primært forekommer på sydvendte skråninger med
stor indstråling og tidlig afsmeltning. De store snemængder gør,
at jorden er fugtig hele vækstsæsonen. Urtelierne domineres af
bredbladede, frodige urter og bregner og har det største artsantal blandt arktiske plantesamfund. Til forskel fra andre plantesamfund visner hele den overjordiske biomasse i urtelierne hver
vinter.

Kær

Kær er et halvgræs- og græsdomineret plantesamfund på våd
eller fugtig bund, som aldrig tørrer ud i løbet af vækstperioden.
Kær findes især i tilknytning til vandløb og søer men også i lavninger i heder. Man skelner mellem fattigkær på sure jordarter
og rigkær på basiske basalt- eller sedimentjorde. De forekommer
primært i hhv. den sydlige og den nordlige del af Grønland.
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Plantesamfund

Beskrivelse

Græsli og steppe

Tørre græs- og halvgræsdominerede typer af plantesamfund
betegnes græsli og steppe. I indlandet i det centrale Vest- og
Østgrønland findes stepper, som er knyttet til sydvendte skråninger og flade dalbunde med et tyndt snelag. Vækstsæsonen
starter meget tidligt, men da jorden tørrer helt ud i løbet af
sommeren, visner planterne og kan ikke udnytte den sidste del
af vækstsæsonen.

Fjeldmark

Alle plantesamfund, som består af et meget spredt og åbent
plantedække, betegnes fjeldmark, der omfatter både våde flydejorde, hvor permafrosten til stadighed forstyrrer etableringen af
rødder, og vindudsatte steder med udtørret jordbund. De store
økologiske forskelle gør, at det er vidt forskellige plantearter,
som forekommer i de forskellige typer.

Varme kilder

Et helt specielt og sjældent plantesamfund findes ved varme
kilder. På grund af fremsivning af vand med en konstant temperatur over 0 °C tør jorden tidligere op om foråret, og vækstsæsonen forlænges, så vækstbetingelserne minder om dem, der
hersker under sydligere himmelstrøg. Ofte er artsrigdommen
væsentlig større end i det omgivende terræn.

Området er for størstedelen karakteriseret som plantesamfundene dværgbuskhede
og fjeldmark. Flere steder er der dog desuden områder med kærpræget vegetation
og små søer særligt i den nordlige del af projektområdet. Projektområdet omfatter
desuden opfyldning af 2 marine områder (bugter), vist på Figur 5.2.
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Figur 5.2:
Bugter der bliver direkte
berørt af projektet i form af
opfyld.

Klimaets påvirkning af plantesamfundene

Projektområdet var præget af, at der i vinteren 2016-2017 havde været betydeligt
mere nedbør (sne) end normalt i Vestgrønland og sneen derfor har dækket jorden
i længere tid end normalt selvom temperaturen i Vestgrønland har været højere
end normalt i foråret 2017 (www.dmi.dk, 2017). Størstedelen af sneen var væk
ved besigtigelsen ultimo juni - primo juli 2017, men på besigtigelsens sidste dag
om eftermiddagen (2. juli 2017) kom kraftigt nedbør som (tø)sne. Temperaturen
nåede her som det lavest helt usædvanligt -0,6° C, hvor normal middeltemperatur
for Ilulissat i juli måned (1961-1990) er 7,5° C. Det skal bemærkes, at på grund af
midnatssolen, er der ikke stor variation imellem temperaturer om dagen og om
natten. Besigtigelsen var på det tidspunkt stort set afsluttet og det vurderes derfor, at besigtigelsen alligevel giver et fyldestgørende beskrivelse af flora og fauna i
projektområdet til brug for denne miljøvurdering.
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Figur 5.3:
Arktisk alperose er meget
almindelig i dværgbuskheden
omkring Ilulissat Lufthavn.

Registreret planter

Plantearter fundet ved besigtigelsen kan ses i baggrundsrapport nr. 1. Dominerende plantearter i projektområdet og langs adgangsvejen er dværgbirk og fjeldrevling ligesom storblomstret sommerkonval ses i størstedelen af områdets tørre
naturtyper. Overalt i projektområdet og langs adgangsvejen ses desuden rank
star, imens fjeld-bjørnebrod, polar-kæruld, lodden troldurt og topspirende pileurt
særligt ses i kærene. Der er ikke tidligere registreret sårbare eller endemiske plantearter indenfor eller tæt på projektområdet (www.nunagis.gl, 2017) og disse blev
heller ikke fundet ved besigtigelsen. Det vurderes, at der ikke er potentielle levesteder for sårbare eller endemiske plantearter indenfor eller tæt på projektområdet eller langs adgangsvejen. Det vurderes, at der ikke er potentielle levesteder
for plantearter på Grønlands Rødliste i eller i nærheden af projektområdet eller
adgangsvejen.
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Figur 5.4:
Storblomstret sommerkonval
vokser på klipper og tør
bund i dværgbuskheder omkring lufthavnen.

Marin flora

Projektområdet omfatter desuden opfyldning af 2 marine områder (bugter) se
Figur 5.5. Der er ikke fortaget undersøgelser af marin vegetation i disse, men fra
kysten kan ses betydelig mængder af en brunalge/blæretang (formodentlig Fucus
vesiculosus).

Figur 5.5:
Den ene af de 2 bugter beliggende i projektområdet.
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Figur 5.6:
Art af trådalger imellem
klipper i projektområdet.

Imellem klipperne i opskylszonen blev registreret art af trådalger (Figur 5.6).
5.1.2.2

Fauna
Grønlands fauna består overvejende af dyr, der har spredt sig fra Nordamerika
eller for en del fugle og insekters vedkommende fra Europa. En stor del af faunaen
er knyttet til havet og kysten og selvom der er få arter, optræder den enkelte art
ofte i stort antal (www.denstoredanske.dk, 2017).

Fugle

Der yngler regelmæssigt omkring 60 arter af fugle i Grønland. Alkefugle og måger
yngler i store kolonier og flere andefugle forekommer almindeligt langs kysterne.
Flere arter af ynglefugle trækker væk i den koldeste tid, imens enkelte er tilpasset
det barske klima og er normalt standfugle – heriblandt hvidsisken (Acanthis hornemanni), fjeldrype (Lagopus mutus), ravn (Corvus corax), sneugle (Nyctea scandiaca), jagtfalk (Falco rusticolus) og havørn (Haliaeetus albicilla) (Boertmann,
2008).
Nærmeste fuglekoloni (ederfugl m.fl.) er beliggende 16 km syd for lufthavnen og
nærmeste gåserastepladser er beliggende mere end 35 km sydøst for lufthavnen.
Nærmeste havfuglekoloni er beliggende omkring 18 km syd for lufthavnen. Nærmeste IBA område (Important Bird Areas) er beliggende mere end 65 km fra lufthavnen (www.nunagis.gl, 2017). Der er ikke ynglende rovfugle i den umiddelbare
nærhed af lufthavnen, dvs. indenfor 2-5 km. Den nærmeste lokalitet for havørn er
Pakitsoq-fjorden 25-30 km nord for byen, og terrænet omkring lufthavnen er ikke
umiddelbart egnet ud til placering af en falkereder (Pers.komm. David Boertmann,
2017). Havørn er øjensynligt ikke påvirket af tilstedeværelse af fly/helikopter, men
betydeligt mere af menneskelig aktivitet på jorden tæt på redepladser
(Pers.komm. Frank Ville, 2017).
Ved besigtigelsen blev der registreret snespurv (Plectrophenax nivalis) og stenpikker (Oenanthe oenanthe) overalt indenfor projektområdet. Ynglende odinshane
(Phalaropus lobatus) blev set i et af de lidt større søområder i den nordlige del af
projektområdet og ravn (Corvus corax) blev hørt. Havørn (Haliaeetus albicilla)
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findes desuden potentielt i området omkring Ilulissat (et enkelt ynglefund)
(www.natur.gl, 2017), men da der ikke indenfor projektområdet findes egnede
stejle fjeldsider vurderes det, at der ikke er redepladser indenfor projektområdet.
Der blev desuden registreret et redeområde omkring 1,5 km nord for den eksisterende landingsbane. Ved besigtigelsen den 2. juli 2017 var der ikke fugle i rederne
og det vurderes derfor, at kolonien har været forladt i flere år. Da de har ynglet
der i mange år, har de efterladt sig så meget fuglelort (guano), at det stadig ses
som hvide klatter på klippen. Et andet spor af gamle ynglefuglekolonier er orange
/gult lav på klippen (personlig meddelelse fra Thorkild Lund, Dansk Ornitologisk
Forening, 2017), hvilket ses flere steder ved disse reder (Figur 5.7). Klatterne
består af arter af særlige næringsstoftolerante eller næringskrævende laver.

Figur 5.7:
Redesteder nord for lufthavnen med små områder med
orange/gult lav, hvilket sandsynliggør at det er en gammel, nu forladt, fuglekoloni.

Nedenfor beskrives de fuglearter, der blev registreret ved besigtigelsen, med udgangspunkt i Grønlands Rødliste (Boertmann, 2008).
Snespurv

Snespurven er opført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Snespurven er
generelt meget talrig og har et meget stort udbredelsesareal (mere end 380.000
km2). Der er ikke konstateret væsentlige ændringer i bestanden. Arten vurderes
derfor at være langt fra at opfylde kriterierne for Sårbar (VU) og Næsten truet
(NT). Arten er ynglefugl i hele landet, men forlader landet om vinteren, med undtagelse af nogle få flokke, der overvintrer i Sydgrønland. Den yngler stort set
overalt, hvor der er vegetation og klippefremspring (til redeanbringelse). Arten er
totalfredet.

Stenpikker

Stenpikker er opført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Arten har et stort
udbredelsesareal i Grønland (mere end150.000 km2) og er mange steder talrig.
Der er ikke rapporteret om væsentlige ændringer i bestanden. Stenpikker vurderes
at være langt fra at opfylde kriterierne for Sårbar (VU) og Næsten truet (NT).
Stenpikker findes i det meste af landet undtagen i Nord- og Nordøstgrønland. Det
er en udpræget landfugl, der er knyttet til heder og dale med klippefremspring.
Stenpikkeren er totalfredet.
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Odinshane

Odinshanen er almindelig og har et stort udbredelsesareal (mere end 200.000
km2). Der er ikke kendskab til væsentlige bestandsændringer. Den vurderes derfor
at være langt fra kriterierne for Sårbar (VU) og Næsten truet (NT). Arten findes i
hele den lavarktiske del af Grønland fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd og videre op langs østkysten til den sydlige del af Nationalparken i Nord- og Østgrønland.
Hele bestanden forlader Grønland om vinteren. Odinshanen er i yngletiden knyttet
til små søer og damme. Under trækket til og fra Grønland forekommer den ofte
langs kyster og langt til havs. Odinshanen er totalfredet.

Laplandsværling

Laplandsværlingen er anført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Arten er
talrig og har et stort udbredelsesareal (mere end 170.000 km2). Den optræder i
gode områder og gode år i meget højere tætheder end snespurven, og der er ikke
konstateret væsentlige bestandsændringer. Arten vurderes derfor at være langt
fra at opfylde kriterierne for Sårbar (VU) og Næsten truet (NT). Den yngler i hele
Vest- og Sydøstgrønland, men trækker bort om vinteren. Redehabitatet er frodige
fjeldheder. Laplandværling er totalfredet.

Ravn

Ravn er opført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Ravnen har et stort
udbredelsesareal (mere end 250.000 km2) og er mange steder talrig. Det generelle indtryk er, at bestanden er gået meget frem i de senere år, men dette er ikke
dokumenteret. Den vurderes at være langt fra at opfylde kriterierne for Sårbar
(VU) og Næsten truet (NT). Ravnen yngler i hele Vest-, Sydøst- og det sydlige
Nordøstgrønland. Det er en udpræget landfugl, som dog ofte finder sin føde i kystzonen. Ravnen er fredet i sommerhalvåret.

Figur 5.8:
Laplandsværling på udkigspost - hanfugl med foder til
ungerne.

Landpattedyr

De findes otte landpattedyr i Grønland: isbjørn (Ursus maritimus), polarræv (Alopex lagopus), rensdyr (Rangifer tarandus), snehare (Lepus arcticus), moskusokse
(Ovibos moschatus), halsbåndslemming (Dicrostonyx groenlandicus), hermelin
(Mustela erminea) og ulv (Canis lupus). Heraf findes moskus, halsbåndlemming,
hermelin og ulv kun naturligt i Østgrønland. Moskusoksen udsattes i Vestgrønland i
1960'erne og de har haft god ynglesucces og har bredt sig langs vestkysten.
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Projektområdet er ikke omfattet som kælvningsområde for rensdyr eller område
med moskusokse eller isbjørn (www.nunagis.gl, 2017). Isbjørn lever i tilknytning
til drivis og pakis og kan forekomme i området, men kun sporadisk i forbindelse
med forekomst af storisens drift fra Østgrønland til Vestgrønland, og arten har
således ikke levested indenfor eller i nærheden af projektområdet (Grønlands
Naturinstitut, 2017).
Arktisk snehare er opført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Arten er vidt
udbredt i landet og har et udbredelsesareal på ca. 350.000 km2 . Den er dog fåtallig mange steder. Bestandsstørrelsen varierer en del som følge af lokale klimatiske
forhold, men der er ikke noget, der tyder på en generel og længerevarende tilbagegang. Arten vurderes derfor at være langt fra at opfylde kriterierne for sårbar
(VU) og næsten truet (NT). Arktisk snehare findes i fjeldterræn, både sparsomt
bevokset og i mere frodige områder. Den har ingen væsentlige trusler, men jagt
kan påvirke lokale bestande. Den arktiske snehare er generelt fredet i sommermånederne maj til juli, men der er lokale bestemmelser i flere kommuner.
Polarræv

Polarræv er opført på Grønlands Rødliste som Ikke truet (LC). Polarræv findes i
hele landet (udbredelsesareal mere end 350.000 km2) og er generelt almindelig.
Der er ikke tegn på langtidsændringer i bestanden, men lokale bestandssvingninger er velkendte. Arten vurderes at være langt fra at opfylde kriterierne for sårbar
(VU) og næsten truet (NT). Polarræv er et udpræget landdyr, som findes i mange
forskellige habitater. Bestanden er truet af jagt og der er generel fredningstid i
sommerhalvåret, men den kan være suspenderet lokalt.
Polarræv (Alopex lagopus) og snehare (Lepus arcticus) er almindelige i hele Grønland og kan således også potentielt have levested indenfor projektområdet. Der
blev ved besigtigelsen ikke set spor af arktisk snehare. Der er tidligere set polarræv omkring 1,5 km nord for eksisterende lufthavn og ved besigtigelsen blev antruffet en død polarræv (skudt) øst for den eksisterende landingsbane. Polarræve
er af og til inficeret af rabies (hundegalskab). De vil så miste deres naturlige skyhed
overfor
mennesker
og
kommer
tættere
på
byer
og
bygder
(www.businessingreenland.gl, 2017). Bynære polarræve vil derfor ofte blive aflivet.

Havpattedyr

Af havpattedyr findes arter af sæl: ringsæl (Phoca hispida), hvalros (Odobenus
rosmarus), remmesæl (Erignathus barbatus barbatus), grønlandssæl (Pagophilus
groenlandicus), klapmyds (Cystophora cristata) og spættet sæl (Phoca vitulina).
Desuden ses alle Nordatlantens hvalarter: marsvin (Phocoena phocoena), grindehval (Globicephala melas), spækhugger (Orcinus orca), kaskelot (Physeter microcephalus), narhval (Monodon Monoceros), hvidhval (Delphinapterus leucas), blåhval (Balaenoptera musculus), finhval (Balaenoptera physalus), sejhval (Balaenoptera borealis), vågehval (Balaenoptera acutorostrata), pukkelhval (Megaptera novaeangliae) og grønlandshval (Balaena mysticetus).
Projektområdet omfatter opfyldning af 2 marine områder (bugter). Der er fortaget
en overordnet undersøgelse af fauna (havpattedyr) fra kysten og fra båd i forbindelse med indsamling af geofysiske data. Der blev ikke registreret arter af havpattedyr i de 2 bugter.

Insekter

Insektfaunaen domineres af arter af dansemyg, stikmyg, mitter og fluer, imens
der findes 50 billearter, 2 humlebiarter, 5 sommerfuglearter samt en række målere og ugler. Besigtigelsen omfattede ikke registrering af disse arter.
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Desuden findes ca. 60 edderkoppearter, 2 arter af landsnegle og 2 arter af ferskvandssnegle i Grønland. Besigtigelsen omfattede ikke registrering af disse arter.

Andet

Fasthæftet på klipper i kystzonen blev der registreret en art af rur (Grønlandsk
navn: Kaattungiaq, latinsk navn: Semibalanus balanoides) og i opskylszonen blev
registreret kril (henholdsvis Figur 5.9 og Figur 5.10).

Figur 5.9:
Rurer på klipper i kystzonen
indenfor projektområdet.

Figur 5.10:
Kril (lyskrebs) i opskyls-zonen
i bugten indenfor
projektområdet. Kril udgør en
vigtig fødekilde for bl.a.
hvaler.

Der er ikke registreret sårbare eller endemiske arter i eller i nærheden af projektområdet eller langs adgangsvejen.

5.1.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
I det følgende vil påvirkninger på eksisterende naturforhold i anlægsfasen blive
gennemgået. De primære miljøpåvirkninger i anlægsfasen omhandler fjernelse og
ændring af vegetationen samt forstyrrelse af fugle og pattedyr.
Anlægsarbejdet vil primært foregå i sommerperioden, imens bortsprængninger vil
blive gennemført hele året.
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Påvirkning af flora
Den naturlige vegetation vil blive direkte påvirket i alle områder, hvor der foretages anlægsarbejder, og hvor der bortsprænges fjeld.
I områder med intensivt anlægsarbejde omkring terminalbygningen, landingsbanen og ved udvidelse af adgangsvejen (Mittarfimmut Aqqutaa) fjernes al den naturlige vegetation. Der er derfor en stor sandsynlighed for, at flere plantearter vil
forsvinde fra det pågældende område.
Det vurderes ikke sandsynligt, at det vil have en effekt på arternes samlede forekomst i undersøgelsesområdet. Hvor der bortsprænges fjeld vil der efterfølgende
ske en naturlig succession, hvor den naturligt forekommende vegetation langsomt
over en årerække genindvandrer fra omgivelserne. Påvirkningen på vegetationen,
vurderes at være ubetydelig.
Til sprængninger anvendes ANFO, som blandt andet indeholder kvælstof. Der vil
være risiko for gødningspåvirkning (kvælstof) af områderne, hvor der bortsprænges fjeld, idet særligt ueksploderede sprængstoffer kan spredes i terrænet, når der
sprænges på ny. Se desuden afsnit 5.4 Luftforurening og emissioner og afsnit 5.8
Overfladevand og spildevand. Den eksisterende natur er meget næringsfattig og
selv mindre mængder af kvælstof kan ændre plantesammensætningen fra arter
der er tilpasset næringsfattige forhold til arter, der kan udnytte næringsstofferne
og dermed skygge andre arter væk.
Når der gennemføres en sprængning, vil der være en vis del af sprængstoffet, som
ikke eksploderer. En del af dette vil emitteres til luften som NOx. som vil blive
spredt i luften og blive afsat til overflader på jorden (se afsnit 5.4.3.2 Emissioner
fra sprængninger). Det er estimeret at der vil blive udledt 23.560 kg NOx svarende
til 10.097 kg NOx/år.
Det vurderes, at den maksimale gødningspåvirkninger er i en størrelsesorden, der
i en kort afstand fra sprængningsstedet, kan bevirke en ændring af artssammensætningen af planter. Denne ændring vil være fra de meget næringsfølsomme
arter, der ses naturligt i området i dag (f.eks. arter af ulvefod, stenbræk og lyng),
til arter der er tilpasset mere næringsrige forhold (f.eks. mælkebøtte og arter af
græsser). Det vurderes dog ikke, at gødningspåvirkningen har en effekt på plantearternes samlede forekomst omkring projektområdet og påvirkningen på floraen er
vurderet til mindre.
Til bortsprængning af fjeld forventes ligeledes anvendt dieselolie til fremstilling af
sprængstoffet Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO), der består af en blanding af
kunstgødning og dieselolie (afsnit 5.4.3.2 Emissioner fra sprængninger). Det er
beregnet at 5,7 ton dieselolie vil ligge tilbage efter sprængningerne. Ligeligt fordelt
ud over en anlægsperiode på 28 måneder, svarer det til knap 241 l/måned som vil
være fordelt indenfor projektområdet. Diesel vil særligt forefindes de steder der
bortsprænges, hvor vegetationen ved bortsprængningen fjernes. Påvirkningen er
dermed vurderet til værende mindre.
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Figur 5.11:
Mose-post dufter kraftigt og
kan kendes fra grønlandskpost ved at bladene er smallere. Begge arter har indrullede blade.

Ved bortsprængning af fjeld vil der forekomme nedfald af støv på vegetationen.
Mængden og spredningen af støv vurderes til ikke at have en omfang der har en
påvirkning ud over området i umiddelbar nærhed af sprængningsstedet. Indretning og gennemførelse af sprængningerne, fx retning og afdækning vil mindske
mængden og spredningen af støv. Det vurderes, at nedfaldet ikke vil påvirke artssammensætningen af planter i påvirkningsområdet.
Ved opfyldning i de marine bugter fjernes levesteder for arter af alger. Der er derfor en stor sandsynlighed for, at disse vil forsvinde fra projektområdet, men det
vurderes ikke sandsynligt, at det vil have en påvirkning på arternes samlede forekomst i området. Opfyldningen vil ske med dæksten og sprængsten som kan indeholde miljøhæmmende grundstoffer. De marine bugter ligger direkte ud til Diskobugtens med en naturlig stor vandudskiftning, som vil modarbejde en ophobning
af miljøhæmmende grundstoffer. Påvirkningen fra opfyld i de marine bugter vurderes til mindre.
5.1.3.2

Påvirkning af fauna
Midlertidige forstyrrelser kan resultere i ændringer i dyrs adfærd. Det kan være
ændret mønster i deres lydfrembringelser (i den ubetydelige ende af skalaen) over
intensiveret agtpågivenhed, og dermed reduktion i den tid der er til rådighed for
fødesøgning, til egentlig fordrivelse fra de påvirkede områder (DMU, 2005a). Påvirkningen af dyrelivet vil være indskrænkning af arealer som levesteder og forstyrrelse med støj fra sprængning, arbejdsmaskiner og persontrafik.
Det samlede areal, der forsvinder som levested, er ca. 0,9 km2. Det består for
størstedelen af dværgbuskhede, fjeldmark, kær, mindre søer og 2 marine bugter.
Der forsvinder således levesteder for alle de arter af dyr, der findes disse steder.
Ingen af dyrene er opført som sårbare og det vurderes ikke sandsynligt, at æn-
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dringer i størrelsen af levesteder vil have en effekt på arternes samlede forekomst
i området og regionen.

Figur 5.12:
Ynglende Odinshane i sø
indenfor det kommende
projektområde.

Fugle og pattedyr kan blive påvirket af støj fra sprængninger. Der er ingen fuglekolonier eller andre sårbare fugle i nærheden af projektområdet eller adgangsvejen, og det vurderes derfor at der ikke sker en påvirkning af disse.
Afstanden mellem bortsprængninger af fjeld og nærmeste kyst er 150 m - 1.500
meter. Detonation af eksplosiver i fjeldet forventes ikke at have en skadelig effekt
på det marine dyreliv, da den luftbårne lydtransmission medfører så stor en afstandsdæmpning at den akustiske energi, der trænger gennem overfladen vil være
under baggrundsstøjniveau. Den strukturbårne lyd, som transmitteres gennem
undergrunden til havbunden, vil ligeledes opleve en signifikant dæmpning som
følge af afstanden, og det må forventes at både peak og SEL niveauer vil være
under lydtærsklerne for skader på fisk og marine pattedyr. Vurderinger fra udvidelsen af Aberdeen Havn understøtter dette (Kongsberg Maritime Ltd., 2015).
Støj fra dumping af bortsprængt materiale i fjorden til underbygning af udvidelser
forventes ikke at bidrage til støjniveauet i vandsøjlen udover lokalt omkring dumping zonen. Lydniveauet i 1 meters afstand forventes at være under 140 dB
SPLrms (Kongsberg Maritime Ltd., 2015), og dermed være under skadelige niveauer for marine pattedyr selv i kort afstand.

Næringsstoffer

5.1.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen

5.1.4.1

Påvirkninger af flora
Ændrende beflyvninger kan betyde en øget deposition af kvælstofholdige stoffer
fra forbrænding af flybrændstof. Naturen i området omkring lufthavnen er, som
størstedelen af den grønlandske natur, sårbar overfor øget næringsbelastning og
en øget deposition kan ændre sammensætning af planter omkring lufthavnen til
arter, der er tilpasset mere næringsrige forhold. Der er ikke foretaget beregninger
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af kvælstofdeposition i forhold til de forventerede driftsaktiviteter. Der ses med de
nuværende driftsaktiviteter i Ilulissat Lufthavn ikke en tydelig næringsstofpåvirkning af området omkring lufthavnen, der kan stamme fra deposition af kvælstof
fra forbrænding af flybrændstof. Erfaringen er dog også, at selv ved lufthavne med
betydeligt større driftsaktiviteter er depositionen i en størrelsesorden, der vurderes
ikke at ændre på tilstanden af næringsfattig natur (Aalborg Lufthavn, 2013).
I forbindelse med glatførebekæmpelse på landingsbane, kan der blive udledt rester af produkter til det omkringliggende terræn i forbindelse med snerydning.
Disse restprodukter vil indeholde næringsstoffer (kvælstof). Mængderne af kvælstof er vurderet til at være af en størrelsesorden, som kan forårsage en mindre
påvirkning på vegetationen. Afisningsprodukter fra afisning af fly vil blive opsamlet
og genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig vis og påvirkningen fra disse på vegetationer er vurderet til ubetydelig.
Det vurderes på baggrund af dette at påvirkningen på floraen omkring lufthavnen
er ubetydelig.

Figur 5.13:
Grønlandsk fjeldsimmer
(rypelyng) er almindelig i hele
Grønland og således også
omkring Ilulissat Lufthavn.
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Figur 5.14:
Dunet marehalm ses flere
steder i bugterne i projektområdet. Her sammen med fjeldrevling og blågrå pil.

5.1.4.2
Støj m.v.

Påvirkninger af fauna
Støj fra ændringer i beflyvningen kan påvirke arter af fugle og pattedyr indenfor
lokalområdet. Særligt lavtgående helikopterflyvning støjer meget og har en høj
skræmmeeffekt på især fugle. Det er for eksempel vist at fældende gæs reagerer
på op til 10 km’s afstand fra de mere støjende helikoptertyper (Mosbech &
Glahder, 1991). Særligt sårbare er således fældende gæs, kolonier med ynglende
havfugle og hvalrosser på landgangspladser. Derudover vil der forekomme støj fra
biltransport, der påvirker arter af fugle og pattedyr, der sandsynligvis vil flytte til
andre områder.
Effekten af støj på fugle er dog generelt ringe kendt, da der kun i meget begrænset omfang er forsket på området. Resultaterne af den forskning, der er foretaget,
har som regel ikke ført til entydige konklusioner. Ofte ses der i første omgang en
reaktion på en ny støjkilde, hvorefter fuglene hurtigt lærer at ignorere støjen.
Førhen har 60 dB været en almindeligt anvendt grænse for acceptabel støj i områder med følsomme fuglearter (Banedanmark, 2011). Kriteriet på 60 dB bygger på
en antagelse af, at fuglenes akustiske kommunikation bliver besværliggjort ved
støjniveauer højere end, hvad man normalt finder i naturen. Støjniveauer på under 50-60 dB har ofte ikke påviselig indflydelse på kommunikationen. Nye spanske
undersøgelser viser dog, at mange ualmindelige arter forsvinder ved baggrundstøj
over 50 dB (Patón, Romero, Cuenca, & Escudero, 2012). Dette studie er fra byparker og omfatter kun få af de arter, der også findes i åbne kystnære områder.
Eventuelt bør støjkravet sænkes til 50 dB for områder med sårbare arter, da højere støjniveauer kan have en negativ indflydelse. Der er dog usikkerhed på effekten
i forskellige habitater, da nogle arter udviser en høj grad af støjtolerance. Chambers Group konkluderede således, at fugle har god ynglesucces i trafikstøj, der når
langt over 85 dB (Chambers Group, 2008). I nogle situationer og visse lande anvendes 85 dB(A) derfor, som grænsen for et acceptabelt støjniveau for fugle. Når
effekterne af støj på fugle bliver bedre forstået, er det sandsynligt, at en højere
grænse for støj kan anvendes i visse tilfælde. Det er dog tvivlsomt, at det er tilfældet i de fleste tilfælde.
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Hirvonen fandt, at støj over 56 dB betød ringere ynglesucces for vadefugle nær en
trafikeret vej (Hirvonen, 2001). I kontrast hertil var sangfugles ynglesucces imidlertid uændret ved samme støjniveau. Hirvonen mener, at habitatændringer og
ikke støjen var årsag til, at arter som rørdrum og rørhøg forsvandt fra det pågældende område. Andre undersøgelser af støj påvirkninger på hejre og flere arter
rovfugle viser betydelig tolerance overfor støj. For eksempel havde fiskeørn uændret ynglesucces selv ved støj fra fly på 89-121 dB (Trimper, 1998).
Det er dog sandsynligt, at for kystfugle er det i lige så høj grad den visuelle forstyrrelse, der er betydende. I flere studier er der observeret store flugtafstande fra
fly og helikopter (Owens, 1977; Stock, 1993). De fleste studier viser dog, at der er
en vis tilvænning til lufthavne og regelmæssig flytrafik. Især hvis den følger faste
tidspunkter og ruter. Det eneste studie, der systematisk undersøger effekten af
flyvehøjden på fugle, viser en tolerancegrænse på 300 meter for fly og 450 meter
for helikopter (Komenda-Zehnder, Cevallos, & Bruderer, 2003). Dette er også den
beregnede grænse for øget risiko for kollisioner mellem fly og fugle (birdstrikes)
(Christensen & Hounisen, 2006). En forøgelse af aktiviteterne i lufthavnen kan øge
risikoen for birdstrikes.
I årsrapporter vedrørende fugle og pattedyr på flyvepladsen for 2015 og 2016 er
der registreret et betydeligt antal ravne, måger og gæs/ænder (kun 2016) men
ingen kollisioner (Mittarfik Ilulissat, 2017).
Projektområdet indeholder udelukkende levesteder der findes mange steder i det
omkringliggende landskab, og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at støj eller
øvrig forstyrrelse vil have en effekt på arternes samlede forekomst i området. Der
er ikke ynglende rovfugle i den umiddelbare nærhed af lufthavnen, dvs. indenfor
2-5 km og terrænet omkring lufthavnen er ikke umiddelbart egnet ud til placering
af falkereder. Der er kendte yngleplader for havørn betydeligt tættere på andre
eksisterende lufthavne i Grønland (Narsarsuaq) (Pers.komm. Knud Falk, 2017) og
(Pers.komm. Søren Møller, 2017).
Endelig ligger fældningspladser for gæs, fuglekolonier og IBA områder i betydelig
afstand fra lufthavnen. Det vurderes på den baggrund, at øget støj og forstyrrelse
ikke vurderes at påvirke arternes samlede forekomst i området og regionen.
Det vurderes desuden, at arter af dyr ret hurtigt vænner sig til ændringer i støjniveauer og derfor ikke bliver påvirket væsentligt af ændringer i driften og påvirkningen vurderes til ubetydelig.
Trafik

I driftsfasen vil potentielle påvirkninger af fauna komme fra eventuel trafikforøgelse til og fra lufthavnen via Mittarfimmut Aqqutaa, se afsnit 5.2 Trafikale forhold.
Øget trafik på adgangsvejen til lufthavnen kan påvirke polarræv og arktisk snehare, der krydser vejen og medfølgende risiko for påkørsel af disse. Det vurderes, at
antallet af polarræv og arktisk snehare i området er begrænset og at den potentielle forøgelse i trafik ikke vil påvirke arternes udbredelse indenfor lokalområdet
eller i regionen.
Det vurderes, at der ikke sker en påvirkning af den marine fauna i driftsfasen, da
de fysiske forhold for arterne ikke ændres.
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Figur 5.15:
Indsigt fra det nye projektområde til den eksisterende
landingsbane. Lufthavnsterminalen er den røde bygning
til højre i billedet.
Nærområdet omkring lufthavnen er uden stejle fjeldsider
og vurderes derfor ikke potentielt yngleområde for store
rovfugle herunder havørn.
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5.2 Trafikale forhold
Dette afsnit beskriver de trafikale konsekvenser af udvidelsen af Ilulissat Lufthavn,
herunder trafikafvikling.
Indledningsvis beskrives de metoder, der anvendes i analysen. Herefter gennemgås de eksisterende trafikale forhold, der leder frem til en afgrænsning af analyseområdet. Inden for analyseområdet beskrives de trafikale konsekvenser i forhold
til anlægs- og driftsfasen af den udvidede Ilulissat Lufthavn.

