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Indledning og baggrund
Indledning

Grønlands Selvstyre har fået udarbejdet en samfundsøkonomisk 
konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavnsstrukturen. Analysen 
viser at det er budgetmæssigt mest fordelagtigt ved at udbygge 
lufthavnene i Ilulissat og Nuuk til atlantlufthavne på 2.200 meter og 
etablere en landingsbane på 1.500 meter I Qaqortoq, og hvor 
lufthavnene i Kangerlussuaq og Narsarsuaq omdannes til heliporte.

I 2017 trådte en ny servicekontrakt i kraft, hvor Disko Line blev udvalgt 
som leverandør af et to-strenget trafiksystem med en kombination af 
helikopter og båd sejlads med henblik på at skabe fleksibilitet med 
hensyn til at imødekomme de rejsendes præferencer angående pris, 
hastighed og komfort.

Opgaven

Kommune Kujalleq har bedt KPMG Island om at udarbejde en analyse 
omhandlende anlæggelse, drift og udviklingsmuligheder omkring en 
kommende lufthavn ved Qaqortoq. Analysen skal fokusere på en række 
effekter, der vil have en budgetmæssig påvirkning.

Derudover skal undersøgelsen belyse mulighederne for beflyvning til en 
landingsbane på minimum 1.500 meter, sommerbeflyvning (maj-
september) fra nord Europa og nord-øst Amerika samt helsårsflyvning 
til Reykjavik/Keflavik.

Endelig skal en række effekter belyses såsom øget erhvervsudvikling 
inden for turisme og fiskerieksport (se appendiks).

Kilde: https://naalakkersuisut.gl//da/Naalakkersuisut/Nyheder/2016/09/150916_servicekontrakter

Behov for samfundsøkonomisk konsekvensvurderings af 
Lufthavnen i Qaqortoq

Byggeri af en lufthavn i Qaqortoq blev præsenteret for første gang for 
ca. 30 år siden, men er blevet udsat gentagende gange. Manglende 
udvikling og forværring af de infrastrukturelle forhold har medført en 
stagnerende befolkningsudvikling og en reel affolkning i Kommune 
Kujalleq.

Anlæggelse af en lufthavn i Qaqortoq er derfor bydende nødvendig for 
at vende befolkningsudviklingen og tilbagegangen, dette gennem en 
øget tilgængelighed til regionen, med deraf følgende effekter for 
beskæftigelses- og erhvervsudvikling hvor afvikling kan vendes til 
udvikling.

”Den centrale målsætning er, at Kommune Kujalleq bliver en 
økonomisk selvbåren kommune med gode erhvervsmuligheder, hvor 
udviklingen er baseret på fiskeri og fiskeindustri, landbrug og dyrehold, 
råstof-industri, turisme og fødevareindustri.1”

1) Præsentation af Kommune Kujalleq - Potentialer og udfordringer (Qaqortoq, 11. august 2015)



4© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Sammendrag
Nuværende status
• I slutningen af 2017 var befolkningstallet i 

Kommune Kujalleq på 6.692. Der har været en 
stabil negativ befolkningsudvikling i regionen. Der 
har været en negativ vækst på 12% hvor landet 
samlet har haft negativ vækst på 2% i perioden 
2011-2018. Det viser sig at folk i Sydgrønland flytter 
til andre dele af Grønland for at søge 
beskæftigelse.

• Ifølge Grønlands statistiks prognose fra 2016, vil 
der være en negativ befolkningsudvikling i 
Kommune Kujalleq til 2030. Befolkningstallet anslås 
til at være 5.700 i 2030.

• Passagerer der flyver fra Narsarsuaq har været 
stabilt i perioden 2012 til 2017 efter et fald i 2010 
og 2011. Andelen der flyver fra Narsarsuaq er 
faldet og var i 2017 under 6% af landets samlede 
passagerantal.

• Antal turister er faldet stabilt i perioden 2010-2016 
men i 2017 var der 4.600 turister i Kommune 
Kujalleq, hvilket er en fordobling i forhold til 2016.

• Selvom antal flyrejser har været faldende var der 
en markant stigning i antal hotelovernatninger i 
2017 I forhold til antallet i 2006. Dette tyder på at 
hotelgæsterne opholder sig I længere tid end før i 
Kommune Kujalleq.

• Indhandling af fisk og skraldyr i Sydgrønland var på 
5 tusind ton i 2017, hvilket er 0,5 tons mindre end 
året før. Mængden af indhandling har fluktueret en 
del fra år til år. Indhandling i 2016 var 11 tusind 
tons men kun 1,2 tusind ton i 2012.

• Sydgrønland er rig på sjældne mineraler og 
metaller, og en række mineprojekter er på vej.

Fremtiden
• Tre scenarier er undersøgt for flytransport i 

Sydgrønland og dens samfundsøkonomiske 
konsekvens.

• Scenarie 1, status quo: nuværende situation 
opretholdes, hvor Sydgrønland afvikles og der vil 
være 10 færre jobs i kommunen i 2040.

• Scenarie 2, Der anlægges en nordatlantisk 
lufthavn I Qaqortoq: Har den største effekt på 
udviklingsmulighederne for Sydgrønland. Der er 
lavet 2 eksempler ud fra erfaringerne I 
turistudviklingen i Island og Færøerne der viser 
at der er mulighed for at øge antallet af jobs 
mellem 80-165 i 2040.

• Scenarie 3, Der anlægges en regional lufthavn I 
Qaqortoq: Har positiv indvirkning på området at 
flytte lufthavnen til Qaqortoq og antal nye jobs i 
Kommune Kujalleq er 18 i 2040.

• Kommune Kujalleq strategiplan for 
turismeudviklingen i Sydgrønland 2015-2020 er 
visionen at Sydgrønland skal være kendt som et 
sammenhængende og tilgængelig destination, der 
tilbyder en unik oplevelse.

• Potentielle mineprojekter. Der er 5 andre områder 
der undersøges for minedrift der kunne have 
opstart inden for 5-10 år. Der udover er der 5 
projekter der hvor der stadig fortages 
undersøgelser.

• Der er 11 efterforskningskoncessioner i kommunen, 
hvoraf 3 er gigantforekomster. To gigant-
forekomster har indleveret ansøgning til minedrift 
og kan potentielt gå i produktion på kort tid. 

Faktorer til gennemgang
• For at opnå den positive effekt som scenarie 2 

fremhæver er det nødvendigt at muliggøre et 
sammenspil mellem forskellige faktorer for at 
udvikle turistindustrien

• Det er andre landes erfaring at en international 
lufthavn som er placeret tæt på byer, kan skabe 
mange afledte jobs. Aerotropolis er et holistisk syn 
på lufthavne og den service der bygges op omkring 
den. Stabile transportruter er nøglen til opbygning 
af for eksempel hoteller, butikker, kontorer og 
anden service, der avler høj værdi tæt på 
lufthavnen. Dertil søger uddannet og bedre lønnede 
mennesker vigtige jobs. Den afledte handel og 
service som bygges op omkring lufthavnen gavner 
samfundet. Eksempler på de faktorer er:

• Infrastruktur, arbejdsmarked, stabil transport, 
Miljø, politik, turisme, fiskeri, minedrift, videnskab
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Hovedresultat

Side

Hovedresultat

Anlæggelse af en nordatlantisk lufthavn ved Qaqortoq skaber mere 
værdi end en regional lufthavn.

God infrastruktur udvikler og styrker samfundet, folkelivet og handel. 
Hvor stor væksten kan blive, afhænger af flere faktorer, f.eks. effektiv 
udvikling af turisme, fiskeri og minedrift kan have markant effekt for 
samfundet.

Antagelserne om at lufthavnen ved Qaqortoq skaber vækst som nævnt i 
rapporten er baseret på udnyttelse af disse faktorer.

Det er vigtig at tage hensyn til at fremtiden er usikker. Der skal tages 
hensyn til områdets svagheder og udvikle dens styrker for at kunne 
udnytte de muligheder, der findes til gavn for samfundet.



Nuværende status
Befolkningsudvikling
Transport
Luftfragt
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Uddannelse

Campus Kujalleq er kommunens stolthed og er nu udvidet til at kunne 
modtage langt flere uddannelsessøgende. Institutionen har flere 
internationale samarbejdsaftaler, hvilket bidrager til at højne en status 
som uddannelseskommune. Lige så vigtigt har det været at sikre 
børnene i kommunen en god og solid skolegang; Der er etableret 
moderne og tidsvarende folkeskoler i alle byerne og nu moderniseres 
bygdeskolerne.

Kommunen ser uddannelse som forudsætningen for innovation, 
udvikling og vækst. Derfor prioriteres uddannelse meget højt - fra 
grundskoler og ungdomsuddannelser til opkvalificering og 
efteruddannelse af voksne.

Kommune Kujalleq har:

— Campus Kujalleq

— INUILI – Grønlands Levnedsmiddelskole

— Majoriaq

— Regionsskolen for Social og Sundhed

— Fåreholderskolen

— Højskolen Sulisartut Højskoliat

Konsulenterne i Majoriaq er uddannet til at yde råd og vejledning til 
iværksættere, og afdelingen assisterer med at føre idéer ud i livet.

Kommune Kujalleq
Nuværende status

Kilde: Kommune Kujalleq (Rapport 12218_Kommune_Kujalleq)

Kommune

Kommune Kujalleq dækker ca. 53.000 kvm. og er dermed 10.000 kvm. 
større end Danmark. Til gengæld er der kun knap 7.000 indbyggere, 
fordelt på byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik samt 11 bygder og 
omkring 40 gårde, der driver landbrug som primært er baseret på 
fåreavl.

De vigtigste industrier

Minedrift
— Sydgrønland er rig på sjældne mineraler og metaller - en række 

mineprojekter er på vej. Kommunen er i samarbejde med 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner i gang med at 
opkvalificere arbejdsstyrken til mineindustrien, således at de kan 
sikre forsyning af hjemmehørende arbejdskraft.

Fiskeri
— I Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq sælger fiskere og fangerne 

dagens udbytte, som fisk, sæl, sildepisker og fuglevildt. Det er 
derfor helt naturligt, at kommunen i samarbejde med virksomheder 
og levnedsmiddelskolen INUILI satser på fødevareområdet.

