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Notatets opbygning
 
Dette notat har til formål at prioritere og beskrive de 10 steder 
i Grønland, hvor en indsats til forbedring af anløbsfaciliteterne 
er mest nødvendig for en fortsat positiv udvikling af turismen og 
passagertrafikken.
 
De beskrevne anløbssteder vil blive nævnt i prioriteret rækkefølge. 
Den nuværende situation vil kort blive beskrevet og der vil blive 
givet anbefalinger til dels en umiddelbar nødvendig indsats og dels 
en mere langsigtigtet optimal løsning.
 
I statistikafsnittet anvendes begrebet ”passagerer igennem”, hvor 
hvert individ tælles ved ankomst og afrejse.
 
Prioritering er foretaget på baggrund af sikkerhedsmæssige 
overvejelser samt tilbagemeldinger fra havnechefer, 
turistoperatører og rederier.
 
Kategorier
 
I dette notat opereres med 3 typer anløbsfaciliteter;
 
Kajanlæg; Faste anlæg, hvor skibe kan lægge til og serviceres med 
vand, el m.v.
 
Faste tenderanlæg; Typisk tidevandstrapper eller korte 
molehoveder, der typisk kendes fra bygderne. Her kan mindre 
passagerfartøjer og tenderbåde lægge til.
 
Pontonbroer; Lægges i vandet hvert år. 
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Anløbssteder i prioriteret rækkefølge med 
anbefalinger
 
 
 
1. Kangerlussuaq
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 1000 pax
● I 2008 var ca. 16.000 passagerer igennem Kangerlussuaq med 

bagage
● Ca. 30% af den samlede krydstogtsturisme genereres fra 

Kangerlussuaq
 
 Forhold:
● Lille og dårlig pontonbro. Vakkelvorn lejder. Nødtørftigt 

vedligeholdt
● Dårlig afmærkning af sejlrende
● Ponton oftest ikke i vandet ved første anløb
● Ingen læskur og toiletter
 
 
Anbefalinger til nødvendig indsats:
● Stor solid pontonbro dimensioneret til 2 tendere ad gangen; Min. 

10 meter x 4 meter. Bæreevne min. 40 personer ad gangen. 
Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 
bruges af kørestolsbrugere. Lejder og ponton skal være belagt 
med skridsikker belægning. Rækværk på 3 sider af ponton, samt 
begge sider af lejder.

● Ponton skal søsættes inden første skibsankomst.
● Læskur og toiletfacilitet på havnen.
● Sømærker bør opmales.
 
Optimal indsats
● Havneterminal med plads til bagage og passagerer. Kapacitet 

min. 200 personer. Opdelt i indgående og udgående trafik.
● Mulighed for sikkerhedsafspærring og passagerkontrol på havn
● Fast tenderanlæg i beton dimensioneret til min. 4 tenderbåde ad 

gangen
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2. Qaqortoq
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 3000 pax
● I 2008 var ca. 25.000 passagerer igennem 
● ca. 45% af alle krydstogtspassagerer besøger Qaqortoq
 
 Forhold:
● Underdimensioneret pontonbro
● 3/4 af alle besøgende krydstogtsskibe kan ikke gå til kaj
● Trafik til og fra ponton forstyrrer havnedrift
● Ingen læskur og toiletter
 
 
Anbefalinger til nødvendig indsats:
● Stor solid pontonbro dimensioneret til 4 tendere ad gangen; Min. 

20 meter x 6 meter. Bæreevne min. 100 personer ad gangen. 
● 2 Lejdere: Brede og stabile. min. 1,5 m. bredden, skal helst 

kunne bruges af kørestolsbrugere. Den ene til indadgående 
trafik, den anden til udadgående

● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Toiletfacilitet på havnen, kapacitet 2 herre + pissoir, 3 dame.
 
Optimal indsats
● Mulighed for sikkerhedsafspærring og passagerkontrol på havn
● Fast tenderanlæg i beton dimensioneret til min. 4 tenderbåde ad 

gangen
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3. Ukkusissat ved Uummannaq
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 300 pax
● I 2008 var ca. 7.000 passagerer igennem 
 
 Forhold:
● Ingen anvendelig ponton. Ilandsætning på klipper
 
Anbefalinger til indsats:
● Solid pontonbro dimensioneret til 1 tender ad gangen; Min. 5 

meter x 2,5 meter. Bæreevne min. 20 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Ponton skal søsættes inden første skibsankomst.
 
 
 
 
 
4. Qassiarsuk ved Narsarsuaq
 
Statistik
● Anløbes af tendere fra skibe med op til 700 pax
● I 2008 var ca. 4.000 passagerer igennem 
 
 Forhold:
● Ingen anvendelig ponton. 
● Lille fast moleanlæg uegnet til tendere; meget høj. passagerer 

skal klatre på metalstige. Lav sikkerhed.
 
Anbefalinger til indsats:
● Solid pontonbro dimensioneret til 1 tender ad gangen; Min. 8 

meter x 3 meter. Bæreevne min. 30 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Anlæggelse af jævn sti fra lejder til molevej.
● Placering: Til højre for moleanlæg set fra søsiden. 
 
 
 
 
5. Nuuk
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Statistik
● Anløbes af skibe med op til 2500 pax
● I 2008 var ca. 25.000 passagerer igennem 
● ca. 45% af alle krydstogtspassagerer besøger Nuuk
 
 Forhold:
● Underdimensioneret pontonbro ved kolonihavn
● 50% af alle besøgende krydstogtsskibe kan ikke gå til kaj pga. 

skibets størrelse eller travlhed på havnen
● Fast kajanlæg har dårlige sikkerhedsmæssige forhold da adgang 

sker midt i containerområdet
● Ingen læskur og toiletter hverken ved ponton eller ved havnen
 
Anbefalinger til nødvendig indsats:
● Stor solid pontonbro dimensioneret til 4 tendere ad gangen; Min. 