5.2.1

Metode og datagrundlag
Der foreligger ikke nogen snit-/trafiktællinger i Ilulissat. Derfor er analysen foretaget på baggrund af tal fra Grønlands Statistik vedr. indbyggere og køretøjer fra år
2017. Dertil bygger vurderingerne på følgende forudsætninger:
Anlægsfasen:
 Al lastbilkørsel i en anlægsperiode sker i halvdelen af perioden for at imødekomme perioder hvor lastbilerne kører mere intenst.
 100 bilture dagligt for mandskab, som arbejder med lufthavnsudvidelsen.
 En lastbil kører med 18 tons materiale.
 Asfaltlastbilen antages at kunne dække 80m2 pr. tur.
 20 arbejdsdage pr. måned.
Driftsfasen:
 Driftsfasen indtræder i år 2031, som er året hvor man regner med fuld kapacitet på lufthavnen. I 2031 vil der årligt være 80.584 passager (Inuplan, 2017c).
 40 % af passagerne antages at komme i højsæsonen juni, juli og august (3
mdr.) (Inuplan, 2017c).
 Den forøgede flytrafik antages primært at være turister, hvorfor 80 % af de
nye passagerer antages at anvende taxa til/fra Ilulissat, de resterende 20 % af
passagerne antages at have adgang til bil.

5.2.2

Eksisterende forhold
Ilulissat Lufthavn ligger cirka 4 km nord for Ilulissat. Adgangsvejen fra Ilulissat til
Ilulissat Lufthavn foregår via Mittarfimmut Aqq., som vist i Figur 5.16.
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Figur 5.16:
Adgangsvej mellem Ilulissat
centrum og Ilulissat Lufthavn.

Trafiktal
Der er ikke foretaget nogen trafiktællinger i Ilulissat. Der er i Grønlands Statistik
angivet værende 699 indregistrerede biler i Ilulissat i 2016 (Grønlands Statistik,
2016).
Strækningsanalyse
Adgangsvejen mellem Ilulissat centrum og Ilulissat Lufthavn er Mittarfimmut Aqq.
Vejen er en smal tosporet vej med en bredde på cirka 3 meter, hvilket gør det
besværligt for to biler at passere hinanden (Figur 5.17). Derfor er der nogle enkelte steder lavet ekstra plads i bredden, så et af køretøjerne kan holde ind til siden
så en modkørende kan passere. Hastighedsgrænsen er generelt 50 km/t, og på en
mindre strækning er der en hastighedsnedsættelse til 20 km/t.
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Figur 5.17:
Mittarfimmut Aqqutaa, den
smalle tosporede vej mellem
Ilulissat centrum og Ilulissat
Lufthavn.

Trafikalt knudepunkt:
Det trafikale knudepunkt i Ilulissat er T-krydset Fredericia Aqq. / Kussangajaannguaq / Mittarfimmut Aqq., som ligger i centrum af Ilulissat. T-krydset
er vist I Figur 5.18. Krydset forventes at blive det hårdest belastede i forbindelse
med en udvidelse af lufthavnen, da det forbinder nord/syd/øst/vest. Vejene i krydset er to sporede. Der er ubetinget vigepligt fra Mittarfimmut Aqq. Der er nord for
krydset en gågade, hvor det er muligt at parkere umiddelbart foran.
Vigepligten er ikke intuitiv i forhold til vejenes forløb i T-krydset, da der er vigepligt fra Mittarfimmut Aqq., som umiddelbart vil vurderes til at være gennemgående sammen med Fredericia Aqq. Vigepligten giver umiddelbart mening i forhold til
de forventede trafikstrømme, som primært antages at køre mellem Fredericia Aqq.
og Kussangajaannguaq. Derfor er vigepligten favorabel i forhold til trafikafvikling,
men kan være risikabel med hensyn til trafiksikkerhed.
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Figur 5.18:
Luftfoto af T-kryds i Qaqortoq, som forbinder havnen og
midtbyen med vejen ud til
lufthavnen.

Der er ingen tilgængelige snit- eller krydstællinger i Ilulissat og derfor er det ikke
muligt at foretage en kapacitetsberegning. Erfaringsmæssigt er der ingen trafikafviklingsproblemer forbundet med trafikmængder i denne størrelsesorden som Ilulissat vil kunne forvente. Selvom alle køretøjer i Ilulissat teoretisk kører i spidstimen, forventes det, at der ikke vil opstå trafikale problemer i Ilulissat.

5.2.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der skulle bortsprænges, flyttes og genindbygges cirka 5,5 mio.
m3 sprængsten, dette er dog fjeld som sprænges i det umiddelbare nærområde og
vil derved være et internt anliggende i lufthavnens nærområde, hvilket ikke forventes at påvirke nærtliggende veje. I anlægsfasen regnes derfor udelukkende
med byggematerialer som forventes at ankomme som skibstrafik og derved skal
tilkøres via det overordnede vejnet. Af hensyn til byens havneforhold og vejnettet
inkl. bro m.m., må det påregnes, at større entreprenørmateriel skal landsættes og
fjernes igen direkte ved projektområdet. Dette vil ske ved en eller begge af de to
marine bugter, der ligger indenfor projektområdet.
Anlægsfasen foregår fra maj 2019 til og med september 2022 og den totale anlægsfase er 39 måneder (Inuplan, 2017a).
I beregningen halveres anlægsperioden, således intensiteten fordobles, dette gøres under antagelsen af, at der ikke er en gennemsnitlig intensitet over hele anlægsperioden, men at der vil forekomme en intensiv periode. Antagelsen vil give
et mere retvisende billede af den maksimale anlægstrafik i anlægsfasen. Derfor
regnes der med en anlægsfase på ca. 19 måneder.
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I anlægsfasen er det antaget, at der foretages 100 bilture om dagen, som mandskabet der arbejder på anlæggelsen af lufthavnen foretager. Det svarer til 12 bilture i spidstimen.
I Tabel 5.2 fremgår byggemateriale mængder, og antallet af lastbilture, som skal
køres i anlægsperioden. Mængderne og antallet af lastbilture vil kunne variere,
men tallene i tabellen vil være worst case.
Tabel 5.2:
Mængdeopgørelse og lastbilture i anlægsfasen. (NIRAS,
2017).

Materiale

Mængde

Lastbil ture i alt

Stålprofiler

353 t

20

Trapezplader

160 t

9

1.128 t

63

Vaffelplader

318 t

18

Betonsøjler

150 t

8

Dækelementer

115 t

6

210.840 m2

2.636

Lastbilture i alt

-

2.760

Lastbilture pr. måned i halveret
anlægsperiode

-

190

Lastbilture pr. dag med halveret anlægsperiode

-

15

353 t

20

TTS Elementer

Asfalt

Stålprofiler

Byggematerialerne sejles ind til Ilulissat, hvorefter de køres til lufthavnen. Der vil i
anlægsfasen køre to lastbiler i spidstimen, og dette vil ikke medføre nogen trafikafviklingsproblemer.
5.2.3.1

Samlet vurdering af miljøpåvirkningen i anlægsfasen
Den forstyrrelse, anlægsfasen medfører på trafikafviklingen er analyseret, og det
er konkluderet, at projektet ikke vil foranledige problemer med trafikafviklingen.
Samlet vurderes der at være tale om en mindre påvirkningsgrad på de trafikale
forhold.

5.2.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen er der ligesom i de tidligere faser ikke trafiktal at tage udgangspunkt
i. Derfor beregnes den forventede trafik som lufthavnen vil generere, hvorudfra
der laves en vurdering.
I 2031, hvor lufthavnen forventes at være i fuld drift, forventes det, at der ankommer 80.584 passagerer pr. år, hvoraf de 40 % ankommer i juni-august. Der
vil i gennemsnit ankomme 350 passagerer om dagen i højsæsonen, hvilket svarer
til 43 passagerer i spidstimen. Det forventes ikke, at de 43 passagerer vil køre i
hver deres bil, hvorfor antallet af køretøjer halveres til 22 køretøjer i spidstimen.
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22 køretøjer i spidstimen forventes ikke at medføre nogen væsentlig forskel i de
trafikale forhold i T-krydset, da trafikken i forvejen forventes at være lav.
Fremkommeligheden på Mittarfimmut Aqq. forbedres i forhold til de eksisterende
forhold, eftersom vejen i forbindelse med udvidelsen udvides til to kørespor á 3,5
m, hvortil der etableres en skillerabat på 1,5 m, sti på 3 m og 0,5 meters rabat.
Hastighedsbegrænsning på den opgraderede vej bliver 40 km/t.
5.2.4.1

Samlet vurdering af miljøpåvirkningen i driftsfasen
Den forstyrrelse driftsfasen medfører på trafikafviklingen er analyseret og det er
konkluderet at projektet ikke vil foranledige problemer med trafikafviklingen. Samlet vurderes der, at være tale om en ubetydelig påvirkning på de trafikale forhold.
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5.3 Støj og vibrationer
Afsnittet beskriver de støjmæssige konsekvenser ved udvidelsen af lufthavnen.
Først beskrives de eksisterende støjforhold i området omkring lufthavnen, hvorefter påvirkningerne i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen efter udvidelsen beskrives og vurderes. Udførte støjberegninger for flystøj kan ses i baggrundsrapport
nr. 2.

5.3.1

Metode og datagrundlag
Støj opdeles i henholdsvis støj fra anlægsfasen og driftsfasen, som igen underopdeles i type af støj, jf. Tabel 5.3.

Tabel 5.3: Støj fra anlægsfase
og driftsfase

Aktivitet

Støj

Anlægsfasen

Anlægsarbejder

Vejtrafik

Driftsfasen

Flytrafik
Terminalstøj

Vejtrafik

Bemærkning
Støj ved anlæg af lufthavnen
Støj fra trafik på tilkørselsveje – tilførsel af
materialer samt personale
Støj fra start og landing
Støj fra motorafprøvning,
snerydning og øvrig drift
af lufthavnen
Støj fra trafik på tilkørselsveje – personale
samt passagerer

Der er foretaget beregninger af såvel flystøj som terminalstøj. Der er herudover
foretaget beregning af anlægsstøjen samt vurdering af støj fra vejtrafik.
Da der ikke foreligger grønlandske beregningsmetoder for beregning af støj og der
ikke foreligger grønlandske grænseværdier for støj, er der anvendt danske beregningsmetoder og danske grænseværdier.
Beregningerne af flystøj er foretaget i programmet INM (Integrated Noise model)
7.0. Alle øvrige støjberegninger er gennemført ved hjælp af beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 7.4.
Lydens styrke måles i decibel - forkortet dB. Ved måling af lydens styrke bruges
en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden dB(A). En stigning på 3 dB svarer til en
fordobling og en dæmpning på 3 dB svarer til en halvering af lydstyrken. Der skal
dog en stigning på 8-10 dB(A) til, før det opleves som støjen er blevet fordoblet.
Figur 5.19 viser støjniveauer ved forskellige aktiviteter.
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Figur 5.19:
Støjbarometer
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Nedenfor er grænseværdier for de forskellige støjende aktiviteter beskrevet. Bemærk, at forskellige typer støj er reguleret hver for sig med særskilte grænseværdier.
5.3.1.1

Flystøj
Ved flystøj anvendes to begreber: Den gennemsnitlige støjbelastning over døgnet
og maksimalniveauet (støjen fra det fly, der støjer mest).
Den gennemsnitlige støjbelastning beskrives ved DENL-metoden (Day-EveningNight-Level). Støj efter DENL-metoden kaldes LDEN. Støjniveauet i aften- og natperioden vægtes højere end i dagtimerne. Eksempelvis vægtes en operation i natperioden som 10 tilsvarende operationer i dagperioden. Støjbelastningen beregnes
for et gennemsnitsdøgn i de tre mest trafikerede måneder for et år. Der er således
ved fastlæggelse af grænseværdierne taget højde for, at støjen er mere generende om aftenen og om natten end om dagen.
Maksimalniveauet LAmax er den højeste værdi af det A-vægtede lydtrykniveau i et
givet punkt, fra én start eller landing om natten med den mest støjende flytype
langs alle relevante flyruter.
Ved at bruge avancerede beregningsmodeller kan man tegne kurver over, hvordan
støjen fra lufthavnen vil spredes.
Støj fra lufthavne reguleres jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1994 Støj fra
flyvepladser (Miljøstyrelsen, 1994). De vejledende grænseværdier er angivet i
Tabel 5.4.

Tabel 5.4:
Vejledende støjgrænser,
flystøj, DENL for lufthavne.

Arealanvendelse

dB(A)

Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål
(skoler, hospitaler, plejehjem o.l.)

55

Spredt bebyggelse i det åbne land

60

Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.)

60

Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.)

50

Andre rekreative områder uden overnatning

55

I boligområder og rekreative områder bør maksimalværdien af det A-vægtede
lydtrykniveau for starter og landinger om natten (22-07) tilstræbes ikke at overstige 80 dB(A).
5.3.1.2

Terminalstøj og anden støj, herunder anlægsarbejder
Ved vurdering af udendørs støj fra andre aktiviteter end starter og landinger inkl.
taxikørsel tages der udgangspunkt i de vejledende støjgrænser, som er angivet i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder
(Miljøstyrelsen, 1984). Disse er angivet i Tabel 5.5.
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Man.-fre.
Kl. 07-18

Man.-fre.
Kl. 18-22

Lør.
Kl. 07-14

Lør.
Kl. 14-22

Alle dage
Kl. 22-07

Søn- og helligdag
Kl. 07-22

Erhvervs- og industriområder
Erhverv- og industriområder
med forbud mod generende
virksomhed
Områder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse, centerområder, bykerne)
Etageboligområder
Boligområder for åben og lav
boligbebyggelse
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative
områder. Særlige naturområder

dB(A)

dB(A)

dB(A)

70

70

70

60

60

60

55

45

40

50

45

40

45

40

35

40

35

35

Kolonihaver

Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde

Det åbne land (inkl. landsbyer
og landbrugsarealer)

Konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde

Støj fra anlægsarbejder er ikke reguleret af nogle vejledninger. Der træffes i hvert
enkelt tilfælde en afgørelse om hvorvidt der skal stilles støjvilkår og hvilke grænseværdier der skal anvendes. I den sammenhæng indgår typisk kriterier som nødvendigheden af at arbejde i døgndrift, og hvor lange perioder der er med støjende
aktiviteter.
Enkelte danske kommuner har indført regulativer for støjende anlægsaktiviteter.
Ofte anvendes der i Danmark følgende grænseværdier for anlægsstøj ved boliger:
Dag- og aftenperioden: 70 dB(A).
Natperioden: 40 dB(A).
Disse grænseværdier er anvendt ved vurderingerne i denne rapport.

5.3.2

Eksisterende forhold

5.3.2.1

Beliggenhed
Ilulissat Lufthavn er beliggende langs med kysten nord for Ilulissat by og vest for
fjeldet Akinnaq. Ilulissat er beliggende ca. 2 km syd for lufthavnen. Lufthavnen er
anlagt i 1982 – 1984 og har en landingsbane på 845 m og 30 m bred. Landingsbanen har to baner, henholdsvis bane 07 (landing fra syd) og bane 25 (landing fra
nord).
Lufthavnen og projektområdet er beliggende tæt på kysten, for foden af et højere
liggende fjeldområde, der ligger umiddelbart øst for. Områderne omkring lufthav-
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nen omfatter blandt andet Hollænderhavnen og sommerhuse/fritidshytter nord for
den eksisterende lufthavn.
De planlægningsmæssige rammer for området omkring lufthavnen fremgår af
Figur 5.20.

Figur 5.20:
Planlægningsmæssige rammer omkring lufthavnen.

Umiddelbart syd for lufthavnen ligger område 1200-C19 Hollænderhavnen, der er
udlagt til havn, hoteller med videre.
Plan 0003-K01 og 0003-K02 omfatter et område nordøst for lufthavnen se Figur
5.21. Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke
har status af helårsbeboelse. Derudover er der umiddelbart vest og nordvest for
projektområdet 8 hytter beliggende i det åbne land.
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Figur 5.21:
Planlægningsmæssige rammer for delområde 0003-K01
og 0003-K02.

5.3.2.2

Flystøj
Flystøjen er den støj, der direkte er knyttet til start og landing, mens terminalstøj
er støj fra de øvrige aktiviteter i lufthavnen.
Flystøj omfatter støj fra start og landinger, flyets kørsel på landjorden (taxi) til og
fra startbanen, samt APU 5 minutter før start og 5 minutter efter landing (APU er
en ekstra motor, som nogle fly benytter, mens de står på standpladsen).
I 2016 betjente lufthavnen ca. 42.000 passagerer. Flyvninger til og fra lufthavnene
udføres i dag primært af Dash-8 Q200 fly samt lignende flytyper.
Der er ikke tidligere foretaget beregninger af flystøjen fra den eksisterende lufthavn.
I forbindelse med beregninger af støjen fra udvidelsen af lufthavnen er det beregnet, at støjen fra udvidelsen ligger væsentligt under støjgrænserne i Ilulissat, og
at der kun ved eventuelle fly i natperioden kan være overskridelser af den maksimale støjgrænse på 80 dB(A) i området specielt ved Hollænderhavnen.
Tilsvarende betragtninger gør sig gældende for den eksisterende lufthavn, hvor
grænseværdierne ved boliger i Ilulissat overholdes med stor margin, og kun ved
fly i natperioden, der letter mod syd (mindre end 1 fly pr. måned i gennemsnit) vil
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være mindre overskridelser af maksimalværdien i området ved Hollænderhavnen.
Den vægtede støjbelastning LDEN ligger på ca. 55 dB(A) lige uden for selve landingsbanen. Ved Hollænderhavnen ligger støjbidraget LDEN på mindre end 50
dB(A). I Ilulissat ligger støjbidraget væsentligt under 50 dB(A).
Ved hytteområdet ligger støjbidraget på ca. 55 dB(A) som LDEN og her vil der også
være overskridelser af maksimalværdien om natten på 80 dB(A).
Der er fly i natperioden ca. 1 gang pr. uge i gennemsnit i højsæsonen, heraf vil ca.
20 % starte mod syd.
Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3.4.1.
5.3.2.3

Terminalstøj
Støj fra terminalaktiviteter - i det følgende benævnt ”terminalstøj” - er støj fra
andre aktiviteter på en flyveplads end starter og landinger, for eksempel snerydning og andre aktiviteter i terminalområdet. Det skal særligt bemærkes at taxikørsel i forbindelse med starter og landinger ikke henregnes til terminalstøj, men til
støj i forbindelse med starter og landinger.
Herudover vil der undtagelsesvis kunne forekomme støj fra motorafprøvninger.
Der vil ikke forekomme rutinemæssigt vedligehold og reparationer af fly og helikoptere i lufthavnen (Pers.komm. Teknisk direktør Jens R. Lauridsen, 2017). Kun i
helt specielle tilfælde vil der kunne forekomme reparationer af fly, der vil kræve
efterfølgende motorafprøvning. Dette vil makismalt forekomme 5-10 gange om
året.
Der er foretaget beregning af støj fra de terminalaktiviteter, som vil forekomme
dagligt. De mest støjende aktiviteter vurderes at være støj fra køretøjer, der anvendes til servicering af fly samt renholdelse af landingsbanen. Støj fra faste installationer (ventilation m.v.) samt støj fra parkeringsplads (personaleparkering,
taxaer og passagerer) vurderes ikke at give et betydende bidrag.
Til terminalaktiviteternes støj henregnes typisk al støj, der frembringes på lufthavnens område, herunder faste anlæg knyttet til terminal- og værkstedsbygninger.
De væsentligste mobile kilder er følgende:







5.3.3

Feje- og snerydningsmaskiner
stigekøretøjer
Ground Power Units (GPU)
mobile kilder relateret til intern transport, servicering mm., herunder catering,
baggagehåndtering, affaldshåndtering m.m.
personbilsparkering
støj fra faste installationer, som f.eks. ventilationsanlæg.

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Ved anlægsarbejderne opstår støj og vibrationer ved sprængningsarbejdet, indbygning af materialet samt fra trafik ved levering af byggematerialer.
Der er praksis for at acceptere højere støjgrænser ved midlertidige bygge- og
anlægsarbejder end svarende til støjgrænser for virksomhedsstøj i øvrigt.
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Anlægsarbejder kan udføres 24 timer i døgnet og på alle ugens 7 dage, men støjbelastning af boliger og lignende udenfor almindelig arbejdstid bør begrænses
mest muligt. Ved arbejde i dagperioden anvendes der – som tidligere nævnt –
typisk en støjgrænse på 70 dB(A) ved boliger og andre støjfølsomme lokaliteter. I
aften- og natperioden anvendes typisk en støjgrænse på 40 dB(A), som et acceptabelt støjbidrag. Der er ved vurderingerne taget afsæt i, at disse grænseværdier
vil være gældende.
5.3.3.1

Beregning af støj i anlægsfasen
Der er foretaget beregning af støjudbredelsen i anlægsfasen ved maksimal støjmæssig aktivitet (worst case). Beregningerne er foretaget med en arealkilde, der
dækker den nye landingsbane, som er det område hvor hovedparten af anlægsarbejderne vil foregå.
Beregningsresultaterne er vist på nedenstående Figur 5.22. På figuren ses støjudbredelsen i området. På figuren er de nærmeste støjfølsomme arealer vist med
punkter.
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Figur 5.22:
Støj fra anlægsarbejder.
(worst case med max. drift)
Punkterne K1 er hytteområder. C19 er området ved
Hollænderhavnen. Punkterne
A18, 23, 29 og 32 er boligområder i Ilulissat.

Det skal bemærkes, at støjkortet viser støjbidraget i de perioder, hvor der er de
største støjmæssige aktiviteter og således er en worst case situation. I de områder, hvor støjbidraget er større end 50 dB(A) kan det forventes, at der skal gives
genetillæg på 5 dB(A) for impulser (i perioder). Dette vil dog bero på en konkret
vurdering.
Som det fremgår af Figur 5.22 så vil støjen fra anlægsarbejderne ikke oversige 35
dB(A) ved boligområderne i Ilulissat. Ved Hollænderhavnen vil støjbidraget fra
anlægsarbejderne være ca. 40 dB(A). Derimod vil støjbidraget ved hyt82
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ter/sommerhuse mod nord og nordvest ligge på op til 60 dB(A) Støjbidraget ved
de 8 hytter beliggende umiddelbart vest og nordvest for projektområdet vil være i
størrelsesordenen 45 – 60 dB(A). Ved arbejde med fuld aktivitet i aften- og natperioden vil dette kunne medføre støjgener. Sideløbende med detailprojekteringen
af projektet, vil der pågå en dialog med ejerene af de specifikke hytter med henblik på at afklare behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger.
Ved hytter og sommerhuse nord og nordvest for området vil der ved anlægsarbejder i aften- og natperioden være tale om en moderat – væsentlig påvirkning i de
perioder, hvor der arbejdes med fuld aktivitet, idet støjbidraget ligger op til 20
dB(A) højere end den vejledende støjgrænse.
Der vil dog også i store perioder kunne forventes et mindre støjbidrag, idet ovenstående beregninger er baseret på et maksimalt aktivitetsniveau, hvor der sker
sprængning af fjeld, nedknusning og opfyldning med sprængsten samtidig.
I de perioder, hvor der ikke arbejdes med nedknusning, sortering og indarbejdning
af sten m.v. vil kildestyrken fra anlægsarbejderne være ca. 10 dB(A) lavere. Støjbilledet vil med dette aktivitetsniveau se ud som på Figur 5.23. I denne periode vil
støjbidraget være mindre end 50 dB(A) uden for lufthavnens område.
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Figur 5.23:
Støjbidrag fra anlægsarbejder
(uden sprængning af fjeld og
opfyldning med sprængsten,
samt nedknusning, sortering og
dozing af sprængsten).
Punkterne K1 er hytteområder.
C19 er området ved Hollænderhavnen. Punkterne A18, 23,
29 og 32 er boligområder i
Ilulissat.

Det vil ikke være muligt at foretage reduktion af støjen fra anlægsarbejderne,
f.eks. ved afskærmning eller lignende, ligesom der vil være behov for at arbejde i
aften- og natperioden, da anlægsarbejderne skal foregå på en lufthavn, der samtidig vil skulle være i drift.
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Forudsætninger for beregningerne
Der er i det følgende redegjort for forudsætningerne for støjberegningerne.
De forestående anlægsarbejder skal udføres på og nær ved en lufthavn, der under
hele anlægsarbejdets forløb skal holdes i drift med minimale gener for afviklingen
af flytrafikken og tillige således at flypassagerer, personale og andre med ærinde i
lufthavnen kan komme til og fra denne.
Under udførelsen af anlægsarbejdet skal der indledningsvis etableres en midlertidig adgangsvej til projektområdet.
Ændring af den nuværende landingsbane til rullevej mellem den nye og den nuværende forplads samt færdiggørelsen af adgangsvejen må nødvendigvis afvente at
arbejdet med den nye landingsbane og terminalområde er afsluttet og taget i
brug.
Generelt kan det oplyses, at 80 % af al kørsel af tung trafik, vil ske indenfor projektområdet. Asfalt-, sten- og grusmaterialer vil blive produceret indenfor projektområdet.
Anlægsarbejderne vil bestå af følgende primære aktiviteter, der kan have betydning for det eksterne støjbidrag:







Udgravning af jord, hvoraf noget forventes at kunne anvendes til indbygning
eller som fyld under sikkerhedszoner.
Sprængning og knusning af fjeld samt efterfølgende håndtering og indbygning,
i den forbindelse vil der også ske borearbejde i fjeld for placering af sprængstof.
Anlægsarbejder med entreprenørmaskiner (afvandingsgrøfter, vejanlæg, etablering af landingsbane, asfaltarbejder m.v.)
Levering af materialer med lastbil
Byggearbejder (terminalbygning m.m.).

Tidsplanen for anlægsarbejderne er:
Tabel 5.6:
Tidsplan for anlægsarbejder.