— Sydgrønland karakteriseres som hele Grønlands spisekammer.
Landbrug
— Det milde klima giver gode betingelser for både landbrug og 

planteavl. Der produceres ca. 20.000 lam til det grønlandske 
hjemmemarked. Der avles kartofler og grøntsager, og fremstilles 
specialprodukter som honning, marmelade, krydderier m.m. 
Området har en rensdyrfarm, der kan levere kød til forbrugerne, og 
havet omkring giver både fisk og krabber.
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Økonomiens indvirkning på befolkningens udvikling

I rapport fra Kommune Kujalleq:

”Vi har igennem årene oplevet nedgang i antal indbyggere i hele vores 
kommune, dette primært som konsekvens af utidssvarende 
infrastruktur, der igen har gjort at det har været en kæmpe udfordring 
for erhvervslivet at blomstre op i vores kommune. Vi har derfor igennem 
mange år arbejdet for at få en bynær atlantlufthavn mellem Qaqortoq og 
Narsaq, og heldigvis har arbejdet nu båret frugt, og vi får den længe 
ventede lufthavn i den nærmeste fremtid2.”

Som diagrammet viser er befolkningstallet i Qaqortoq faldet markant -
dette mere end andre dele af landet i perioden 2011-2018.

Befolkningsudvikling og virkningen af økonomien
Nuværende status

Kilde: Grønlands Statistik - Befolkningen i kommunerne, KPMGs analyse
* Befolkningen i kommunerne 1. juli 2018.

Kilde: Grønlands Statistik - Befolkningen i kommunerne, KPMGs analyse
* Befolkningen i kommunerne 1. juli 2018.

2) Kilde: Kommune Kujalleq (Rapport 12218_Kommune_Kujalleq)
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Befolkningen i kommunerne

I slutningen af 2017 var indbyggertallet i Kommune Kujalleq 6.702, 
hvilket svarer til 12% af Grønlands befolkning. I 2011 var andelen på 
13%.

Denne udvikling fortsatte i 2018. Befolkningstallet er faldet med 700 
personer siden 2011, heraf 67% i en arbejdsdygtig alder (20-67 år).

Kommunen består af tre byer og elleve bygder, hvor 71% bor i de tre 
byer - Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Befolkningen i kommunerne

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kommune Kujalleq 7.436 7.302 7.189 7.024 6.928 6.766 6.702 6.573
Kommuneqarfik Sermersooq 21.701 21.851 21.979 22.179 22.369 22.631 22.725 22.789
Qeqqata Kommunia 9.681 9.668 9.517 9.465 9.482 9.432 9.380 9.439
Kommune Qeqertalik 6.722 6.724 6.669 6.653 6.505 6.507 6.473 6.522
Avannaata Kommunia 11.147 10.981 10.897 10.752 10.695 10.734 10.785 10.608
Udenfor 203 284 232 222 135 116 106 94
Grønland 56.890 56.810 56.483 56.295 56.114 56.186 56.171 56.025

*

*
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Befolkning

Der har været en stabil negativ udvikling af indbyggertallet i regionen. 
Tabellen viser at der har været en negativ vækst på 12% hvor Grønland 
generelt har haft en negativ vækst på 2%. Dette indikerer at folk flytter 
til andre områder af Grønland eller ud af Grønland.

Fælles for den største del af de fraflyttede personer er, at de er i den 
arbejdsdygtige alder samt søger arbejde andetsteds.

Den globale tendens for urbanisering er også en tendens i Grønland, 
hvor befolkningen flytter fra bygder til byer.

Befolkning og vækst

Kilde: Grønlands Statistik - Regionale befolkningsfremskrivninger

Nuværende status

Kilde: Grønlands Statistik - Befolkningen i kommunerne, KPMGs analyse
* Befolkningen i kommunerne 1. juli 2018.

Regionale befolkningsfremskrivninger

Ifølge Grønlands Statistiks prognose fra 2016, vil der være en negativ 
befolkningsudvikling i Kommune Kujalleq frem til 2030. 
Befolkningsantallet anslås til 5.700 i 2030. I slutningen af 2017 udgjorde 
befolkningen i Kommune Kujalleq 13% af Grønlands befolkning men vil 
udgøre 11% i 2030 ifølge prognosen.

Hvis prognosen realiseres vil befolkningen i Kommune Kujalleq være 
reduceret med 22% sammenlignet med 2011.

Prognose

Kilde: Grønlands Statistik - Regionale befolkningsfremskrivninger fra 2016, KPMGs analys.

Befolkningstendenser 2011-2018

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2011-
2018

Kommune Kujalleq -1,8% -1,5% -2,3% -1,4% -2,3% -0,9% -1,9% -11,6%
Kommuneqarfik Sermersooq 0,7% 0,6% 0,9% 0,9% 1,2% 0,4% 0,3% 5,0%
Qeqqata Kommunia -0,1% -1,6% -0,5% 0,2% -0,5% -0,6% 0,6% -2,5%
Kommune Qeqertalik 0,0% -0,8% -0,2% -2,2% 0,0% -0,5% 0,8% -3,0%
Avannaata Kommunia -1,5% -0,8% -1,3% -0,5% 0,4% 0,5% -1,6% -4,8%
Grønland -0,1% -0,6% -0,3% -0,3% 0,1% 0,0% -0,3% -1,5%



10© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Offentlig 
administration og 

service
44%

Fiskeri, fangst og 
landbrug

14%

Handel
12%

Bygge og anlæg
9%

Transport
8%

Øvrige 
serviceerhverv

13%

Hovedbeskæftigelse i Kommune Kujalleq 

Økonomiens indvirkning på beboer udvikling

I de fleste større byer I landet er ledigheden steget i perioden 2010-
2014. I Qaqortoq var ledigheden højest i 2012, hvor den oversteg 12%, 
Efterfølgende er ledigheden i hele landet faldet fra 2014.

I 2016 var ledigheden i Qaqortoq 9,3% sammenlignet med 7,3% i 
gennemsnit for hele Grønland.

Beskæftigelse
Nuværende status

Kilde: Grønlands Statistik - Ledighedsprocent i gennemsnit, KPMGs analyse

Beskæftigelse og lønninger

Arbejdsstyrken i Grønland er ca. 26.000 personer. Af disse var ca. 
3.000 registreret i Kommune Kujalleq i 2016. Dette udgør 11% af den 
grønlandske arbejdsstyrke.

Diagrammet viser beskæftigelse opdelt efter brancher i Kommune 
Kujalleq. De flest jobs er i det offentlige – en sektor, der er betragteligt 
større end i de andre kommuner.

Personindkomsten i Kommune Kujalleq er i gennemsnit 20% lavere end 
gennemsnittet for Grønland.
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Kilde: Grønlands Statistik - Hovedbeskæftigelse blandt fastboende, KPMGs analyse
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Lufthavne / Flyruter til Grønland

Air Greenland flyver hele året rundt mellem København og 
Kangerlussuaq. I sommerperioden er der flyvning mellem København 
og Narsarsuaq Sommerperioden defineres fra primo juni til ultimo 
september. I vinterperioden er der fire flyafgange hver uge og om 
sommeren op til ti fly. Narsarsuaq modtager to fly om ugen i 
sommerperioden. Flyvetiden fra begge lufthavne til Kastrup er 4,5 time. 

I perioden marts til oktober flyver Air Greenland to gange om ugen 
mellem Keflavik og Nuuk samt Ilulissat. Det islandske flyselskab Air 
Iceland Connect opererer hele året en rute mellem Reykjavik og 
Kulusuk og Nerlerit Inaat på østkysten. Kulusuk beflyves to gange om 
ugen i vintersæsonen og hver dag i sommerperioden. Der flyves til 
Nuuk to gange om ugen hele året rundt.

I sommer perioden flyver Air Iceland Connect også til Narsarsuaq og 
Ilulissat flere gange ugentligt. Til Nuuk forbindes der mellem to og fire 
gange ugentligt og to gange til Kangerlussuaq. Air Iceland Connect 
opererer også ruten Nuuk, Kangerlussuaq og Ilulissat i vinterperioden. 
Flyvetiden til Kulusuk og Narsarsuaq er 2-3 timer fra Reykjavik.

Flytransport i Grønland
Nuværende status

Narsarsuaq

I Narsarsuaq opførtes en militærbase af USA i 1941. Denne base er 
blevet omdannet til en civil lufthavn og anvendes som atlantlufthavn.

Air Greenland flyver i sommerperioden direkte mellem København og 
Narsarsuaq. Derefter skal rejsende mellemlande enten i Kangerlussaq
eller Island. Fly til Island opererer kun i sommersæsonen mens 
regionale flyruter har afgange hele året. Det har stor betydning for 
turismen at 9-9,5 måneder af året, at der er ikke direkte forbindelse til 
omverdenen.

Der er udsigt til at en ny lufthavn bygges ved Qaqortoq og Narsarsuaq 
lufthavn lukkes. Ved disse ændringer spares rejsetid og omkostninger 
ved transport mellem Narsarsuaq og Qaqortoq, der udgør næsten 
halvdelen af alle rejsende i regionen.

Flyselskaber der flyver gennem Narsarsuaq:
Air Greenland: Alluitsup Paa, Kangerlussuaq, Nanortalik, Narsaq, Nuuk, 
Paamiut, Qaqortoq - Sæson: København
Air Iceland Connect: Sæson: Reykjavík–Keflavík

Kilde: https://visitgreenland.com/plan-your-trip/#howtogetto

Air Greenlands flåde

Air Greenland varetager den største del af transporten med Dash 8-200 
og to typer af helikoptere. Helikoptere bruges primært til transport 
mellem byer i Sydgrønland, Nord- og Øst-Grønland samt bygder.

Air Greenland anvender Airbus 330-200 til passagerfly. Et Super King 
Air fly, der supporterer det grønlandske sundhedsvæsen som 
ambulance over hele Grønland.

Kilde: https://visitgreenland.com/plan-your-trip/#howtogetaround
Kilde: https://www.airgreenland.dk/om-os



12© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Øvrig transport

Der er flere aktører på markedet, men Grønlands flyselskab, Air 
Greenland, servicerer alle større byer og nogle bosættelser med 
indenrigsfly og helikoptertransport hele året rundt.

Artic Umiaq Line opererer en færge mellem Qaqortoq og Ilulissat fra 
maj indtil primo januar.

Disko Line opererer med færge mellem byer og bygder i Diskobugten, 
Midtgrønland og Sydgrønland. Maniitsoq Tour Boat sejler mellem Nuuk 
og Maniitsoq fra maj til medio november. Blue Ice Explorer sejler 
mellem byer og bygder i Sydgrønland og tilbyder mindre charter både.

Lokal transport

Grønland er et barskt land - og hvis man ser bort fra få bosættelser og 
gårde i Sydgrønland - er der ingen veje mellem byer eller bygder. Dette 
betyder at Grønlands infrastruktur opretholdes af skibe, helikoptere og 
fly.