20 meter x 6 meter. Bæreevne min. 100 personer ad gangen. 
Placeret i kolonihavn

● 2 Lejdere: Brede og stabile. min. 1,5 m. bredden, skal helst 
kunne bruges af kørestolsbrugere. Den ene til indadgående 
trafik, den anden til udadgående

● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Toiletfacilitet og læskur i kolonihavn, kapacitet 2 herre + pissoir, 

3 dame. Læskur: 100 personer
 
Anbefaling til ønsket indsats
● Mulighed for sikkerhedsafspærring og passagerkontrol på havn
● Mulighed for sikkerhedsafspærring og passagerkontrol på 

kolonihavn
● Fast tenderanlæg i beton dimensioneret til min. 4 tenderbåde ad 

gangen
 
Optimal indsats
● Etablering af havneterminal i pakhus ved anlæggelse af ny 

containerterminal
● Forlængelse af kaj til 300+ m.
● Mulighed for levering af el op til 3 MW, så skibet kan slukke 

dieselmaskineri mens det er i havn, ved etablering af 
transformerstation på havnen

● Total adskillelse af containertrafik og passagertrafik
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6. Sisimiut
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 1000 pax
● I 2008 var ca. 18.000 passagerer igennem 
● ca. 38% af alle krydstogtspassagerer besøger Sisimiut
 
 Forhold:
● Underdimensioneret pontonbro
● Lille travl atlantkaj. Kan modtage skibe op til 140 m.
● Lille oliekaj. Kan modtage skibe op til 100 m. Kan kun anvendes i 

godt vejr
● 3/4 af alle besøgende krydstogtsskibe kan ikke gå til kaj
● Passagerfærdsel på havn forstyrrer almindelig drift
● Ingen læskur og toiletter
 
 
Anbefalinger til nødvendig indsats:
● Vanskeligt at forbedre anløbsfaciliteter med de nuværende 

geografiske forhold.
● Hvis der kan findes plads til en større og mere sikker pontonbro, 

vil dette være ønskeligt
● Læskur og toiletter. Kapacitet 50 personer. 
 
Optimal indsats
● Nyt havneanlæg
● Adskillelse af container- og passagertrafik
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7. Ilulissat
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 700 pax
● I 2008 var ca. 21.000 passagerer igennem 
● ca. 30% af alle krydstogtspassagerer besøger Ilulissat
 
 Forhold:
● Underdimensioneret pontonbro med farlig niveauforskel i 

havnen. 2 passagerer er faldet i vand ved landgang i 2008.
● Nyere ponton ved nordre kajanlæg. 
● Pontonbro ved Hotel Hvide Falk. Trappeforhold hertil er 

vanskelige at forcere for dårligt gående
● 85% af alle besøgende krydstogtsskibe går ikke til kaj
● Trafik til og fra ponton forstyrrer havnedrift. Risiko for ulykke
● Ingen læskur og toiletter
 
 
Anbefalinger til nødvendig indsats:
● Stor solid pontonbro dimensioneret til 2 tendere ad gangen; Min. 

15 meter x 4 meter. Bæreevne min. 50 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Adgangsforhold til og fra lejder skal være egnet til dårligt gående
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Toiletfacilitet og læskur på havnen, kapacitet 2 herre + pissoir, 3 

dame. 20 personer
● Placering: Optimalt ved Nordhavnen hvis tilstrækkelig dybgang
 
Optimal indsats
● Etablering af nyt havneanlæg dimensioneret til nuværende og 

fremtidig trafik
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8) Niaqornat ved Uummannaq
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 120 pax
● I 2008 var ca. 4.000 passagerer igennem 
 
 Forhold:
● Ingen anvendelig ponton. Ilandsætning på klipper
 
Anbefalinger til indsats:
● Solid pontonbro dimensioneret til 1 tender ad gangen; Min. 5 

meter x 2,5 meter. Bæreevne min. 20 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Ponton skal søsættes inden første skibsankomst.
 
 
 
 
 
9) Ilimanaq ved Ilulissat
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 120 pax
● I 2008 var ca. ? passagerer igennem 
 
 Forhold:
● Ingen anvendelig ponton. Ilandsætning på klipper
 
Anbefalinger til indsats:
● Solid pontonbro dimensioneret til 1 tender ad gangen; Min. 5 

meter x 2,5 meter. Bæreevne min. 20 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Ponton skal søsættes inden første skibsankomst.
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10) Qeqertarsuaq
 
Statistik
● Anløbes af skibe med op til 300 pax
● I 2008 var ca. 10.000 passagerer igennem samt et ukendt antal 

passagerer med lokale turistfartøjer
 
 Forhold:
● Underdimensioneret ponton. Høj og vanskelig at forcere for 

dårligt gående.
 
Anbefalinger til indsats:
● Solid pontonbro dimensioneret til 1 tender ad gangen; Min. 5 

meter x 2,5 meter. Bæreevne min. 20 personer ad gangen. 
● Lejder: Bred og stabil. min. 1,5 m. bredden, skal helst kunne 

bruges af kørestolsbrugere. 
● Lejder og ponton skal være belagt med skridsikker belægning.
● Rækværk på 3 sider af ponton, samt begge sider af lejder.
● Ponton skal søsættes inden første skibsankomst.
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