Anlægsarbejde
Etablering af adgangsvej

Tidspunkt
2019

Udgravning inklusiv permafrossen jord

Juli 2020 – september 2020

Bortsprængning og opfyldning, bane- og
nyt terminalområde

April 2019 – november 2021

Bygninger i nyt terminalområde og tårn
Belægning, banelys og navigationsudstyr,
bane syd

Maj 2020 – juni 2022
Maj – september 2022

Det kan forventes, at der i perioder kan pågå anlægsarbejder i døgnets 24 timer
og på samtlige af ugens 7 dage. Afhængig af længderne af perioder med anlægsarbejder i døgnets 24 timer, vil berørte punkter i ovenstående tidsplan blive reduceret/komprimeret.
I anlægsfasen vil det hovedsageligt være støj fra kørsel med entreprenørmaskiner,
der bidrager til det eksterne støjniveau. De øvrige aktiviteter i forbindelse med
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anlægsarbejdet vurderes som ubetydelige for det samlede støjniveau, idet kildestyrkerne for disse er betragteligt mindre.
I tilfælde hvor støjen fra anlægsarbejderne indeholder tydeligt hørbare impulser,
skal det beregnede støjniveau korrigeres med + 5 dB. Det er sandsynligt, at støjen
i nogle tilfælde indeholder tydeligt hørbare impulser, specielt i tilfælde af sprængning.
Støjbelastningerne vist i på Figur 5.22 er ikke korrigeret med tillæg for impulser,
da det ikke er muligt at fastslå på nuværende tidspunkt, i hvilken afstand fra aktiviteterne tillægget skal gives. Erfaringsmæssigt må det forventes, at der skal gives
impulstillæg inden for en afstand af min. 200 meter fra støjkilderne. Dette vil bero
på en konkret vurdering, der bl.a. afhænger af impulsernes størrelse, hørbarhed
og hyppighed.
Impulsstøj vil, udover støj fra sprængninger, typisk kunne forekomme ved læsning
af sprængsten og aflæsning af sprængsten. Det vil forventeligt kun være i disse
perioder, der er grundlag for tildeling af genetillæg for impulser.
På grund af afstanden fra projektområdet vurderes, der ikke risiko for, at der skal
tillægges genetillæg ved boligerne i Ilulissat.
I anlægsfasen vil der forekomme en del støj, da der bortsprænges store mængder
fjeld. Ydermere vil der forekomme støj fra nedknusning, sortering og dozing af
sprængsten.
Der forventes behov for udgravning af 600.000 – 700.000 m3 jord (heraf ca. halvdelen permafrossen jord). Hvis der skal udgraves det nævnte volumen jord og
ingen dele af jorden er egnet til fyld, så forventes der behov for bortsprængning af
ca. 5,5 mio. m3 fjeld til brug for opfyldning med ca. 7,7 mio. m3 sprængsten (færdigt indbygget mål). Ved terrænregulering er der beregnet en nødvendig bortsprængning på ca. 4,9 mio. m3 fjeld, hvilket svarer til et underskud af fyldmaterialer på ca. 600.000 m3 fjeld (fast mål) (kapitel 3 Projektbeskrivelse). I projekteringsfasen skal der ved passende justeringer opnås balance mellem bortsprængning og sprængstensmængder til fyld og fremstilling af befæstelsesmaterialer. På
baggrund af de geotekniske undersøgelser må det herunder overvejes om noget af
den udgravede ufrosne jord, fra det aktive lag, kan benyttes som fyld under sikkerhedszoner.
Efter bortsprængning skal en del af stenene knuses til en anvendelig størrelse. For
at dette arbejde kan gennemføres over et rimeligt kort tidsrum, må det forventes,
at der vil blive anvendt en del kraftige maskiner, og især nedknusning og transport
vil være forbundet med støj. Om arbejderne vil blive gennemført uden for normal
arbejdstid vides ikke på nuværende tidspunkt, men det synes sandsynligt, både
for at sikre fremdriften og for at maksimere driftstiden for maskinerne.
Det må forventes, at en lang række af de ovenfor beskrevne aktiviteter vil blive
gennemført i projektområdet. Derudover kan det ikke udelukkes, at det kan blive
nødvendigt at foretage sprængninger, nedknusning, sortering og dozing i forbindelse med indvinding af sprængsten i eksisterende stenbrud, og måske også andre
steder i området.
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Ud over ovenstående aktiviteter vil der blive gennemført anlægsaktiviteter i forbindelse med etablering af landingsbane, servicebygninger, vejanlæg m.v. på
selve lufthavnsområdet, lige som der skal tilkøres byggematerialer.
Sprængningen vil forårsage en kortvarig støjudsendelse ved hver sprængning.
Der forudsættes i størrelsesordenen op til 10 sprængninger pr. dag. Dette kan
variere mellem 10 små sprængninger pr. dag til 1 stor sprængning pr. 3. uge.
Der vil ikke forekomme sprængninger i natperioden.
Arbejdet med sprængninger vil foregår over en samlet periode på ca. 2 ½ år med
ophold i vinterperioden.
Ovennævnte skal betragtes som nogle foreløbige skøn. I sidste ende vil det være
entreprenøren, der tilrettelægger arbejdet.
På dette grundlag vurderes det, at støjen fra sprængningerne (støjen vil vare få
sekunder pr. sprængning) udtrykt som middelværdi over en arbejdsdag ikke vil
forøge den summerede kildestyrke for maskiner, som indgår i jord- og sprængningsarbejderne. Støjen fra selve sprængningen er derfor ikke medregnet i den
samlede kildestyrke for jord- og sprængningsarbejderne.
Til anlægsarbejderne anvendes en række entreprenørmaskiner m.v. Der er taget
afsæt i følgende kildestyrker:
Tabel 5.7:
Kildestyrker for entreprenørmaskiner, der er anvendt ved
beregningerne.

Maskine

LWA re 10 pW

Mobilkran/gravemaskine

105

Dozer

114

Dumper/gummihjulslæsser

105

Traktor/lastbil

101

Sold/sigte

109

Nedknusningsanlæg

116

Bjergboremaskine

120

Kildestyrkerne er baseret på måledata fra blandt andet Støjdatabogen (Lydteknisk
Institut, 1989) samt egne og andre rådgiveres erfaringstal fra konkrete målinger.
Kildestyrkerne er et udtryk for hvor meget støj den enkelte maskine udsender ved
maksimal drift.
Disse maskiner vil kunne anvendes i forskellige kombinationer og antal i forbindelse med anlægsarbejderne.
Det vurderes, at den samlede tidskorrigerede kildestyrke for anlægsarbejderne vil
ligge på max. 120 dB(A). Heri er der indregnet en reduktion på ca.3 dB(A) som
følge af ikke kontinuerlig drift af alle maskiner i hele referenceperioden, svarende
til at maskinerne er i max. drift i ca. 1/2 af tiden. Der kan være variationer i oven87
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stående. Støj fra bjergboremaskiner i forbindelse med placering af sprængstof i
fjeld før sprængning vurderes ligeledes at være indeholdt i ovenstående kildestyrke.
I de perioder, hvor bjergboremaskine ikke i drift vil de øvrige maskiner kunne
være i maksimal drift uden at forudsætningerne om de 120 dB(A) som maksimal
kildestyrke vil blive overskredet.
I perioder uden stor aktivitet med sprængning, nedknusning og indarbejdning af
sten vurderes kildestyrken at være ca. 110 dB(A) korrigeret for driftstid på maskinerne.
5.3.3.3

Vibrationer i anlægsfasen
Anlægsarbejdet kan lokalt give anledning til vibrationer i omgivelserne, specielt i
forbindelse med sprængning. Vibrationer dæmpes meget over afstand, og det må
forventes, at selv kraftige vibrationer vil være dæmpet så meget, at de ikke kan
registreres i en afstand af nogle få 100 meter.
Vibrationer udbreder sig stort set ikke gennem fjeld. Hvis vibrationer skal udbrede
sig, skal det være gennem bløde lag oven på fjeldet, men sådanne lag vil normalt
være tynde, og udbredelsen herigennem vil derfor være begrænset.
Med hensyn til sprængninger skal bemærkes, at dette er normalt forekommende
ved anlægsopgaver i Grønland, hvor praksis er kun at træffe foranstaltninger i
form af vibrationsovervågning og justering af sprængstofmængderne til små
mængder ved kritiske sprængninger tæt på anlæg og bygninger, der potentielt
kan tage skade. I det aktuelle projekt vil der ikke forekomme sprængninger tæt på
kritiske bygningsværker, og sprængningerne vurderes på dette grundlag at være
uproblematiske i forhold til vibrationsskader på bygninger.
Alt i alt vurderes vibrationer ikke at ville give anledning gener i forhold til bygningsbeskadigelse eller i forhold til vibrationsgener for mennesker. Der vil være
tale om en ubetydelig påvirkning.

5.3.3.4

Lavfrekvent støj og infralyd
Lavfrekvent støj stammer primært fra større maskiner eller større industrianlæg,
men kan også stamme fra entreprenørmaskiner og lastbiler. Infralyd stammer
primært fra større industrianlæg og opleves sjældent i det eksterne miljø.
Det vurderes, at der ikke er anlægsaktiviteter, der kan give væsentlige gener fra
lavfrekvent støj eller infralyd. Der vil være tale om en ubetydelig påvirkning.

5.3.3.5

Trafikstøj
Ved trafikstøj forstås her støj fra kørsel på offentlig vej. Støj fra køretøjer på selve
byggepladsen er medtaget under støj fra selve anlægsaktiviteterne.
Trafik til og fra lufthavnen øges i forbindelse med anlægsarbejderne i form af
transport af materialer til byggepladsen m.m. Der vil være tale om relativt få
transporter pr. dag. Den største mængde materiale der anvendes er fjeld, der
sprænges i nærområdet, og transport vil derfor ikke give anledning til trafikstøj af
betydning.
Øvrige byggematerialer vil komme med skib og vil blive kørt til byggepladsen. I
anlægsfasen er det antaget at mandskab, der arbejder med anlægsarbejdet af
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lufthavnen, genererer 100 bilture om dagen. Hertil kommer op til 15 lastbilture pr.
dag med byggematerialer.
Der vil være tale om en ubetydelig påvirkning, idet der vil være relativt få biler,
der passerer et område uden boliger over en relativ kort periode.

5.3.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen

5.3.4.1

Flytrafik
Der er foretaget beregning af støj fra flytrafikken i driftsfasen for år 2031 (ca. 10
år efter at udvidelsen er taget i brug og lufthavnen vil operere med fuld kapacitet).
I driftsfasen vil der være ændringer i støjniveau sammenlignet med de nuværende
forhold bl.a. fordi de fly, der ankommer til Ilulissat, vil være større end de fly, der
beflyver lufthavnen i dag. Den nuværende situation er, at større fly til og fra Grønland lander i Kangerlussuaq, hvorfra rejsen til f.eks. Ilulissat fortsætter med Dash8 Q200 fly, som benyttes generelt som fastvingefly internt i Grønland. Med en
udbygning af landingsbanen kan Ilulissat modtage mellemstore jetfly (150-200
sæder).
Ud over støj fra fly vil der fremkomme terminalstøj i forbindelse med vedligehold
af lufthavnen, herunder rydning af sne og afisning af fly.
Beregningerne vedrørende flystøj er afrapporteret i særskilt notat (Inuplan,
2017c). For detaljer omkring beregningsforudsætninger henvises til dette notat.
Der er foretaget beregninger af flystøjen for år 2031 på baggrund af den forventede udvikling i passagertallet og de nye flytyper, der anvendes.
Som det fremgår af Figur 5.24, så ligger 55 dB(A) kurven meget tæt på landingsbanen. Overalt ved boliger i Ilulissat overholdes den vejledende støjgrænse på 55
dB(A) med stor margin. Den maksimale støjgrænse på 80 dB(A) overholdes ligeledes ved de fleste boligområder i Ilulissat (Figur 5.25). Derimod vil støjgrænsen for
maksimalstøjen ikke kunne overholdes ved området ved Hollænderhavnen. Bemærk at støjgrænsen kun vil blive overskredet i de tilfælde at fly letter mod syd
og kun i natperioden, hvor der ikke forventes mange flyafgange. Det forventes
således at kun 2 % af alle flyvninger vil forekomme i natperioden (22-07), svarende til mindre end 50 afgange pr. år eller mindre end 1 om ugen i gennemsnit, og
heraf forventes kun 20 % at starte mod syd.
Ved udvidelsen af lufthavnen sker der ca. en fordobling af passagerantallet, hvilket
alt andet lige giver ca. en fordobling af støjen (3 dB) 1 samt en fordobling af antallet af overskridelser af maksimalværdien i natperioden. Ved Hollænderhavnen
ligger støjbidraget LDEN på ca. 51 dB(A). I Ilulissat ligger støjbidraget på under 40
dB(A).
Ved Hytteområdet vest for lufthavnen ligger støjbidraget LDEN på op til ca. 60
dB(A).

1

Støj måles på en logaritmisk skal. Derfor giver en fordobling af støjen en stigning på 3
dB.
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Maksimalværdien for støj i natperioden overskrides i Hytteområdet mod nord og
vest.

Figur 5.24:
Støjudbredelse fra start og
landing efter udvidelse af
Ilulissat Lufthavn, LDEN.
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Figur 5.25:
Støjudbredelse fra start og
landing efter udvidelse af
Ilulissat Lufthavn (maksimal
støj), Lmax.

5.3.4.2

Terminalstøj
Der er foretaget beregninger af støjen fra terminalaktiviteterne efter en udvidelse
af lufthavnen.
Der er foretaget beregninger af støj fra de terminalaktiviteter, som vil forekomme
dagligt. De mest støjende aktiviteter vurderes at være støj fra køretøjer, der anvendes til servicering af fly samt renholdelse af landingsbanen. Støj fra faste installationer (ventilation m.v.) samt støj fra parkeringsplads (personaleparkering,
taxaer og passagerer) vurderes ikke at give et betydende bidrag.
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Der er anvendt følgende kildestyrker for de 4 forskellige grupper af støjkilder, som
angivet i (Tabel 5.8). Desuden er der foretaget et procentvist estimat på driftstiden for de enkelte støjkilder i de forskellige referencetidsrum (dag, aften, nat).
Variationer vil kunne forekomme og ofte vil aktivitetsniveauet være mindre end
angivet.
Tabel 5.8: Støj fra terminalaktiviteter Kildestyrker er fra
målinger på Aalborg Lufthavn
(Grotmij, Acoustica, 2012)

Sted

Driftstid
7-18

Driftstid
18-22

Driftstid
22-07

Kildestyrke
LWA dB(A)

GroundPowerUnit
(GPU)

Forpladsen

25 %

50 %

25 %

102,5

Stigevogne

Forpladsen

10 %

50 %

25 %

110

Servicekørsel,
lastvogn

Forpladsen

10 %

50 %

25 %

101

Fejemaskine/
snerydning

Landingsbane

25 %

50 %

50 %

119

Køretøj

Med ovenstående forudsætninger er der foretaget beregninger af støjbidraget fra
de øvrige terminalaktiviteter. Figur 5.26 – Figur 5.28 viser støjbidraget i hhv. dagaften- og natperioden.
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Figur 5.26: Støj fra
terminalaktiviteter,
dagperioden 7-18
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Figur 5.27: Støj fra
terminalaktiviteter,
aftenperioden 18-22
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Figur 5.28: Støj fra
terminalaktiviteter,
natperioden 22-7

Støjen fra terminalaktiviteterne vil overholde støjgrænserne ved boliger i Ilulissat
ned stor margin. Ved Hollænderhavnen (C19) ligger støjbidraget i natperioden på
ca. 40 dB(A), og her overholdes den vejledende støjgrænse i natperioden lige
akkurat. I aften og dagperioden overholdes støjgrænserne med stor margin ved
Hollænderhavnen. Ved hytteområdet (K1) vil støjbidraget være på op til 50 dB(A) i
aften- og natperioden. Her vil der være tale om en moderat – væsentlig påvirkning
i de perioder, hvor der er fuld aktivitet på lufthavnen. Det er støjen fra snerydningsmateriel, der er årsagen til overskridelserne. I de perioder, hvor der ikke
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forekommer snerydning, vil støjbidraget være ca. 10 dB(A) lavere, og her vil støjbidraget ved hytteområdet ligge på ca. 40 dB(A).
I de få tilfælde, hvor der vil være behov for motorafprøvninger vil støjbidraget
være noget større end for de øvrige terminalaktiviteter. Da der kun vil være tale
om makismalt 5-10 gange pr. år vurderes dette ikke at give en væsentlig miljøpåvirkning. Der er Figur 5.29 vist støjudbredelsen fra motorafprøvning af helikopter i
dagperioden.

Figur 5.29:
Støj fra motorafprøvning I
dagperioden (helikopter). Dette
støjbillede vil kun forekomme
meget sjældent.
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Det skal bemærkes, at der i forhold til de eksisterende forhold ikke er tale om nye
aktiviteter, men aktiviteter af samme omfang som nu. Der sker således kun marginale ændringer i støjbidraget som følge af udvidelsen.
5.3.4.3

Vibrationer i driftsfasen
Der forventes ikke etablereret aktiviteter, der kan give anledning til vibrationer i
omgivelserne. Der er ikke kendskab til, at flytrafik giver anledning til vibrationsgener.

5.3.4.4

Lavfrekvent støj og infralyd
Der er ikke kendskab til gener fra lavfrekvent støj eller infralyd fra lufthavne og
fly. Der forventes således heller ikke fremover sådanne gener.

5.3.4.5

Trafikstøj
Trafik til og fra lufthavnen øges i forbindelse med udvidelse af aktiviteterne og
stigningen i passagerantallet. Trafikken som genereres grundet lufthavnsudvidelsen er herefter lagt oven i den fremskrevne trafik. Den samlede trafik er beregnet
på baggrund af den estimerede flytrafik til lufthavnen i 2031. I forhold til i dag vil
der være tale om ca. en fordobling af passagerantallet, hvilket alt andet lige også
vil give en fordobling af støjbidraget fra vejtrafikken. Der vil således kunne forventes en forøgelse af støjen fra vejtrafik med ca. 3 dB(A). Det skal dog understreges,
at der stadig vil være tale om en relativ beskeden trafikmængde på vejnettet på
nogle få hundrede biler pr. dag.
Transport til og fra lufthavnen sker med tilslutning til det overordnede vejnet i
området og vurderes på denne baggrund ikke at give anledning til støjgener.
Der vil samlet set være tale om en mindre miljøpåvirkning.
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5.4 Luftforurening og emissioner
Afsnittet beskriver først de eksisterende forhold, der er relevante for luftforurening
og emissioner, hvorefter påvirkningen i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen
vurderes. Vurderingerne omhandler påvirkninger fra sprængninger (fra sprængstof
samt fra støv) samt emissioner fra flytrafik.

5.4.1

Metode og datagrundlag
Emissionerne er vurderet for henholdsvis emissioner fra sprængninger og andre
anlægsarbejder og emissioner fra vejtrafik og lufthavnen i driftsfasen.
Vurderingen bygger på erfaringstal og viden fra miljøvurdering af andre lufthavne,
fx Aalborg Lufthavn. Derudover er der anvendt emissionsdata fra Airport Air Quality Manual (ICAO, 2011).

5.4.2

Eksisterende forhold
Luftkvaliteten i et område er et kompliceret resultat af udledning, spredning i luften samt kemiske og fysiske omdannelser i atmosfæren. Området omkring Ilulissat Lufthavn er allerede i dag påvirket af luftforurening fra flytrafikken og øvrige
aktiviteter i forbindelse med drift af lufthavnen.
Forureningen med ultrafine partikler i byerne og nedfaldet af kvælstof i natur- og
havområder er blandt de mest aktuelle luftforureningsproblemer i tæt befolkede
områder. På grund af den lave befolkningstæthed i Grønland vil eventuelle påvirkninger af luftkvaliteten være af meget lokal karakter, og begrænset til det absolutte nærmiljø. På globalt plan er det alvorligste problem udslippet af CO2 og andre
såkaldte drivhusgasser, som kan medvirke til at opvarme hele kloden. Lave kilder
(for eksempel trafik, herunder skibstrafik tæt ved kysten og havne, og lokal boligopvarmning) kan give anledning til lokal luftforurening i byområder.
Luftkvaliteten vil ligeledes være påvirket at luftforurening transporteret til området
fra Nordamerika og Europa/Asien fra bl.a. kraftværker, skibstrafik mm. Herudover er der en række naturlige kilder til luftforurening, for eksempel flygtige organiske forbindelse (VOC) fra vegetation, jordstøv, salt fra havet og skovbrande.
Disse kilder ligger dog i vid udstrækning uden for menneskets kontrol.
NOX er en god indikator for menneskabt forurening, idet den primært stammer fra
afbrænding af for eksempel fossilt brændsel eller biomasse.
Atmosfæriske målinger af NO2 blev foretaget i 1999 og 2000 ved hjælp af diffusionsrør på en station i Nuuk samt ved Akia ca. 25 km nord for Nuuk (Hansen,
Kruse, Nissen, Glasius, & Lohse, 2001). Målingerne ved Akia blev gennemført i et
område uden emissionskilder og det blev anset for usandsynligt at påvirkninger fra
Nuuk ville kunne måles her. På målestationen ved Akia, var NO2 koncentrationen
mindre end 0,2 μg/m3. De gennemførte NO2 målinger i Nuuk var alle påvirket af
lokale emissionskilder med en maksimal koncentration på op til 30 μg/m3 tæt på
trafik og op til 11 μg/m3 i boligområder. Til sammenligning ligger baggrundskoncentrationen i Danmark på ca. 10 μg/m3. I byerne ligger baggrundskoncentrationen på ca. 15 μg/m3, og ved trafikerede veje endnu højere. Grænseværdien (årligt
gennemsnit) er 40 μg/m3 (EU regler) (DCE, 2012).
Danmarks Miljøundersøgelser, nu Institut for Miljøvidenskab, Århus Universitet,
gennemførte i 2002-2004 en række målinger af luftkvaliteten uden for Nuuk
(DMU, 2005b). Målingerne blev gennemført på fjeldet Lille Malene. Målestationen
var opstillet 345 meter over havets overflade i nærheden af skiliften. Nuuk luft98
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havn ligger neden for fjeldet. NO2 koncentrationen var i gennemsnit ca. 0,6 μg/m3
med et par kortvarige målinger, som lå på 50-60 μg/m3. Disse ekstremværdier
blev forklaret med udledninger fra lokale kilder, fx snescootere og snetraktorer på
skibakken.
Den overordnede konklusion af de gennemførte målinger er, at atmosfæren i Nuuk
generelt er meget ren med undtagelse af små bidrag fra lokal forurening og bidrag
fra langtransport af menneskeskabt forurening fra kilder i Nordamerika.
Der er ikke noget der tyder på, at den generelle luftkvalitet i Grønland har ændret
sig væsentligt siden målingerne af luftkvaliteten i 2002-2004.
Udledning af forurenende stoffer vurderes at ske fra følgende aktiviteter:
Anlæg:


Sprængninger

Drift:







Start og landinger
Udsugningsanlæg og ventilationsanlæg i forbindelse med værkstedsaktiviteter
Diffus forurening ved påfyldning af brændstof
Udstødningsgasser ved start af flymotorer og motorafprøvning
Udstødningsgasser fra driftsmateriel (traktor, airstarter, fejemaskiner m. fl.)
Værkstedsaktiviteter.

I forbindelse med påfyldning af brændstof på benzin- og dieselolietankene vil der
ske en fortrængning af luft mættet med benzin- og dieseloliedampe. Denne forurening vurderes ikke at give et væsentligt forureningsbidrag.

5.4.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen

5.4.3.1

Udledning fra anlægsmaskiner
I anlægsfasen vil der være en udledning af forurenende stoffer fra det entreprenørmateriel, der anvendes til udvidelsen af lufthavnen samt fra sprængninger.
Desuden vil der være energiforbrug og emissioner af forurenede stoffer ved fremstilling af de materialer, der skal anvendes til udvidelsen af lufthavnen, samt ved
transport af materialerne frem til byggepladsen.
Det er valgt ikke at beregne og vurdere på emissionen af luftforurenende stoffer
hidhørende fra produktion og transport af materialer, da aktiviteterne her ikke
adskiller sig fra andre tilsvarende anlægsprojekter. Emissionerne vil samtidig hovedsageligt forekomme i et åbent område med god spredning, således at påvirkningen af luftkvaliteten er ubetydelig.
Det er i dette afsnit valgt ikke at vurdere på udledningen af CO2, se i stedet afsnit
5.9 Klimatiske forhold.
Samlet set vurderes energiforbruget og udledningen af forurenende stoffer til luften i anlægsfasen at være af en meget lille størrelse, og miljøpåvirkningen vurderes som ubetydelig.
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Emissioner fra sprængning
Det planlagte anvendte sprængstof (ANFO) består af ca. 30 % kvælstof og 6 %
diesel. Kvælstoffet i den del af sprængstoffer, som eksploderer, vil reagere i henhold til nedenstående formel:
3NH4NO3 + 1/12C12H24 -> 7H2O + CO2 + 3N2
Det betyder, at resultatet af en eksplosion vil være vand, kuldioxid og frit luftformigt kvælstof, som alle er komponenter, der findes i store mængder i atmosfæren, og ikke har lokale miljøpåvirkninger.
Når der gennemføres en sprængning, vil der være en vis del af sprængstoffet, som
ikke eksploderer. En del af dette vil emitteres til luften som NOx. Afhængig af hvilken sprængningsmetode (kornstørrelse af sprængstof m.v.), der præcist anvendes
vil der (baseret på australske nøgletal) forventeligt emitteres mellem 1,4 og 8 kg
NOx pr. tons sprængstof. (Australian Government Department of the Environment
and Energy, 2016). NOx vil blive spredt i luften og blive afsat til overflader på jorden. Dette vil kunne ske ved to processer: tørdeposition og våddeposition. (DCE,
2014) Tørdeposition af et stof sker, når stoffet bringes i direkte kontakt med en
overflade, som fx kan være vandoverflader, jord eller vegetation.
For vegetation sker afsætningen såvel direkte på overfladen af blade, stængler og
stammer som ved optag i bladenes stomata (spalteåbninger). Forskellige stoffer
hæfter til overfladen med forskellig effektivitet. Når stoffet er afsat vil luftkoncentrationen aftage og raten for afsætning vil falde. Den atmosfæriske turbulens vil
transportere nyt stof ned til overfladen.
Hastigheden hvormed stoffet afsættes, tørdepositionshastigheden, afhænger således af blandt andet typen af overflade, tidspunktet, meteorologiske forhold, stoffets egenskaber og for partikler desuden størrelsen af disse. Deposition finder også
sted under nedbør.
Våddeposition optræder alene under nedbør. Her udvasker nedbøren stofferne fra
luften. Processen afhænger derfor ikke af jordoverfladens beskaffenhed. Tabel 5.9
viser tørdepositionshastigheder for NO og NO2. For at NOx skal kunne afsættes
som våddeposition, skal den først omdannes til NO3-. Ved vurdering af lokale påvirkninger af en given emission ses der derfor normalt bort fra våddepositionen,
der desuden kun forekommer under regn.

Tabel 5.9: Tørdepositionshastigheder (cm/s) (DCE, 2014).

Stof

Vand

Skov

Græs

NO

0,00004

0,2

0,1

NO2

0,00022

1,2

0,6

Med afsæt i et forbrug af ANFO på 2.945 ton over 28 måneder vil der således udsendes ca. (8 kg/t * 2.945 ton) = 23.560 kg NOx svarende til 10.097 kg NOx/år.
Med afsæt heri er der vha. OML-modellen foretaget et estimat af depositionen af
NOx omkring sprængningsområdet.
Beregning af depositionen for et givent tidsrum udføres med et alment anvendt
princip:
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Koncentration * depositionshastighed * tid
Da depositionshastigheden varierer med de meteorologiske forhold – og typen af
overflade – skal depositionen for en given periode i princippet beregnes for hver
time af året og summeres. I denne vurdering anvendes dog en konservativt vurderet årlig gennemsnitsværdi for hastigheden sammen med årsmiddelværdien for
koncentrationen. Metoden vil i øvrigt være konservativ (dvs. der beregnes lidt for
høje depositioner), idet der ved beregningen af koncentrationen ikke er taget hensyn til, at der fjernes/deponeres stof mellem kilden og beregningspunkterne, og at
koncentrationen dermed reelt er lidt lavere, jo længere væk fra kilden man befinder sig.
Koncentrationen (årsmiddelværdi) beregnes vha. OML-modellen. Depositionshastigheden er afhængig af overfladens karakter og fremgår af Tabel 5.9. Der er
taget afsæt i at græs er repræsentativt for vegetationen i området. På denne baggrund kan den årlige deposition beregnes i en given afstand fra sprængningsområdet.
Det er forudsat at alt NOx emitteres som NO2, som har den største depositionshastighed. Tabel 5.10 viser de beregnede maksimale depositioner som funktion af
afstanden fra sprængningsstedet.
Tabel 5.10: Makismal tørdeposition afhængig af afstanden fra sprængningsstedet

Afstand

Deposition kg N/ha/år

50 m

1,9

100 m

1,5

200 m

1,1

400 m

0,4

600 m

0,2

800 m

< 0,1

Der er ved beregningerne foretaget en række konservative skøn, der gør at den
reelle deposition reelt vil være mindre. Påvirkningerne på flora er vurderet i afsnit
5.1.3.1 Påvirkning af flora samt på overfladevand i afsnit 5.8.3.1 Olieprodukter.
5.4.3.3

Støv
Mens anlægsarbejderne er i gang, er der risiko for støvspredning til omgivelserne.
Brug af vandvogne kan forhindre luftbåret støv i at spredes i området i tørre perioder. Der er desuden stor afstand til nabobeboelser (ca. 2.000 m), hvorfor der
ikke forventes gener i anlægsfasen.
Sprængningerne kan ligeledes medføre støv i omgivelserne. Mængden og spredningen af støv afhænger af den konkrete indretning og gennemførelse af sprængningerne, fx retning og afdækning. I det videre arbejde med projektering af udvidelsen af Ilulissat Lufthavn skal der tages hensyn til disse forhold, således at væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne undgås.
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Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vil medføre en stigning i antallet af flyoperationer
og passagerer, hvilket også vil medføre en stigning i udledningen af forurenede
stoffer til luften.
Det vil være emissionen fra fly (start, motorafprøvning samt start og landing) der
vil give langt den største emission. Emissioner fra øvrige kilder: Opvarmning,
hjælpekøretøjer osv. giver erfaringsmæssigt ikke nogen betydende udledning i
sammenligning med emissionen fra fly.
I forbindelse med start af flymotorer, og flyenes kørsel til og fra start- og landingsbanen, vil der ske en emission af udstødningsgasser.
Udledningen vil alt andet lige blive fordoblet, idet passagerantallet forventes fordoblet. Partikler og forbrændingsgasser vil blive fortyndet i luften og spredt via
vinden. Ved atmosfæren bliver NOx omdannet og kan herefter udvaskes med nedbøren. Dette vil dog ikke ske i nærområdet. Partikler vil i et vist omfang blive tilført nærområdet specielt ved nedbør.
I forbindelse med udbygningen af lufthavnen i Ilulissat med en længere landingsbane vil der være nye og større flytyper, som kan anvende lufthavnen. I dag er
det primært Dash-8 Q200 fly og helikoptere af typen Bell 212 og AS 350.
I fremtiden forventes lufthavnen anvendt af:








A330-200: Airbus Industries A330-200
A319-115: Airbus Industries A319-115
B737-700: Boeing 737-700
Q400: Bombardier Dash-8 Q400
DHC8-200: Bombardier DHC8-200 (De Havilland Canada)
Bell 212: Bell Helicopter 212
AS 350: Eurocopter France, helicopter AS 350.

De senere år er der sket en optimering og forbedring af flymotorernes forbrænding
og dermed en reduktion af udstødningsgasser. Der vil fra flyselskabernes side
fortsat være fokus på optimering af brændstofforbrug og minimering af emissioner
fra flyene.
Derudover tegner flybrændstof sig for godt 25-30 % af et luftfartselskabs driftsomkostninger, så branchen har naturligt fokus på operative tiltag, der kan reducere brændstofforbruget. Disse tiltag omfatter eksempelvis mere direkte flyruter,
mere effektiv ruteplanlægning, reduceret vægt om bord, reduceret anvendelse af
motorer på jorden, grønne starter og landinger, hyppig rengøring af flymotorer
m.m. Alle tiltag der bidrager til højere effektivitet, og dermed lavere emissioner og
en reduceret udledning af CO2 (Udvalget om Dansk Luftfart, 2012). Udover disse
initiativer bliver der designet nye fly, som bruger mindre brændstof og dermed
udleder mindre CO2. Det sker bl.a. med mere effektive motorer og bedre aerodynamik (Brancheforeningen Dansk Luftfart, 2012). Endelig forventes brændstof til
fly også i fremtiden at blive mere miljørigtigt. F.eks. forventes biobrændstof i livscyklus-perspektiv at kunne betyde en reduktion på 80 % CO2 udledning i forhold
til fossile brændstoffer (Air Transport Action Group, 2009). Ligeledes forventes der
fremadrettet en reduktion i udledningen af partikler og NOx.
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Vandspærrezonen for vandindvinding til Ilulissat er beliggende knap 2 km syd for
den nye landingsbane (Figur 5.30) og det vurderes på baggrund af afstanden til
området, at projektets påvirkning på vandindvindingsområdet er ubetydelig.