Selvstyret indgik en servicekontrakt med Disko Line i 2017 om transport 
i Sydgrønland. Disko Line blev udvalgt som leverandør af et to-strenget
trafiksystem med en kombination af helikopter og båd sejlads med 
henblik på at skabe fleksibilitet med hensyn til at imødekomme de 
rejsendes præferencer angående pris, hastighed og komfort.

Disko line har opbygget et rutenet med forbindelse mellem byer og 
bygder med 12 mands både samt to typer af helikoptere: En Bell 212 
der har plads til 9 personer og en AS350 der har 5 sæder. Dette gør at 
antal passagerer per tur er begrænset.

Der er planer om at bygge grusbaner i både Narsaq, Nanortalik og 
Alluitsup Paa.

Øvrig transport
Nuværende status

Kilde: https://visitgreenland.com/plan-your-trip/#howtogetaround

Kilde: https://www.diskoline.dk/da/side/fl%C3%A5de

Kilde: https://naalakkersuisut.gl//da/Naalakkersuisut/Nyheder/2016/09/150916_servicekontrakter
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Leveringshastighed

Daglige flyforbindelser

— 1-2 dage: Over mål

— 3-4 dage: Mål

— 5 < dage: Under målsætning

Luftfragt
Nuværende status

Mængder til og fra Sydgrønland

I følge Grønlands Statistik var samlet fragt 498 tusind tons i 2016 og 
458 tusind tons i 2015. 

Af samlet fragt flyver Air Greeland med 2 tusind tons om året hvilket 
udgør 0,4% af Grønlands fragt.

På diagrammet herunder ses indeks 100 fra 2013 for mængde luftfragt 
og luftpost ned på ugebasis fra som har faldet til 96 i 2017.

Kilde: POST – Infrastrukturseminar Logistik – Transport af post, 13. sept. 2018Kilde: Air Greenland – Infrastrukturseminar, 13. sept. 2018

Leveringshastighed

Ikke daglige forbindelser

— 3-5 dage: Over mål

— 6-7: Mål

— 8 < dage: Under målsætning

POST – Leveringskvaliteten i Sydgrønland

Den nye servicekontrakt fra 1.1.2017 har medført ændring i levering af 
post for kunder (baseret på en præsentation fra AirGreenland):

— Overlevering af post mellem to transportører fremmer ikke 
befordringen. Tidligere blev posten sendt direkte igennem 
Narsarsuaq til Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik.

— Der er gennemført en ændret prioritet for brevpost. Med denne 
ændring prioriteres der nu således:

1. Passagerer

2. Post

3. Fragt

— Fra ikrafttrædelse er der ikke prioritet på hasteforsendelser som 
Jetpost eller Tuavi fragt.

Leveringskvaliteten af fragt i Sydgrønland

Det har ikke været muligt at indhente informationer til denne rapport om 
kvaliteten og aktuelle leveringstider grundet konkurrencehensyn.

Der henvises til side 30 og 31 om flytider, påvirkning mellemlandinger 
og forsinkelser på kvaliteten af produkter og flytningsmetoder for friske 
produkter.
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Fly og lufthavn
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Placering af lufthavn - Narsasuaq/Qaqortoq
Nuværende status (fly og lufthavn)

Kilde: https://visitgreenland.com/plan-your-trip/#howtogetto

Lovforslag

Et lovforslag omkring ny struktur af lufthavne i Grønland og rammevilkår har 
gennemgået 1. behandling i Inatsisartut. Lovforslaget ligger til grund for at 
Kalaallit Airports A/S anlægger, ejer og driver lufthavnene i Nuuk, Ilulissat 
og Qaqortoq. Lufthavnen i Narsarsuaq omdannes til en heliport.

Informationer fra Air Iceland Connect

Narsasuaq er lokaliseret inde i en fjord med høje fjeld. Fly ind til landing er 
gennem fjorden, mellem høje bjerge. Dette gør at indflyvning til lufthavnen i 
Narsarsuaq er på listen over de vanskeligste lufthavne at lande på for 
piloter i Air Iceland Connect. For at piloter kan flyve ruten behøver de 
yderligere træning. Fly til Qaqortoq vil derfor være nemmere for piloter da 
Qaqortoq ikke ligger så dybt inde i en dal.

Det der kan medvirke til aflysning af fly: 

— Omgivelser – Bjerge, kløfter, vand
— Vejr – udsigt og tåge (med korrekt udstyr kan der dog flyves)
— Vindstyrke og nedbør (sne)
Lufthavnes udstyr er forskellige og kan påvirke antallet af gennemførte 
landinger. I Grønland er det udstyrsniveauet relativt lavt. Udstyr i lufthavnen 
i Narsarsuaq er minimal og landingsbanen er som nævnt placeret mellem 
høje bjerge. Air Iceland har ABC kategorier for lufthavne baseret på hvor 
svært det er at flyve der til. Narsarsuaq er i gruppe C sammen med Ingrugt, 
Madeira og Ísafjörður som nogle af de sværeste lufthavne.

Det er nødvendigt at begrænse flyenes last til Narsarsuaq pga. distance til 
reservelufthavne. Det betyder at i stedet for at flyve med 76 passagerer kan 
der kun transporteres mellem 65-70 passagerer for at sikre brændstof til 
eventuel omdirigering.

Kilde: Interview med Air Iceland ConnectKilde: Interview med Air Iceland Connect
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Mulighederne for at indgå i en atlanttrafikstruktur:

Det afgørende for Kommune Kujalleq at der fortsat er en international 
lufthavn i Sydgrønland således, at det fortsat vil være muligt at kunne 
beflyve Sydgrønland med internationale fly i turistsæsonen - minimum 
perioden maj-september - direkte fra Island, Nordeuropa samt det 
østlige Canada og New England-staterne i USA.

Præliminære vurderinger gennemført af Kommune Kujalleq i 
samarbejde med flytekniske eksperter, har belyst muligheden for en 
fortsat atlantforbindelse med mindre passagerjetfly, også med en 1.500 
meter landingsbane.

Qaqortoq Lufthavn er ikke påtænkt i atlanttrafikstrukturen, idet 
lufthavnen til stadighed betegnes som en regional lufthavn. Dette kan 
forhindre udvikling af turismen og sikre lokalbefolkningen rimelige vilkår 
og priser ved rejser til udlandet.

Analyse

Det forudsættes at det vil være muligt for Dash8 q400, ATR 72, AVRO 
RJ85 og Airbus A220-100 at beflyve Qaqortoq med en 1.500 meters 
landingsbane uden interferens af området (e. obstacle limitation).

Hvis landingsbanen bliver kortere kan det reducere antal passagerer og 
fragt grundet maksimal last på de enkelte flytyper. Hvis forskellen 
mellem afstanden og landingsbanen er lille, kræves der yderligere 
arbejde ved vurderinger af fly og flysikkerhed med hensyn til vægt og 
vejr.

Nordatlantisk flytrafik i Sydgrønland
Nuværende status (fly og lufthavn)

Beflyvning for type af flymaskiner

Kilde: Kommune Kujalleq (Rapport 12218_Kommune_Kujalleq) og KPMG analyse

Fly Afstand 
(km)

Vægt (max 
take-off 

mass) (kg)

Landings-
afstand 

(m)

Take-off 
distance 

(m)

Passa-
gerer Muligt

Dash 8 q400 2.040 30.481 1.289 1.425 72-76

ATR 72 1.852 23.000 915 1.367 66

AVRO RJ85* 2.965 43.998 1.189 1.030 85-90

AVRO RJ100* 2.760 44.225 1.268 1.800 100-110

Embrear E190-E2 4.074 56.400 1.615 1.165 114

Bombardier CS100 
(nu Airbus A220-100) 5.460 60.800 1.387 1.463 110-125
*I følge oplysninger fra AirIceland Connect, var disse flyvemaskiner ikke anbefalte i valgte ruter. Da der er bedre 
egnede og økonomiske flyvemaskiner.

Reserve lufthavne - Kulusuks vigtighed

For at kunne beflyve en rute er det essentielt at have reservelufthavne 
tilgængelige på strækningen. Derfor er Kulusuk AirIceland Connect’s 
vigtigste lufthavn da den udgør en central sikkerhed for at flyve til 
vestdelen af Grønland. 

Kilde: Interview med Air Iceland Connect
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Omkostninger ved regional fly i Sydgrønland
Nuværende status (fly og lufthavn)

Transportkommissionen og flytning af den regionale lufthavn:

I Rapporten ”Strategi turismen Kujalleq” af Rambøll fremhæves:

”Det blev i transportkommissionens betænkning formodet at 
indfaldsvinklen for Sydgrønland til Qaqortoq (på årsbasis) ville være 
Kangerlussuaq, med direkte flyvninger fra Qaqortoq til Kangerlussuaq. 
Grundet en længere rejse og større billetomkostninger blev der forudsat 
et fald i antallet af turister til regionen på -19% såfremt en ny regional 
bane blev på 1199 m3”.

Flytning af lufthavn i Sydgrønland

Ifølge Rambølls notat vil 49% af alle passagerer undgå en unødvendig 
mellemlanding i Narsarsuaq med flytningen af lufthavnen til Qaqortoq.

Der anslås en besparing på 25,7 mio. kr. På billetpriser og 
tidsbesparelser for 9,2 mio. kr. baseret på en time kost på 126 kr. per 
time. Det udregnede beløb til tidsbesparelser kan dog ikke realiseres til 
rede penge. Besparelser på servicekontrakten anslås til at være 21,2 
mio. kr.

Nuværende passagerfly, forbindelser og priser*

Sparede rejseudgifter

Baseret på priser på returbilletter spares 2.390 kr. ved direkte 
forbindelser til København. Dette vil gøre Sydgrønland mere attraktivt 
for turister at besøge.

Prisen for returbilletter mellem Narsarsuaq og Reykjavik er 5.185 kr. 
Ved valg af billetter med Disko Line var disse laveste pris valgt for en 
billet uanset transportmiddel.

3) Kilde: Strategi turisme Kujalleq

Afgang Ankomst Sæson Laveste pris

Reykjavík Narsarsuaq Sommer 5.185 kr.

København Narsarsuaq Sommer 4.700 kr.

København Kangerlussuaq Hele året
7.090 kr.

Kangerlussuaq Narsarsuaq Hele året

Narsarsuaq Qaqortoq Hele året 580 kr.

Narsarsuaq Nanortalik Hele året 1850 kr.

