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2. marts 2012

 
Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af 
lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

 

Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse af oplægspunkterne vedr. 
udbygning, flytning og opgradering af lufthavne i Grønland til fremlæggelse på forårssamlingen 
2012.
Vi har ikke lavet prognoser for trafikken på de enkelte lufthavne og har indenfor den aktuelle 
svartid ikke mulighed for at udarbejde sådanne.
Da den nationale turismestrategi endnu ikke er færdig,  henviser vi til Departementet for 
Erhverv, der har oplyst, at de forventer strategien færdig snart.
Vi vil nedenfor give vores vurdering af de turistmæssige konsekvenser ved de foreslåede 
tiltag på hhv. Kangerlussuaq, Nuuk, Ilulissat og en flytning af lufthavnen i Sydgrønland. Vi har i 
forbindelse med udarbejdelse af dette notat rådført os med flysagkyndige, men alle konklusioner 
er alene udtryk for Visit Greenlands vurderinger.
 
Kangerlussuaq - teknisk opgradering

Da der alene er tale om en teknisk opgradering af lufthavnen vil dette i sig selv ikke få nogen 
turistmæssige konsekvenser. 
Vi finder det dog vigtigt at påpege vigtigheden af en klar politisk beslutning om Kangerlussuaqs 
fremtid, da den mangeårige usikkerhed har haft og fortsat har konsekvenser i form af begrænset 
investeringslyst på såvel overnatnings- og aktivitetsfaciliteter.
Kangerlussuaq er fortsat en af de vigtigste turistdestinationer i Grønland. Kangerlussuaq 
er et enormt turismeaktiv med tilgængeligheden til indlandsisen, nordlys om vinteren og 
moskussafari. Det er en betydelig trofæjagts- og vandredestination og den direkte beflyvning 
fra København giver mulighed for at udbyde prisgunstige Grønlandsrejser og bidrager dermed 
til, at der kan udbydes rejser til Grønland til en meget bred vifte af målgrupper. Ligeledes er 
Kangerlussuaq den vigtigste udskiftningshavn for krydstogtsskibe, der foretager flere togter i 
træk langs Grønlands kyst. En trafik der i 2010 genererede omkring 16.000 passagerer gennem 
Kangerlussuaq.
 
 
 
Nuuk - forlængelse til 1199 meter

Det nævnes i oplægget at en 1199 meter bane vil gøre det muligt for moderne turboprop fly 
at operere med fuldt payload. Det specificeres dog ikke hvilke flytyper der konkret henvises 
til, men vi har antaget at der er tale om DHC-8-200, DHC-7 og Fokker 50, der alle opererer i 
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Grønland. DHC-7 kan så vidt vi er orienteret, allerede operere optimalt på den eksisterende bane 
og en forlængelse vil ikke gøre nogen forskel. For DHC-8-200 vil en baneforlængelse betyde, at 
der kan lande og startes med fuldt payload, mens f.eks. Fokker 50 formodes at kunne operere 
med mindre end 90%, hvis forholdene er sammenlignelige med Kulusuk. 
Det specificeres heller ikke, om der i forbindelse med forlængelse af banen vil blive etableret 
en bredere sikkerhedszone på begge sider af landingsbanen, så andre flytyper som eks. Boeing 
737 vil kunne operere, eller om der etableres sikkerhedszoner i begge ender af banen, eller kun i 
den ene - hvilket vil betyde at der reelt kun etableres 1199 meter den ene retning. Disse forhold 
bør belyses i det endelige oplæg, da mangel på disse informationer gør det svært at vurdere 
konsekvenser og muligheder.
I forbindelse med indenrigs flyvninger vil en 1199 meter bane ikke gøre nogen større forskel, 
da der alligevel sjældent vil skulle flyves med fuldt payload på de korte strækninger. Kun under 
ekstreme vejrforhold vil dette kunne øge regulariteten, men vi vurderer ikke at det vil gøre en 
væsentlig forskel for turismen som sådan.
På ruten Nuuk-Keflavik der opereres med DHC-8-200 vil en længere bane sandsynligvis kunne 
øge passagerkapaciteten med 35-40%, og på ruten Nuuk-Reykjavik, der opereres med bl.a. 
Fokker 50 vil der ligeledes være en gunstig merkapacitet i forhold til den nuværende situation, 
dog uvist hvor meget. Dette vil kunne have en positiv indvirken på turismeudviklingen, da 
kapaciteten på Islandsruterne vil øges. 
På ruterne til Canada, hvor muligheden for at starte med fuldt payload ellers ville gøre flere 
destinationer tilgængelige, begrænser reglerne om flyvning over åbent vand med turbopropfly 
de mulige destinationer. Vi vurderer ikke, at det operationelt og kommercielt vil være realistisk 
at der med turboprop fly vil kunne åbnes ruter fra Nuuk til andre destinationer i Canada end 
den allerede etablerede til Iqaluit/Frobisher Bay. Det er vores vurdering, at flyvning med 
turboprop fly mellem Canada og Nuuk ikke får en væsentlig turistmæssig betydning for Nuuk 
p.g.a. billetpriserne.
Med en 1199 meter bane i Nuuk vil der åbnes op for mulig beflyvning med mindre jetfly som 
Boeing 737, dog med reduceret lasteevne. Vi er blevet oplyst, at der i en periode blev fløjet B-
737 til Færøerne på en 1200 meter bane med 80 passagerer. For Nuuk vil der sandsynligvis 
kunne flyves med et tilsvarende antal fra Island eller med stop og fueling i Kangerlussuaq. En 
øget beflyvning af de større lufthavne med B-737 eller tilsvarende, vil kunne øge kapaciteten 
på udvalgte indenrigsruter betragteligt, nedsætte transportid og sandsynligvis kunne reducere 
operationsomkostningerne med lavere priser til følge.
Til vurderingen af virkningerne for Nuuk mangler vi en bedre beskrivelse af, hvad der forventes 
inkluderet i forlængelsesprojektet. Med et moderne GPS-anflyvningssystem vil regulariteten på 
lufthavnen kunne forbedres, men det er ikke klart om et sådant også tænkes ind. 
Vi vil klart anbefale, at der i det endelige oplæg til Inatsisartut foretages en vurdering af behovet 
for sikkerhedszoner (både i bredden og i enderne af en 1199 m bane) samt anflyvningssystemer, 
der kan bidrage til bedre regularitet samt bedre operationsmuligheder for forskellige flytyper. 
Dette bør laves for alle de nævnte lufthavne.
 