Figur 5.30:
Vandspærrezone for vandindvindingen til Ilulissat, beliggende knap 2 km syd for
projektområdet.
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5.5 Ressourceforbrug
Dette afsnit omhandler potentielle miljøpåvirkninger som følge af udvidelsen af
Ilulissat Lufthavn i relation til ressourceforbrug i en række forskellige henseender
under anlægs- og driftsfasen.
Som ressourcer indregnes blandt andet:







Sprængning af fjeldressourcer
Sprængstofforbrug
Materialer til befæstelser
Byggematerialer
Brændstofforbrug under anlægs- og driftsfasen
Forbrug af afisningsmidler til fly og landingsbane.

Afsnittet beskriver først metode og datagrundlag, hvorefter de eksisterende forhold, der er relevante for denne vurdering, beskrives. Slutteligt vurderes potentielle miljøpåvirkninger i henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen.

5.5.1

Metode og datagrundlag
Da udvidelsen af lufthavnen ikke er detailprojekteret endnu, er der ikke opgjort
forbrug af ressourcer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne. Ressourceforbrug forbundet hermed er derfor beskrevet på et kvalitativt niveau.
Oplysninger om forventede mængder anvendte ressourcer i anlægsfasen er baseret på projektbeskrivelsen (kapitel 3 Projektbeskrivelse), kommunikation med
bygherre samt VVM-anmeldelsen for udvidelsen af lufthavnen i Ilulissat (Rambøll,
2016).

5.5.2

Eksisterende forhold
I det følgende beskrives nuværende forbrug af udvalgte ressourcer på den eksisterende Ilulissat Lufthavn.

5.5.2.1

Energi- og vandforbrug
Det væsentligste ressourceforbrug omfatter energi til belysning, ventilation, opvarmning og til ground power units. Den nuværende lufthavn forsynes med vand
via egen tankbil.

5.5.2.2

Brændstof- og olieprodukter
I forbindelse med lufthavnens nuværende aktiviteter anvendes benzin og dieselolie
samt diverse olieprodukter ved drift, service og vedligehold af lufthavnens driftsmateriel. Driftsmateriellet omfatter blandt andet feje- og snerydningsmaskiner,
tankbiler til afisningsmidler, diverse biler, traktorer, trucks med mere. Det nuværende forbrug af brændstof- og olieprodukter er ikke kendt.

5.5.2.3

Afisningsmidler
I forbindelse med drift af den nuværende lufthavn i vinterperioden anvendes afisningsmidler ved klargøring af flyene. Afisningsmidlerne anvendes direkte på flyene
på decentrale standpladser. Til afisning og bekæmpelse af tilfrysning af flyene
bruges der i dag ca. 7.000 liter ublandet (10.000 liter blandet) pr. år af Cryotech
Polar Plus 80 og Cryotech Polar Guard II.
Derudover bruges der urea til afisning af landingsbanen. Der bruges i gennemsnit
3,3 tons urea pr. år til afisning af den nuværende landingsbane.
104

Kalaallit Airport A/S

5.5.3

1. februar 2018

www.niras.gl

Forventede ressourceforbrug ved anlægs- og driftsfasen
I det følgende gennemgås forventet forbrug af udvalgte ressourcer ved udbygning
og senere drift af Ilulissat Lufthavn.

5.5.3.1

Fjeldressourcer
Der skal bruges omtrent 7,7 mio. m3 sprængsten (færdigbygget mål) til opfyldning
ved etableringen af den nye landingsbane, hvis intet af det 600.000-700.000 m3
jord, som forventes udgravet, er egnet til fyld. Der er beregnet et underskud af
fyldmaterialer, som vil blive justeret i projekteringsfasen.

5.5.3.2

Sprængstof
Der forventes at blive anvendt sprængstoffet ANFO til bortspræng af fjeld. Tilladelse til anvendelse af ANFO vil blive indhentet fra de ansvarlige myndigheder. I forbindelse med udbygningen af lufthavnen skal der anvendes en større mængde
sprængstof. Forbrug af sprængstof vil udelukkende forekomme i anlægsperioden
fra april 2019 til november 2021 (Tabel 5.11). Det vurderes, at sprængstoffet
fremstilles på stedet. Generelt vil sprængning ske hele året, og sprængningsstørrelserne vil variere mellem 1.000 m3 og 200.000 m3 sprængsten. Frekvensen af
sprængninger vil variere mellem 10 små sprængninger per dag til én større
sprængning per tredje uge (støjudbredelse ved sprængningsaktiviteter er behandlet i afsnit 5.3.3 Vurderinger af miljøpåvirkninger i anlægsfasen).

Tabel 5.11:
Forventet forbrug af
sprængstof.

Anlægsfasen (tons)
Type

ANFO
Dynamit

5.5.3.3

Driftsfasen (tons)
2019

2020

2021

I alt

526

1.262

1.157

2.945

0

9

21

19

49

0

Befæstelsesmaterialer
Befæstede arealer vil blive anlagt ud fra almindelig praksis og efter tidsplanen
angivet i afsnit 3.5 Tidsplan. Til anlæggelse af nye veje ved udbygningen af Ilulissat Lufthavn vil der blive brugt, etableret og bortsprængt de i Tabel 5.12 nævnte
mængder.

105

Kalaallit Airport A/S

Tabel 5.12:
Befæstelsesmængder til
anlæggelse af veje.

Type
Udgravning

www.niras.gl

Mængde (m3)
50

Bortsprængning

30.766

Opfyldning til planum

26.236

Sprængsten over planum

9.174

Knuseros

4.382

Stabilt grus

3.346

Grøfter

1.856

Asfalt vejbane
Asfalt sti

5.5.3.4

1. februar 2018

13.618
5.610

Byggematerialer
Bygninger vil blive anlagt ud fra almindelig praksis og efter tidsplanen angivet i
afsnit 3.5 Tidsplan. Det nuværende terminalområde bibeholdes og vil være i brug
sideløbende med etablering af ny terminalbygning og eventuelt i en kortere periode derefter, afhængig af fremdriften på etablering af landingsbane, rullevejene og
forplads.
Der kendes på nuværende tidspunkt hverken til materialetype eller mængder heraf for de nye bygninger, men det antages, at den nye terminalbygning bliver opbygget med stålrammer, gitterdragere eller træ og ståltag (trapezplader). Servicebygningen antages at blive opbygget i betonsøjler, TTS tagplader, vaffelplader
samt dækelementer (etagedæk).

5.5.3.5

Brændstof
Ved større anlægsarbejder vil det største brændstofforbrug stamme fra entreprenørmaskiner, der indgår både i den fysiske bearbejdning på lokaliteten og ved
bortsprængning og efterbehandling af sprængsten, samt udgravning.
Samtidig vil der i forbindelse med lufthavnens almindelige aktiviteter anvendes
benzin og dieselolie samt diverse olieprodukter ved drift, service og vedligehold af
lufthavnens driftsmateriel. Driftsmateriellet omfatter blandt andet feje- og snerydningsmaskiner, tankbiler til afisningsmidler, diverse biler og traktorer.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om det forventede forbrug af
brændstof. Det samlede energiforbrug til transport i Grønland domineres af luftfart, som i 2015 udgjorde 35,6 % af energiforbruget (Grønlands Statistik, 2017).
Energiforbruget til luftfart har været faldende siden 2012 (ældste tilgængeligt data
for Grønlands luftfart (Grønlands Statistik, 2017)).
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Afisningsmidler
Når den nye landingsbane tages i brug, forventes forbruget af afisningsmidler til
fly og landingsbane at stige til 9,4 tons urea pr. år og 15.000 l. ublandet Cryotech
Polar Plus 80 / Cryotech Polar Guard II pr. år.
Urea er en kvælstofforbindelse med den kemiske betegnelse (NH2)2CO (også kaldet urinstof) og et granulat, der spredes med saltspreder monteret bag på en lastbil eller et mindre lufthavnskøretøj. Urea er vandopløseligt.
Cryotech består af vand, glykol og mindre end en procent antikorrosionsmiddel.
Cryotech Polar Guard består af omtrent 50 % vand og 50 % glykol, mens Cryotech
Polar Plus består af omtrent 12 % vand og 88 % glykol. Polar Plus har derved det
laveste frysepunkt på -60 °C, grundet det højere indhold af glykol. Glykol er et
organisk stof, der kan udgøre en miljøbelastning i forbindelse med iltforbrug i forbindelse med nedbrydningen af stoffet. Glykol indeholder ingen næringsstoffer,
men sammen med tilstedeværelsen af næringsstoffer, kan glykol virke fremmende
på den biologiske aktivitet. Dog mangler det essentielle næringsstof, fosfor, ofte i
arktiske områder, så fosfor vil være den begrænsende faktor for en øget biologisk
aktivitet.

5.5.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn omfatter et forholdsvis traditionelt bygge- og anlægsprojekt med almindelig typer og forbrug af råstoffer. De væsentligste forbrug
af ressourcer udgøres af bortsprængt fjeld, beton, grus, stål, træ, glas og asfalt.
Da udvidelsen af lufthavnen ikke er detailprojekteret endnu, er mængderne ikke
opgjort. Materialer vil i videst mulige omfang være vedligeholdelsesfrie (tnt nuuk
a/s, 2017).
Fjeldressourcer
Der forventes at blive brugt næsten 3.000 ton ANFO til bortsprængning af op til
5,5 mio. m3 fjeld ved udbygningen af Ilulissat Lufthavn. Sprængningen forventes
at udlede i omegnen af 510 ton CO2, hvis potentielle miljøpåvirkning er behandlet i
afsnit 5.9 Klimatiske forhold. Ved at anvende et nærhedsvurderingsprincip, for
eksempel at sprængsten til opfyldning bør hentes fra bortsprængt fjeld i nærområdet, kan transporten og dertilhørende miljøpåvirkning minimeres.
Beton
Beton består af cement, vand, sand og sten, som ikke er knappe ressourcer. Sand
og sten kan ofte erstattes af nedknust beton. Det forventes, at beton vil blive anskaffet lokalt.
Asfalt
Asfalt er et produkt, der fremstilles af sten og grus samt et bitumenbaseret olieprodukt, som binder. Produktion af asfalt kræver stort energiforbrug til opvarmning af binderen, hvilket vil betyde et forbrug af fossile brændstoffer, som ikke
fornybare ressourcer. Asfalt fra opbrydning af eksisterende veje og eventuelt eksisterende landingsbane vil indgå i kommunes asfaltværks generelle drift, og genbruges på vejnettet.
Stål
Stål er et legeringsprodukt, hvis fremstilling er miljøbelastende. Der er dog et
forholdsvist stort genanvendelsesspotentiale i stål. Det vil være en miljømæssig
gevinst, hvis der kan anvendes stål, som er forarbejdet ud fra stålskrot.
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Træ
Træ, der forventes anvendt i bygningens indvendige, synlige hovedkonstruktioner i
form af limtræsbjælker, er en fornybar ressource. Træmaterialer skal sejles til
Ilulissat.
Affald
Byggeaffaldet fra anlægsfasen vil blive håndteret og bortskaffet i henhold til Qaasuitsup Kommunias affaldsregulativ (Qaasuitsup Kommunia, 2016), jævnfør afsnit
5.6 Affald og affaldshåndtering.
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vurderes samlet set, at udgøre en væsentlig andel
af Grønlands samlede byggeaktivitet. Påvirkningsgraden i anlægsfasen i relation til
ressourceforbrug vurderes at være ubetydelig.

5.5.5

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen

5.5.5.1

Energi- og vandforbrug
I forbindelse med en stigning i passagerantal og udvidelse af Ilulissat Lufthavn,
kan der forventes en stigning i forbrug af el, vand og varme. Det vil ikke nødvendigvis være en opskalering direkte i forhold til passagerantal, idet der forventes at
ske optimeringer, som fremadrettet vil nedbringe el-, vand- og varmeforbruget.
Varmeforbrug vil dog være afhængig af vejrforholdene, og dermed ikke muligt at
styre fuldstændig. Der vil blive etableret el-varme. Det forventes, at der vil blive
etableret et oliefyr og en olietank som backup-system.
Det vurderes, at miljøpåvirkningen i driftsfasen vil være mindre, da det øgede
energiforbrug vil delvist kunne dækkes af energi fra Paakitsoq vandkraftværk.

5.5.5.2

Forbrug af brændstof og olieprodukter
Udvidelsen af lufthavnens aktiviteter vil medføre en stigning i lufthavnens forbrug
af brændstof og olieprodukter i forbindelse med drift, service og vedligehold af
lufthavnens driftsmateriel.
Stigningen vurderes at være i en mindre størrelsesorden, da flere af de brændstofforbrugende aktiviteter er uafhængige af antal flyoperationer og passagerantal.
Den største stigning i brændstofforbrug forventes at stamme fra anvendelse af
tankbiler til afisningsmidler og push-backs, da anvendelsen af disse afhænger af
flytyper.
Frem mod 2051 forventes at ske en stigning i flyoperationer, som skønnes at være
proportional med antallet af afrejsende passagerer (Inuplan, 2017c). Denne stigning vil medføre en stigning i forbruget af flybrændstof. Stigningen i forbruget af
flybrændstof forventes ikke at stige proportionelt med stigningen i flyoperationer,
da flyselskaberne kontinuerligt arbejder med at nedbringe flybrændstofforbruget.
Ved anvendelse af større flytyper vil stigningen af flyoperationer reduceres.
Den kommende stigning i flybrændstofforbrug er ikke estimeret og vil under alle
omstændigheder være afhængig af blandt andet flytype, vægt og destination og
dermed vanskelig at forudse.

5.5.5.3

Afisningsmidler
Forbruget af afisningsmidler forventes at stige som følge af udvidelsen af lufthavnen. De forventede mængder fremgår af afsnit 5.5.3.6 Afisningsmidler. Forbruget

108

Kalaallit Airport A/S

1. februar 2018

www.niras.gl

vil være afhængig af den enkelte vinters temperatur og vejr, og der kan være
markante forskelle fra år til år.
Potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med øget forbrug af afisningsmidler er
vurderet i afsnit 5.7.4 Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen og afsnit 5.8.4
Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen.
Det øgede forbrug af afisningsmidler forventes ikke at kunne reduceres, da afisnings- og glatførebekæmpelsesmidler bruges af sikkerhedsmæssige årsager.
Håndtering og anvendelse, herunder opsamling og afledning, vil blive reguleret og
styret i henhold til detaljeprojekteringen og vurderes dermed at ske uden miljømæssige problemer.
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5.6 Affald og affaldshåndtering
I dette afsnit er der redegjort for affald og affaldshåndtering i forbindelse med
anlæg og drift af udvidelsen af lufthavnen.

5.6.1

Metode og datagrundlag
Med afsæt i anlægsprogrammet (Inuplan, 2017d) og rapport over lufthavnsbygninger (tnt nuuk a/s, 2017) er der i nærværende afsnit redegjort for typer af affald, der forventes produceret i forbindelse med anlægsfasen og driftsfasen. Anlægsfasen omfatter opførelse af nye bygninger og anlæg, samt omlægning af eksisterende landingsbane. Driftsfasen omfatter renovering og vedligehold af fremtidige bygninger og anlæg.
Der er redegjort for håndtering, sortering og bortskaffelse af de enkelte affaldstyper, samt muligheden for genbrug eller genanvendelse af affaldet samt påvirkninger fra projektet på affald og affaldshåndteringen.

5.6.2

Eksisterende forhold
De eksisterende fysiske forhold er beskrevet i kapitel 3 Projektbeskrivelse. I nedenstående tabel er den nuværende affaldshåndtering vist (Tabel 5.13). Ilulissat
Lufthavns affaldshåndtering foretages i overensstemmelse med eksisterende affaldshåndtering i Qaasuitsup Kommunia (Qaasuitsup Kommunia, 2016).

Tabel 5.13:
Affaldsordning i Ilulissat i
henhold til Regulativ for affald
fra erhverv i Qaasuitsup
Kommunia (Qaasuitsup
Kommunia, 2016). Denne
affaldsordning er også gældende for lufthavnen.

Affaldstype/
fraktion

Brugere
Indsamler

Dagrenovation

X

Entreprenør

Natrenovation

X

Entreprenør

Storskrald
Små batterier

5.6.3

Drift

Kommunen

Bortskaffelse
Frekvens
1-2 gange pr.
uge
1-2 gange pr.
uge

Årlig forårsrengøring - 2 årlige
indsamlinger

Forbrændingsanlæg
Udledning til havet
Forbrændingsanlæg,
modtagestation, Jerndumpen, Trædumpen

X

Kommunen

Elektronikskrot

X

Næringsdrivende/
organisation

Udskibes til Danmark

Akkumulatorer

X

Kommunen

Farligt
affald
(diverse)

X

Kommunen

Køle/frysemøbler

X

Kommunen

Fangstrester og
døde dyr

X

Kommunen

Løbende aflevering til dumpen.

Forbrændes.

Risikoaffald

X

SANA

Håndteres af
sundhedsvæsenet

Udskibes til Danmark

Brændbart
erhvervsaffald

X

Kommunen

Løbende aflevering

Forbrændingsanlæg,
Dumpen, Modtagestation

Ikke-brændbart
erhvervsaffald

X

Kommunen

Løbende aflevering

Dumpen, Udskibes til
Danmark

Løbende aflevering på modtagestation. Løbende indsamling/aflevering,
forårs/efterårsrengøri
ng, miljøbil.

Udskibes til Danmark
Udskibes til Danmark
Udskibes til Danmark
Udskibes til Danmark

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
I forbindelse med eventuel nedrivning af eksisterende anlæg og opførelse af nye
anlæg vurderes, at være risiko for miljøpåvirkninger ved:


Affaldsbortskaffelse af byggematerialer
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Støj og vibrationer ved arbejdsprocesser (behandlet i afsnit 5.3 Støj og vibrationer)
Spredning af forurening fra håndtering af byggematerialer.

Håndtering og bortskaffelse af affald
Der er risiko for, at byggematerialer indeholder miljøfarlige stoffer. Det skal sikres,
at der ikke sker påvirkning af miljøet ved at foretage en korrekt affaldshåndering
og sikre at omgivelserne ikke udsættes for spredning af forurening fra arbejdsprocesser.
Al håndtering og bortskaffelse af bygningsaffald skal ske i henhold til kommunens
affaldsregulativ (Qaasuitsup Kommunia, 2016).
I henhold til kommunens affaldsregulativ skal affaldet kildesorteres og kunne henføres til en konkret affaldskategori, hvilket betyder, at omfanget af miljøfarlige
stoffer i byggematerialerne skal være undersøgt inden eventuel nedrivning af eksisterende bygninger og anlæg igangsættes (Qaasuitsup Kommunia, 2016).
Herved skal det sikres, at der i videst muligt omfang sikres ressourcer, der kan
genbruges eller genanvendes i det nærværende projekt (for eksempel asfalt) eller
andre steder lokalt (for eksempel asfalt, jern).
Affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, transporteres til modtagestationen med henblik på forbrænding på Forbrændingsanlægget, deponi på Dumpen
eller specialbehandling i Danmark.

5.6.3.2

Omlægning af eksisterende landingsbane til rullevej
Omlægningen af den eksisterende landingsbane til rullevej kan give anledning til
affald i form af elektriske installationer (eksempelvis landingslys) og skilte. Såfremt disse installationer ikke kan genbruges i det konkrete projekt skal affaldet
bortskaffes som kildesorteret affald.
Såfremt der sker en egentlig opbrydning af landingsbanen og en del af rullevejen
vil der endvidere fremkomme affald i form af ca. 6.-8.000 ton asfalt og et overskud, afhængigt af omfanget af opbrydningen, af underliggende lag af skærver/sten. Asfalten, og de underliggende materialer af sten og skræver, kan indeholde tjærestoffer eller kulbrinter.
Asfalten på landingsbanen kan være bemalet. Malingen på landingsbanen kan
indeholde miljøfarlige stoffer såsom tungmetaller.

5.6.3.3

Demontering af hegn
Såfremt demonteret hegn ikke kan genbruges i det konkrete projekt skal det bortskaffes som genanvendeligt affald. Der foreligger ikke oplysninger om omfanget af
demonteringen eller hegnsmaterialet i øvrigt.

5.6.3.4

Landings- og navigationshjælpemidler
Eksisterende anlæg til visuelle landings- og navigationshjælpemidler samt tilhørende kabler og master med videre skal renoveres og tilrettes til placeringen af
den nye landingsbane. Såfremt anlæggene har en tilfredsstillende tilstand, vil de
blive genbrugt i det konkrete projekt. Alternativt skal anlæggene bortskaffes som
kildesorteret affald.
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Anlægsaktiviteter
I anlægsperioden vil der i forbindelse med etablering af nye bygninger og landingsbane opstå affald i form af overskud, afskæringer, ødelagte byggematerialer,
egentligt spild og emballage.
NIRAS har udarbejdet estimater af forventede mængder af affald i forbindelser
med nyopførelse af andre typer byggerier (eksempelvis kontorbyggerier). Erfaringer fra NIRAS peger på, at der opstår mellem 20-40 kg affald pr. etagemeter fra
nybyggerier. Med udgangspunkt i disse erfaringstal vurderes, at opførelsen af de
nye lufthavnsbygninger vil frembringe mellem 150 og 300 ton affald.
Såfremt der gennemføres korrekt affaldssortering i anlægsperioden vil der forventeligt være et genbrugs- og genanvendelsespotentiale på ca. 50-75 %, samt en
andel, der kan anvises til forbrænding. Andelen af affald der skal deponeres vurderes at være mellem 25-40 %.
Derudover vil der forventeligt opstå byggeaffald i forbindelse med opførelse og
nedtagning af skurby, samt arbejds- og oplagspladser til byggematerialer.
Fra etableringen af den nye landingsbane vurderes der ikke at opstå væsentlige
mængder af bygge- og anlægsaffald, da dette hovedsageligt udgøres af materialer
(skærver, grus- og stenmaterialer og asfalt), der vil kunne genbruges lokalt.
Samlet set vurderes der, at være tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. Dette er
begrundet med, at der vil være tale om en midlertidig periode (anlægsperioden),
at der i stor udstrækning kan ske genbrug og genanvendelse af byggematerialerne, og at mængder af miljøfarligt affald vil være relativ beskeden.

5.6.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
Da der er tale om at hele lufthavnsarealet og den tilhørende bygningsmasse udvides vil der i forbindelse med vedligehold heraf opstå byggeaffald i større omfang
end nuværende. Dette kan være i forbindelse med almindeligt vedligehold eller
ved fremtidige energirenoveringer eller lignende.
Affald fra passagerer, administration, værksted og fra fly vil blive indsamlet og
håndteret i henhold til gældende regulativer for Qaasuitsup kommunia (Qaasuitsup
Kommunia, 2016).
Antal passagerer i Ilulissat Lufthavn var i 2016 ca. 42.000 passagerer. I 2021 når
denne udbygning er gennemført forventes passagerantallet at være steget med
7 % til 45.000 passagerer. I 2051 forventes passagerantallet at være steget til
næsten det 3-dobbelte i forhold til 2016.
Udvidelse af lufthavnen vil medføre at affaldsmængden øges nogenlunde proportionalt med antal passagerer, men det vil ikke medføre en væsentlig forøgelse af
miljøbelastningen fra affald, da affald vil blive håndteret i henhold til gældende
regler.
Samlet set vurderes der at være tale om en ubetydelig miljøpåvirkning.
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5.7 Forurening af jord
Dette afsnit redegør for de potentielle påvirkninger i form af forurening af jord fra
projektet, i forbindelse med anlæg og drift af udvidelsen af lufthavnen.

5.7.1

Metode og datagrundlag
Beskrivelser og vurderinger i dette afsnit er foretaget på baggrund af skrivebordsstudier. Der er ikke udført feltundersøgelser.
Data for mængder af fjeld der skal sprænges og mængder af eksplosiver er hentet
fra anlægsprogrammet og udleverede regneark. Der er ikke angivet mængder for
forventet brug af olieprodukter i anlægs- eller driftsfasen.
Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en jordforureningsbekendtgørelse
eller jordkvalitetskriterier for Grønland, men der tages ofte udgangspunkt i de
danske kriterier (Miljøstyrelsen, 2015). Nedenstående beskrives derfor aktiviteter/anvendelse af stoffer i forbindelse med anlægsfase og driftsfase, der vurderes
at kunne medføre påvirkning af miljøet og/eller vil kunne medføre en overskridelse
af danske jordkvalitetskriterier (olieprodukter).
Desuden beskrives eventuelle påvirkninger af nitrogen og diesel i jord fra sprængninger i forbindelse med anlægsfasen. For driftsfasen beskrives påvirkninger af
kvælstof (N) og glykol i jord i forbindelse med brug af afisningsmidler til fly og
bane. Der er ikke danske jordkvalitetskriterier for nitrogenholdige stoffer som
ammonium, nitrat med mere, samt glykol.

5.7.2

Eksisterende forhold
Området for den nye landingsbane er placeret parallelforskudt mod nordvest i
forhold til den eksisterende landingsbane.
Det er ikke oplyst om der er eller har været olietanke på det eksisterende lufthavnsareal.
Der har været anvendt afisningsmidler på den eksisterende bane og på fly på
standpladser.
Det vurderes ikke at det nye areal, der tages i brug, er påvirket af jordforurening,
da der ikke er registreret aktiviteter i området, der kan have medført jordforurening (Asiaq, 2003).

5.7.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Vurderingerne af miljøpåvirkningerne i anlægsfasen, omhandler påvirkninger fra
olieprodukter og sprængstof/nitrogen.

5.7.3.1

Olieprodukter
Typer og anvendelse
I forbindelse med anlægsfasen forventes en række forskellige olieprodukter anvendt i området:




Arktisk gasolie/diesel (til drift af køretøjer/fremstilling af sprængstof)
Hydraulikolie (til maskinernes hydrauliksystemer)
Smøreolier.
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Arktisk gasolie (herefter omtalt som diesel) er en lettere brændstofolie. Olien har
en toksisk effekt på planter og dyr ved direkte kontakt. Der forventes anvendt
store mængder diesel i forbindelse med anlægsfasen til drift af entreprenørmaskiner. Der anvendes også dieselolie til fremstilling af sprængstof (se afsnit 5.7.4.1
Olieprodukter).
Hydraulikolie kan bestå af forskellige typer olie. Der findes både bioolier og mineralske olier og de kan indeholde additiver, der kan være giftige for miljøet. Hydraulikolie forventes anvendt i mindre mængder
Smøreolier er en bred kategori af oliestoffer. Smøreolier kan indeholde additiver,
der kan være giftige for miljøet. Smøreolier forventes anvendt i mindre mængder.
Generelt for olieprodukter er, at hvis de spildes på jord, vil olien kunne forblive i
jorden i mange år og påvirke plantevækst og udgøre en risiko for kontakt med
forurenet jord. Olie nedbrydes kun langsomt i arktiske områder, hvor naturlige
olienedbrydere (bakterier) mangler næringsstoffer for at kunne nedbryde olien
(Filler, Snape, & Barnes, 2008).
Risiko for spild
I forbindelse med anlægsfasen vil der være aktiviteter, der medfører risiko for
olieforurening af jord. Der vil være trafik med entreprenørmaskiner i området, der
kan spilde olie. Det vurderes også, at der vil blive opstillet midlertidige flytbare
beholdere med olieprodukter til blandt andet tankning af køretøjer under anlægsarbejdet. Området vil i den fase være ubefæstet og eventuelle spild vil havne direkte på jorden. De mest sandsynlige uheld er:





Spild i forbindelse med tankning (diesel)
Utætte tanke og tromler for eksempel som følge af gennemtæring, påkørsel
m.m. (diesel, motorolie, hydraulikolie)
Utætte hydraulikslanger på køretøjer (hydraulikolie)
Dryp fra maskiner i forbindelse med parkering/drift i området (smøreolier,
diesel og hydraulikolie).

Mulig spildudbredelse for olie
Mindre spild af olieprodukter på terræn har typisk en begrænset horisontal og
vertikal udbredelse. Olien vil som regel binde sig til jordpartikler og organisk materiale, men der vil stadig ske en spredning af olie opløst i vand – for eksempel ved
nedbør. Ved spild af større oliemængder vil der kunne ske spredning af ren olie.
Spredningens hastighed vil øges på stejlt terræn, frosne overflader og/eller transport i aktivlaget ovenpå permafrost eller på fjeld, hvor olien vil søge mod lavere
beliggende områder. Hvis olien når frem til vandløb/søer, vil spredningen hurtigt
kunne øges.
Potentielle påvirkninger af oliespild
Ved oliespild på jord, kan der opstå en risiko for kontakt med forurenet jord for
mennesker.
Vegetationen kan tage skade, enten ved direkte kontakt mellem olie og vegetation
på overfladen, eller hvis olien får love at trænge ned i jorden til planternes rødder.
Olie i arktiske jorder nedbrydes langsomt under normale omstændigheder og
eventuelle spild vil derfor kunne påvirke vegetationen mange år frem (Bay, 1997).
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På grund af den lokale udbredelse på overfladen, vurderes der at være mindre
risiko for at fugle og dyr vil komme i kontakt med en eventuel jordforurening med
olie – blandt andet fordi eventuel overfladevegetation vil tage skade og derfor ikke
være fødeemne.
5.7.3.2

Sprængstof/nitrogen/diesel
I forbindelse med etableringen af en ny længere landingsbane skal der anvendes
en del sprængstof, der vil være baseret på diesel og kvælstof (N), som er et næringsstof.
Typer, anvendelse og påvirkning
I forbindelse med anlægsfasen forventes der i Ilulissat bortsprængt ca. 5,5 mio.
m3 fjeld. Der forventes anvendt:



2.945 ton ANFO (kvælstofholdigt sprængstof - Ammonium Nitrate Fuel Oil)
49 ton dynamit.

Det vurderes sandsynligt, at sprængstoffet vil blive fremstillet på stedet ved at
blande ammoniumnitrat med dieselolie. Blandingen sker normalt i en speciel blander, der kan tage 1 bigbag med ammoniumnitrat, hvor efter der tilsættes dieselolie. Der tilsættes ca. 6 % diesel.
Bortsprængning af fjeld forventes at ske fra april 2019 til november 2021. Normalt
vil der være ca. 1-2 % ueksploderet ANFO tilbage efter en sprængning (Rambøll,
2013). Der er konservativt regnet med 3 % i den videre beregning svarende til 88
ton ANFO. Kvælstofmængden i de 88 ton er ca. 33 % svarende til 29 ton N. I forbindelse med anlægsfasen kan der således blive udledt 29 ton N over 28 måneder
svarende til et gennemsnit på 1,0 t/måned (Tabel 5.14).
Kvælstofmængden i sprængstoffet består af nitrat (NO3-) og ammoniak
(NH4+/NH3). Begge salte er meget vandopløselige, hvorfor de vil udvaskes til omgivelserne, når de kommer i kontakt med vand (se afsnit 5.8 Overfladevand og
spildevand). En del af ammoniakken vil afdampe som en gas og opløses i luften
(se afsnit 5.4 Luftforurening og emissioner).
Tabel 5.14:
Sprængstofmængder og
beregnet mulig kvælstof (N)
udledning.