Narsarsuaq Narsaq Hele året 580 kr.

Kilde: Notat om reducrede rejseomkostninger ved udvidelse af Nuuk og Ilulissat lufthavne, revision 02
* Baseret på flytider den 22. september 2018 fra AirGreenland, Air Iceland Connect og Disko Line.



Industrier



19© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Turisme i Sydgrønland
Nuværende status (industrier)

Flypassagerer í Narsarsuaq

Passagerantaller fra Narsarsuaq har historisk set været stabilt fra 2012 
til 2017 efter et fald i 2010 og 2011. Andelen af hele Grønlands lufttrafik  
der flyver fra Narsarsuaq er faldet og var i 2017 under 6%.

Hotelovernatninger i Kommune Kujalleq

Selvom antallet af flypassagerer er faldet var der en markant stigning i 
antal hotelovernatninger i 2017 i forhold til antallet i 2006. Det tyder på 
at hotelgæsterne opholder sig i længere tid end tidligere I kommunen.

Strategi i turisme

I Kommune Kujalleqs strategiplan for turismeudvikling i Sydgrønland 
2015-2020 er udviklingen i Nordatlanten analyseret med fokus specielt 
på udsigt i væksten inden for turisme i Island. Målsætningen er at skabe 
bedre vækstforhold for turismen og økonomisk vækst i kommunen 
gennem turisme.

Hovedudfordringer for turismen beskrives at være manglende enighed 
om prioritering i udviklingen af erhvervet, og ikke mindst manglende 
helhed og langsigtet udvikling specielt med hensyn til placering af den 
regionale lufthavn. Denne usikkerhed har forhindret nødvendige 
investeringer i området.

Visionen er at Sydgrønland i 2020 skal være kendt som en 
sammenhængende og tilgængelig destination som tilbyder en unik 
oplevelse.

Kilde: Grønlands Statistik - Hotelovernatninger, KPMGs analyseKilde: Strategi for turismeudviklingen i Kommune Kujalleq 2015 – 2020.
Kilde: Grønlands Statistik – Flypassagerer, KPMGs analyse

Turister i Kommune Kujalleq

Antallet af turister er faldet stabilt i perioden 2010-2016 men i 2017 var 
der 4.600 turister i kommunen, hvilket var en fordobling I forhold til 2016.
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Kilde: Grønlands Statistik – Antal gæster, KPMGs analyse
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Færøerne - turister

Færøerne

I perioden 2003-201 havde Færøerne en årlig vækst i besøgende på 
2,5% i gennemsnit. Efter recessionen i 2009-2010 har væksten af 
turister ligget omkring 7,5%. Hvis denne udvikling på Færøerne 
overføres til Qaqortoq anslås antallet af turister til at være 13.000 i 
2035.

— I 2010 havde Færøerne 98.000 turister. Otte år senere steg antallet 
til 170.000 turister, hvor væksten mellem 2016 og 2017 var på 
25.000 turister.

Island

I perioden 2003-2010 var den gennemsnitlige vækst på 5,1%. 
Recessionen i 2009-2010 medførte det eneste fald i antallet af turister 
fra 2003. Fra 2010 har der været en positiv vækst på 22,2% i 
gennemsnit. Hvis denne udvikling i Island overføres til Qaqortoq anslås 
det at antallet turister i Qaqortoq vil være på 20.000 i 2035.

— I 2010 havde Island 460.000 turister. Otte år senere steg antallet til 
2,2 mio. Turister, hvor væksten mellem 2015 og 2016 var på 
500.000 turister. 

Sammenspillet (kombinationen) af forskellige faktorer gør at turismen i 
Island er vokset markant, hvor attraktioner som vulkanudbrud og 
naturen har påvirket denne vækst positivt i de seneste år.

Nuværende status (industrier)

Turisme i Færøerne og Island
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Island - turister

Kilde: Hagstova Foroya - Passagertransport til og fra Færøerne, KPMGs analyse
Kilde: Icelandic Tourist Board - https://www.ferdamalastofa.is/en/recearch-and-statistics/numbers-of-foreign-visitors, 
KPMGs analyse

https://www.ferdamalastofa.is/en/recearch-and-statistics/numbers-of-foreign-visitors
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Fiskeri - Grønland 

Indhandling af fisk var i 2017 tæt på 116 tusind tons, hvilket var 10 
tusind tons mindre end året før. Fra 2010 har der været en stabil vækst 
og siden 1987 har der været en årlig vækst på 1,5% i gennemsnit.

Rejer, torsk og hellefisk udgør 91% af al fiske indhandlingen. 
Indhandling af fisk og skaldyr var 116 tusind tons med en samlet 
indtægt på 1.156 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til 10.000 kr. per ton.

Fiskeindustrien er landets vigtigste eksporterhverv, hvor fisk, krebsdyr, 
bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr udgør 90% af landets eksport.

I 2006 var 4.500 personer beskæftiget inden for fiskeri, fangst og 
landbrug, der foreligger ikke tilgængelige data for beskæftigelsen alene 
for fiskeriindustrien.

Fiskeri
Nuværende status (industrier)

Kilde: Grønlands Statistik – indhandling af fisk og skaldyr, KPMGs analyse
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Fiskeri – Sydgrønland

Indhandling af fisk og skaldyr i Sydgrønland var 5 tusind tons i 2017, 
hvilket var 0,5 tons mindre end året før. Som diagrammet viser har 
mængden af indhandling svingende en del fra år til år. Indhandlingen i 
2006 var 11 tusind tons men kun 1,2 tusind ton i 2012.

Torsk, stenbider og hellefisk udgør 97% af indhandling af fisk og 
skaldyr. Torsk udgør den største andel med 71% af de indhandlede 
mængder, hvorefter stenbider står for 17% af indhandlingen. 
Sydgrønlands indhandling havde i 2017 en værdi på 40 mio. kr., hvilket 
i gennemsnit svarer til 8.000 kr. per ton.

I de sidste to år har Sydgrønland stået for 4,4% af indhandling af fisk og 
skaldyr i Grønland.

Der var 396 personer der var beskæftiget inden for fiskeri, fangst og 
landbrug i slutningen af 2016.

Kilde: Grønlands Statistik – indhandling af fisk og skaldyr, KPMGs analyseKilde: Grønlands Statistik - Hovedbeskæftigelse
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Mineraler

Sydgrønland er rig på sjældne mineraler og metaller, og en række 
mineprojekter er på vej.

Kommune Kujalleq er i samarbejde med virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner i gang med at opkvalificere arbejdsstyrken til 
mineindustrien.

Minedrift
Nuværende status (industrier)

Projekter i minedrift

Der er to projekter kørende på opstart af minedrift; Tanbreez og 
Kvanefjeldet.

Projekter tæt på minedrift

Tanbreez (kritiske metaller)

— Globale ressourcer 4.300 millioner ton malm
— Produktionsplan: 0,5 millioner ton malm pr. år
— Metode: Stenbrud, knusning og magnetisk separation
— Produktion og salg af mineralet eudialyt
— Mulighed for biproduktion af råvarer til mursten, glas og keramik
— Jobskabelse i niveauet 100

Kvanefjeldet (kritiske metaller)

— Globale ressourcer 1.010 millioner ton malm
— Produktionsplan: 3 millioner ton malm pr. år
— Metode: Stenbrud, knusning, flotation
— Produktion og salg af mineralet steenstrupin
— Biproduktion af zinkkoncentrat
— Jobskabelse i niveauet 200

Nalunaq (guld)

— Ressourcer opgjort til 260.000 unser guld
— Produktionsmål ca. 50.000 unser guld/år
— Metode: Undergrundsmine, knusning, tyngdeseparation
— Produktion og salg af gulddoré
— Jobskabelse i niveauet 50

Andre efterforskningsprojekter går især efter guld, kobber, zink, titanium 
og grafit

Kilde: Kommune Kujalleq (Rapport 12218_Kommune_Kujalleq) Kilde: Rapport Mining Projects – Kommune Kujalleq (august 2018) - Ole Christiansen
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Rapporter

KPMG brugte rapporter fra kunden samt andre relaterede internationale 
rapporter. Det inkludere blandt andet:

— Deloittes ”Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved 
udbygning af lufthavne Trin 2” Danner grundlag til de scenarier og 
økonomiske analyser der er brugt i denne rapport. 

— Rambølls ”Notat om reducerede rejseomkostninger ved udvidelse af 
Nuuk og Ilulissat lufthavne, revision 02” danner grundlag til 
besparelser i rejsetid og omkostninger til transport af passagerer i 
Sydgrønland.

— Rambølls ”Fem scenarier vedrørende Kangerlussuaq lufthavns 
fremtid” danner grundlag til estimat på omkostninger til international 
lufthavn.

— Grønlands selvstyre ”Tillæg 2 til aftale om offentlig befordring af 24. 
september 2016” giver grundlag til estimat til udvikling af 
servicekontrakt for Sydgrønland.

— Tina Amondsen, Afdelingschef for Infrastrukturafdelingen 
Departementet for Boliger og Infrastruktur. Tre scenarier for 
Narsarsuaq Lufthavn, Foreløbige konklusioner – Narsarsuaq i en 
fremtidig lufthavnsstruktur.

— Airports Commissions ”Local economy impacts: Assessment”. 

— ATAGs ”The economic & social benefits of air transport”.

— ACI Europes ”Economic Impact of European Airports a Critical 
Catalyst to Economic Growth” for at udregne effekten af placering af 
lufthavnen.

Forudsætninger for vurderingen

Grundlag for analysen
Informationer ikke inkluderede i analysen

Budget til fraflytning fra Narsarsuaq

I den samfundsøkonomiske analyse trin 2 er der afsat 30 mio. kr. til at 
møde behovet for flytninger og særlige boligløsninger. En del af 
opgaven var at undersøge om det afsatte beløb er tilstrækkeligt. Der har 
ikke været tilstrækkelige informationer tilgængelige for at vurdere dette, 
da rapporten fra Departementet for Infrastruktur om Narsarsuaqs 
fremtid ikke er blevet færdigt inden for den fastsatte tidsramme for 
udførelsen af opgaven.

