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Uffe Gross

Fra: Finn Ellehave Petterson [fipe@sisimiut.gl]
Sendt: 9. april 2008 22:05
Til: Hermann Berthelsen; Paneeraq Olsen; Laust Løgstrup; Mads Borg; Nuka Kristiansen; 

sisimiut@kitaa-arkitekter.gl; Jørn Hansen
Cc: Uffe Gross
Emne: Præsentation af 3D-model og Byplankoncepter - Yamil Hasbun og Uffe Gross
Vedhæftede filer: 01 Akia_3D.jpg; 02 View_from_Sisimiut.jpg; 03 View_from_16fl_in_A27.jpg; 04 

View_from_A20_towards_Sisimiut.jpg; 05 Small3.jpg

Borgmester Hermann Berthelsen 
Kommunaldirektør Paneeraq Olsen 
Projekt- og Udviklingschef Laust Løgstrup 
Teknik- og Miljøchef Mads Borg 
Arkitekt Nuka Kristiansen, Sanati A/S 
Akademiingeniør Jørn Hansen, Rambøll Sisimiut 
Arkitekt Erik Grundtvig, Kitaa Arkitekter Sisimiut 
 
Hej alle, 
 
Som aftalt mundtligt / telefonisk sender jeg hermed en mail om Yamil og Uffes Akia-præsentation 
 
i KB-salen torsdag den 10. april kl 14.00-16.00 
 
Yamil og Uffe kommer fra Aalborg Universitet, Arkitektur og Design. 
De er kandidatstuderende i ”Urban Design”, og har valgt Sisimiut og Akia til deres eksamensprojekt. 
 
Præsentationen vil bestå af to dele: 
1) En 3D-model af Akia (den første trediedel af Akia), udviklet som en ”værktøjskasse-model”, hvor man på en enkel 
måde kan ændre i modellen. For eksempel kan man nemt ændre på bygningstyper (enfamiliehuse, kæde-rækkehuse, 
etageboligblokke, punkthuse, …), deres størrelse og etageantal, tagformer, farver og udseende. Det er også muligt at 
ændre på antallet af bygninger og deres placering i terrænet. Man kan selvfølgelig ’vende og dreje’ modellen og betragte 
den fra ønskede vinkler, og man kan ’bevæge sig rundt’ i de kommende gadebilleder og byrum. Modellens primære sigte 
er at være både et ”visualiserings-værktøj” og især et ”diskussions-værktøj”. 
2) Nogle bud på koncepter / principper for design af byrummet i de 3 sammenhængende centerområder omkring den lille 
naturhavn Qasusersarfinnguanik. 
 
Første halvleg bliver en præsentation af modellen, som i øvrigt tager udgangspunkt i det eksisterende plangrundlag for 
områderne. Modellens mange muligheder og enkle brug vil blive demonstreret. Se et par eksempler i de vedhæftede filer 
(nr. 01-04). Herefter vil der blive mulighed for spørgsmål og kommentarer, samt bud på andre anvendelsesmuligheder. 
 
Anden halvleg bliver en præsentation af nogle koncepter / principper for design af byrummet i de 3 centerområder 
omkring Qasusersarfinnguanik. Når Yamil og Uffe har præsenteret deres koncepter, bedes deltagerne komme med 
kommentarer og ideer i en diskussion af disse koncepter, og efterfølgende kan udvalgte ideer/input, deltagerne bliver 
enige om så umiddelbart afprøves ’live’ i modellen. 
Yamil og Uffe vil efterfølgende i Danmark arbejde videre med ”Urban Design” af de 3 centerområder ved hjælp af 
modellen. 
 
Det bedes bemærket, at modellen / værktøjet er under udvikling, og at Yamil og Uffe skal aflevere deres eksamensprojekt 
til sommer. Der er altså mulighed for både at begejstres over modellen / værktøjet (som kan bruges i Sisimiut Kommunes 
fortsatte udvikling af området) og for at komme med konstruktive kommentarer – faglige/administrative/politiske og om 
grønlandsk kultur, byggeskik & klima, særlige forhold m.v. –  som Yamil og Uffe kan bruge i deres videre arbejde med 
eksamensprojektet. 
 
NB: Deltagerantallet er med vilje begrænset, således at vi forhåbentlig kan få en god diskussion. 
 
Vel mødt i KB-salen torsdag den 10. april kl 14.00-16.00 
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Med venlig hilsen 
//Finn 
 
Finn Ellehave Petterson 
Sektionsleder Planlægningsafdelingen 
Byplanlægger, civ.ing. 
 
Sisimiut Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Postboks 1014 
3911 Sisimiut 
 
Oqarasuaat/Telefon +299 86 40 77 
Fax +299 86 53 23 
Oqarasuaat/Telefon (Toqqaannartoq/direkte) +299 86 74 76 
Fax (Toqqaannartoq/direkte) +299 86 34 23 
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