Sprængning
af fjeld (m3)
5.503.000

Sprængningsmængde
(ton)

Ueksploderet
ANFO
(ca 3 %)
(ton)

Kvælstofmængde i
ueksploderet
ANFO (ton)

Kvælstof –
Gennemsnit
pr. måned
(ton)

2.945

88

29

1,0

Det må antages, at der også er diesel tilbage i det ueksploderede sprængstof. Ved
6 % tilsat diesel og den konservative vurdering af op til 3 % ueksploderet sprængstof, giver det en mængde på op til 5,3 ton diesel, der er tilbage efter sprængningerne. Fordelt over 28 måneders sprængningsarbejde giver det 0,2 tons/måned.
Det vurderes, at den resterende diesel ikke vil give anledning til jordforurening,
men enten vil fordampe og/eller blive opløst i overfladevand (se afsnit 5.8 Overfladevand og spildevand).
Risiko for spild
Ammoniumnitrat opbevares normalt i sække. Ved transport og håndtering kan der
ske spild, hvis sækken revner eller lignende. Da ammoniumnitrat er et fast stof, vil
det let kunne opsamles.
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Mulig spildudbredelse for kvælstof
Ammoniumnitrat og ANFO er faste stoffer, hvor kvælstof hurtigt vil kunne opløses
ved påvirkning af vand og udbredes i vandopløst form. En decideret jordforurening
er derfor ikke sandsynlig.
Potentielle påvirkninger af spild af ammoniumnitrat
Ved spild af ammoniumnitrat, kan vegetationen blive svedet af såfremt spildet ikke
fjernes.
5.7.3.3

Samlet vurdering af påvirkning i forbindelse med driftsfasen
I forbindelse med driftsfasen forudsættes det, at oplag af olieprodukter og ANFO
indrettes i henhold til gældende lovgivning, således at risikoen for spild minimeres.
Det forudsættes ligeledes, at spild af olieprodukter og nitrogen opsamles.
På den baggrund vurderes det, at risikoen for forurening af jord er lav og påvirkningen er ubetydelig.

5.7.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
Vurderingerne af miljøpåvirkningerne i driftsfasen, omhandler påvirkninger fra
olieprodukter og sprængstof/nitrogen.

5.7.4.1

Olieprodukter
Typer, anvendelse og miljøpåvirkning
I driftsfasen forventes der anvendt:




Arktisk gasolie/diesel (til drift af køretøjer og opvarmning)
Benzin (til tankning af mindre fly (AV-gas))
Jetfuel (fly- og helikopterbrændstof).

Arktisk gasolie/diesel forventes anvendt som drivmiddel til køretøjer. Der forventes ikke tankanlæg til køretøjer på stedet. Der etableres el-varme til opvarmning
af bygninger, men der forventes etableret et backup-system med oliefyr og olietank.
Benzin og jetfuel er lette olieprodukter, der flyder let, spredes hurtigt og som kan
fordampe på kort tid, hvis de rette omstændigheder er til stede. Kommer de i jord
er fordampning dog stort set ikke eksisterende.
AV-gas (Aviation gasoline) anvendes af små fly. Produktet er en blyholdig benzin –
dog med lavt blyindhold.
Jetfuel anvendes som fly- og helikopterbrændstof. Der vil blive indkøbt 2 tankvogne, der henter jetfuel på det lokale tankanlæg i Ilulissat. Der vil således ikke blive
fast tankanlæg til jetfuel på stedet. Tankvognene har dog fast plads i lufthavnen.
Risiko for spild
Der vil være risiko for spild i forbindelse med opbevaring og håndtering af olieprodukter samt i forbindelse med tankning af fly. Opbevaring, håndtering og brug af
olieprodukter vil udelukkende ske på befæstede områder og eventuelle spild vil
derfor være afskåret fra direkte kontakt med jorden.
Risikoen for jordforurening vurderes derfor som lille.
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Mulig spildudbredelse for olie
Mindre spild på fast belægning vil fordampe eller blive opløst af nedbør. Større
spild kan eventuelt brede sig uden for den faste belægning og give anledning til
jordforurening. Ved større spild vil beredskabet normalt blive indsat til at samle
op. Det vurderes derfor at der er en meget begrænset risiko for at større oliespild
vil medføre jordforurening.
Potentielle jordpåvirkninger af oliespild
Potentielle jordpåvirkninger af oliespild i driftsfasen er identiske med dem for anlægsfasen og nævnt ovenfor i afsnit 5.7.3.1 Olieprodukter.
5.7.4.2

Produkter til glatførebekæmpelse af landingsbane og afisning af fly
Der forventes anvendt de samme typer afisningsmidler, som anvendes i de øvrige
lufthavne i Grønland i dag.
Typer,




anvendelse – mængder
Urea (Afisning af landingsbane)
Cryotech Polar plus 80 (Afisning af fly)
Cryotech Polar Guard II (Afisning af fly).

Urea fås som granulat og består af 46 % kvælstof. Urea er vandopløseligt og tidligere forbundet med eutrofiering af søer i Danmark på grund af det høje indhold af
kvælstof.
Cryotech Polar Plus 80 og Cryotech Polar Guard II er begge glykolbaserede produkter. Glykol er et organisk stof, der kan udgøre en miljøbelastning i forbindelse
med iltforbrug ved nedbrydningen af stoffet.
Det er i VVM-anmeldelsen vurderet (Rambøll, 2016), at der med den nye landingsbane i Ilulissat vil blive anvendt de samme typer af kemikalier til afisning af
landingsbanen, som der anvendes i dag. Forbruget i dag er på 2,2 ton Urea. Hvis
det antages, at mængden af urea er ligefrem proportional med størrelsen af landingsbanen, kan der forventes et fremtidigt forbrug i størrelsesordenen 9,4 tons
pr. år.
Det nuværende forbrug af Cryotech Polar Plus 80 / Guard II i Ilulissat er ca. 7.000
l. ublandet om året, og det forventes at der fremover vil blive anvendt tilsvarende
mængder.
Risiko for spild/spredning
I forbindelse med drift af lufthavnen kan der ske spild af produkterne. Produkterne
anvendes blandt andet på landingsbane, apron og på selve flyene. Afisning af fly
forventes at ske decentralt. Det vil sige at der ikke indrettes et område med mulighed for opsamling af overskudsprodukt. Brug af, eller spild af, afisningsmidler vil
derfor bidrage med opløst nitrogen til overfladevand, der afledes fra området, men
vurderes ikke at give anledning til jordforurening.
Spildudbredelse
Spildudbredelse vurderes at ske som opløst i overflade- og grundvand og vil derfor
ikke medføre en jordforurening. Se afsnit 5.8 Overfladevand og spildevand for
potentielle påvirkninger i vandfasen.
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Potentielle jordpåvirkninger
De anvendte produkter vurderes at blive spredt via vandbaseret transport uden
nævneværdig vedhæftning til jordpartikler og vurderes derfor ikke, at give anledning til jordforurening. Spild af koncentrerede produkter direkte på jorden vil kunne medføre afsvidning af vegetation.
5.7.4.3

Samlet vurdering af påvirkning i driftsfasen
Ved indretning af olietanke og – oplag efter forskrifterne, etablering af tæt belægning og opsamling af eventuelle spildte olieprodukter, vurderes der at være en
ubetydelig risiko for at driften vil medføre jordforurening med olieprodukter.
Ved indretning af oplag af afisningsprodukter under tæt tag, almen brug og opsamling af spild, vurderes der at være en ubetydelig risiko for, at brug og opbevaring af de nævnte afisningsprodukter kan medføre jordforurening.
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5.8 Overfladevand og spildevand
Forholdene omkring vand gennemgås, herunder særligt forholdene vedr. overfladevand og drikkevandsbeskyttelse samt håndtering af spildevand. Dette inkluderer
vintersituationer, hvor er der store mængder sne og is tilstede. Det vurderes, at
der ikke er grundvand i nævneværdig grad i området, ud over overfladenært
grundvand, der står i direkte kontakt med overfladevand.

5.8.1

Metode og datagrundlag
Dette afsnit beskriver hvilke potentielle miljøpåvirkninger afledning af overfladevand og spildevand ved udvidelse af Ilulissat Lufthavn kan have på overfladevand i
henholdsvis anlægs- og driftsfasen.
Med overfladevand menes i denne sammenhæng vand, som afledes til det omgivende miljø under anlægsarbejdet af lufthavnen og i driftsfasen fra bygningstage,
landingsbane og øvrige befæstede arealer, hvor der ikke er en betydelig andel
eller mængde af stoffer, som afviger fra hvad der sædvanligvis findes i overfladevand fra tage og helt eller delvist befæstede arealer, som beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsen (Selvstyret, 2015). Overfladevand i sommermånederne falder ind
under denne kategori.
I beskrivelse og vurdering af potentielle miljøpåvirkninger på overfladevand fokuseres der på olieprodukter, sprængstoffer, afisningsmidler og brandslukningsmidler. Med spildevand menes i denne sammenhæng sanitært spildevand (sort vand)
fra lufthavnsbygningerne, spildevand fra husholdning, vaske m.v. (gråt vand)
samt overfladevand fra landingsbane og terminalområde, hvori der er en betydelig
andel eller mængde af stoffer, der afviger fra hvad der sædvanligvis findes i overfladevand fra tage og helt eller delvist befæstede arealer, som beskrevet i Spildevandsbekendtgørelsen (Selvstyret, 2015).
Det forudsættes, at der på lufthavnsområdet træffes foranstaltninger, således at
Spildevandsbekendtgørelsen (Selvstyret, 2015) kan overholdes. For overfladevand
betyder det, at der bl.a. ikke må være betydelige mængder næringsstoffer og olieog benzinrester i det vand, som udledes direkte til det omgivende miljø. Dette
sikres bl.a. ved at lufthavnen har en beredskabsplan (Emergency and Spill Response and Management Plan) og et beredskab (Spill Response Team), som står
klar i tilfælde af uheld. I tilfælde af uheld, f.eks. ved spild af brændstof, vil beredskabet straks rense op.
I forbindelse med den daglige drift vil overfladevand i nogen grad også kunne
forurenes, men det vil være i så små koncentrationer, at det ikke vil kunne karakteriseres som spild, og dermed heller ikke som omfattet af Spildevandsbekendtgørelsen. Sne fra landingsbane og terminalområdet, hvor der er behandlet med glatførebekæmpelsesmidler eller midler til afisning af fly, vil kunne indeholde en forhøjet andel og sammensætning af stoffer, specielt kvælstof, der afviger fra hvad der
ellers findes i overfladevand, og skal derfor efter Spildevandsbekendtgørelsen
(Selvstyret, 2015) formelt set regnes som spildevand. Dette spørgsmål er behandlet i afsnit 5.8.4.2.
Vurderingerne er baseret på eksisterende viden suppleret med observationer i
forbindelse med feltbesigtigelser i juli 2017.
I Terms of Reference for VVM-redegørelsen for udvidelse af lufthavnen ved Ilulissat (Rambøll og Orbicon Grønland, 2017) vurderes det, at grundvand og is ikke vil
blive påvirket af udvidelsen.
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Beskrivelse og vurdering vil være kvalitativ og i det omfang der er data til rådighed, kvantitativ.

5.8.2

Eksisterende forhold
Den eksisterende lufthavn i Ilulissat har en landingsbane på 845 meter, og vil med
projektet blive udbygget til en 2.200 m landingsbane udstyret med nye bygninger
og landingshjælpemidler (se kapitel 3 Projektbeskrivelse). Landingsbanen udvides
mod øst og vest, dog med banecenterlinjen forskudt ca. 150 m mod nord.

Spærrezone i forhold til drikkevand

Den projekterede udvidelse af lufthavnen ligger omkring 2 km nedstrøms spærrezonen for de søer, der bruges til drikkevandsforsyning (Rambøll, 2016). Det vurderes at der ikke vil kunne ske forurening af drikkevand, da afledning fra lufthavnen forventes at ske til havet.

Enkelte mindre søer og to
mindre bugter forsvinder

Der findes enkelte mindre søer inden for projektområdet, heraf vil nogle blive påvirket ved helt eller delvist at blive fyldt op, for at gøre plads til udvidelsen af lufthavnen. Projektområdet dækker også en del af kystområdet, og det betyder at der
også skal ske opfyldning af to mindre bugter (se kapitel 3 Projektbeskrivelse, Figur
3.1).

Udløb i Diskobugten

Afledning af overfladevand fra projektområdet sker i dag til Diskobugten.
Den årlige nedbør (perioden 1961 – 1990) ligger på 266 mm, med juli, august og
september som de mest nedbørsrige måneder (www.dmi.dk, 2017). Nedbørsmængden svarer til at være ca. en tredjedel af den årlige nedbørsmængde i Nuuk
og Qaqortoq.

5.8.3
Vandspærrezonen ændres
ikke i forbindelse med anlæg

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
I forbindelse med udvidelse af lufthavnen vil der blive bortsprængt store mængder
fjeld. Imidlertid får dette ingen indflydelse på drikkevandssøerne, idet de ligger så
langt væk fra lufthavnen og projektområdet, at fjernelse af fjeldmasse ikke vil
påvirke vandspærrezonerne.
Det vurderes derfor, at der ikke vil være risiko for at forurenet overfladevand fra
lufthavnen, vil kunne tilgå drikkevandssøerne.

5.8.3.1

Olieprodukter
I forbindelse med anlægsfasen forventes en række forskellige olieprodukter anvendt i området (for nærmere beskrivelse se afsnit 5.7 Forurening af jord).

Typer og anvendelse





Arktisk gasolie/diesel (til drift af køretøjer/fremstilling af sprængstof)
Hydraulikolie (til maskinernes hydrauliksystemer)
Smøreolier.

Til bortsprængning af fjeld forventes ligeledes anvendt store mængder dieselolie til
fremstilling af sprængstoffet Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO), der består af en
blanding af kunstgødning og dieselolie.
Ueksploderet ANFO sprængstof vil have et indhold af næringsstoffet kvælstof (N)
og kulstof (C), der kan medføre algeopblomstring, hvis det kommer i kontakt med
vandmiljøet. I alt vurderes 88 ton ANFO at være ueksploderet efter endt bortsprængning af fjeld, se afsnit 5.8.3.2 Sprængstof (kvælstof). Det er beregnet (afsnit 5.4.3.2 Emissioner fra sprængninger) at 5,3 ton dieselolie vil ligge tilbage
efter sprængning. Det vil blive spredt over et større område og ikke være muligt
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at opsamle. En del af dette vil kunne sive ud til vandmiljøet. Ligeligt fordelt ud
over en anlægsperiode på 28 måneder, svarer det til knap 241 l/måned. Set i
forhold til det store vandopland, der udleder til Diskobugten, vurderes denne udledning at have en mindre påvirkning.
Potentiel spildudbredelse

Mindre spild af olieprodukter på terræn har typisk en begrænset horisontal og
vertikal udbredelse (afsnit 5.7 Forurening af jord). Olien vil som regel binde sig til
jordpartikler og organisk materiale, og her vil en tilførsel af kvælstof, eksempelvis
fra ueksploderet sprængstof, stimulere bakteriel nedbrydning af olien. Ud over
bakteriel nedbrydning vil en del af de flygtigste forbindelser i olien fordampe, men
der vil stadig ske en spredning af olie opløst i vand – for eksempel ved nedbør.
Ved spild af større oliemængder vil der kunne ske spredning af ren olie. Spredningens hastighed vil øges på stejlt terræn, frosne overflader og/eller transport i aktivlaget ovenpå permafrost eller på fjeld, hvor olien vil søge mod lavereliggende
områder (se afsnit 5.7 Forurening af jord). Hvis olien når frem til vandløb/havet,
vil spredningen hurtigt kunne øges.
Vandmiljøet vurderes at være meget sårbart overfor eventuelle oliespild på land.
Opløst olie vil kunne påvirke vandlevende insekter, planter og fisk over større
områder. Eventuel fri fase olie vil kunne danne hinder på overfladen af søer eller
vandløb.
Det forudsættes, at der i forbindelse med anlægsarbejdet udarbejdes en beredskabsplan og haves et beredskab klar i forbindelse med konstaterede spild, for
derved at for at minimere spild af olie og derved vurderes påvirkningerne at være
ubetydelig.

5.8.3.2

Sprængstof (kvælstof og diesel)
I forbindelse med etableringen af lufthavnen skal der anvendes en hel del sprængstof, der vil være baseret på kvælstof (N).

Typer, anvendelse og påvirkning

I Ilulissat forventes der sprængt ca. 5,5 mio. m3 fjeld. Hertil forventes anvendt:



2.945 ton ANFO
49 ton dynamit.

Bortsprængning af fjeld forventes at ske fra april 2019 til november 2021. Normalt
vil der være ca. 1-2 % ueksploderet ANFO tilbage efter en sprængning (Rambøll,
2013). Der er konservativt regnet med 3 % i den videre beregning svarende til
godt 88 ton ANFO. Kvælstofmængden i de godt 88 ton er ca. 33 % svarende godt
29 ton N. I forbindelse med anlægsfasen kan der således blive udledt godt 29 tons
N over 28 måneder svarende til et gennemsnit på godt 1 ton/måned.
Kvælstofmængden i sprængstoffet består af nitrat (NO3-) og ammoniak
(NH4+/NH3). Begge salte er meget vandopløselige, hvorfor de vil udvaskes til omgivelserne, hvis de tilføres vand. En del af ammoniakken vil afdampe som en gas
og opløses i luften. Den resterende mængde vil opløses i vand i området. Hvor
meget kvælstof, der vil afdampe og hvor meget, der vil blive opløst i vand, kan
der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Det kan konservativt antages, at
alt ueksploderet kvælstof vil udvaskes til Diskobugten, hvor potentielle miljøeffekter vil være algeopblomstring og iltsvind.
Til bortsprængning af fjeld forventes ligeledes anvendt dieselolie til fremstilling af
sprængstoffet Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO), der består af en blanding af
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kunstgødning og dieselolie (afsnit 5.4.3.2 Emissioner fra sprængninger). Det er
beregnet at 5,3 ton dieselolie vil ligge tilbage efter sprængningerne. Ligeligt fordelt
ud over en anlægsperiode på 28 måneder, svarer det til knap 241 l/måned som vil
være fordelt indenfor projektområdet. Diesel vil særligt forefindes de steder hvor
der bortsprænges fjeld, og dermed formodes de lokale mængder af diesel ikke at
have væsentlig betydning for overfladevand i projektområdet. Påvirkningen er
dermed vurderet til værende mindre.
Algeopblomstring og iltsvind

5.8.3.3

Planteplankton (alger) består hovedsageligt af encellede organismer, der lever ved
fotosyntese. Sammen med tang og bundplanter udgør algerne produktionen af
organisk stof i havet (primærproduktionen). De har behov for lys og næringssalte
til deres vækst. Når planteplanktonet dør vil der ske en mikrobiel nedbrydning
under forbrug af ilt, som kan medføre iltsvind. I havet og i de fleste åbne kystvande i de arktiske egne og økosystemer er kvælstof (N) generelt det næringssalt, der
er i størst underskud og dermed begrænsende for algernes vækst. Med afledning
til Diskobugten, hvor der er god vandudskiftning, forventes det ikke, at udledning
af N vil medføre en uhensigtsmæssig algeopblomstring og iltsvind, da vandmængden i Diskobugten er meget stor og strømforholdene vil betyde, at der sker en
opblanding således at koncentrationen af N vil være lille, og derfor let vil kunne
optages i fødekæden.
Produkter til glatførebekæmpelse og afisning samt brandslukningsprodukter
Der forventes ikke at forbruget af produkter til glatførebekæmpelse på landingsbanen og afisning af fly i anlægsfasen vil være væsentligt anderledes end for den
nuværende lufthavn. Det samme gælder for brandslukningsprodukter.

5.8.3.4

Sanitær udledning (sort og gråt vand)
Der er ikke viden om, hvor mange ansatte, der vil stå for anlæg af lufthavnen.
Opsamling af sort og gråt vand forudsættes opsamlet i tanke og bortskaffet som
under driftsfasen, og dermed ikke udgøre et problem for overfladevand, se afsnit
5.8.4.4 Sanitær udledning (sort og gråt vand).

5.8.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen

5.8.4.1

Olieprodukter - Typer, anvendelse og miljøpåvirkning
I driftsfasen forventes der anvendt følgende olieprodukter (afsnit 5.7 Forurening af
jord for nærmere beskrivelse):




Risiko for spild

Arktisk gasolie/diesel (til drift af køretøjer og opvarmning)
Benzin (til tankning af mindre fly (AV-gas))
Jetfuel (fly- og helikopterbrændstof).

Der vil være risiko for spild i forbindelse med opbevaring og håndtering af olieprodukter samt i forbindelse med tankning af fly. Efter anlægsfasen er overstået vil
en stor del af området dog være befæstet. Opbevaring, håndtering og brug af
olieprodukter vil ske på befæstede områder og eventuelle spild vil derfor være
afskåret fra direkte kontakt med jorden.
Risikoen for afstrømning til vandmiljøet er derfor lille, og påvirkningen vurderes
derfor som ubetydelig.

Potentiel spildudbredelse

Mindre spild på fast belægning vil fordampe eller blive opløst af nedbør. Større
spild kan evt. brede sig uden for den fase belægning og kan sprede sig til vandmiljøet, men risikoen vurderes som lille.
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Produkter til glatførebekæmpelse af landingsbane og afisning af fly
Det er oplyst at man ved snerydning vil skrabe sne fra banen og ud til siderne.
Dette vil derefter blive kastet over hegning vha. snekanon, som kører langs med
hegning rundt ad tilsynsvej/spor. Hvor det ikke er muligt, f.eks. ved standpladser,
der vil sneen blive kørt bort med lastbil og lagt af på skråninger med afsmeltning
til havet.

Afsmeltning af sne ud mod
Diskobugten

For at mindske belastningen af overfladevand på land, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at sne, der kan indeholde rester af produkter til glatførebekæmpelse, lægges af til afsmeltning på skråninger, der afvander ud mod Diskobugten.
Denne løsning vurderes at sikre en hurtig fortynding og omsætning af stofferne
samt en så lille risiko som muligt for diffus afledning til de permafrosne lag, og
dermed en så lille risiko for optøning af disse, som muligt. Afsmeltningen og dermed frigivelse af eventuelle rester fra produkter til glatførebekæmpelse vil blive
frigivet i forbindelse med tøbrud i foråret/sommeren. Med baggrund i de store
vandmængder og den store vandudskiftning i bugten, påvirkningen fra afsmeltning
vurderet til mindre.
Det vurderes ikke, at et grøftesystem til opsamling af overfladevand/spildvand fra
landingsbane og terminalområde, vil være et fornuftigt alternativ, da grøftesystemet vil kunne betyde en lokal opkoncentrering og nedsivning af stoffer, der kan
medføre en lokal afsmeltning af de permafrosne lag under lufthavnen.

Typer, anvendelse og mængder.

Der forventes anvendt de samme typer produkter som der anvendes i de øvrige
lufthavne i Grønland i dag. Produkterne anvendes på landingsbane, apron og på
selve flyene (nærmere beskrivelse af afisningsprodukter findes i afsnit 5.7 Forurening af jord).




Urea (glatførebekæmpelse på landingsbane)
Cryotech Polar plus 80 (afisning af fly)
Cryotech Polar Guard II (afisning af fly).

Urea ((H2 N)2 CO) fås som granulat og består af 46 % kvælstof. Urea er vandopløseligt og kan ved direkte udledning til søer give anledning til næringsberigelse og
dermed algeopblomstring på grund af det høje indhold af kvælstof. Ved kontakt
med vand hydrolyseres Urea til hydrogencarbonat (HCO3-) og ammonium (NH4+).
En af de efterfølgende processer, der vil finde sted, er at ammonium, vil indgå i en
ligevægt med ammoniak (NH3). Ligevægten er afhængig af temperatur og pH. Jo
højere temperatur og pH, jo højere andel vil blive til ammoniak, der vil fordampe
og dermed forsvinde ud af det lokale kredsløb. Udover ligevægten mellem ammonium og ammoniak, er også processerne nitrifikation og denitrifikation meget væsentlige i kvælstofkredsløbet. Under iltrige forhold vil ammonium ved nitrifikation
blive omdannet til nitrit (NO2-) og videre til nitrat (NO3-), der er den mest mobile
kvælstofholdige ion, og som vil kunne udvaskes til vandmiljøet. Det forventes at
der vil være rigeligt ilt til stede, til at der vil blive dannet nitrat. Hvis der lokalt er
iltfattige forhold, eksempelvis hvis der er stillestående vand og samtidig er organisk materiale som omsættes og dermed forbruger ilt, vil nitrat ved denitrifikation
kunne reduceres til frit kvælstof N2, der på gasform vil forlade systemet. I hvilket
omfang kvælstof vil blive opbygget i biomasse, blive udvasket til vandmiljøet eller
vil forlade det lokale kredsløb som gas enten i form af ammoniak eller frit kvælstof
er det svært at sige noget om, men under alle omstændigheder, så vil der være et
vist tab, således at det ikke er alt kvælstof der tabes, som vil tilgå vandmiljøet.
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Cryotech Polar Plus 80 og Cryotech Polar Guard II er begge glykolbaserede produkter. Glykol er et organisk stof, der kan udgøre en miljøbelastning i forbindelse
med iltforbrug ved nedbrydningen af stoffet. Glykol indeholder ingen næringsstoffer men sammen med tilstedeværelsen af næringsstoffer, kan glykol virke fremmende på den biologiske aktivitet. Men igen, så mangler der det essentielle næringsstof, fosfor. Restprodukterne fra afisning af fly vil blive opsamlet og genbrugt
eller bortskaffet på forsvarlig vis. Efter hver afisning af fly suges restvæske og
smeltevand op under og omkring flyene. Hældningskoefficienten mod afvandingsgrøfter ved standpladser og terminalområde er så lille, at der er god tid til dette
arbejde. Påvirkningen fra afisningsmidler er dermed vurderet til at være ubetydelig.
Grundet den lavere nedbørsmængde i Ilulissat vil der alt andet lige blive anvendt
en mindre mængde stof end i Nuuk, hvor landingsbanen vil blive af samme længde, men hvor nedbørsmængden er ca. tre gange så stor.
I forbindelse med glatførebekæmpelse på landingsbanen forventes der at blive
brugt omkring 9,4 ton Urea, når den nye landingsbane tages i brug, hvor det nuværende forbrug er på omkring 2,4 ton Urea.
Det nuværende forbrug af Cryotech Polar Plus 80 / Guard II i Ilulissat er ca. 7.000
l. ublandet om året, og det forventes at der fremover vil blive anvendt tilsvarende
mængder.
Risiko for spild/spredning

I forbindelse med drift af lufthavnen kan der ved håndtering ske spild af produkterne, men det vurderes at risikoen herfor er begrænset. Sker der spild af store
mængder, så vil Urea granulatet lige efter et uheld relativt nemt kunne fjernes ved
manuelt eller med maskine at skovle granulatet op. Spild af de andre væskeformige produkter og ureaholdigt vand vil kunne opsamles med slamsuger, og efterfølgende afledes til havet.

Spildudbredelse

Spildudbredelse vurderes at ske som opløst i vand og i sne som fjernes ved snerydning.

Potentielle påvirkninger

De anvendte produkter vurderes at blive spredt via vandbaseret transport uden
nævneværdig vedhæftning til jordpartikler. I forhold til permafrossen jord, så er
det givet, at afisnings- og tømidler kan have en optøende effekt på permafrossen
jord og is, ved at der sker en varmeudvikling, når midlerne hydrolyseres. Det er
dog usikkert hvor stor effekten vil være set i forhold til de klimaændringer, som
påvirker de permafrosne områder. Det vurderes dog hensigtsmæssigt at der ikke
anvendes produkter til glatførebekæmpelse på befæstede arealer, hvor der kan
være risiko for afløb til permafrossen undergrund: ligeledes at der ikke aflægges
sne til afsmeltning med afløb til permafrossen jord.

Vurdering i forhold til Spildevandsbekendtgørelsen og
Diskobugten

Med et kvælstofindhold på 46 % i urea, og et nuværende årligt forbrug på omkring
2,4 ton og et fremtidigt årligt forbrug på omkring 9,4 ton, svarer det til et årligt
forbrug på hhv. 1.100 kg kvælstof og 4.300 kg kvælstof.
Omregnet til personækvivalenter (PE), jf. (BEK nr. 10 af 12/06/2015), hvor udledningen af 4,4 kg kvælstof pr. år svarer til en PE (se også 5.8.4.4), svarer det til at
udledningen fra ca. 250 PE til godt 980 PE, svarende til en stigning på godt 730
PE.
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Udledningen af kvælstofforbindelserne, primært som ammonium og nitrat, har ved
den opblanding, der sker i havet ingen toksisk effekt, og vil forholdsvis hurtigt
indgå i kvælstofkredsløbet. Udledningen vurderes derfor at have en mindre påvirkning.
5.8.4.3

Brandslukningsprodukter til landingsbane og fly
Brandslukningsprodukter vil kun blive brugt i forbindelse med øvelse, samt i tilfælde af brand.
Større øvelser kan kun afholdes i Kangerlussuaq Lufthavn eller i Danmark eller
Island. Mindre øvelser afholdes i Ilulissat Lufthavn 3-5 gange årligt om omfatter
slukning af væskebrand (normalt i et kar på 3x5 m) bestående af vand plus ca. 50
l diesel og lidt spildolie.
Påvirkningsgraden vurderes at være ubetydelig og af lokal karakter, og vil kun
opstå i en kort periode. Forbruget af brandslukningsmidler forventes ikke at kunne
reduceres, da brandslukningsmidler bruges af sikkerhedsmæssige årsager.