Sundhedsvæsnets udgifter for Sydgrønland

Rapporten indeholder ikke sundhedsvæsenets udgifter til området, da 
det ikke har været muligt at få udleveret sundhedsvæsenets 
rejseudgifter i 2017 i Sydgrønland. Dette kunne give anledning til videre 
undersøgelse samt yderligere analyse, såfremt det bliver muligt at få 
udleveret de fornødne informationer herom. 
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Udvikling af servicekontrakter 2023-2047
Forudsætninger for vurderingen

Servicekontrakter

Den samlede servicekontrakt for Sydgrønland udgjorde i 2017 31,2 
mio.kr. inkl. tillægskontrakter bl.a. vedrørende en ekstra helikopter i 4 
mdr. (7,5 mio.kr.). Hertil kommer, at servicekontrakterne indeholder en 
tillægskontrakt på 4,5 mio.kr. til indkvartering og forplejning af strandede 
passagerer - herunder passagerer, der strander i Narsarsuaq på ud-
eller hjemrejse grundet vejrlig eller operationelle hindringer.

Servicekontrakterne er fastprisaftaler for en given produktion - dog 
således at kontrakterne ikke giver en specifikation for subsidierne til de 
enkelte ruter og transportmidler.

I diagrammet nedenfor vises forventet prisfremskrivning af, hvad der kan 
forventes at være af samlede fremtidige omkostninger på finansloven for 
fortsatte betalinger af service over perioden 2023-2047.

Differencen mellem basis scenarie og omkostninger efter overførsel af 
lufthavn er 23 mio.kr. i begyndelsen men ender på 32 mio.kr. over 
perioden 2023-2047.

Estimat på besparelser af servicekontrakten***

Notat til Grønlands Selvstyre Departementet for Kommuner, Bygder, 
Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger fra marts 2018 gennemgår blandt 
andet flg. muligheder for besparelser af servicekontrakten:

— Afstanden mellem Nuuk og Narsarsuaq og mellem Nuuk og 
Qaqortoq er tilnærmelsesvis den samme (465 km). Der vil således 
ikke være nogen ændring i flyvetid fra den internationale Atlanthub i 
Nuuk ved at flytte den sydgrønlandske regionale lufthavn fra 
Narsarsuaq til Qaqortoq.

— Narsarsuaq har i 2016 haft 38.000 indenrigs- og 10.500 udenrigs-
passagerer, i alt 48.500 enkelt rejsende passagerer. Med en ny 
lufthavn i Qaqortoq vil 24.250 passagerer undgå en feederflyvning, 
mens den øvrige halvdel af de nuværende passagerer vil få en 
feederflyvning mellem Qaqortoq og slutdestinationen. Passagererne 
vil således spare flyvetid og ventetid.

— Sparede udgifter til servicekontrakter til og fra Narsarsuaq. Den 
samlede servicekontrakt for Sydgrønland udgjorde i 2017 30,2 
mio.kr. inkl. tillægskontrakter bl.a. vedrørende en ekstra helikopter i 
4 mdr. (7,5 mio. kr). Mindst halvdelen af den subsiderede trafik i 
Sydgrønland vedrører strækningen Qaqortoq – Narsarsuaq. 
Trafikken udføres dels med helikopter og dels med skib afhængig af 
årstiden. Servicekontrakterne er fastpris aftaler for en given 
produktion dog således at kontrakterne ikke giver en specifikation 
for subsidierne til de enkelte ruter og transportmidler.

— Halvdelen af passagerer der flyver til Narsarsuaq forsætter videre til 
Qaqortoq og derfra kan det antages at halvdelen af service-
kontrakten (31,2 mio.kr), ekstra helikopter i 4 måneder (7,5 mio.kr) 
og indkvartering og forplejning (4,5 mio.kr.), totalt 21 mio.kr., i 
besparelser. 

***Kilde: Notat om reducerede rejseomkostningar ved udvidelse af Nuuk og Ilulissat lufthavne, revision 02. Marts 2018

Kilde: Rapport vedrørende gennemførelse af flyvninger og sejlads pa servicekontrakter i første halvar af 2017.              
*Baseret på befolkningsprognose i Kommune Kujalleq og 2,0% vækst i fremtiden. 
**Baseret på evaluering vedrørende servicekontrakter her til side.
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Scenarie 1: Status quo

Den nuværende struktur fastholdes –
lufthavnen i Narsarsuaq bevares. Derfra 
transporteres rejsende videre til resten af 
Sydgrønland.

Ingen lufthavn i Qaqortoq. Transport i 
Sydgrønland udføres af Disko Line på grundlag 
af den eksisterende servicekontrakt.

. 

Scenarie 2: Nordatlantisk lufthavn

En Nordatlantisk lufthavn bygges i Qaqortoq 
med en 1.500 meters landingsbane. Lufthavnen 
i Narsarsuaq bliver omdannet til en heliport.

Transport i Sydgrønland udføres af Disko Line 
på grundlag af den eksisterende 
servicekontrakt.

Scenarie 3: Regional/feeder lufthavn

En regional/feeder lufthavn bygges i Qaqortoq 
med en 1.500 meters landingsbane. Atlantfly 
går gennem Nuuk og Ilulissat. Lufthavnen i 
Narsarsuaq bliver omdannet til en heliport.

Transport i Sydgrønland udføres af Disko Line 
på grundlag af den eksisterende 
servicekontrakt.

. 

Forudsætninger for vurderingen

Scenarier valgt for analyse - turisme
Denne analyse bygger på tre scenarier; Status quo, nordatlantisk lufthavn og regional/feeder lufthavn. To scenarier bygger på Deloittes rapport om 
samfundsøkonomisk analyse trin 2. Hertil tilføjes scenariet om en nordatlantisk lufthavn med en landingsbane på 1.500 meter.

En landingsbane i Qaqortoq på 1199 x 23 meter betyder at større flyvemaskiner (som fly fra Island) ekskluderes. Dette ifølge rapport fra Rambøll. 
Derfor indgik dette scenarie ikke i denne analyse. Dette er gjort for at give et bedre indblik i den samfundsøkonomiske udvikling i Kommune 
Kujalleq ved forskellig udnyttelse og placering af en lufthavn i kommunen.

Antagelser for analysen vedr. antal turister. Prognoserne viser alle estimerede antal turister (antal udenrigspassagerer på rutefly) i 
Kommune Kujalleq baseret på realiserede tal fra andre områder.

• Narsarsuaq = Udvikling ud fra de sidste år fremskrevet (Scenarie 1 – status quo)

• Færøerne = Udvikling på Færøerne fra 2003-2017 fremskrevet med hensyn til realiseret i Narsarsuaq i slutningen af 2017 (Scenarie 2A)

• Island = Udvikling i Island fra 2003-2017 fremskrevet med hensyn til realiseret i Narsarsuaq i slutningen af 2017 (Scenarie 2B)

• Kangerlussuaq = Udvikling i Kangerlussuaq fra 2001-2017 fremskrevet med hensyn til realiseret i Narsarsuaq i slutningen af 2017 (Scenarie 3)

• Grønland = Udvikling på Grønland fra 2001-2017 fremskrevet med hensyn til realiseret i Narsarsuaq i slutningen af 2017 (Scenarie 3)

Kilde: Rapport for 5 scenarier vedr. Kangerlussuaq DK.
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Estimat om turisttilstrømning i de kommende 15-20 år bygger på disse tre scenarier, lufthavnene er operationelle i start 2023.

Scenarier - Turisme
Forudsætninger for vurderingen

Scenarie 1: Status quo

Dette scenarie bygger på udvikling af antal 
turister der flyver gennem Narsarsuaq.

Fra 2011 er antallet af turister der flyver fra 
Narsarsuaq faldet. Antalle vart højst i perioden 
2007-2008, hvor antallet var på 10.600 turister. 
Derfra er antallet faldet jævnt bortset fra 2016, 
hvor der var 5.100 turister. Antal turister i 
slutningen af 2017 var på omkring 6.600.

Prognosen for antallet af turister i dette 
scenarie foursætter at antallet af turister falder 
jævnt til 3.600 i 2040.

Scenarie 2: Nordatlantisk lufthavn

Dette scenarier er baseret på udviklingen i 
Færøerne (scenarie 2A) og Island (scenarie 
2B) de sidste 15-20 år. Herfra overføres 
udviklingen i Kommune Kujalleq efter 
lufthavnen tages brug i 2023.

I perioden 2003-2010 var væksten den 
gennemsnitlige vækst på Færøerne 2,5 %. 
Efter en negativ i perioden 2009-2010 har der 
været en positiv og jævn vækst på 7,5 %. Hvis 
det tages udgangspunkt i udviklingen på 
Færøerne vil antallet være på 12.000 turister i 
2040. Væksten i Island i perioden 2003-2010 
var på cirka 5-6% i gennemsnit. Der var dog 
negativ vækst i perioden 2009-2010. Positiv 
vækst fra 2010 har i gennemsnit været 22,2%. 
Fra 2003 til 2017 var væksten omkring 15%. 
anslås væksten som udviklingen i Island bliver 
antallet af turister over 20.000 i 2040.

Scenarie 3: Regional/feeder lufthavn

I dette scenarie vil turiststrømmen til Grønland 
gå gennem Nuuk og Ilulissat og derfra flyve 
videre til Qaqortoq. Grundlaget for dette 
scenarie er den nuværende udvikling af 
turismen med Kangerlussaq som helårs 
atlantlufthavn for hele Grønland, hvor der er en 
forventning om øget vækst.

Mellem 70-80 % af turisterne i Grønland flyver 
gennem Kangerlussuaq. Fra 2003 er antallet af 
rejsende steget med ca. 2 % i gennemsnit. De 
sidste år har væksten dog været 4-9%.

Hvis der tages udgangspunkt i udviklingen i 
Kangerlussuaq og hele landet bliver antallet af 
turister på 6.500 i 2040.
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Forudsætninger for vurderingen

Scenarier valgt for analyse - fiskeri

Udvikling af fiskeri bygger på tal fra Grønlands statistik om indhandling af fisk og skaldyr

• Scenarie 1 – status quo: Prognosen bygger på historisk udvikling fra 1987 af indhandling af fisk og skaldyr i Grønland. Ud fra denne 
udvikling forudsættes der en vækst på 1,5% til 2035. I de sidste fem år har Sydgrønlands (Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq) andel været på  
omkring 4% af Grønlands totale indhandlede mængde af fisk og skaldyr. Det er forudsættes at denne mængde vil være konstant i perioden til 
2040.

• Scenarie 2: Der forudsættes en stigning i indhandling i Sydgrønland, hvis lufthavnen flyttes til Qaqortoq, hvilket giver mulighed for direkte fly til 
og fra stedet. Prognosen bygger på udviklingen fra 1987 på indhandling af fisk og skaldyr på Grønland. Ud fra denne udvikling forudsættes der 
en vækst på 1,5% til 2035. Det forudsættes at en større andel bliver fanget og produceret i Sydgrønland.