Ilulissat - forlængelse til 1199 meter
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Her gælder stort set samme forhold som for Nuuk: En forlængelse til 1199 meter vil efter 
vores vurdering kun få marginal betydning for turismetrafikken via København mens den 
sandsynligvis vil kunne øge kapaciteten på Fokker 50, der flyver Ilulissat-Reykjavik. Det bør 
undersøges, hvor meget kapaciteten kan øges på Islandsruten ved en forlængelse af banen.
Så længe beflyvningen begrænses til turboprop fly vil der være en grænse for 
vækstmulighederne pga. omkostningerne ved beflyvning, flytypernes størrelse og mulige 
frekvens. Ligeledes vil direkte flyvninger mellem Canada og Ilulissat ikke være realistiske før der 
er mulighed for at beflyve ruten med jetfly. 
Air Icelands rute til Ilulissat forventes over de kommende år at blive udvidet ved indsættelse 
af flere flyvninger i højsæsonen, og gradvist flere frekvenser i en længere periode. En 1199 
meter bane vil kunne give mulighed for en større kapacitet på hver flyvning, og dermed en bedre 
rentabilitet på ruten såfremt efterspørgslen er til stede. Alt efter hvor stor merkapacitet det 
betyder, vurderer vi at det vil have en positiv betydning på turisttrafikken til Ilulissat.
Der flyves allerede med høj frekvens på Ilulissat i forårs- og sommersæsonen fra Kangerlussuaq 
og en øget vækst vil selv med en 1199 meter bane kun kunne opnås ved indsættelse af flere 
flyvninger, da muligheden for at flyve med fuldt payload på indenrigsruterne ikke vil ændre 
noget i praksis i langt de fleste tilfælde, på nær under ekstreme forhold.
I forbindelse med beflyvningen af Ilulissat i sommermånederne er det vigtigt at åbningstider på 
lufthavnene også bliver taget med i betragtningen. Fastholdes beslutningen om en forlængelse 
til 1199 meter vil vækst fortsat primært skulle ske ved højere frekvens. Derfor er det vigtigt for 
turismeudviklingen at åbningstiderne på lufthavnen udvides, så en øget frekvens ikke kommer 
til at give uforholdsmæssigt store ekstra omkostninger.
For Ilulissat anbefaler vi også, at det undersøges hvad et GPS-anflyvningssystem vil betyde for 
regulariteten. Ligeledes bør der ses grundigt på forskellige flytypers behov for sikkerhedszoner, 
så det allerede i planlægningsfasen sikres at en 1199 meter bane vil kunne bruges af så mange 
typer som muligt.
Visit Greenland har ikke udarbejdet en decideret prognose for turismeudviklingen i Ilulissat, 
men baseret på forventningerne hos aktørerne og flyselskaberne forventer vi, med anvendelse 
af de nuværende flytyper, at Ilulissat vil kunne opleve ca. 7% turismestigning p.a. i perioden 
2012-15. Der er fortsat stor efterspørgsel på Ilulissat og med åbning til nye markeder via Island 
forventes en betydelig vækst i de kommende år. 
Muligheden for beflyvning med B-737 på en 1199 meter bane i Ilulissat skaber grundlag for en 
fremtidig vækst. Banelængden på 1199 meter vil dog også her begrænse payload og det vil i 
mange år fremover være en væsentlig faktor for billetpriserne til Ilulissat, uanset om der flyves 
med jet eller turboprop.
 