5.8.4.4

Sanitær udledning (sort og gråt vand)
Det antages, at en person udleder ca. 4,4 kg N og 1 kg fosfor (P) per år i spildevandet, svarende til 12 g N og 2,7 g P per dag (BEK nr. 10 af 12/06/2015). Det
kan konservativt antages, at hver passager udleder samme mængde i forbindelse
med deres rejse. Prognosen for lufthavnen viser, at der i 2031 vil der være 89.225
afgående passagerer (Inuplan, 2017b), svarende til en udledning på omkring 1 ton
N og ca. 240 kg P per år.
Det er oplyst at spildevand fra tårnservice og terminalbygninger vil blive ledt til to
samletanke og påregnes kørt bort via den kommunale tømningsordning. Da der
ikke er oplyst andet, antages det, at dette gælder såvel sort som gråt spildevand.
Der er ikke angivet et område, hvor tankbilerne forventes at udlede spildevandet,
ud over at det vil ske til Diskobugten, og formentlig et sted, hvor det ikke kan ses
fra terminalbygningen. Derved vil der være en høj grad af opblanding med havvand og dermed en ubetydelig risiko for forurening af havområdet og en ubetydelig risiko for gener for beboere i Ilulissat.
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5.9 Klimatiske forhold
Ved udbygning af den nuværende lufthavn i Ilulissat, samt den senere drift heraf,
kan der opstå potentielle klimapåvirkninger som følge af energi- og sprængstofforbrug. Påvirkningen opgøres i CO2-ækvivalenter (CO2-e), der primært har betydning i et globalt perspektiv. CO2-e bruges beregningsmæssigt for at kunne opgøre
udledning fra forskellige drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning
med tilhørende risiko for klimaforandringer. Udbygningen af Ilulissat Lufthavn vil
derfor blive vurderet i forhold til påvirkning af det globale klima både i anlægs- og
i driftsfasen.
Potentielle klimaeffekter som følge af aktiviteter i anlægsfasen fokuserer primært
på de anvendte mængder af sprængstof til bortsprængning af fjeld ved udbygning
af lufthavnen samt brændstofforbrug i forbindelse med anlægstrafik.
I driftsfasen er det især ændringen i flytyper og antal flyvninger til og fra lufthavnen samt den tilknyttede landetransport, der kan påvirke på det globale klima.
Lufthavnsaktiviteterne, som også dækker over intern transport, er inddraget i
klimavurderingen, men påvirkninger fra disse aktiviteter vurderes at have en relativt lille effekt. Potentielle klimapåvirkninger som følge af lufthavnsaktiviteter
dækker over energiforbrug (el, vand og varme) og afbrænding af brændstof.
De lokale og globale klimatiske forhold har indflydelse på risikoen for naturkatastrofer (oversvømmelser, jordskred, laviner mm.), og klimaforandringer kan forøge denne risiko, særligt i de arktiske egne (IPCC, 2001).

5.9.1

Metode og datagrundlag
Datagrundlaget udgøres af VVM-redegørelserne for udbygningen af Nuuk Havn
(Nuuk Havn, 2013) og etableringen af Qorlortorsuaq vandkraftværk (Qorlortorsuaq
Vandkraftværk, 2015), samt data fra Grønlands Statistik (Grønlands Statistik,
2017), (Air Greenland, 2017) og (RAL Årsrapport, 2012). Desuden drages paralleller til etableringen af Aalborg Lufthavn (Aalborg Lufthavn, 2013).
Til vurdering af potentielle klimapåvirkninger i anlægsfasen er mængden af CO2
beregnet ved at sammenligne CO2 udledningen fra tidligere sprængninger i Grønland med den forventede forbrug af sprængstof ved udbygningen af Ilulissat Lufthavn.
Til vurdering af potentielle klimapåvirkninger i driftsfasen er der set på de overordnede og langsigtede tendenser i udledningen af drivhusgasser fra flytrafik, og
der er udført en kvalitativ vurdering af konsekvenser af lufthavnsdriften.
Risikoen for påvirkninger af projektet fra naturkatastrofer er beskrevet ud fra projektets beliggenhed i forhold til kystlinje og fjeldområder. Der er ikke foretaget en
konkret risikovurdering, da dette ligger udenfor denne rapports formål.

5.9.2

Eksisterende forhold
Luftfartens andel af den globale CO2 udledning udgør omkring 2 % (Udvalget om
Dansk Luftfart, 2012). En stor del af den globale CO2 udledning kommer fra energisektoren, industrien og landbruget. På længere sigt vil flytrafikken dog formentlig tegne sig for en stigende andel af den samlede CO2 udledning, idet flytrafikken i
de seneste årtier er vokset mere end vejtrafikken. Hvis denne tendens fortsætter,
vil flytrafikkens andel øges. Flytrafikkens andel af den samlede CO2 udledning er
dog lav, så selv om flytrafikken vokser kraftigere end de øvrige transportformer,
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vil den fortsat på global plan tegne sig for en begrænset andel af den samlede CO2
udledning. I Tabel 5.15 er udledningen fra Air Greenland angivet for 2016.
Tabel 5.15:
CO2 udledning fra Air Greenland (Air Greenland, 2017).

Kilde

CO2 emission (ton)

Fly

76.936

Biler og ground equipment

275

Bygninger

2.485

Til sammenligning kan nævnes, at den samlede grønlandske CO2 udledning i 2015
var på ca. 558.456 tons (Grønlands Statistik, 2017). Flytrafikken udgør altså en
ikke uvæsentlig andel af CO2-udledningen i Grønland.
Den nuværende lufthavn i Ilulissat betjener omtrent 42.000 passagerer årligt
(Inuplan, 2017c), og beflyves primært af Dash-8 Q200 fly og lignende flytyper.
Lufthavnen betjenes yderligere af en række maskiner, hvor det må forventes at
disse vedligeholdes og benyttes efter producentens anvisninger.
Projektområdet er beliggende direkte øst for kystlinjen, som nogle steder vil blive
flyttet mod vest ved opfyldning. Terminalområdet er beliggende omkring 500 m
fra kystlinjen. Projektområdet ligger omtrent 50 m over havoverfladen.

5.9.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
Der forventes at blive brugt næsten 3.000 ton ANFO til bortsprængning af op imod
5,5 mio. m3 fjeld ved udbygningen af Ilulissat Lufthavn. Sprængningen forventes
derved at udlede i omegnen af 510 ton CO2. Tabel 5.16 viser mængde udledt CO2
og projektets forbrug af ANFO sammenlignet med andre udledninger af CO2 i
Grønland.

Tabel 5.16:
CO2 udledning fra diverse
kilder. Data stammer fra
(Nuuk Havn, 2013), (RAL
Årsrapport, 2012), (Air
Greenland, 2017) og
(Grønlands Statistik, 2017).

Forbrugt mængde
sprængstof (ton)

Udledt mængde CO2
(ton)

315

54

475

81,4

Udbygning Ilulissat Lufthavn (samlet)

3.000

510

Isua jernminen (op til pr.
år)

12.000

2.057

---

79.696

---

100.544

---

558.456

Projekt
Sprængning ved udbygning af Nuuk Havn (samlet)
Qorlortorsuaq vandkraftværket (samlet ved etablering)

Air Greenland (samlet
udledning fra fly, 2016)
Royal Arctic Line (samlet
udledning i 2012 fra RAL
containerskibe)
Grønlands samlede CO2-e
emission i 2015

Ved større anlægsarbejder vil der komme en klimapåvirkning fra brændstofforbruget til entreprenørmaskiner, der indgår både i den fysiske bearbejdning på lokaliteten og i ressourceindvindingen, herunder knusning af sten til opfyld.
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Der er tale om almindelige anlægsarbejder, som ikke adskiller sig fra etablering af
lignende anlæg andre steder med fjeld. Det betyder, at størrelsen af CO2-e udledningen er som forventet ved udvidelse af større anlæg. CO2-e udledningen vil påvirkes af materialetype, mængde og transportafstand, og en måde at reducere
CO2-e udledningen på er, at anlægge et nærhedsvurderingsprincip. Det vil sige, at
for eksempel sprængsten til opfyldning bør hentes fra bortsprængt fjeld i nærområdet, hvorved transporten og derved CO2-e udledningen minimeres.
I 2015 var energiforbruget i grønlandske husstande i gennemsnit 101 GJ, hvor der
til hver GJ bruttoenergiforbrug var knyttet 60,1 kg drivhusgasser (Grønlands
Statistik, 2017). Dette svarer til at hver grønlandsk husstand udledte 6,1 ton CO2e i 2015. Den samlede udledning af CO2 ved sprængninger i anlægsfasen af udbygningen af Ilulissat Lufthavn svarer til CO2 udledningen fra omtrent 83 grønlandske husstande.
Det vurderes, at klimapåvirkningsgraden i anlægsfasen er ubetydelig, men at lokale forhøjede værdier af CO2 vil forekomme med høj sandsynlighed. Samlet vurderes det, at klimapåvirkningsgraden er ubetydelig i anlægsfasen.
Projektet er, på grund af dets kystnærhed, udsat i forhold til oversvømmelser
forårsaget af flodbølger eller tsunamier. Flodbølger eller tsunamier kan forårsages
af kælvende isbræer og jord- og klippeskred i nærområder. Det vurderes at flodbølger og tsunamier udgør en moderat risiko for projektet, baseret på nærheden
til kystlinjen og højdeforskellen mellem havet og anlægget. Øst for projektet er et
mindre fjeldområde beliggende, med forholdsvis flade fjeldsider. Det vurderes at
risikoen for projektet i tilfælde af jord/stenskred og laviner er ubetydelig, baseret
på fraværet af stejle fjeldsider nær projektet. Der er i vurderingen ikke taget stilling til sandsynligheden for forekomsten af naturkatastrofer.

5.9.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vil gøre det muligt for flere flytyper at benytte
Ilulissat Lufthavn, herunder langdistance fly som Airbus 330. Beflyvning af nye
flytyper vil medføre en ændring i udledningen af forurenede stoffer til luften (se
afsnit 5.3.4.1 Luftforurening og emissioner).
Udledningen af CO2 vil øges ved udbygningen. Dette skyldes udover stigningen i
luftoperationer, at der anvendes større fly, idet stigningen i lufttrafikken primært
sker via udenrigsflyvning, der typisk anvender større flytyper.
Luftfarten som branche har løbende fokus på at iværksætte tiltag, der reducerer
CO2 udledningen. Derudover tegner flybrændstof sig for godt 25-30 % af et luftfartselskabs driftsomkostninger, så branchen har et naturligt fokus på operative
tiltag, der kan reducere brændstofforbruget. Disse tiltag omfatter eksempelvis
mere direkte flyruter, mere effektiv ruteplanlægning, reduceret vægt om bord,
reduceret anvendelse af motorer på jorden, grønne starter og landinger og hyppig
rengøring af flymotorer. Alle nævnte tiltag bidrager til højere effektivitet, og dermed lavere emissioner og en reduceret udledning af CO2 (Udvalget om Dansk
Luftfart, 2012). Udover disse initiativer, bliver der designet nye fly, som bruger
mindre brændstof og dermed udleder mindre CO2, blandt andet med mere effektive motorer og bedre aerodynamik.
Påvirkningen på de klimatiske forhold er vurderet til mindre, da udledningen fra
Ilulissat Lufthavns aktiviteter vil være lille set i relation til både den globale CO2
udledning, og den samlede grønlandske CO2 udledning.
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Energiforbrug og dertilhørende CO2 udledning fra andre lufthavnsaktiviteter end
lufttrafik, forventes øget i driftsfasen af den udvidede lufthavn, men deres potentielle klimapåvirkningsgrad i form af merudledning af CO2 vurderes ubetydelig set i
relation til både den globale CO2 udledning og den samlede grønlandske CO2 udledning.
Risikoen for naturkatastrofer i driftsfasen er identisk med risikoen i anlægsfasen,
og vurderet til ubetydelig.
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5.10 Visuelle, landskabelige og rekreative forhold
I dette afsnit beskrives, hvordan udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vurderes at påvirke de visuelle og rekreative forhold på land og især kyst- og havlandskabet
omkring Ilulissat Lufthavn.
Der er udarbejdet en visualiseringsrapport, som er beskrevet herunder og vedlagt
som bilag 3.
Der redegøres indledningsvis for den metodiske tilgang og udvælgelsen af fotostandpunkter for visualiseringer. Derefter følger en beskrivelse af de eksisterende
forhold og analyse af landskabets rumlige og visuelle forhold med udgangspunkt i
de geologiske og de kulturbetingede forhold samt fotos. Beskrivelsen har et niveau
og omfang, der er relevant for at vurdere Ilulissat Lufthavns påvirkning i anlægsog driftsfase. Vurderingen af påvirkningen af Ilulissat Lufthavn beskrives med
afsæt i landskabets karakter og vigtighed med fokus på de visuelle forhold. Afslutningsvis er afværgeforanstaltninger behandlet.
For projektet er udarbejdet visualiseringer fra 8 lokaliteter (Figur 5.31 og Tabel
5.17).

Tabel 5.17:
Beskrivelse af lokaliteter for
udarbejdelse af visualiseringer.

Standpunkt

Retning af foto

Beskrivelse

001

Nord

På kanten af UNESCO området, på gangstien i
området.

002

Nord

På kanten af UNESCO området, på toppen af
bakke øst for gangstien i området.

003

Nord

Toppen af trappen bag Pisiffik Ilulissat.

004

Nord

Vejen mod lufthavnen nord for Hotel Arctic.

005

Nord

Vejen mod lufthavnen, nord for kirkegården
med kik over bugten.

006

Nord

Vest for eksisterende landingsbane med kig
mod den nye landingsbane.

007

Syd

Nordvest for den nye bane med kig mod sydvest.

008

Syd

Ø nord for Ilulissat med kig mod den nye bane.
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Figur 5.31:
Beliggenhed af lokaliteter for
udarbejdelse af visualiseringer.

131

Kalaallit Airport A/S

5.10.1

1. februar 2018

www.niras.gl

Baggrund
Visualiseringerne for projektet er udarbejdet på baggrund af CAD modeller for
projektet udarbejdet af Inuplan. CAD modellerne er blevet bearbejdet til formålet
og tilpasset til det fremtidige terræn i området. Visualiseringerne er udarbejdet
sideløbende med, at der er blevet tegnet på projektet. Dette medfører at projektet
ikke nødvendigvis er visualiseret i sin endelige form. Standpunkterne for visualiseringerne er udvalgt på baggrund af offentligt tilgængelige punkter, hvor folk bevæger sig. Flere af visualiseringerne viser at projektet ikke kan ses fra det udvalgte standpunkt. For visualiseringer hvor projektet ikke er synligt, er projektet markeret med en uigennemsigtig rød farve, der markerer projektets fulde omfang
ovenpå billedet. Fotostandpunkterne er valgt med fokus på at vise projektet fra så
mange vinkler som muligt.

5.10.2

Metode og datagrundlag

5.10.2.1

Visualiseringsrapport
For vurdering af projektet er udarbejdet 3D visualiseringer i form af fotomatch.
Denne form for visualiseringer kombinerer fotos taget af eksisterende forhold med
3D visualisering af fremtidige forhold. Denne type visualiseringer er med til at give
et realistisk bud på projektets fremtidige udformning, og da konteksten kommer
med fra fotos fra området er det nemmere for læseren at fornemme skalaerne i
visualiseringerne i forhold til det nye lufthavnsprojekt.
For visualiseringer er benyttet 8 fotostandpunkter i og omkring Ilulissat fra relevante positioner. Standpunkterne skal hver for sig vise projektet og samlet give et
billede af hele projektet. Standpunkterne tager udgangspunkt i offentligt tilgængelige punkter, hvorfra projektet eventuelt ville kunne opleves. Planen for fotostandpunkterne er udarbejdet sammen med Kalaalit Airports og Qaasuitsup Kommune.
De endelige fotostandpunkter er endeligt placeret under markarbejdet.
Hvert enkelt fotostandpunkt er opmålt ved hjælp af højpræcisions landmåler GPS.
Dette er med til at sikre præcisionen af visualiseringerne. På hvert enkelt standpunkt er kameraets position opmålt sammen med et antal kendte punkter i de
enkelte fotos. Ved match af fotos er benyttet den opmålte 3D CAD fil for Ilulissat
som både baggrundsdata og kvalitetssikring. I opmålingen ligger en række kendte
punkter der sammen med de opmålte GPS punkter giver en stor sikkerhed for
visualiseringernes kvalitet.
For projektet er udarbejdet én samlet 3D model bestående af den nye landingsbane, nye veje syd og nord for landingsbanen samt terminalområdet, alt sammen
placeret i korrekt koordinatsystem. De enkelte fotos er herefter matchet ind som
et kamera i 3D modellen svarende til placeringen og indstillingen for de enkelte
fotos. 3D modellen er herefter tekstureret med asfalt for landingsbanerne, sten for
skråningerne m.m. på et niveau, hvor det stadig er muligt, at se det er et nyt
projekt. 3D modellen er herefter renderet ud som billeder, der er blevet indarbejdet i de enkelte fotos gennem Photoshop. Visualiseringerne har til formål at vise
rammerne for de fremtidige forhold. Grundet projektets materialer og områdets
karakter er farver og materialer på visualiseringerne overdrevet for bedre at kunne
vurdere projektets udbredelse og de fremtidige forhold.
3D visualiseringerne for projektet er udarbejdet med udgangspunkt i projektets
stadie ved visualiseringernes udarbejdelse. Det vil sige at visualiseringerne ikke
nødvendigvis viser det endelige projekt, men et projekt så tæt på det endelige
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som muligt. Samtidig er der benyttet stiliserede elementer for dele af det nye
projekt, blandt andet nye bygningsværker. Dette er benyttet da visualiseringerne
viser rammerne for de maksimale scenarier og ikke de færdige bygninger.
Alle visualiseringer er kvalitetssikret ved hjælp af 3D CAD data for Ilulissat, disse
data er matchet ind i modellen og der er lavet en visuel gennemgang af fotostandpunkterne og de enkelte kameraer i 3D modellen. Alle opmålte GPS punkter for
projektet er lagt ind i samme CAD data for at kunne verificere placeringen af
punkterne med et ortofoto som baggrund. Visualiseringerne lever op til de opstillede krav for visualiseringerne stillet i udbudsmaterialet for projektet.
For hver enkelt visualisering ligger fotos af eksisterende forhold samt fremtidige
forhold (visualiseringerne) med de nye elementer markeret.
5.10.2.2

Landskabskarakteranalyse af de visuelle og rekreative forhold
Som afsæt for at vurdere, hvordan udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vil påvirke de
visuelle, landskabelige og rekreative forhold, er landskabet i og omkring projektområdet beskrevet efter landskabskaraktermetodens principper. Disse består af:
landskabets karakter, landskabets vigtighed og projektets synlighed i landskabet.
Landskabsbeskrivelsen er afgrænset til at omfatte Ilulissat by mod syd, hvor isfjordens grænse til byen er medtaget. Mod øst danner fjeldenes terræn afgrænsningen, mens fjordens modstående kyst mod nord er medtaget. En relevant del af
fjorden er ligeledes med i afgrænsningen, da den visuelle påvirkning her kan påvirke oplevelsen af landskabet. Beskrivelsen af landskabet fremgår af afsnit 5.10.3
Eksisterende forhold. Beskrivelserne er udarbejdet med afsæt i eksisterende data,
kortanalyser og besigtigelse.

5.10.3

Eksisterende forhold
Den nuværende lufthavn er placeret nord for Ilulissat mellem langstrakte fjelde og
parallelt med en bugtet kystlinje. Lufthavnsområdet er præget af tekniske installationer og bygninger med tilknytning til lufthavnen.

5.10.3.1

Eksisterende visuelle forhold
De eksisterende visuelle forhold er påvirket af landskabets karaktertræk, nemlig
de geologiske og de kulturbetingede. Ligeledes kendetegner de rumlige og visuelle
forhold landskabet.
Landskabet er i dag karakteriseret som et naturpræget fjeldlandskab, der er afgrænset af den omgivende by af terræn og som kun i mindre grad er synligt fra
projektområdet.
Geologiske karaktertræk
Projektområdet er beliggende i et område med langstrakte fjeldrygge, grænsende
op til Diskobugten. Ilulissat, betyder isfjelde, og navnet er tydeligt afspejlet i de
store isfjelde syd for byen, der holdes tilbage ved isfjordudmundingen af en undersøisk moræneryg. Den UNESCO beskyttede Ilulissat Isfjord findes syd for byen.
Projektområdet er en del af Diskobugten, hvor erosionsfloder løber ud fra øst, og
Ilulissat er et af de få steder i verden, hvor man stadig kan se aktive gletsjere i
fuld gang med at erodere fjorden og danne dræningskanaler i oplandet. Området
er altså omkranset af varierende terræn, som stiger væsentligt mod øst, og udgøres af fladt terræn syd for projektområdet.
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Kulturhistoriske karaktertræk
Størstedelen af landskabet nær projektområdet er karakteriseret som dværgbuskhede og fjeldmark. Flere steder er der dog områder med kærpræget vegetation og
små søer, særligt i den nordlige del af det nye projektområde.
Ilulissat er Grønlands tredjestørste by, og byens hovedindustri er nu turisme. Området har dog været bosted for forskellige jægerkulturer i flere tusinde år. Byen
strækker sig fra havnen op over fjeldet mod syd og gennem to parallelle dalstrøg
ud til Diskobugten. Mittarfimmut er hovedvejen som fører til lufthavnen i dag.
Lufthavnen blev bygget i 1982 - 1984.
Tekniske anlæg
Landskabet omkring og i projektområdet er præget af få tekniske anlæg i form af
højspændingsledninger og de tekniske anlæg tilknyttet lufthavnen. De tekniske
anlæg tilknyttet lufthavnen ligger lavt i terrænet og består af terminal, hangar og
nogle mindre tekniske bygninger (se Figur 5.32). Den nordlige del af projektområdet og de nordøstlige omgivelser er friholdt for tekniske anlæg. Ét højspændingstracé forløber sydvest for området, men ligger lavt i terræn. Ilulissat by ligger
forholdsvis skjult af terræn.

Figur 5.32:
Eksisterende lufthavn set mod
nord fra lufthavnsvejen med
tekniske anlæg tilknyttet
lufthavnen (standpunkt 05).

Rumlige og visuelle forhold
Landskabet nær projektområdet har en fjeldpræget karakter med variation af
terræn og en bugtet kystlinje, som kan medvirke til et karakteristisk landskabeligt
visuelt udtryk. Den åbne karakter med lave planter og fjeld bliver afspejlet i vidtstrakte udsigter på tværs af landskabet og store fjelde på en klar dag. Dette medvirker til et simpelt udtryk med en stor skala i landskabet. Byen Ilulissat har, med
dens afstand til projektområdet, ingen større påvirkning på de rumlige og visuelle
forhold i landskabet nær projektområdet.
De større erosionsflader mod sydøst medvirker til vide udsigter, hvor de høje fjelde mod øst danner en afgrænsning af landskabet i denne retning. Den bugtede
kystlinje fremstår med flere brede erosionskløfter, som kan fremstå vandfyldte. En
kløft (Hollænderhavn) står tydeligt i landskabet sydvest for projektområdet, og
åbner op og danner forbindelse til fjorden, som ellers kan være skjult af fjeld til
den bugtede kystlinje.
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Eksisterende rekreative forhold
Der findes flere rekreative muligheder nær og i projektområdet i form af vandreruter, slædespor og hytter. Mere populære destinationer for rekreative aktiviteter er
syd for Ilulissat i forbindelse med Isfjorden.
Øst for projektområdet ligger slædesporet (se Figur 5.33). Dette forløber igennem
projektområdet fra Ilulissat mod nord. Nord i projektområdet findes et hytteområde, hvor flere hytter er etableret. Derudover forekommer der få enkelte hytter
umiddelbart vest for projektområdet, ned til Diskobugten. Disse hytter ligger i
delområder 1200-B10, 1200-D11 samt i det åbne land (se afsnit 3.1.2.1), som
ikke er udpeget til hytteområder. Hytterne bruges af lokale til weekend- og ferieophold, især i forbindelse med fiskeri i området.

Figur 5.33:
På kortet ses projektområdet i
sydvest og slædesporet
(orange linje) og en afmærket vandrerute (rød linje),
som forløber gennem projektområdet og videre nordpå
(Kommuneplan-kort).

5.10.3.3

Landskabets visuelle karakterstyrke og oplevelsesværdi
Med afsæt i landskabets karakter, som et fjeldlandskab med bugtet kystlinje dannet fra erosioner, vurderes landskabet at være særligt karakteristisk.
Alle steder vurderes landskabets bærende karaktertræk at fremstå meget tydeligt
og afspejler landskabskarakterens oprindelse samt naturgrundlaget. Disse tre
parametre begrunder vurderingen.
Oplevelsesværdi
Landskabskarakterens oplevelsesværdi relaterer sig især til landskabets udsigter,
naturkarakteren af fjelde og isfjordene samt fjorden. Derfor vurderes landskabet
særligt oplevelsesrigt på en stor del af landskabet i projektområdet og landskabet
mod nord og øst (se Figur 5.34). Ilulissat er synlig mod syd og bidrager til den
særlige oplevelsesværdi. Oplevelsesværdien vurderes i lav grad svækket af den
eksisterende lufthavn, der bryder fjeldets karakter.
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Figur 5.34:
Projektområdet set fra nord
mod syd over bugten Kangerluarsuk (standpunkt 08).
Landskabet er præget af
fjorden/kystlinjen, fjeldene og
vide udsigter.

5.10.3.4

Landskabets vigtighed
Landskabet i og omkring projektområdet tillægges høj vigtighed med afsæt i den
gennemførte overordnede landskabsanalyse og på grund af områdets brug af både
lokale og turister.
Samtidig tillægger lovgivning og planlægning landskabet inden for projektområdet
en lav vigtighed, hvor UNESCO området Ilulissat Isfjord længere mod syd er af høj
vigtighed som et internationalt udpeget område.
I Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia er projektområdet udlagt til
infrastrukturanlæg i form af lufthavn, hvormed landskabet er tillagt lav lokal vigtighed.
Samlet set tillægges projektområdet og det omkringliggende landskab middel
vigtighed.

5.10.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der ske både en fysisk og visuel påvirkning af landskabet nær
Ilulissat Lufthavn. Anlægsprocessen er beskrevet nærmere i kapitel 3 Projektbeskrivelse. Vurderingen af påvirkningen i anlægsfasen tager afsæt i selve anlægsarbejdets påvirkning af de visuelle forhold.

5.10.4.1

Visuel påvirkning i anlægsfasen
Den visuelle påvirkning i anlægsfasen vil komme fra anlægsarbejdet i projektområdet og vil påvirke hele det omkringliggende landskab. Kraner/maskiner og belysning vil være synligt fra hele projektområdet på grund af den åbne karakter, og
vil medvirke til en visuel påvirkning. En eventuel ”skurby” vil sandsynligvis også
fremstå synlig i området og ændre oplevelsen af landskabet. Efterhånden som
landingsbanen bliver etableret og nyt byggeri bliver rejst, vil den visuelle påvirkning af landskabet have omtrent samme omfang som i driftsfasen. Dog kan anlægsaktiviteten i højden, arbejdsbelysning og sprængninger af fjeldet i nogen grad
forstærke den visuelle påvirkning.
Tættere på projektområdet vil den visuelle påvirkning være større, da anlægsarbejdet vil have en større skala lokalt, og derfor have en større visuel uro. Også
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arbejdskørsel til og fra området vil bidrage til den visuelle påvirkning i nærområdet.
Den visuelle påvirkning af landskabet vil især påvirke landskabets oplevelsesværdi, der også er høj uden for projektområdet. Med afsæt i ovenstående vurderes
den visuelle påvirkning af landskabet at være moderat i den nordlige, østlige og
vestlige del af landskabet, hvor den visuelle påvirkning er størst og tillagt en middel vigtighed.
5.10.4.2

Rekreative påvirkninger i anlægsfasen
De rekreative forhold vil i anlægsfasen blive påvirket af projektområdet, når bygnings- og sprængningsarbejdet bliver igangsat. Området vil få status af byggeplads med begrænset eller ingen offentlig adgang og diverse spor og stier vil ligeledes blive afspærret eller omlagt. Samtidig vil hytterne nordvest for projektområdet formodentlig blive fjernet i forbindelse med projektet. Dette vil blive afklaret i
god tid inden anlægsarbejdet påbegyndes på de pågældende steder.
Den visuelle påvirkning fra anlægsarbejdet er beskrevet i afsnit 5.10.4.1 Visuel
påvirkning i anlægsfasen i forhold til landskabets karakter. Den visuelle påvirkning
for de rekreative forhold vurderes at have samme karakter og påvirkning som de
visuelle forhold for landskabet.
De rekreative forhold vil i nogen grad blive påvirket af støj. I anlægsperioden vil
støj fra maskiner og anlægsarbejde påvirke området. Den største støjpåvirkning
vurderes at komme fra sprængninger og etablering af eventuelle pæle i forbindelse
med bygninger, landingsbane og landingslys. Støjpåvirkningerne er nærmere beskrevet i afsnit 5.3 Støj og vibrationer.

5.10.5

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen
I driftsfasen vurderes på det forhold, at projektområdet er fuldt udbygget. Da
projektet ikke er færdigprojekteret på vurderingstidspunktet, ligger lufthavnsprojektet, som beskrevet i kapitel 3 Projektbeskrivelse, til grund for vurderingerne.
Kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med denne VVM og er derfor ikke
en del af vurderingen (se afsnit 3.1.2.1 Planlagte områder). En del af vurderingsgrundlaget for påvirkningen i driftsfasen er fra visualiseringsrapporten, bilag 3.

5.10.5.1

Visuel påvirkning i driftsfasen
Landingsbane og terrænregulering
Udvidelsen af landingsbanen til 2.200 m og forskydningen på 150 meter vil kræve
bortsprængning og opfyldning af projektområdet. Det vurderes at have en afgørende betydning, at der er fokus på bevarelse og styrkelse af de større sammenhængende strukturer i Ilulissat landskab, så der opstår samspil mellem lufthavn og
landskab. Dette er et afsæt for at kunne skabe en visuelt harmonisk overgang
mellem landskabet på fjeldet og lufthavn, samt påvirkningen af fjorden. Visualiseringerne viser et volumenmæssigt udtryk og den forventelige ændring i fjeldets
klippestruktur. Det reelle udtryk i driftsfasen må forventes noget anderledes. Det
giver dog en fornemmelse af skala, og i kommuneplantillægget lægges der vægt
på at lufthavnen inkorporeres bedst muligt i landskabsbilledet.
Det vurderes at være af afgørende betydning for landskabet, at de eksisterende
landskabstræk fra fjeldet bruges aktivt både i elementer og strukturer som fundamentet og de omkringliggende flader for landingsbanen. Det vil medvirke til at
fjeldet som landskabsbillede forbliver det visuelle udtryks hovedtræk. Det er lige-
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ledes af betydning at anlæggene knyttet til lufthavnen bliver placeret så lavt i
terrænet som muligt.
Påvirkningen fra etablering af landingsbanen vurderes moderat i området nord for
Ilulissat by (Figur 5.36). Områdets visuelle udtryk samt kystlinjen ændrer sig i høj
grad, da store mængder af fjelde bliver bortsprængt og en del af kystlinjen opfyldt
(se Figur 5.35 og Figur 5.38). Landskabets afgrænsning af fjelde bliver derfor
væsentlig påvirket, som ses på Figur 5.41 og Figur 5.42, og da landskabets vigtighed er vurderet middel vurderes påvirkningen i dette område moderat.

Figur 5.35:
Eksisterende forhold set fra
øst for projektområdet
(standpunkt 07).

Figur 5.36:
Fremtidige forhold set fra øst
for projektområdet (standpunkt 07). Landingsbanen ses
fra nord til syd, hvor fjeldets
terrænændring ses.
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Figur 5.37:
Eksisterende forhold set vest
fra lufthavnen mod nord
(standpunkt 06), hvor fjeldet
og det varierende terræn
skaber afgrænsninger og
muligheder for udsigter.