Kilde: Rapport for 5 scenarier vedr. Kangerlussuaq DK.

Mulighed af eksport af flytransporteret fisk

Sydgrønland er med sin placering tæt ved sydspidsen af Grønland tæt på gode fiskefelter i et stadigt ekspanderende fiskeri. Fiskeriet ud for 
Kommune Kujalleq, såvel på vestsiden som østsiden af kommunen, gennemgår i disse år en hastig udvikling, med nye arter og en større mængde 
fisk. En lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq vil være den nærmeste eksportlufthavn i forhold til såvel København, London som New England-
staterne.

Der bliver således mulighed for fiskeeksport med fly på grundlag af de islandske erfaringer på området:

Scenarie 1: Status quo

Ud fra et realistisk mål for mængden af flytransporteret fisk - i antal tons 
fra Sydgrønland i de kommende 10-15 år (status quo).

Scenarie 2: 

Ud fra et realistisk mål for mængden af fisk transporteret med fly - antal 
tons fra Sydgrønland i de næste 10-15 år baseret på erfaringerne fra 
andre udviklede fiskeriøkonomier i nordatlanten.
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Mulighed af eksport af flytransporteret fisk
Forudsætninger for vurderingen

Scenarie 1

På side 21 fremgår det, at mængden af indhandling i 2017 5.000 ton og 
ved status quo vil udvikling inden for industrien vokse årligt med 1,5%. 
Dette betyder at mængden af indhandling i 2035 vil være 6.600 ton. 
Baseret på gennemsnitspriser i 2017-2018 anslås værdien til 53 mio. kr. 
i slutningen af 2035. Baseret på gennemsnitspriser fra 2010 vil værdien 
være 45 mio. kr.

Scenarie 2

Baseret på historisk udvikling anslås det at mængden af indhandling af 
fisk kan ligge tæt på 10.000 ton i 2035. Baseret på gennemsnitspriser i 
2017-2018 anslås det at værdien af indhandling er på 79 mio. kr. i 
slutningen af 2035. Baseret på gennemsnitspriser fra 2010 vil værdien 
være 67 mio. kr.

Med øget produktion forudses vækst i antal jobs for industrien. Baseret 
på historisk vækst kan der anslås en stigning på 20% i quo

Mulighed af eksport af flytransporteret fisk

En samtale med et Islandsk firma inden for fiskeriindustrien i Grønland, ser positivt på muligheden for at eksportere deres produkter med fly hvis 
lufthavnen i Qaqortoq flyver direkte til Island eller andre udenlandske markeder. Dette giver mulighed for at sælge frisk fisk, der kan leveres hurtigt 
til markeder med stor efterspørgsel for disse produkter. Denne forandring samt opbygningen af infrastrukturen i området vil sikre stabil transport, 
hvilket kan skabe grundlaget for øget produktion i området – og dermed øget økonomisk vækst.

En lufthavnen i Qaqortoq vil også have behov for at der bliver investeret i understøttende infrastruktur for at fiskeindustrien hurtigst muligt kan 
transportere deres produkter til udenlandske markeder. Fiskefabrikker i nærheden af en udenrigslufthavn har gavnet fiskeindustrien i Island. 
Keflavik og København har et stærkt netværk, der kan åbne op for udenlandske markeder og kan derfor anvendes for feedertransport.

Prognose Prognose

* Gennemsnits månedsløn í fiskeri, fangst og landbrug var 20.499 kr. (2016) ifølge Grønlands Statistik 
** Prognose gjort uden hensyn til kvotesystem.
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Forudsætninger for vurderingen

Transportformer af frisk fisk
Resume af foredrag – Fragt af frisk fisk

På en konference for den Islandske fiskeriindustri i november 2017 holdt 
HB Grandis salgschef for frisk fisk et foredrag om forskellige 
transportmetoder af frisk fisk, og mulighederne og truslerne herfor. Her 
præsenterede han blandt andet:

— Udvikling af flytningsmetoder inden for frisk fisk har ændret sig 
meget fra 2000. Dengang var kun 5% af fragt af frisk fisk med skib. I 
2015 var dette tæt på halvdelen af transporten. Der skal dog ikke 
ses på de to metoder som konkurrenter, men hellere metoder til at 
øge mængden og værdien til eksport.

Kilde: http://www.fiskifrettir.is/frettir/stodug-aukning-i-utflutningi-ferskum-fiski-fra-2008/143297/
https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2017/11/Sindri.pdf

Udvikling af transportformer med frisk fisk

Med skib

Med fly

Eksporterede mængde 
friske fiskefileter og stykker

Kilde: https://sjavarutvegsradstefnan.is/wp-content/uploads/2017/11/Sindri.pdf

— I foredraget fremkom at eksport af frisk fisk til stadighed er 
begrænset til få markeder i forhold frossen fisk. Frossen fisk kan 
bedre imødekomme efterspørgslen hvor som helst i verdenen til en 
lavere pris.

— Der er vækst i mængden af frisk fisk der transporteres med 
passagerfly. I dag er der direkte fly til mange destinationer, enten 
hele året eller en del af året i Island. De ser en mulighed for flyve 
produktet til store centrale lufthavne som London og Amsterdam. 
Derfra sendes fisken med lastbiler til de relaterede markeder 
fremfor at flyve til mindre lufthavne tættere på kunden. Dette 
skyldes at det kan ske at infrastrukturen ikke er tilstrækkelig. Enten 
kan produktet ikke køles eller komme gennem tolden hurtigt nok, så 
besparelserne af tid ved flytransport spildes.

— Fragt med fly til USA er nu først og fremmest med passagerfly. 
Tidligere transporteres fisk som luftfragt.

— De største udfordringer på frisk fisk er at leverancerne leveres til 
tiden, da forsinkelser kan nedsætte produktets værdi markant. God 
kommunikation er nødvendig til at minimere risikoen ved dette.

— Med nye udviklinger på behandling af produktet øges produktets 
levetid hvilket positivt påvirker mulige transportmetoder.

Andre foredrag

— I andre foredrag var fragt af fisk stort set med containerskibe og kun 
en lille andel med luftfragt. 

http://www.fiskifrettir.is/frettir/stodug-aukning-i-utflutningi-ferskum-fiski-fra-2008/143297/
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Muligheder for luftfragt
Forudsætninger for vurderingen

Baggrund

Kommune Kujalleq har siden nedlæggelsen af helårsforbindelsen 
mellem København og Narsarsuaq primært været afhængig af luftfragt 
over lufthavnen i Kangerlussuaq. Derudover har det seneste 
servicekontraktoplæg, med fragttransport fra Narsarsuaq til byerne med 
Disko Line besværliggjort situationen med forsinkelser til besvær for 
erhvervsliv og almindelige borgere. 

I Grønland er der mulighed for at indlevere eller få udleveret fragt :

— I selve lufthavnen på kysten, I fragtterminaler placeret (Nuuk –
Ilulissat – Kangerlussuaq) og hos Pilersuisoq I bygderne.

Transporttid

Transporttid

Hvis der er direkte fly til Qaqortoq, vil transporttid på strækningerne 
Kangerlussuaq-Narsarsuaq og Narsarsuaq-Qaqortoq nedbringes. Man 
sparer flyvetid på 125 minutter samt omkostninger ved transport 
gennem de to lufthavne.

Transporttid på strækningen Qaqortoq-Narsaq er anslået 10 min. og 30 
min. på strækningen Qaqortoq-Nanortalik og derved spares der totalt 
115-120 min i fly tid.

Kortere rejsetid og færre mellemlandinger burde have positive 
indvirkninger i form af lavere omkostninger, kortere flytningstider og 
øget kvalitet på sensitive produkter. Derudover vil det påvirke 
erhvervslivet positivt med kortere tid fra bestilling af varer og 
reservedele leverance. Som nævnt tidligere kan forsinkelser af levering 
haft negativ påvirkning på værdien af produkter.

Forsinkelser af levering af produkter kan have en negativ indflydelse på 
samfund. Alle faktorer der bidrager til en hurtigere levering af varer til og 
fra områder har en positiv påvirkning på området.

** Baseret på flytider den 20. september 2018 fra AirGreenland og Air Iceland Connect.

Afgang Ankomst Planlagt ankomst Tid

Reykjavík Narsarsuaq 13:45 PM 2,5 time

København Kangerlussuaq 9:30 PM 4,5 time

Kangerlussuaq Narsarsuaq 12:15 PM 105 min.

Narsarsuaq Qaqortoq 11:35 AM og 1:35 PM 20 min.

Narsarsuaq Nanortalik 9:15 PM og 4:55 PM 45 min.

Narsarsuaq Narsaq 1:20 PM (næste dag) 20 min.

* Kvaliteten af informationer om luftfragt var ikke tilstrækkelig for at inkludere den i den samfunds økonomiske analyse.
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Attraktioner

Kommunen har store attraktioner i form af helt særlige naturområder 
som de varme kilder ved Uunartoq, Tasermiutfjorden, gletsjerne i 
Bredefjord og området ved Prins Christians Sund. Mulighederne for 
turismeoplevelser spænder vidt fra klatring i verdensklasse i Tasermiut, 
til havkajak på fjordene og lystfiskeri i ørredelvene i kommunen. Dertil 
kommer mulighed for ferie på fåreholderstederne og gode muligheder 
for vandreturisme.

Også området ved Alluitsoq/Lichtenau er af særlig national værdi i 
forhold til turismeudvikling – med hele kulturhistorien om Herrnhutter 
missionen og de historiske bygninger på stedet.

Unesco ”Kujataa”

Sydgrønland opnåede i 2017 status som verdensarv, da Kujataa blev 
etableret som verdensarvsområde af UNESCO. Området bærer vidne 
til historikken af nordiske landmænd og jægere der kom fra Island i det 
10. århundred og Inuit samfund opbygget omkring landbrug, der 
udviklede sig fra slutningen af 18. tallet. På trods af forskellen mellem 
de to kulturer, byggede de det kulturelle landskab baseret på landbrug, 
græsning og jagt af havpattedyr. Området repræsenterer den ældste 
introduktion af landbrug i det arktiske område og udvidelse af nordiske 
bosættelse uden for Europa.

Aerotropolis

Kommune Kujalleq attraktioner

© Niels Christian Clemmensen / Christian K. Madsen 
Kilde: https://whc.unesco.org/en/list/1536/gallery/ 

Kilde: https://whc.unesco.org/en/list/1536. Kommune Kujallaq – Turismestrategi DK.

https://whc.unesco.org/en/list/1536
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Lufthavnes økonomiske betydning

Lufthavne har en økonomisk betydning som strækker langt fra selve 
lufthavnen. Direkte fly giver muligheder for at promovere produkter på 
nye markeder. Virksomheder har større mulighed for at sende 
medarbejdere på tjenesterejser.

