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Sag nr. Emne Bilag. nr. 001 

INFO-01 Information om risiko for fjeldskred i Karrat 

Fjorden. 

Journal nr.  

 

Resumé: 

 

På baggrund af nye fremkomne oplysninger blev kommunalbestyrelsen af Selvstyret informeret om risikoen 

for fjeldskred i Karrat Fjorden. 

 

Sagsfremstilling: 

 

En ny tsunamimodellering viser, hvad der vil ske, hvis det største ustabile oråde KarratFjorden falder i havet 

på engang. Det kan udløse tsunami som giver op til 5 meter høje bølger i Niaqornat, Qaarsut og 

Uummannaq.  

 

Det største ustabile fjeldområde i Karratfjorden er ca. 10 gange større end det fjeldområde, der udløste 

tsunamien, som ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit i 2017. 

Asiaq har i samarbejde med tsunami-eksperten Patrick J. Lynett udarbejdet tsunamimodelleringen og 

opskylskortene, baseret på den seneste viden fra GEUS.  

Modelleringen viser, at tsunamien ved det værste tænkelig scenarie vil være ca: 

 

- 28, 4 meter høj i Nuugaatsiaq 

- 8,7 meter høj i Illorsorsuit 

- 3,8 meter høj i Niaqornat 

- 4,8 meter høj i Qaarsut  

- 4 meter høj i Uummannaq  

  

Løsningsforslag – Faglige vurdering 

Myndighederne skal minde borgerne i området om, at hvis havet pludselig trækker sig tilbage eller 

vandstanden pludselig stiger til et godt stykke over normalt niveau, skal man straks søge væk fra havet og 

mod højere områder. 

 

Beredskabskommissionens anbefalinger 

Beredskabskommissionen har drøftet de nye oplysninger og er kommer med en række anbefalinger for 

Qaarsut, Niaqornat og Uummannaq, som Naalakkersuisut har besluttet at følge. 

 

Beredskabskommissionen anbefaler: 

 

- At de nye informationer deles med offentligheden. 

- At det kontrolleres, at sirenerne i de berørte områder fungerer. 

- At Avannaata Kommunia skal sikre, at deres beredskabsplan tager højde for tsunamirisikoen. 

- At borgerne mindes om de typiske tegn på, at tsunami kan være på vej (at havet trækker sig tilbage). 

- At det ud fra et forsigtighedsprincip overvejes at etablere midlertidig vagtordning, indtil de mere 

detaljerede tsunamimodelleringer modtages til marts 2021. 

 

Beredskabskommissionen har vurderet, at en vagtordning på nuværende tidspunkt ikke er nødvendig i 

Uummannaq. 

 

Det videre forløb 

Resultaterne er på nuværende tidspunkt usikre. GEUS er sammen med norske eksperter ved at lave 

detaljerede beregninger og undersøgelser. Disse resultater forventes at være klar i løbet af marts 2021. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Vagtordningen i Niaqornat Qaarsut blive ekstraordinær udgift, omfanget bliver beregnet af brandvæsenet og 

vil på senere tidspunkt blive fremlagt for økonomiudvalget. 

 

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter 

 

 Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og 

eksplosionsforebyggende foranstaltninger 

 

Sagsbehandling: 

 

Kommunalbestyrelsen 

 

Indstilling: 

 

Sekretariatet indstiller til kommunalbestyrelsen vedrørende information af medlemmer om oplysninger at: 

 

Informationen tages til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Bilag 001-01: Fjeldskredspotentiale ved Karrat 3 og tilknyttede opskylskort ved Illorsuit 

Bilag 001-02: Fjeldskredspotentiale ved Karrat 3 og tilknyttede opskylskort for Niaqornat, Qaarsut og 

Uummannaq 

Bilag 001-03: Nye oplysninger om tsunamirisiko ved Niaqornat, Qaarsut og Uummannaq 

Bilag 001-04: Opskylskort Illorsuit - Karrat 3 

Bilag 001-05: Opskylskort Niaqornat - Karrat 3 

Bilag 001-06: Opskylskort Qaarsut - Karrat 3 

Bilag 001-07: Opskylskort Uummannaq - Karrat 3 

Bilag 001-08: Beredskabskommissionensmøde 
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