Figur 5.38:
Fremtidige forhold set vest fra
lufthavnen mod nord (standpunkt 06). Visualiseringen
viser en væsentlig terrænændring i horisonten og bag de
nye anlæg. Udfyldning af
kystlinjen ses ligeledes, samt
lyskonstruktioner.
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Figur 5.39:
Eksisterende forhold set fra
vejen mod lufthavnen (standpunkt 05). Her ses den eksisterende lufthavn og tilknyttede bygninger.

Figur 5.40:
Fremtidige forhold set fra
vejen mod lufthavnen (standpunkt 05). Udvidelsen af
lufthavnen er synlig med
tilknyttede bygninger til højre
i billedet samt lyskonstruktionerne til venstre i billedet.
Terrænændringer i form af
fjernelse af fjeld ses i horisonten.

I området i Ilulissat by og længere mod syd ved den beskyttede isfjord vurderes
lufthavnens landingsbane at påvirke landskabsbilledet i mindre grad, da bebyggelse, tekniske anlæg og terræn reducerer udsigten til lufthavnen. Fra Ilulissat viser
visualiseringerne lav til ingen påvirkning, som det ses på Figur 5.41 og Figur 5.42.
På toppen af stien på kanten af UNESCO området, som vises på Figur 5.43 og
Figur 5.44, vil lufthavnen være skjult. På toppen af trappen bag Pisiffik Ilulissat (se
Figur 5.45 og Figur 5.46) er en del af lufthavnen synlig og horisonten, hvor fjeld
bliver bortsprængt, vurderes at blive påvirket i mindre grad. Påvirkningen vurde-
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res at være mindre, da lufthavnen ikke er synlig fra UNESCO området og fra Ilulissat.

Figur 5.41:
Eksisterende forhold set fra
toppen af trappen placeret
ved Kalaaraq Poulsenip Aqq.
(standpunkt 03), hvor den
eksisterende lufthavn ligger
skjult.

Figur 5.42:
Fremtidige forhold set fra
toppen af trappen placeret
ved Kalaaraq Poulsenip Aqq.
(standpunkt 03), hvor den
fremtidige terminalbygning og
landingsbane vil være skjult
af terræn. Den røde markering markerer lufthavnen som
ligger skjult.

141

Kalaallit Airport A/S

1. februar 2018

www.niras.gl

Figur 5.43:
Eksisterende forhold set fra
gangstien på kanten af UNESCO området (standpunkt
01).

Figur 5.44:
Fremtidige forhold set fra
gangstien på kanten UNESCO
området (standpunkt 01).
Lufthavnen er her skjult og
markeret med rødt bag fjeldet.
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Figur 5.45:
Eksisterende forhold set fra
kanten af UNESCO området
på toppen af bakken øst for
gangstien i området (standpunkt 02).

Figur 5.46:
Fremtidige forhold set fra
kanten af UNESCO området
på toppen af bakken øst for
gangstien i området
8standpunkt 02). En mindre
del af lufthavnen er synlig i
horisonten, hvor horisonten er
ændret.

Bygninger
De fremtidige bygninger vil kunne opleves i selve projektområdet og syd og øst i
landskabet og fjeldet. Bygningerne vil være mere skjult fra syd og nord på den
modsatte side af fjorden.
Bygningsanlæggene vil i forbindelse med udvidelsen og forskydning af landingsbanen også kræve mere plads og en ny beliggenhed, da den eksisterende landingsbane muligvis vil blive brugt som rullevej (se kapitel 3 Projektbeskrivelse). Nye
bygninger vil blive opført i forbindelse med forskydningen af landingsbanen og
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placeres centralt i projektområdet mod øst, hvor terrænet stiger bag bygningerne.
Eksisterende placering af bygninger ses på Figur 5.39, og princip af placering af
bygninger kan ses på Figur 5.40. Bygningernes højde og visuelle udtryk har dog
afgørende betydning for den visuelle påvirkning af landskabet. Bygningernes volumen forventes opført i samspil med terrænet, hvor transparens i terminalbygningen samt lav bebyggelse ligeledes indarbejdes. Dette vil medvirke til en mindre
visuel påvirkning.
Bygningernes forventede volumen (se kapitel 3 Projektbeskrivelse) vurderes at
påvirke landskabets visuelle karakter i moderat grad nord for Ilulissat og i ubetydelig grad i Ilulissat og fra isfjordene. Det er af afgørende betydning at bygningernes arkitektur, materialevalg og farver er i samspil med landskabets karakter, da
den visuelle effekt fra bygninger og anlæg ellers kan øges.
Landingslys og flytrafik
I driftsfasen vurderes der at være en moderat påvirkning fra landingslys og konstruktioner, som kan opleves lokalt i projektområdet, nord for projektområdet og i
højereliggende terræn. Påvirkningen set fra det resterende landskab vurderes at
være lav. Konstruktionerne vil skabe en visuel forlængelse ved landingsbanen
både nord og syd, som vil være synligt både lokalt og på længere afstand (se for
eksempel Figur 5.47 og Figur 5.48).

Figur 5.47:
Eksisterende forhold set fra ø
nord for Ilulissat med kig mod
syd (standpunkt 12).
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Figur 5.48:
Fremtidige forhold set fra ø
nord for Ilulissat med kig mod
syd (standpunkt 12). Lufthavnen og lyskonstruktioner
er herfra synlige og medvirker til en forlængelse af
landingsbanen.

Flytrafikken vil som beskrevet øges, og flere passagerer vil komme igennem området. Flyene vil om dagen præge luften og det visuelle udtryk landskabets udsigter har. Som beskrevet i afsnit 3.2.3 Forventede beflyvninger og antal passagerer
forventes der i de travleste måneder at være ca. 10 fly om dagen, hvor den eksisterende lufthavn har resulteret i tre om dagen. Dette er en væsentlig stigning i
antal af flyvninger. Påvirkningen vurderes at kunne opleves i hele landskabet, i
Ilulissat by samt fra isfjordene. Dette er af kort varighed ad gangen. Det vurderes,
at flytrafikken vil have en mindre påvirkningsgrad på de visuelle forhold og oplevelsesværdien nord for Ilulissat samt i byen, da vigtigheden er vurderet mindre.
Fra UNESCO området vurderes påvirkningsgraden på de visuelle forhold og oplevelsen af landskabet moderat, da den høje vigtighed og hyppige afgange vil have
en middel grad af forstyrrelse.
Vej
Da større fly ankommer til lufthavnen, kan der ændres i den trafikale belastning til
og fra lufthavnen af Mittarfimmut Aqqutaa, som er den eneste adgangsvej til lufthavnen, og forholdsvis smal. En eventuel udvidelse af vejen, hvor den forløber i
dag, vurderes at have en mindre påvirkning på de visuelle forhold. Vejen følger i
dag terrænet og snor sig, så vidt som muligt, imellem fjeld. En udvidelse bør derfor indarbejdes i landskabet og være i samspil med terrænet.
5.10.5.2

Rekreativ påvirkning i driftsfasen
I driftsfasen vurderes påvirkningen af de rekreative forhold inden for området
moderat. Området er en del af den rekreative brug nær Ilulissat, som byder på
flere rekreative muligheder (afsnit 5.10.3.2 Eksisterende rekreative forhold).
Slædespor og vandrerute vil blive omlagt øst for lufthavnen og flere hytter nordvest for lufthavnen bliver fjernet. Områdets karakter vil ændre sig fra et fjeldlandskab med lille påvirkning fra lufthavn og mindre fly til et landskab, hvor fly og
landingsbane vil påvirke landskabet i højere grad end i dag. Da stierne bliver omlagt vurderes påvirkningen derfor moderat.
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Der vil yderligere være en visuel og støjmæssig påvirkning fra projektet i driftsfasen, der vil påvirke de rekreative oplevelser i landskabet. Den visuelle påvirkning
er beskrevet i afsnit 5.10.5.1 Visuel påvirkning i driftsfasen i forhold til landskabets karakter. Den visuelle påvirkning vurderes at have samme karakter i forhold
til de rekreative forhold, mens støj i højere grad vil påvirke de rekreative aktiviteter.
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5.11 Kulturhistoriske interesser
Nunatta Katersuggasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum & Arkiv)
gennemførte d. 30. og 31. juli 2017 en besigtigelse af projektområdet. Der blev
registreret 17 strukturer, hvoraf en del er fredede i henhold til Inatusisartutlov nr.
11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder
(Selvstyret, 2010). Strukturerne består af køddepoter, rævefælder samt humane
grave. Strukturernes placering i landskabet er vist på Figur 5.49.

Figur 5.49: Registrerende
strukturer, fredet i henhold til
(Selvstyret, 2010).

På baggrund af resultaterne fra den arkæologiske besigtigelse og med henvisning
til ovenstående lovs § 13 stk. 2, har NKA besluttet at foretage en arkæologisk
undersøgelse af de pågældende fortidsminder før anlægsarbejdet påbegyndes.
Såfremt der findes et eller flere jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejderne, skal bygherre – jf. § 16 i Inatusisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Selvstyret, 2010), straks
anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og arbejdet skal standses
i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages, jf. § 13,stk. 2, eller om en
fredningssag skal rejses, jf. § 5, stk. 2 i (Selvstyret, 2010).
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5.12 Socioøkonomiske forhold, sundhed og materielle
goder
Dette afsnit beskriver hvordan en forlængelse af landingsbanen i Ilulissat til 2.200
meter potentielt kan påvirke socioøkonomiske forhold, adgang til materielle goder
samt sundhed, dels i Ilulissat og dels i det øvrige Grønland.
Ved at anlægge en længere landingsbane i Ilulissat, vil det blive muligt at lande
med større flytyper i fremtiden. Dvs. at der kan flyves atlantflyvninger fra for eksempel København og direkte til Ilulissat i stedet for forbindelser via Kangerlussuaq, som er situationen i dag. Dette vil gøre Ilulissat til et mere tilgængeligt turistmål end i dag, ligesom rejsende til og fra Ilulissat vil kunne spare rejsetid og få
reduceret rejseomkostningerne.
Som det fremgår af kapitel 3 Projektbeskrivelse forventes antallet af passagerer til
Ilulissat at stige med 92 % fra år 2016 til 2031 (til godt 90.000 passagerer i
2031). Denne fremskrivning bygger dels på den generelle vækst i passagerer,
hvor man tager højde for effekterne af en længere landingsbane fra 2021. Antallet
af rejsende betyder at der vil være 1-2 yderligere direkte internationale forbindelser fra Ilulissat – med større fly - om ugen, ud over de allerede eksisterende ruter
til Island om sommeren. Skal man rejse til/fra udlandet på andre dage, antages
det at der enten vil være forbindelse via Nuuk (såfremt lufthavnen i Nuuk udvides), eller via Kangerlussuaq som i dag.
Det er på nuværende tidspunkt ikke klart om der vil komme flere operatører på
ruter til og fra Ilulissat, men flere interessenter påpeger muligheden for at andre
flyselskaber end Air Greenland og Air Iceland Connect vil være interesserede i at
beflyve Ilulissat med ferieturister, hvilket vil skabe øget konkurrence og prispres.

5.12.1

Metode og datagrundlag
Vurderingen af projektets påvirkninger på socioøkonomiske forhold, materielle
goder og sundhed er udarbejdet med udgangspunkt i Terms of Reference for VVMredegørelsen (Rambøll og Orbicon Grønland, 2017), hvor det fastslås at forlængelse af landingsbanen vil føre til at Ilulissat bliver et mere tilgængeligt turistmål end
i dag, lige som rejsende til og fra Ilulissat vil spare rejsetid og få reduceret rejseomkostningerne.
Afsnittet vurderer hvordan kortere rejsetid og flere rejsende vil påvirke henholdsvis ’jobmarked og erhvervsliv’, ’sundhed’, samt ’adgang til materiale goder’ i Ilulissat og i Grønland udenfor Ilulissat. Vurderingerne tager afsæt i baseline-data og
estimater for de forventede ændringer i antal afgange, destinationer og antal passagerer. Analyserne er blevet understøttet med en gennemgang af relevante rapporter og der er foretaget interview med en række interessenter.
Resultatet af vurderingen fremstilles ved brug af farvekoder, der angiver om påvirkningen er positiv, neutral eller negativ og hvorvidt påvirkningens betydning er
lav, middel eller høj Tabel 5.18.

Tabel 5.18:
Vurdering af påvirkninger.

Positiv
Neutral
Negativ

Lav
+L
0

Middel
+M

Høj
+H

-L

-M

-H
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I afsnit 5.12.3 Vurderinger af miljøpåvirkninger i anlægsfasen og 5.12.4 Vurderinger af miljøpåvirkninger i driftsfasen vises konklusionerne af analysen i tre bokse,
for henholdsvis jobmarked og erhvervsliv, sundhed og adgang til materielle goder.
Boksene viser først hvilke befolkningsgrupper der vil blive påvirket. Derefter beskrives vurderingen af påvirkningen helt kort og illustreres med en farvekode som
vist i Tabel 5.18. Endelig bliver der i boksen beskrevet en række tiltag, som kan
iværksættes for at øge de identificerede positive påvirkninger eller begrænse de
negative påvirkninger.
En fuld analyse af de samfundsøkonomiske følger af en udvidet landingsbane indgår ikke i en VVM-redegørelse. Det er valgt, at der ikke skal udarbejdes en egentlig SIA (Social Impact Assessment) jævnfør Terms of Reference (Rambøll og
Orbicon Grønland, 2017).
Til udarbejdelse af dette afsnit i VVM-redegørelsen er der gennemført baggrundsinterviews med:








Infrastrukturafdelingen i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter,
Infrastruktur og Boliger
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Grønlands Arbejdsgiverforening
Hotel Hans Egede
Visit Greenland
Hotel Arctic
Mittarfeqarfiit

5.12.2

Eksisterende forhold

5.12.2.1

Jobmarkedet og erhvervslivet
Ilulissat er det mest besøgte turistmål i dag, og sektoren oplever høj vækst i disse
år. Derfor skaber en udvidelse af lufthavnen et yderligere pres på byens turistsektor. Ifølge Grønlands statistik var der i 2006 16.300 gæster der besøgte Ilulissat,
et tal der i 2016 var steget til 27.900 gæster (Grønlands Statistik, 2017). Der er
generelt meget høj belægning på byens hoteller i sommermånederne, og mange
turoperatører melder fuldt booket i højsæsonen. Nye overnatningstilbud er igangsat til at imødekomme den stigende efterspørgsel som prognoserne forudsætter,
hvoraf to nye hoteller forventes at åbne i 2017-2018.
Lufthavnen har en helt central rolle for både erhvervs- og ferieturister. Selvom
byen årligt besøges af flere krydstogtsskibe, så betyder krydstogtbranchens forretningsmodeller, hvor turisten bespises og overnatter om bord, at Ilulissat kun får
meget lidt forretningsmæssigt ud af de krydstogtbesøgende.
Ilulissat er i dag en stor mødedestination, som tiltrækker mange grønlandske og
internationale arrangementer og konferencer.
Arbejdsløsheden i Ilulissat er i dag 7,6 % (Grønlands Statistik, 2017). Mittarfeqarfiit har i dag ca. 30 personer ansat i direkte relation til lufthavnsdrift i Ilulissat.

5.12.2.2

Sundhedsforhold
Det er ikke kortlagt hvordan befolkningen i Ilulissat er generet af støj og/eller
luftforurening fra trafik i dag, men det vurderes at påvirkningen er meget begrænset, og ikke har indflydelse på folkesundheden.
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Grønlands største sygehus, Landshospitalet eller Dronning Ingrids Hospital, ligger i
Nuuk. Alvorligt syge personer fra Ilulissat flyves til behandling på Dronning Ingrids
Hospital. Det er ligeledes på Landshospitalet at patienter visiteres til undersøgelser
og/eller behandling i Danmark. Patienter der skal undersøges/behandles i Danmark, flyves til forskellige hospitaler i Danmark blandt andet i Region Hovedstaden, Odense Universitetshospital og Psykiatrisk Hospital i Århus samt Landshospitalet i Reykjavik. I 2016 blev 933 personer fra Grønland fløjet til behandling i
Danmark (www.sermitsiaq.gl, 2017).
5.12.2.3

Materielle goder
Fragt af materielle goder til, fra og rundt i Grønland foregår primært med skibstransport. Dog transporteres en række friskvarer, hastevarer og post med fly. Der
flyves betydeligt flere varer til end fra Grønland.

5.12.3

Vurdering af miljøpåvirkninger i anlægsfasen

5.12.3.1

Projektets påvirkning af jobmarked og erhvervsliv
Projektet vil have en række påvirkninger på jobmarkedet og erhvervslivet, både i
og uden for Ilulissat. I det følgende beskrives de forventede påvirkninger i forbindelse med udbygningen af den nye lufthavn.
Påvirkninger i Ilulissat
I anlægsfasen vil projektet betyde et øget antal jobs i bygge- og anlægssektoren
til etablering af landingsbane og terminalbygninger, samt udvidelse af servicefaciliteter og installationer. Jobbene kan enten blive skabt lokalt (hvis der er ledig arbejdskraft) eller komme udefra, hvilket midlertidigt vil påvirke befolkningstallet i
Ilulissat. Det er på nuværende tidspunkt ikke kortlagt præcis hvor mange og hvilke typer af stillinger, der vil være behov for.
Det forventes, at en del af de midlertidige arbejdspladser vil blive besat af personer, som ikke er bosiddende i Ilulissat i dag. Dette vil give en øget omsætning i
Ilulissat, da disse arbejdstagere skal bo og bespises lokalt. Hvis anlægsfasen falder sammen med andre ressourcekrævende projekter i området, vil det kunne
give anledning til mindre lønstigninger.
Påvirkninger i øvrige Grønland
Med den forholdsvis lave arbejdsløshed i Ilulissat vil anlægsfasen skabe behov for
at rekruttere beskæftigelse uden for Ilulissat. Hvis anlægsopgaverne i forbindelse
med lufthavnsopgaverne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat falder samtidigt er der risiko
for at der opstår flaskehalse på efterspørgslen inden for bygge- og anlægsfagene
ikke blot lokalt, men i hele Grønland.
Konklusion
I Tabel 5.19 vises konklusioner for projektets påvirkning af jobmarked og erhvervsliv i driftsfasen.
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Påvirket befolkningsgruppe
I anlægsfasen vil projektet have direkte indflydelse på jobmuligheder for personer i
bygge- og anlægsbranchen, både i og udenfor Ilulissat pga. projektets størrelse.
Vurdering af påvirkning i Ilulissat

Vurdering af påvirkning udenfor Ilulissat

Positiv påvirkning da der vil blive skabt
en række jobs i bygge- og anlægsbranchen.
+M

Beskeden påvirkning, da nogle af jobbene
vil skulle rekrutteres fra andre steder end
Ilulissat.
+L

Mulige tiltag for at øge positive påvirkninger eller mindske negative påvirkninger

5.12.3.2



Det bør undersøges hvilke kompetencer der vil blive efterspurgt i anlægsfasen, og
om disse er tilgængelige lokalt.



Det forventes at der til en vis grad vil mangle kvalificeret arbejdskraft lokalt, hvorfor der bør laves en plan for, hvordan personer som bor i Ilulissat kan opkvalificeres til at varetage opgaver i anlægsfasen.



Der bør være fokus på, hvordan der sikres lokale uddannelsespladser og praktikforløb på projektet.



Man vil kunne forøge de lokale virksomheders deltagelse i bygge- og anlægsfasen
ved at tilrettelægge opdelingen af udbuddet af anlægsaktiviteterne i en form, som
ikke diskriminerer de lokale virksomheder.



For at opnå en optimal udnyttelse af lokale virksomheder / arbejdskraft i byggeog anlægsfasen skal det undersøges om de store anlægsprojekter i hhv. Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq kan ligge i forlængelse af hinanden og ikke samtidigt.

Projektets påvirkning af sundhed
Påvirkninger i Ilulissat
Menneskers sundhed kan potentielt blive påvirket af støj eller luftforurening fra
anlægsprojekter. Som det fremgår af afsnit 5.3 Støj og vibrationer forventes støj
og vibrationer ikke at have skadelige virkninger, ligesom afsnit 5.4 Luftforurening
og emissioner ikke vil have skadelig indvirkning på folkesundheden. Det er udenfor
afgrænsningen af VVM-redegørelsen at undersøgelse arbejdsmiljøpåvirkninger for
medarbejdere i bygge- og anlægsarbejdet.
Påvirkninger i det øvrige Grønland
Der forventes ingen påvirkning af folkesundheden udenfor Ilulissat i anlægsfasen.
Konklusioner
I Tabel 5.20 vises konklusioner for projektets påvirkning af sundhedsforhold i anlægsfasen.
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Påvirket befolkningsgruppe
Befolkningen i Ilulissat kan blive generet af støj i anlægsperioden
Vurdering af påvirkning i Ilulissat

Vurdering af påvirkning udenfor Ilulissat

Støjende
anlægsarbejder
i
forbindelse
med
projektet
foregår i stor afstand fra helårsboliger, hvor støjbidraget
ikke vil overstige de normalt
anvendte grænseværdier for
anlægsstøj.

Projektet forventes ikke at påvirke sundheden udenfor Ilulissat væsentligt.

-L

0

Mulige tiltag for at øge positive påvirkninger eller mindske negative påvirkninger
 Arbejde udenfor almindelig arbejdstid kan begrænses, således at eventuelle støjgener ikke sker om aftenen/natten og i weekenden.

5.12.4

Vurdering af miljøpåvirkninger i driftsfasen

5.12.4.1

Projektets påvirkning af jobmarked og erhvervsliv
Projektet vil have en række påvirkninger på jobmarkedet og erhvervslivet, både i
og uden for Ilulissat. I det følgende beskrives de forventede påvirkninger efter
ibrugtagning af den nye landingsbane.
Påvirkninger i Ilulissat
Projektets erhvervs- og jobmæssige vækstpotentiale ligger dels i de direkte effekter ved at lufthavnen bliver større end i dag, herunder vil der være flere ansatte
og flere passagerer end i dag, hvilket vil betyde at der er potentiale for at øge
omsætningen. Derudover vil det øgede antal besøgende til byen give en række
fordele for det øvrige erhvervsliv. Især forventes en stigning i antallet af ferieturister, som vil besøge byen og området omkring Ilulissat Isfjord.
Turismesektoren
Det forventes, at direkte og billigere afgange på internationale flyvninger vil øge
antallet af turister. Hvis priserne falder tilstrækkeligt vil muligheder for kombinationsturisme i samarbejde med Island kunne skabe yderligere efterspørgsel. Da
Ilulissat i forvejen er det mest besøgte turistmål i Grønland i dag, og sektoren
oplever høj vækst i disse år, skaber en udvidelse af lufthavnen derfor et yderligere
pres på byens turistsektor.
Gennem interessentinterviews er det blevet fremhævet at der er flere tur- og hoteloperatører som er klar til at gennemføre yderligere investeringer i udvidelse af
byens hotelkapacitet og lignende, så snart en eventuel lufthavnsudvidelse igangsættes.
Det er sandsynligt at typen af turister på længere sigt vil ændres i forlængelse af
at Ilulissat bliver mere økonomisk tilgængelig for masseturisme. Hvor Ilulissat i
dag er en forholdsvis eksklusiv naturdestination, som tiltrækker en særlig type af
turister, må det forventes at en øget tilgængelighed også vil kunne tiltrække turi152
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ster med et mere begrænset budget, som vil efterspørge andre services og udflugter end de, der er tilgængelige i dag. Der er i forlængelse af dette udtrykt bekymring for at masseturisme på længere sigt åbner en risiko for at områdets herlighedsværdi reduceres.
På grund af krydstogtbranchens forretningsmodeller, hvor turisten bespises og
overnatter om bord, oplever Ilulissat kun begrænsede forretningsmæssige fordele
af et krydstogtbesøg.
For at kunne imødekomme en stigning i antallet af turister, vil der være behov for
en række investeringer i turismesektoren i Ilulissat. Gennemføres disse vil der
blive skabt en række job i turismesektoren. Hvis investeringerne ikke gennemføres
vil det derimod ikke være muligt at udnytte potentialet ved kortere og billigere
afgange til udlandet, da turisterne ikke vil kunne finde overnatning i byen.
Såfremt der gennemføres de nødvendige udvidelser af overnatnings- og servicetilbud, vil det skabe en række nye arbejdspladser i Ilulissat. Der vil muligvis være
behov for at tiltrække en del af denne arbejdskraft udefra. Der er generelt meget
lav arbejdsløshed blandt personer uddannet på turismeuddannelserne på Campus
Kujalleq, så der vil være behov for at efteruddanne/uddanne en række personer til
de nye jobs.
Andre sektorer
En udbygning af overnatningskapaciteten i Ilulissat vil også skabe vækst og arbejdspladser i andre sektorer, herunder i forbindelse med både byggeri og efterfølgende idriftsættelse af flere aktiviteter i lufthavnen. Da Ilulissat i forvejen benyttes flittigt som mødedestination forøger lufthavnsudvidelsen potentialet for at
udnytte de eksisterende kompetencer og tiltrække flere grønlandske og internationale arrangementer og konferencer.
Den daglige drift af en udvidet lufthavn med flere afgange og flere passagerer vil
skabe muligheder for nye arbejdspladser, herunder især i forbindelse med sikkerhedsmæssige opgaver. I dag krydsbruger lufthavnen folk til flere jobopgaver – det
bliver sværere fremover, især for security-personalet. Udvidelsen vil derfor skabe
større specialisering af arbejdsopgaverne og behov for efteruddannelse.
Flere jobs vil på længere sigt kunne skabe lønpres på grund af den forholdsvis lave
arbejdsløshed. Det vil kunne skabe grundlag for en stigende rekruttering fra andre
sektorer og andre områder i Grønland, hvilket også vil påvirke andre sektorer end
de, der er direkte berørt af projektet.
En lufthavnsudvidelse vil også kræve at der etableres flere overnatningsmuligheder for passagerer der strander i Ilulissat ved dårligt vejr eller tekniske fejl på
flyene. Der er allerede i dag udfordringer med at huse strandede passagerer, hvor
passagerer f.eks. har overnattet i gymnastiksale og lignende i flere dage ved tilfælde med dårligt vejr i området (www.sermitsiaq.ag, 2017). Der skal på den
baggrund udarbejdes planer over hvor mange overnatningsmuligheder, der potentielt kan blive behov for.
Påvirkninger i øvrige Grønland
Når lufthavnsudvidelsen er gennemført forventes det at antallet af flyvninger til
Kangerlussuaq vil falde. Der forventes, at der vil være et par ugentlige afgange fra
København til Ilulissat i 2031, der vil derfor stadig være behov for flere internationale flyvninger fra Grønland. Påvirkningen på Kangerlussuaq vil være afhængig af
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om disse øvrige flyvninger vil foregå fra en udvidet lufthavn i Nuuk eller fra Kangerlussuaq.
Uafhængig af det øvrige trafikmønster må det forventes at en række af de turister,
der i dag vælger Kangerlussuaq som slutdestination, vil vælge Ilulissat såfremt der
er adgang til en kortere og billigere rejse end i dag. Et faldende antal transitpassagerer og turister i Kangerlussuaq vil begrænse det eksisterende beskæftigelsesbehov i lufthavnen, samt forretningsmulighederne for de turoperatører, der har
base i Kangerlussuaq.
I dag sker der en omfordeling til drift af de grønlandske lufthavne og heliports,
hvor en række af de mindre lufthavne har et driftsunderskud. Der er bekymringer
omkring hvordan det kan påvirke landets øvrige lufthavne og heliports, at et fremtidigt overskud fra de udvidede lufthavne i Ilulissat (og Nuuk) vil blive brugt til at
afbetale investeringen i de nye landingsbaner. Såfremt serviceniveauet i de øvrige
lufthavne og heliports skal opretholdes på samme niveau som i dag, vil der være
behov for at støtte driften med andre midler.
Ved at de internationale flyvninger fremover vil foregå fra Nuuk og Ilulissat i stedet for Kangerlussuaq, vil beflyvningen være afhængig af et kystklima fremfor
Kangerlussuaqs fastlandsklima. Dette kan påvirke beflyvningsregulariteten negativt, og være en ulempe for personer som skal flyve internationalt til/fra andre
steder end de to byer.
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Konklusion
I Tabel 5.21 vises konklusioner for projektets påvirkning af jobmarked og erhvervsliv i driftsfasen.
Tabel 5.21:
Opsamling på projektets
påvirkning på ‘jobmarked og
erhvervsliv’ i driftsfasen

Påvirket befolkningsgruppe
Når lufthavnsudvidelsen er gennemført, forventes et øget antal besøgende, hvilket vil
påvirke turisme- og servicesektoren i Ilulissat positivt.
Udvidelsen vil på længere sigt skabe potentiale for flere jobs i lufthavnen, blandt andet relateret til sikkerhed ved udenrigsflyvninger.
Projektet vil påvirke såvel erhvervs- som ferierejsende mellem Ilulissat og København,
idet rejsen forventes at være kortere og billigere.
Billetpriser og antallet af fremtidige indenrigs flyvninger og strukturen for disse er
ukendt på nuværende tidspunkt, men projektet forventes ikke at få indflydelse på
muligheden for at rejse til og fra andre byer end Ilulissat.

Vurdering af påvirkning i Ilulissat
Positiv påvirkning for især turistsektor og
tilknyttede serviceerhverv i Ilulissat.
Positiv påvirkning på øvrige jobmarked
og erhvervsliv som konsekvens af billigere og kortere internationale rejser. Der er
dog risiko for at denne effekt på erhvervslivet vil blive delvist modvirket,
hvis frekvens på indenrigsruterne nedsættes (i øjeblikket ukendt).
Virksomheder får på sigt bedre/hurtigere
adgang til internationale varer.
+M

Vurdering af påvirkning udenfor Ilulissat

Der er risiko for at byer/bygder udenfor
Ilulissat får ændret frekvenser og priser
på andre indenrigsruter.

-L

Mulige tiltag for at øge positive påvirkninger eller mindske negative påvirkninger

5.12.4.2



Der bør udarbejdes en plan for at uddanne/efteruddanne flere personer indenfor
turismesektoren, så der er lokale kompetencer til at servicere ferieturister.



Det anbefales at turismesektoren får overført erfaringer fra f.eks. Island mht. til at
håndtere bæredygtig masseturisme i destinationer med skrøbelig natur.



Der er en række forretningspotentialer i at udvide indkøbs- og bespisningsmulighederne ved en udvidelse af terminalbygningen i Ilulissat, dette bør undersøges og
udmøntes.



De kumulative effekter af lufthavnsdriften ved anlæg af en lufthavn i Qaqortoq,
samt udvidelse af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat bør undersøges nærmere, især
med henblik på at afklare det fremtidige beskæftigelsesbehov.



Der skal udarbejdes planer for hvordan frekvensen til / fra og mellem andre byer
og bygder end Ilulissat skal være i fremtiden.