I Island har der været fokuseret på det økonomiske bidrag fra turister 
når de besøger landet. Mange turister mellemlander som del af en rejse 
til andre destinationer. Der er flere turister af denne art end rejsende 
direkte til Island. Der har været en vækst og opbygning i virksomheder, 
der servicerer lufthavnen i Keflavik og flyselskaber med ruter til Island. 
Der flyver 12 flyselskaber til Island hele året rundt og i sommerperioden 
2018 var der 28 der fløj til 98 destinationer.

Flytransport af fisk flyves primært med passagerfly. Her er det vitalt for 
industrien at det er nemt og hurtigt at levere produktet til sine 
udenlandske markeder. Denne type transport er blandt andet øget på 
grund af større flyvemaskiner og øget antal destinationer der er fløjet til 
på helårsbasis.

Det er estimeret at en stigning i flyforbindelser på 10 % giver en stigning 
i landets BNP på 0,5 %. I en rapport fra ACI Europe, der er en 
organisation for over 500 europæiske lufthavne, viser blandt andet at 
12,5 mio. jobs var relateret til operationer ved lufthavne i Europa og 
påvirkede 4% af kontinentets BNP.

Aerotropolis – sammenspil mellem byer, lufthavne og handel

Aerotropolis er et samlet overblik på lufthavnsområdet og service som 
opbygges deromkring. Hele området er opbygget således at 
infrastruktur, landudnyttelse og økonomisk opbygning er placeret rundt 
om lufthavnen der hermed bliver det centrale punkt.

Ideologien bygger på et behov for hurtigere transport og bedre 
forbindelse med omverdenen. Disse forbindelser gør firmaer og 
området er konkurrencedygtige på verdensplan, da transporttid og 
kompleksitet mindskes. Solide flyforbindelser skaber forudsætninger for 
en mangfoldig opbygning af bl.a. hotel, butikker, kontorer og services til 
flyselskaber. Den største værdi ved ideologien Aerotropolis er 
udnyttelsen af lufthavnen og flyforbindelser for opbygning af værdifuld 
drift i området. Der søger arbejdskraft med højere uddannelsesniveau 
og højere løn i mere værdifulde jobs. Denne opbygning giver en 
samfundsøkonomisk gevinst bl.a. med forhøjet brug af handel og 
service til gavn for samfundet.

Aerotropolis

Lufthavnes økonomiske betydning

Kilde: Suðurnes 2040 - Sviðsmyndir um mögulega þróun atvinnulífs á Suðurnesjum árið 2040 Kilde (billed): : Dr. John D. Kasarda
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Sammenspil forskellige faktorer gør det muligt at støtte ved opbyggelsen af samfundets udvikling

Sammenspil af faktorer

1. Infrastruktur

2. Arbejdsmarked

Dæmi um 
lykilþætti sem 
velta þarf upp

5. Politik

7. Fiskeri

3. Stabil transport

4. Miljø

6. Turisme

8. Minedrift

9.   Videnskab
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For at sikre vækst og 
samfundsudvikling i 

Kommune Kujalleq eller 
Grønland må man indregne 
mange forskellige faktorer. 

Sammenhængen mellem alle 
faktorerne påvirker målet: at 

øge antal rejsende til 
Grønland. Konstruktion af en 
lufthavn med stabil transport 

er nødvendig for opbygningen 
af Sydgrønlands turistindustri 
og økonomi. Alle faktorer må 

bidrage for at sikre en 
bæredygtig industri og 

samfund på længere sigt.

Aerotropolis

Kilde: KPMGs analyse
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Business
outcomes

Direkt

Direkte, indirekte og afledte effekter
Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

1 Direkt

2 Indirekt

3 Induceret

4 Katalytisk

De aktiviteter der nødvendige for at levere et produkt. Operation 
af et flyselskab og lufthavne (Teknisk support og handling, 
catering, tankning, security og rengøring); kommerciele 
aktiviteter (butikker, restauranter, udlejning af køretøjer, 
parking); landtransport og cargo. 

Underleverandører (produkter og service) til direkte aktiviteter 
inden for regionen. Det inkluderer; leverandører af mad for in-
flight catering, olierafferneringsaktiviteter for fuel til fly, revisorer 
og advokater til flyselskaber, rejsebureauer og flere..

Påvirkninger på grund af indkomst genereret ved direkte og 
indirekte effekter specielt ved personligt forbrug (dvs 
medarbejderes forbrug i 1 og 2). For eksempel, en medarbejder 
hos et flyselskab kunne bruge sin indkomst på dagligvarer, 
restauranter, vuggestuer, tandlæger, renovationer og andre 
lignende udgifter, som generere arbejde inden for andre 
industrier. 

Omhandler måden lufthavne faciliterer forretningen af andre 
industrier i økonomien, gennem kategorier som:

a) Påvirkning af placering (firmaer og arbejdskraft) f.eks. 
investeringer.

b) Turisme og handel - (f.eks. eksportmarkeder)

c) Produktivitet. Flytransport giver bedre adgang til nye 
markeder som derimod åbner døren for firmaer til at opnå 
bedre economies of scale. Hertil giver det også mulighed 
for at ansætte flere faglærte medarbejdere.

Kilde: ACI Europe – Economic Impact of European Airports
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Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

Antagelser
Indirekt og afledte jobs, indkomst og BNP

ACIs rapport handler også om indirekte, inducerede og katalytiske 
effekter på grund af direkte jobs ved en lufthavn. Baseret på disse jobs 
kan indkomst anslås og effekten måles på BNP. I tabellen nedenfor kan 
summering af europæiske lufthavne bidrag af jobs, indkomst og BNP.

Turister, valuta og overnatninger

I udregninger der er baseret på tal fra ACIs rapport er der taget højde 
for realiserede tal fra Island og Færøerne, ved udvikling af antal turister, 
forbrug og overnatninger til at give et mere realistisk billede.

Alle disse antagelser er brugt for at anslå effekten af udvikling af 
turisme og økonomien I Sydgrønland.

Antagelser

Rapporten bygger på konklusioner på rapporter fra ACI Europe om 
Economic Impact of European Airport, Local Economy Impacts: 

Direkte jobs

Rapport fra ACI Europe fra 2015 fremhæver effekten af øget antal 
turister på antal nye direkte jobs ved lufthavne. Resultaterne af 
undersøgelsen om direkte jobs kan ses i tabellen herunder.

Antal passagere Andel

Mindre end 1 million 
passager

Hver 1.000 passager skaber 1,2 
jobs

Mellem 1 – 10 millioner 
passagere

Hver 1.000 passager skaber 0,95 
jobs

Mere end 10 millioner 
passagere

Hver 1.000 passager skaber 0,85 
jobs

Effekter Jobs Indkomst
(bn.EUR)

GNP 
(bn.EUR)

Direkt 1.696.200 68,5 101,6

Indirek 1.353.100 39,9 69,7

Induceret 1.401.100 38,4 76,4

Katalytisk 7.893.500 209,5 426,7

Totalt 12.343.900 356,4 674,5

Kilde: ACI Europe – Economic Impact of European Airports Kilde: Airport Commission – Local Economy Impacts: Assessment



39© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

Påvirkning af scenarier
Økonomisk effekt og øget antal jobs

Baseret på scenarierne på side 27 og antagelserne på side 38 er her anslås påvirkning på direkte jobs, beskæftigelse, omsætning (mio.kr), anslået 
BNP (mio.kr.) og valutaoverslag (mio.kr.). Denne analyse tager udgangspunkt i at lufthavnene er operationelle med start i 2023.

Alle tal er baseret på nuværende status af lufthavnen i Narsarsuaq i slutningen af 2017. Det betyder at positive tal er stigning og negative tal er 
reduktioner fra nuværende antal jobs, omsætning og effekt på BNP.

Scenarie 1: Status quo

Baseret på nuværende udvikling, vil der 
være fortsat fald i antal passagerer. Dette 
påvirker jobs, omsætning og BNP.

Her er samme multiplikatoreffekter brugt for 
negativ udvikling lige som til positiv 
udvikling.

Det anslås at antal jobs vil falde med 10 
som påvirker området negativt. Det indgår 
ikke i analysen om disse personer fraflytter 
fra området eller bliver og får økonomisk 
støtte.

Scenarie 2: Nordatlantisk lufthavn

Det kan antages at ved lignende vækst som Island 
og Færøerne har den største effekt.

Det anslås at 11-23 nye direkte jobs skabes og 80-
165 afledte jobs skabes yderligere og dette øger 
omsætningen og påvirker BNP positivt om 32,7-
67,2 mio.kr i 2040.

Scenarie 3: Regional/feeder lufthavn

Ved anlæggelse af en regional lufthavnen 
anslås der en moderat vækst, hvis der ikke 
tages forhold til effekter som side 27 
fremhæver.

Det indikerer at der bliver en jævn vækst af 
turister hvilket har positiv effekt på 
omsætning og arbejde i området.

Analysen anslår at der skabes yderligere tre 
jobs og 18 jobs totalt for området. Der 
anslås en stigning på 7,5 mio.kr. for 
Grønlands BNP i 2040.

Kilde: ACI Europe – Economic Impact of European Airports, Airport Commission – Local Economy Impacts: Assessment
Kilde: KPMGs analyse, oplysinger om udvikling af scenarierne til 2040 findes i appendiks.

