Havneudvidelse i Grønland
Etablering af ny kajfront i Sisimiut

Per Aarsleff Grønland ApS har i konsortium med
Permagreen Grønland A/S udvidet havnen i Sisimiut. Udvidelsen skal efter flere års ventetid og
trængsel i havnen blandt andet sikre, at større
trawlere og krydstogtskibe ikke fravælger den
vestgrønlandske havn i fremtiden.

Ud over etableringen af den nye kajfront bestod
vores arbejde også af bortsprængning af cirka
50.000 kubikmeter fjeld bag ved den nye del af havnen. Sprængstenene blev knust og brugt som fyld
til kajen.

Udfordringer
Ny kajfront
Havneudvidelsen omfattede etablering af 176 meter
spunskant, der har givet havnen to nye kajlængder på 90 og 30 meter. Vanddybden er uddybet til
henholdsvis 12,2 og 10,2 meter, så selv de større
skibe kan komme helt ind til kajen.
Kajfronten etablerede vi af stålspuns, udført på
vanddybder på ned til kote -12,25 meter. Fordi den
grønlandske undergrund hovedsageligt består af
klipper, fastgjorde vi spunsvæggene i en sprængt
rende i klippegrunden.

Udvidelsen af havnen i Sisimiut var grundet klimaet i Grønland en udfordring. Derudover var det
ikke muligt at fremskaffe alle nødvendige materialer lokalt. Vi måtte derfor selv skaffe både materiale og udstyr til Grønland samtidigt med, at vi som
totalentreprenør designede byggeriet sideløbende
med udførelsen.
Vi overholdt tidsplanen, og havnen blev indviet
den 20. juni 2013.
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• 176 m kajfront af stålspuns
• 10.000 m2 belægningsarbejder
• 30.000 m3 fyldmateriale bag
kajfront
• 50.000 m3 udsprængning af
fjeld
• 10 stk. pullerter
• Søopmåling til kortlægning
af typen af løse sedimenter
i spunslinjen og i havnebassinet på et område på 120 ×
40 m.
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