Narsarsuaq - flytning og nedgradering af central lufthavn til 1199 meter

En nedlæggelse af Narsarsuaq lufthavn og etablering af en 1199 meter bane vil væsentligt 
forringe turismeudviklingen i Sydgrønland. Det vil medføre stop for den direkte beflyvning fra 
Danmark og reducere kapaciteten på Islandsbeflyvningen.
Der er i dag direkte flyvninger til Narsarsuaq fra København og Reykjavik og turiststrømmen til 
Sydgrønland fordeles på begge ruter. En flytning og nedgradering af lufthavnen i Sydgrønland 
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til 1199 meter vil derfor afskære regionen fra ca. halvdelen af de turister, der i dag rejser til 
Narsarsuaq. Med en beflyvning kun af turbopropfly vil det kræve en urealistisk høj frekvens at 
skulle flytte alle de turister, der ikke længere kan rejse direkte fra København over på en rute via 
Island. 
Beflyvningen af Narsarsuaq fra Island foregår i dag med Fokker 50, der på den eksisterende 
1850 meter bane kan operere med fuld payload. En nedgradering af Sydgrønlands lufthavn til 
1199 meter vil reducere payload. Da Narsarsuaq ligger 200 miles længere fra Reykjavik end 
Kulusuk, vil det mulige payload for Fokker 50 sandsynligvis være mindre end 90%. 
Det betyder at Sydgrønland ikke alene vil miste Danmarksruten, men også vil opleve reduceret 
kapacitet på Islandsbeflyvningen.
For en del turister, særlig fra det sydlige europa og Nordamerika vil kombinationsprodukter 
Island-Sydgrønland være attraktive, men en meget stor del af de eksisterende turister har 
Sydgrønland som solodestination, og en omvej via Island vil blive opfattet som en stor hindring. 
Vælger de at rejse via Kangerlussuaq vil den nuværende prisstruktur betyde an så stor merpris, 
at det er usandsynligt at mange vil vælge det.
Med en 1199 meter bane i Sydgrønland vil konsekvensen efter vores bedste vurdering derfor 
være en væsentlig nedgang i turismen i regionen samt hæmme mulighederne for at vinde de 
tabte turister ind via andre ruter, da disse ikke vil tilbyde en kapacitet der kan opveje den tabte.
Der er os bekendt ikke aktuelle planer om indsættelse af mindre jetfly som eks. Boeing 737 til 
en 1199 meter bane i Sydgrønland. En sådan beflyvning via Island ville ellers med en højere 
frekvens delvist kunne opveje kapacitetstabet fra Danmarksruten. Det er dog usandsynligt at alle 
de eksisterende turister vil vælge at rejse denne vej, og der er stor risiko for at de vil fravælge 
Grønland eller i bedste fald vælge en anden destination. 
Narsarsuaq er i dag den eneste atlantlufthavn med en havn, der har dybgang nok til at små 
og mellemstore krydstogtsskibe kan gå til kaj og udskifte passagerer. Med de eksisterende 
kajforhold i Qaqortoq vil denne aktivitet ikke længere på samme måde kunne udbydes i 
Sydgrønland.
Området omkring Narsarsuaq med adgangen til indlandsisen, fåreholderstederne og de 
mange nordbo ruiner udgør en stor del af tiltrækningskraften ved Sydgrønland. En flytning af 
lufthavnen vil betyde at mange af disse attraktioner bliver væsentligt sværere tilgængelige og at 
aktører og fåreholdere omkring Narsarsuaq og Qassiarsuk, der har investeret i turistfaciliteter, 
vil få problemer med at forrente deres investeringer.
Endelig vil en flytning af Narsarsuaq også betyde en markant nedgang i overnatningskapaciteten 
i Sydgrønland, da det må forventes at lufthavnshotellet i Narsarsuaq samt vandrerhjemmet vil 
lukke. Det bør derfor grundigt overvejes, hvorledes dette tab i værelseskapacitet skal udlignes 
ved en flytning.
Visit Greenland har heller ikke udarbejdet en prognose for Sydgrønland, men med den 
eksisterende lufthavn i Narsarsuaq forventedes ca. 1% vækst på Danmarksruten og ca. 10% 
vækst på Islandsruten, svarende til en samlet vækst på 4-5%. Da Danmarksruten står for 
mere end halvdelen af samtlige turister til regionen, vil en flytning forventes at betyde et fald i 
turismen på 25-30%, da en del af Danmarkstrafikken vil blive ledt over Island. 
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Internt i regionen forventes det at Narsarsuaq/Qassiarsuk vil opleve en meget stor nedgang, 
mens Qaqortoq vil opleve en vækst. Hvad flytningen vil betyde for Narsaq og Nanortalik 
afhænger af hvilken infrastruktur der etableres mellem en ny lufthavn og disse byer.
 
Med venlig hilsen
 
Anders U. la Cour Vahl 
Seniorkonsulent
 

 