Scenarie 1: Status qou

Beregnet effekt i år 2040
Direkte job -1
Samlede arbejde -10
Omsætning (mio.kr.) -2,2
BNP (mio.kr.) -4,1
Valutakursoverslag (mio.kr.) -5,1

Scenarie 2: Nordatlantisk lufthavn

Beregnet effekt i år 2040 2A 2B
Direkte job 11 23
Samlede arbejde 80 165
Omsætning (mio.kr.) 17,3 35,5
BNP (mio.kr.) 32,7 67,2
Valutakursoverslag (mio.kr.) 40,5 82,4

Scenarie 3: Regional/ feeder lufthavn

Beregnet effekt i år 2040
Direkte job 3
Samlede arbejde 18
Omsætning (mio.kr.) 4,0
BNP (mio.kr.) 7,5
Valutakursoverslag (mio.kr.) 9,3

Beløb i mio.kr.
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Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling - Sammendrag Scenarie 

Beregnet effekt i år 2040
Scenarie 

1
Scenarie 

2A
Scenarie 

2B
Scenarie 

3
Direkte job -1 11 23 3

Samlede arbejde -10 80 165 18

Omsætning (m DKK, NPV) -13 58 136 8

BNP  (m DKK, NPV) -25 109 258 15

Valutakursoverslag (m DKK, NPV) -31 135 319 19

1.830 m 
bane i 

Narsarsuaq

1.830 m 
bane i 

Narsarsuaq

799 bane i 
Narsarsuaq

Heliport i 
Narsarsuaq

-31 -174 -28 47

S1 -25 -56,4

S2
A 109 -69,8 76,2 151,2

S2
B 258 78,8 224,8 299,8

S3 15 -158,6 -12,6 62,4

Samlet økonomisk NPV resultat
1.500 m bane í Qaqortoq
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Resultat for Narsarsuaq og Qaqortoq*

Foreløbige konklusioner – Narsarsuaq i en fremtidig lufthavnsstruktur.

Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

Sammendrag
Scenarier økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

Sammandrag

Sammandrag for resultat for Narsarsuaq og Qaqortoq* og Scenarier 
økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling – se næste side.

*Kilde: Afdelingschef for Infrastrukturafdelingen Departementet for Boliger og Infrastruktur. Tre scenarier for 
Narsarsuaq Lufthavn. Flere oplysinger om scenarierne findes i appendiks.

Reinvesteringsbehovet 
 over 25 år for 
Narsarsuaq 

114 58 17

Samlet økonomisk og 
reinvesteringsbehovet -288 -86 30

Scenarie 0 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

1.830 m bane 
i Narsarsuaq

1.830 m bane 
i Narsarsuaq

799 bane i 
Narsarsuaq

Heliport i 
Narsarsuaq

NPV for ny lufthavn i 
Qaqortoq (inv. og drift) 0 -545 -545 -545

NPV for Narsarsuaq 
(investering og drift) -31 -277 -131 -56

NPV for investering og 
drift i alt for Qaqortoq 
og Narsarsuaq

-31 -822 -676 -601

NPV vedr. sparede 
subsider til servicekt. 0 252 252 252

NPV for sparede 
rejsekost. og rejsetid 0 396 396 396

Samlet økonomisk NPV 
resultat -31 -174 -28 47

1.500 m bane í Qaqortoq

Kilde: KPMGs analyse

Beløb i mio.kr.

Beløb i mio.kr.
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Sammandrag

Foreløbige konklusioner – Narsarsuaq i en fremtidig lufthavnsstruktur. 
Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling er beregnet til 
nutidsværdi i perioden frem til 2040 med årlig diskonteringsrente på 5%.

I ovenstående tabel er virkningen af disse to scenarier sat sammen 
baseret på samlet økonomisk NPV resultat og indvirkningen på 
potentialet for øget turisme som et bidrag til BNP.

Kombinerer vi scenarierne med ”what if” estimaterne ses det at en 1500 
meter bane i Qaqortoq og Heliport i Narsarsuaq har den størst samlede 
positive effekt for Kommune Kujalleq.

Påvirkning af årlige effekter på beskæftigelse, omsætning og BNP 
findes i appendiks.

Økonomisk indvirkning og befolkningsudvikling

Konklusion
Konsekvenser af ny lufthavn i Qaqortoq 

Baseret på omkostningsanalyse og investering versus besparelser i 
rejsetid og servicekontrakt kan det ses at værdien mellem de enkelte 
scenarier ligger mellem -174 mio.kr. til +47 mio. kr.

Forskellen mellem Narsarsuaq og Qaqortoq er 78 mio. kr. i nutidsværdi 
(fra -31 til +47 mio.kr). 

— Heri er indregnet investering i lufthavne, drift, besparelser på 
servicekontrakter samt sparede rejseomkostninger og rejsetid.

— Andre afledte effekter er ikke indregnet, hvilket gør estimatet 
konservativt.

Ifølge Rambølls rapport ”5 scenarier vedrørende Kangerlussuaq 
lufthavns fremtid” er forskellen 5,1 mio.kr. i lønomkostninger mellem 
scenarie 3 og 4 ved internationalt fly*.

KPMG analyse

KPMG´s analyse indeholder ”what if" scenarier for potentielle antal 
turister med ændringer i placeringen af lufthavnen og dens rolle.

Baseret på analysen kan det forventes at 23 nye fuldtidsstillinger bliver 
oprettet umiddelbart efter etableringen af lufthavnen og i år 2040 i alt 
165 direkte & indirekte stillinger.

Kigger vi på data fra andre europæiske lufthavne indsamlet i slutningen 
af 2016 vedr. fuldtidssstillinger i lufthavnen og indkomst beregnet ud fra 
disse, viser ”what if" scenarier anslået indtægt (NPV) op til 136 mio.kr., 
anslået øget BNP i Grønland op til 258 mio.kr, slutteligt anslås der en 
øget indtægt fra turisme på op til 319 mio.kr.

— I analysen er der ikke taget hensyn til andre effekter, f.eks mulig 
reduktion af arbejdsløshed, virkningen af potentielle stigninger i 
fiskeri eller minedrift eller fornødent infrastruktur. *Ifølge Rambølls rapport ”5 scenarier vedrørende Kangerlussuaq lufthavns fremtid” forskellen i lønomkostninger 

mellem scenarie 3 og 4 ved internationalt fly inkluderet.

* * *

* * *

Kilde: KPMGs analyse

Beløb i mio.kr.
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Overslag over stigning i turismen og passagertal: 

Der er således behov for at få undersøgt mulighederne for en større 
turiststrøm ved anlæggelsen af en lufthavn ud fra:

— et realistisk mål for antallet af turister og rejser til Sydgrønland i de 
kommende 10-15 år, med baggrund i erfaringerne fra andre 
udviklede turistdestinationer med lignende rammevilkår, for dermed 
at få et realistisk overslag på et forventet økonomisk grundlag for 
lufthavnens drift,

— et realistisk bud på udviklingen i antallet af turister og rejser til 
Sydgrønland i de kommende 10-15 år, med baggrund i status quo, 
i.e. ingen lufthavnsanlæggelse mellem Qaqortoq og Narsaq,

— et realistisk bud på udviklingen i antallet af turister og rejser til 
Sydgrønland i de kommende 10-15 år, med baggrund i at være blot 
en regional lufthavn / feederlufthavn for en anden grønlandsk 
lufthavn,

Mulighederne for at indgå i en atlanttrafikstruktur:

Der således behov for en konfirmering af mulighederne for beflyvning af 
en minimum 1500 meter landingsbane med: 

— Dash 8 q400 samt ATR 72 fly, med mulighed for at beflyve ruten
Qaqortoq – Reykjavik (Keflavik) på helårsbasis, 

— AVRO RJ85 samt AVRO RJ100, med mulighed for at beflyve
Qaqortoq – København, samt N-Europa/østlige N-Amerika, med
forventet fuel stop i Reykjavik/St. John’s (Newfoundland) på 
sommerbasis (maj-september), 

— Bombardier CS100 samt Embrear E190-E2, med mulighed for 
direkte at beflyve Qaqortoq – København, samt andre destinationer 
i N-Europa og østlige N-Amerika på sommerbasis (maj-september).

Appendiks

Oplæg om udarbejdelse (spørgsmål)
Mulighederne for eksport og import: 

Der er således behov for at få undersøgt mulighederne for fiskeeksport 
med fly, således særligt med baggrund i islandske erfaringer på 
området

— Ud fra et realistisk mål for mængden af flytransporteret fisk - antal 
tons fra Sydgrønland i de kommende 10-15 år, med baggrund i 
erfaringerne fra andre udviklede fiskeriøkonomier i N-Atlanten, for 
dermed at få et realistisk overslag på et forventet økonomisk 
grundlag for lufthavnens drift, 

— Ud fra et realistisk mål for mængden af flytransporteret fisk - i antal 
tons fra Sydgrønland i de kommende 10-15 år, med baggrund i 
status quo. 

Luftfragt

Der er således behov for at få undersøgt mulighederne for direkte fragt 
fra København og Reykjavik/Keflavik, primært med omlastning i 
Keflavik samt med tanke på direkte transport fra f.eks. København, hvor 
flg. undersøges: 

— Hvad er den nuværende transporttid for luftfragt? 
— Og hvad kan transporttiden sandsynligvis kunne reduceres til for 

luftfragt til hhv. Qaqortoq som hhv, Narsaq og Nanortalik? 
— Hvad vil en hurtigere og mere direkte fragtforbindelse betyde for 

muligheden for import af hhv. fordærvelige varer samt vigtige 
reservedele, om muligt med et økonomisk overslag? 

— Hvad vil konsekvensen være for erhvervsliv og institutioner være, 
med baggrund i en fremtidig status quo, i.e. fortsat fragt over 
Kangerlussuaq/Narsarsuaq med videreforbindelse med helikopter 
og/eller både til Qaqortoq/Narsaq og Nanortalik? 



44© 2018 KPMG ehf. an Icelandic limited liability company and member firm of the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), A Swiss entity. All rights reserved

Forudsætninger i tre scenarier

Appendiks

Forudsætninger i tre scenarier

Scenarie 1: Scenarie 2: Scenarie 3:
Narsarsuaq Lufthavn er 
ikke længere hublufthavn 
for regionaltrafik i 
Sydgrønland. Denne 
overføres til en ny 
lufthavn i Qaqortoq.

Narsarsuaq Lufthavn 
bevares med reduceret 

banelængde og 
faciliteter til lokaltrafik 
mellem Qaqortoq og 

Narsarsuaq.

Narsarsuaq Lufthavn 
nedgraderes til heliport 

til beflyvning fra den nye 
lufthavn i Qaqortoq.

Narsarsuaq Lufthavn 
bevares med alle 
nuværende faciliteter og 
anlæg, dog ikke hotellet. 

Antal ansatte reduceres 
væsentligt.

Antal ansatte reduceres 
væsentligt.

Antal ansatte tilpasses 
den reducerede 
trafikmængde. 

1830 X 45 meter bane.
799 x 30 meter bane 

etableret inden for den 
eksisterende bane.

Heliport med en 
diameter på 30 meter 
etableret indenfor den 
eksisterende forplads.

*Kilde: Afdelingschef for Infrastrukturafdelingen Departementet for Boliger og Infrastruktur. Tre scenarier for 
Narsarsuaq Lufthavn. 
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Appendiks

Påvirkning af scenarier - turisme
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