Projektets påvirkning af sundhed
Det er analyseret om folkesundheden vil blive påvirket af støj eller luftforurening
fra den øgede trafikmængde.
Det er i afsnit 5.3 Støj og vibrationer vurderet at støj fra motorafprøvninger og
flyoperationer vil ligge under de tilladte støjgrænser, og støj vurderes derfor ikke
at have indflydelse på sundheden.
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I afsnit 5.4 Luftforurening og emissioner er påvirkninger fra luftforurening og
emissioner vurderet. Heller ikke på dette område vurderes det at projektet har
væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for i Ilulissat.
Påvirkninger fra støj og partikler er størst i lufthavnen, hvor en række lufthavnsmedarbejdere har deres daglige gang. Støj og luftforurening kan have negative
indvirkninger på lufthavnsansattes helbred, såfremt at der ikke tages en række
forbehold (Det Økologiske Råd, 2012; IFC, 2007). Det er udenfor rammen af denne VVM-undersøgelse at se på arbejdsmiljøforhold for lufthavnsansatte.
Påvirkninger i det øvrige Grønland
Projektet vurderes ikke at have indflydelse på sundheden udenfor Ilulissat.
Konklusioner
I Tabel 5.22 vises konklusioner for projektets påvirkning af sundheden i driftsfasen.
Tabel 5.22:
Opsamling på projektets
påvirkning på ‘sundhed i
driftsfasen

Påvirket befolkningsgruppe
Befolkningen i Ilulissat vil opleve støj fra fly som lander eller letter fra lufthavnen, hvilket også er tilfældet i dag. Nogle fly vil være større (og mere
støjende) end i dag, men støjgener vil ligge under de maximale støjgener i
boligområder.
Vurdering af påvirkning i Ilulissat

Vurdering af påvirkning udenfor Ilulissat

Projektet forventes ikke væsentligt at påvirke sundheden i Ilulissat.

Projektet forventes ikke at påvirke
sundheden udenfor Ilulissat væsentligt.

-L

0

Mulige tiltag for at øge positive påvirkninger eller mindske negative påvirkninger
 Antallet af motorafprøvninger og flyafgange/landinger om aften og natten,
samt i weekender bør begrænses så vidt muligt for at undgå støjgener.
 Der bør laves en redegørelse af eventuelt ændret arbejdsmiljø i lufthavnen, herunder påvirkning af medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen.

5.12.4.3

Projektets påvirkning af adgang til materielle goder
Fragt af materielle goder til, fra og rundt i Grønland foregår primært med skibstransport. Dog transporteres en række friskvarer, hastevarer og post med fly.
Påvirkninger i Ilulissat
Effekten på adgang til de typer af materielle goder som importeres / eksporteres
med fly afhænger primært af flyenes fremtidige kapacitet, frekvensen af flyafgange og transporttid. Hvis der kommer mindre flytyper på de internationale ruter i
forhold til i dag vil kapaciteten til varetransport i flyene falde da de mindre jets har
markant mindre plads til fragt. Omvendt vil større flytyper kunne gøre varetransport med fly relativt billigere. På kortere sigt forventes frekvensen at være fastholdt, men transporttiden vil kunne forbedre detailhandlens business case for tilførslen af især friskvarer og eksport. Potentialet for nye internationale turistruter
vil yderligere kunne bidrage hertil. Dog skal det bemærkes at fragt med fly er for
erhvervslivet enhedsværdimæssigt forskelligt fra fragt med skibe, hvilket gør det
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er usikkert om i hvilken grad et eventuelt fald i pris vil kunne påvirke forholdet
mellem de forskellige typer af godstransport.
Påvirkninger i det øvrige Grønland
Det forventes, at antallet af afgange mellem byer og bygder i Grønland som minimum fastholdes på samme niveau som i dag. Undtaget er Kangerlussuaq, hvor
antallet af ruteflyvninger vil falde markant. Det betyder, at Ilulissat (eller Nuuk)
fremover også bliver hub for den indenlandske trafik, i stedet for Kangerlussuaq,
hvilket ikke vil påvirke disse passagerer.
I dag sker der en omfordeling til drift af de grønlandske lufthavne og heliports,
hvor en række af de mindre lufthavne har et driftsunderskud. Der er bekymringer
omkring hvordan det kan påvirke landets øvrige lufthavne og heliports, at et fremtidigt overskud fra de udvidede lufthavne i Ilulissat (og Nuuk) vil blive brugt til at
afbetale investeringen i de nye landingsbaner. Såfremt serviceniveauet i de øvrige
lufthavne og heliports skal opretholdes på samme niveau som i dag, vil der være
behov for at støtte driften med andre midler.
Ved at de internationale flyvninger fremover vil foregå fra Nuuk og Ilulissat i stedet for Kangerlussuaq, vil beflyvningen være afhængig af et kystklima fremfor
Kangerlussuaqs fastlandsklima. Dette kan påvirke beflyvningsregulariteten negativt, og være en ulempe for personer som skal flyve internationalt til/fra andre
steder end de to byer. Konklusioner
I Tabel 5.23 vises konklusioner for projektets påvirkning af adgang til materielle
goder i driftsfasen.
Tabel 5.23:
Opsamling på projektets
påvirkning på ‘materielle
goder’ i driftsfasen

Påvirket befolkningsgruppe
Alle i Grønland som køber, modtager eller sender fragt med fly
Vurdering af påvirkning i Ilulissat

Vurdering af påvirkning udenfor Ilulissat

Neutral til positiv efter ibrugtagning
(afhængigt af åbning af nye turistruter og sammenhæng mellem
friskvareefterspørgslen og leverancetider).

Ingen

+L

0

Mulige tiltag for at øge positive påvirkninger eller mindske negative påvirkninger

Der bør etableres dialog med detailhandlen for at få afdækket betydningen af kortere transporttid og åbning af nye turistruter i forhold til import- og eksportmuligheder.
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6 Oversigt over miljøpåvirkninger
Dette kapitel præsenterer resultaterne af vurderingerne af påvirkning på de undersøgte miljøforhold. Der er redegjort for selve vurderingerne under de respektive afsnit i kapitel 5 Eksisterende forhold og miljøvurderinger, og nedenfor er udelukkende angivet resultaterne af de gennemførte vurderinger.
Flora og fauna
Anlægsfasen
Den naturlige vegetation vil blive direkte påvirket i alle områder, hvor der foretages anlægsarbejder, og hvor der bortsprænges fjeld, da vegetationen fjernes. Til
bortsprængninger af fjeld, er det antaget at der anvendes ANFO, som blandt andet
indeholder kvælstof og diesel. Der vil i denne forbindelse være en risiko for gødningspåvirkning (kvælstof) af vegetationen. Derudover kan vegetationen blive
påvirket af støv fra anlægsarbejder. Påvirkningen på vegetationen i projektområdet, hvor vegetationen fjernes er væsentlig, mens påvirkningen udenfor projektområdet er vurderet til ubetydelig.
Påvirkningen på dyrelivet fra indskrænkning af levesteder, støj og forstyrrelse
vurderes til ubetydelig, og uden effekt på arternes samlede forekomst i området.
Ved opfyldning i de marine bugter fjernes levesteder for arter af alger, men det
vurderes ikke sandsynligt, at det vil have en effekt på arternes samlede forekomst
i området, og påvirkningen vurderes til ubetydelig.
Støj fra dumping af bortsprængt materiale i bugterne til underbygning af landingsbanen forventes ikke at bidrage til støjniveauet i vandsøjlen udover lokalt omkring
dumpingzonen. Støjniveauet vil være under skadelige niveauer selv på kort afstand og påvirkningen er vurderet til ubetydelig.
Driftsfasen
Deposition af kvælstofholdige stoffer fra afbrænding af flybrændstof vurderes ikke
at ændre på tilstanden af næringsfattig natur, og påvirkningen er vurderet til ubetydelig.
Støj fra ændringer i beflyvning samt øget biltrafik kan påvirke arter af fugle og
pattedyr i og omkring projektområdet. Da tilsvarende levesteder for fuglearterne
og pattedyr findes tæt på projektområdet, vurderes det ikke sandsynligt, at støj
eller øvrig forstyrrelse vil have en effekt på arternes samlede forekomst i området.
Trafikale forhold
Anlægsfasen
I anlægsfasen vil trafikken til projektområdet forøges i forbindelse med tilkørsel af
materialer m. m. Trafikafviklingen er analyseret, og det er konkluderet, at der ikke
vil forekomme problemer med trafikafviklingen. Samlet vurderes det, at være tale
om en mindre påvirkningsgrad på de trafikale forhold.
Driftsfasen
Trafikmængderne for driftsfasen er analyseret, og det er konkluderet, at der vil
være en lav påvirkning på trafikafviklingen. Fremkommeligheden på Mittarfimmut
Aqq. forbedres som del af projektet i forhold til de eksisterende forhold.
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Støj og vibrationer
Anlægsfasen
Samlet set vurderes der at være tale om en moderat - væsentlig miljøpåvirkning
ved hytteområdet nord og vest for lufthavnen, da der vil være tale om større overskridelser af de vejledende støjgrænser, specielt i de perioder, hvor der arbejdes
med knusning og sortering samt indarbejdning af sten i aften- og natperioden. Ved
øvrige boliger ved Hollænderhavnen og i Ilulissat er der tale om en mindre miljøpåvirkning, idet de mest støjende anlægsarbejder foregår i stor afstand fra helårsboliger, hvor støjbidraget ikke vil overstige de normalt anvendte grænseværdier
for anlægsstøj.
Vibrationer vurderes ikke at ville give anledning til gener i forhold til bygningsbeskadigelse eller i forhold til vibrationsgener for mennesker. Der vil være tale om en
ubetydelig påvirkning.
Det vurderes, at der ikke er anlægsaktiviteter, der kan give væsentlige gener fra
lavfrekvent støj eller infralyd. Der vil være tale om en ubetydelig påvirkning.
I anlægsfasen er det antaget, at mandskab der arbejder med anlægsarbejdet af
lufthavnen genererer 100 bilture om dagen. Årsdøgntrafikken på vejnettet er ca.
300 biler. Forøgelsen af trafikken vil give en forøgelse af støjbidraget på ca. 1
dB(A). Dette vil være en forøgelse der næppe vil være registrerbar. Der vil være
tale om en mindre påvirkning.
Driftsfasen
Ved udvidelsen af lufthavnen sker der ca. en fordobling af passagerantallet, hvilket
alt andet lige giver ca. en fordobling af støjen (3 dB). Ændringerne af flytyper,
afgangstidspunkter samt ind- og udflyvningszoner giver ligeledes mindre ændringer i støjudbredelsen. Grænseværdierne overholdes såvel for den eksisterende
som for den udvidede lufthavn med stor margin. Kun ved fly i natperioden vil der
kunne ske overskridelse af den vejledende støjgrænse ved Hollænderhavnen. Dette forekommer dog sjældent, såvel i dag som i fremtiden. For flystøj vil der derfor
være tale om en mindre miljøpåvirkning.
Støjen fra terminalaktiviteterne vil overholde støjgrænserne ved boliger i Ilulissat
ned stor margin. Ved Hollænderhavnen (C19) ligger støjbidraget i natperioden på
ca. 40 dB(A), og her overholdes den vejledende støjgrænse i natperioden lige
akkurat. I aften og dagperioden overholdes støjgrænserne med stor margin ved
Hollænderhavnen. Ved hytteområdet vil der kunne forekomme overskridelser af
støjgrænserne i aften- og natperioden i de perioder, hvor der forekommer snerydning på landingsbanen.
I de få tilfælde, hvor der vil være behov for motorafprøvninger vil støjbidraget
være noget større end for de øvrige terminalaktiviteter. Da der kun vil være tale
om maksimalt 5-10 gange pr. år, vurderes dette ikke at give en væsentlig miljøpåvirkning. Samlet set vurderes støjen fra terminalaktiviteterne at give en mindre
miljøpåvirkning, dog vil påvirkningen ved Hytteområdet være moderat – væsentlig
i de perioder, hvor der forekommer snerydning i aften- og natperioden. Det skal
dog understreges, at der ikke sker store ændringer i forhold til de eksisterende
forhold.
Trafik til og fra lufthavnen øges i forbindelse med udvidelse af aktiviteterne og
stigningen i passagerantallet. Der vil være tale om en relativ beskeden trafik-
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mængde på vejnettet på nogle få hundrede biler pr. dag, og samlet set vil der
være tale om en mindre miljøpåvirkning.
Luftforurening og emissioner
Anlægsfasen
I forbindelse med anlæg af lufthavnen, er det antaget at der vil blive anvendt
sprængstoffet ANFO til bortsprængning af fjeld. Ved eksplosionen vil ANFO blive
omdannet til vand, kuldioxid og frit luftformigt kvælstof, som alle er komponenter,
der findes i store mængder i atmosfæren. Påvirkning er derved vurderet til ubetydelig.
Driftsfasen
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vil medføre en stigning i antallet af flyoperationer
og passagerer, hvilket også vil medføre en stigning i udledningen af forurenede
stoffer til luften. Derudover vil der forekomme en ændring i flytyper, da projektet
muliggør beflyvning med større fly. Emissionerne for de større fly er selvfølgelig
større, men da hvert fly kan have flere passagerer vurderes det at påvirkningen er
mindre.
Vandspærrezonen for vandindvinding til Ilulissat ligger knap 2 km syd for Ilulissat
Lufthavn, og på baggrund af afstanden vurderes det at påvirkningen er ubetydelig.
Ressourceforbrug
Anlægsfasen
Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn vurderes samlet set at udgøre en væsentlig andel
af Grønlands samlede byggeaktivitet. Påvirkningsgraden i anlægsfasen i relation til
ressourceforbrug vurderes at være ubetydelig.
Driftsfasen
Det vurderes, at miljøpåvirkningen i driftsfasen vil være mindre, da det øgede
energiforbrug delvist vil kunne dækkes af energi fra Paakitsoq vandkraftværk. Det
forventes, at der vil blive etableret et oliefyr og en olietank som backup-system.
Affald og affaldshåndtering
Anlægsfasen
Samlet set vurderes der at være tale om en mindre miljøpåvirkning. Dette er begrundet med, at der vil være tale om en midlertidig periode (anlægsperioden), at
der i stor udstrækning kan ske genbrug og genanvendelse af byggematerialerne
og at mængder af miljøfarligt affald vil være relativ beskeden.
Driftsfasen
Udvidelse af lufthavnen vil medføre at affaldsmængden øges nogenlunde proportionalt med antal passagerer, men det vil ikke medføre en væsentlig forøgelse af
miljøbelastningen i form af affald. Samlet set vurderes der at være tale om en
mindre miljøpåvirkning.
Forurening af jord
Anlægsfasen
I forbindelse med anlæg af projektet, vil der blive anvendt produkter, som kan
forårsage forurening af jorden. Påvirkningen fra projektet på forureningen af jord,
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er samlet set vurderet til en ubetydelig miljøpåvirkning, idet der etableres procedurer til håndtering og eventuel opsamling af forurenede stoffer.
Driftsfasen
Der vil ligeledes i driftsfasen blive anvendt produkter, der kan forårsage forurening
af jorden. Projektet anlægges således, at driften af lufthavnen vil leve op til krav
og retningslinjer for området, og samlet set vurderes der at være tale om en ubetydelig miljøpåvirkning.
Overfladevand og spildevand
Anlægsfasen
Det vurderes, at der ikke vil være risiko for at forurenet overfladevand fra lufthavnen, vil kunne tilgå drikkevandssøerne.
Risikoen for forurening af overfladevand fra olieprodukter vurderes som værende
ubetydelig.
Det kan konservativt antages, at alt ueksploderet kvælstof vil udvaskes til Diskobugten, hvor potentielle miljøeffekter vil være algeopblomstring og iltsvind. Med
afledning til Diskobugten, hvor der er god vandudskiftning, vurderes påvirkningen
at være mindre.
De sanitære spildevand (sort) vil blive opsamlet i tanke og husholdningsvandet
(gråt) vil være i små mængder, og det ikke vurderes at udgøre et problem for
overfladevand.
Driftsfasen
Opbevaring, håndtering og brug af olieprodukter vil ske på befæstede områder, og
eventuelle spild vil derfor være afskåret fra direkte kontakt med jorden. Risikoen
for afstrømning til vandmiljøet vurderes derfor som ubetydelig.
Ved snerydning skrabes sne fra banen og ud til siderne og vil derefter kastes over
hegning vha. snekanon. Hvor det ikke er muligt, f.eks. ved standpladser, vil sneen
blive kørt bort med lastbil og lagt af på skråninger til afsmeltning. For at mindske
belastningen af overfladevand på land, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at
sne, der kan indeholde rester af produkter til glatførebekæmpelse, lægges af til
afsmeltning på skråninger, der afvander ud mod Diskobugten.
Brandslukningsprodukter vil kun blive brugt i forbindelse med øvelse, samt i tilfælde af brand. Påvirkningsgraden vurderes at være ubetydelig.
Spildevand fra tårnservice og terminalbygninger vil blive ledt til to samletanke og
påregnes kørt bort via den kommunale tømningsordning. Det forventes at tankbilerne udleder til Diskobugten og formentlig et sted, hvor det ikke kan ses fra terminalbygningen. Derved vil der være en høj grad af opblanding med havvand og
dermed en ubetydelig risiko for forurening af havområdet og en ubetydelig risiko
for gener for beboere i Ilulissat.
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Klimatiske forhold
Anlægsfasen
Det vurderes, at klimapåvirkningsgraden i anlægsfasen er ubetydelig, men at lokale forhøjede værdier af CO2 vil forekomme. Samlet vurderes det, at klimapåvirkningsgraden er ubetydelig i anlægsfasen.
Driftsfasen
Energiforbrug og dertilhørende CO2 udledning fra andre lufthavnsaktiviteter end
lufttrafik, forventes øget i driftsfasen af den udvidede lufthavn, men deres potentielle klimapåvirkningsgrad i form af merudledning af CO2 vurderes ubetydelig set i
relation til både den globale CO2 udledning og den samlede grønlandske CO2 udledning.
Visuelle, landskabelige og rekreative forhold
Anlægsfasen
Den visuelle påvirkning fra anlægsarbejdet i projektområdet vil medføre en moderat påvirkning af landskabet lokalt i projektområdet. Her vil den visuelle påvirkning
være størst. Fra større afstande vil anlægsarbejde medføre en lav påvirkning.
Påvirkningen på de rekreative forhold vil i anlægsfasen medføre en mindre påvirkning, da den fysiske påvirkning fra anlægsfasen kan resultere i begrænset adgang,
men i områder hvor landskabet er af lav vigtighed.
De visuelle påvirkninger for de rekreative forhold vurderes at have samme karakter og påvirkning som de visuelle forhold for landskabet.
De rekreative forhold vil i nogen grad blive påvirket af støj. I anlægsperioden vil
støj fra maskiner og anlægsarbejde påvirke området og i det åbne landskab vil
støjen ikke kunne blødes af bevoksning. Påvirkningen vurderes til middel.
Driftsfasen
Den visuelle påvirkning i driftsfasen knytter sig til det forhold at terrænet i området bliver ændret væsentligt. Påvirkningen fra etablering af landingsbanen vurderes moderat i området nord for Ilulissat by. Områdets visuelle udtryk samt kystlinjen ændres i høj grad, da store mængder af fjeld bliver bortsprængt og en del af
kystlinjen opfyldt. Landskabets afgrænsning af fjelde bliver derfor væsentligt påvirket, og da landskabets vigtighed er vurderet middel vurderes påvirkningen i
dette område moderat.
I området i Ilulissat by og længere mod syd ved den Ilulissat Isfjord vurderes
lufthavnens landingsbane at påvirke landskabsbilledet i mindre grad, da bebyggelse, tekniske anlæg og terræn kan reducere udsigten til lufthavnen. På toppen af
stien på kanten af UNESCO området, vil lufthavnen være skjult. På toppen af trappen bag Pisiffik er en del af lufthavnen synlig, og horisonten, hvor fjeld bliver bortsprængt, vurderes at blive påvirket i mindre grad. Påvirkningen vurderes at være
mindre, da graden af forstyrrelsen vurderes lav med flere tekniske anlæg samt
Ilulissat i forgrunden.
Bygningernes forventede volumen vurderes at påvirke landskabets visuelle karakter i moderat grad nord for Ilulissat og i ubetydelig grad i Ilulissat og fra UNESCO
Isfjord. Landingslys og konstruktioner vurderes til at have en moderat påvirkning i
projektområdet, nord for projektområdet og i højereliggende terræn. Påvirkningen
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fra det resterende landskab vurderes at være lav. Påvirkningen fra flytrafikken på
de landskabelige forhold og det visuelle indtryk vil være mindre. En udvidelse af
vejen fra Ilulissat til lufthavnen (Mittarfimmut Aqq.) vurderes at have en mindre
påvirkning på de visuelle forhold.
Slædespor og vandrerute vil blive omlagt øst for lufthavnen og flere hytter
vest/nordvest for lufthavnen bliver fjernet. Områdets karakter vil ændre sig fra et
fjeldlandskab med lille påvirkning fra lufthavn og mindre fly til et landskab, hvor
fly og landingsbane vil påvirke landskabet i højere grad end i dag. Da stierne bliver
omlagt vurderes påvirkningen derfor moderat.
Kulturhistoriske interesser
Der er registreret 17 strukturer, hvoraf en del er fredede i henhold til Inatusisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af
kulturminder. Strukturerne består af køddepoter, rævefælder samt humane grave.
På baggrund af resultaterne fra den arkæologiske besigtigelse skal der foretages
en arkæologisk undersøgelse af de pågældende fortidsminder før anlægsarbejdet
påbegyndes.
Socioøkonomiske forhold, sundhed og materielle goder
Anlægsfasen
I anlægsfasen vil projektet have direkte indflydelse på jobmuligheder for personer
i bygge- og anlægsbranchen, både i og udenfor Ilulissat på grund af projektets
størrelse. I Ilulissat vil der forekomme en positiv påvirkning, da der vil blive skabt
en række jobs i bygge- og anlægsbranchen. Udenfor Ilulissat, vil der ske en beskeden påvirkning, da nogle af jobbene vil skulle rekrutteres fra andre steder end
Ilulissat.
Befolkningen i Ilulissat kan blive påvirket af støj i anlægsperioden. Støjende anlægsarbejder i forbindelse med projektet er kortvarige (ca. 1½ år) og foregår i
stor afstand fra helårsboliger, hvor støjbidraget ikke vil overstige de normalt anvendte grænseværdier for anlægsstøj. Påvirkningen er vurderet til lav. Uden for
Ilulissat forventes projektet ikke at påvirke sundheden.
Anlægsfasen forventes ikke at ville ændre på adgangen til materielle goder i Ilulissat og øvrige Grønland.
Driftsfasen
Når lufthavnsudvidelsen er gennemført, forventes et øget antal besøgende, hvilket
vil påvirke turisme- og servicesektoren i Ilulissat positivt. Udvidelsen vil på længere sigt skabe potentiale for flere jobs i lufthavnen, især inden for sikkerhedsopgaver. Projektet vil påvirke såvel erhvervs- som ferierejsende mellem Ilulissat og
København, idet rejsen forventes at være kortere og billigere. Billetpriser og antallet af fremtidige indenrigsflyvninger og strukturen for disse er ukendt på nuværende tidspunkt, men projektet forventes ikke at få indflydelse på muligheden for
at rejse til og fra andre byer end Ilulissat. Rejsen vil sandsynligvis blive billigere
hvis der rejses til/fra Danmark eller det øvrige udland, mens prisstrukturen for
andre indenrigsruter ikke kendes.
I Ilulissat, vil der ske en positiv påvirkning for især turistsektoren og tilknyttede
serviceerhverv. En positiv påvirkning på det øvrige jobmarked og erhvervsliv som
konsekvens af billigere og kortere internationale rejser vil også forekomme. Der er
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dog risiko for at denne effekt på erhvervslivet vil blive delvist modvirket, hvis frekvens på indenrigsruterne nedsættes (i øjeblikket ukendt). Virksomheder får på
sigt bedre/hurtigere adgang til internationale varer.
Der vil være en negativ påvirkning på jobmarked og erhvervsliv i Kangerlussuaq,
da der vil være færre fly til bygden. Der er risiko for at byer/bygder udenfor Ilulissat får ændret frekvenser og priser på andre indenrigsruter.
Befolkningen i Ilulissat kan blive påvirket af støj i driftsperioden. Støjen vil ligge
under de tilladte støjgrænser, og vurderes derfor ikke at have en betydelig påvirkning på sundheden. Uden for Ilulissat forventes projektet ikke at påvirke sundheden.
I Ilulissat vil personer som køber, modtager eller sender fragt med fly, opleve en
neutral til positiv påvirkning (afhængigt af åbning af nye turistruter og sammenhæng mellem friskvareefterspørgslen og leverancetider). Uden for Ilulissat vil der
ikke opleves en påvirkning.
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7 Kumulative effekter
VVM-redegørelsen omfatter kumulative effekter, det vil sige projektets virkninger i
samspil med påvirkninger fra andre projekter. Således omfatter miljøvurderingen
den samlede virkning (kumulation) på omgivelserne fra lufthavnen i samspil med
andre projekter eller anlæg med lignende effekter på omgivelserne.
Kumulative effekter kan være det, som akkumuleres gradvist over tid, og som
virker forstærkende på andre ting. De kumulative effekter kan være samspillet
med andre udviklinger i området, således at man kan vurdere anlæggets miljømæssige påvirkning som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne.
I forbindelse med vurderingen af de kumulative effekter er ikke blot de eksisterende forhold taget i betragtning, men også arealanvendelse og aktiviteter som følge
af udnyttede og uudnyttede tilladelser eller vedtagne planer.
Der er ikke kendskab til andre igangværende eller planlagte projekter, som kunne
forårsage kumulative effekter.
Støjen fra flytrafikken og terminalstøjen samt støj fra vejtrafik vil samlet set skabe
et højere støjniveau. Da der anvendes forskellige beregningsmetoder kan tallene
ikke umiddelbart sammenlægges. Støj fra øvrige aktiviteter (anden terminalstøj og
støj fra vejtrafik) vil være forsvindende i forhold til flystøj, og vil derfor ikke give
nogen kumulativ effekt.
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8 Afværgeforanstaltninger
Som beskrevet i kapitel 4 Metode for miljøvurderinger, er der foreslået afværgeforanstaltninger, når der i vurderingerne er konstateret væsentlige negative miljøpåvirkninger. I nogle tilfælde er der ligeledes foreslået afværgeforanstaltninger for
moderate negative miljøpåvirkninger.
Trafikale forhold
Der forventes ikke nogen trafikafviklingsproblemer som følge af driften af den
udvidede Ilulissat Lufthavn. Det kan dog overvejes at indsætte busser på strækningen, således der ikke skal anvendes et køretøj pr. passager.
Brugen af T-krydset Fredericia Aqq./Kussangajaannguaq/Mittarfimmut Aqq. kan i
dag virke forvirrende, da Mittarfimmut Aqq. og Fredericia Aqq. virker som den
gennemgående rute, dette er dog ikke tilfældet, da der er vigepligt fra Mittarfimmut Aqq. Krydset kan medføre uhensigtsmæssig kørsel, hvorfor det anbefales at
kigge på krydsets udformning og/eller afmærkning.
Støj og vibrationer
Der vil være overskridelser af de vejledende støjgrænser ved hytteområdet i såvel
anlægsfasen, som i driftsfasen. Der er dog ikke mulighed for at etablere afværgeforanstaltninger, da dette dels vil påvirke anlægsarbejdernes gennemførelse dels
driften af lufthavnen.
Luftforurening og emissioner
Sprængningerne i anlægsfasen kan medføre støv i omgivelserne. Mængden og
spredningen af støv afhænger af den konkrete indretning og gennemførelse af
sprængningerne, for eksempel retning og afdækning. I det videre arbejde med
projektering af udvidelsen af Ilulissat Lufthavn skal der tages hensyn til disse forhold, således af væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne undgås.
Forurening af jord samt overfladevand og spildevand
I anlægsfasen bør følgende noteres: ANFO sprængstof bør ikke anvendes under
fugtige forhold, da det øger risikoen for ufuldstændig sprængning og dermed merudledning af kvælstof og kulstof. Det vil sige at borehuller til sprængning bør sikres mod nedbør og vand inden sprængning. Sprængstoffet må ikke udsættes for
vand.
For at mindske belastningen af de små ferske søer i nær tilknytning til projektområdet, vurderes det nødvendigt, at sne fra landingsbanen, der kan indeholde rester
af produkter fra glatførebekæmpelse, lægges af til afsmeltning på skråninger, der
afvander ud mod Diskobugten.
Kulturhistoriske interesser
Såfremt der findes et eller flere jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejderne, skal bygherre – jf. § 16 i Inatusisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om
fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (Selvstyret, 2010), straks
anmelde fundet til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og arbejdet skal standses
i det omfang, det berører fortidsmindet. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afgør, om en arkæologisk undersøgelse skal foretages, jf. § 13,stk. 2, eller om en
fredningssag skal rejses, jf. § 5, stk. 2 i (Selvstyret, 2010).
Materielle goder, socioøkonomiske forhold og sundhed
I driftsfasen, kan de negative påvirkninger fra projektet på jobmarked og erhvervsliv i Kangerlussuaq mindskes ved at iværksætte en målrettet indsats om166
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kring Kangerlussuaq. Indsatsen kan indeholde klarlæggelse af mulighed for at
ansatte fra lufthavnen i Kangerlussuaq kan tilbydes job i de udvidede og nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Denne indsats skal starte tidligt, og borgerne i
Kangerlussuaq bør løbende informeres om udviklingen.
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9 Manglende oplysninger
Nedenfor er angivet punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor der
mangler oplysninger til at kunne foretage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne for projektet. Den manglende viden har ikke medført, at der er væsentlig usikkerhed i de vurderinger, der er foretaget om projektets påvirkning af omgivelserne.
Flora og fauna
Projektområdet var præget af, at der i vinteren 2016-2017 havde været betydeligt
mere nedbør (sne) end normalt i Vestgrønland (www.dmi.dk, 2017) og sneen
derfor har dækket jorden i længere tid end normalt, selvom temperaturen i Vestgrønland har været højere end normalt i foråret 2017. Størstedelen af sneen var
væk ved besigtigelsen ultimo juni – primo juli 2017, selvom der på besigtigelsens
sidste dag om eftermiddagen (2. juli 2017) kom kraftigt nedbør som (tø)sne.
Temperaturen nåede her som det laveste helt usædvanligt -0,6° C, hvor normal
middeltemperatur for Ilulissat i juli måned (1961-1990) er 7,5° C. Det skal bemærkes at på grund af midnatssolen, er der ikke stor variation imellem temperaturer om dagen og om natten. Besigtigelsen var på det tidspunkt stort set afsluttet
og det vurderes derfor, at besigtigelsen alligevel giver et fyldestgørende beskrivelse af flora og fauna i projektområdet til brug for denne miljøvurdering.
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