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Bakgrunn for oppgaven 

Denne visualiseringen er basert på et prosjekt i kurset “Stadsrom för barn 
och unga LK0155”. (Utveksling i Sverige)

Stedet er en bakgård i Luthagsesplanaden i Uppsala, Sverige. 
Problemstillingen var: Hvordan tilrettelegge for barn, samt samhold
mellom beboerne i bygården, ved hjelp av
stadsodling (dyrking)  og grønne omgivelser?

Fra enkel konseptplan Til visualisering i 3d

SketchUp

Lumion





Dyrkningsbed



Lekearealer





Final Project LAD 302
- Martha Andrea Lund

Høst 2013

I dette kurset har jeg blant annet 
fått en innføring i hvordan man 
bruker Lumion og InfraWorks. 
I dette sluttprosjektet har 
jeg valgt å i hovedsak bruke 
InfraWorks som arbeids- og 
presentasjonsprogram. 
Jeg har kombinert dette 
LAD-kurset med LAA350. 
Derfor har jeg brukt 
Kjelsrud i Groruddalen som 
prosjektområde. Der skal jeg 
fortette med boliger og næreing.



Det er eneste materiale jeg hadde å jobbe ut i fra var et dwg.-kart av 
Groruddalen.



Jeg bearbeidet dwg.-filen, og brukte en god stund på å finne ut hvordan 
bebyggelsen på området skulle være. Det er i hovedsak bolig og næring det skal 
fortettes med. 



Jeg importerte kotene inn i SketchUp.



Deretter brukte jeg Sandbox tool og fikk ett terreng. Området er relativt flatt, 
utenom der elven ligger. Terrenget langs elven er bratt på den ene siden, mens 
den er flatere på den andre. Dette er viktig å tenke over når man skal lage 
tursti langs elven. 



Så tok jeg bygningslaget inn i SketchUp fra AutoCAD. Disse bygningene trakk 
jeg opp i den riktige høyden. 



Etter at byggene ble dratt opp i 3D, la jeg dem på terrenget. Jeg la også inn 
laget med “vann” fra AutoCAD, slik at vannet ble markert.



For å gi et bedre intrykk av hvor høye byggene er, la jeg inn streker for hver 
etasje. Disse etasjestrekene skulle jeg gjerne hatt med inn i InfraWorks, men 
det fikk jeg problemer med. I InfraWorks er derfor husene helt hvite, og det er 
vanskelig å oppfatte hvor høye husene er.

22m33m15m
Kjelsrud torg

Grøntdrag langs Alnaelva



22m33m15m
Kjelsrud torg

Grøntdrag langs Alnaelva

For å illustrere og vise dimensjoner, valgte jeg å lage et snittoppriss på tvers av Kjelsrud.



Her har jeg importert både terrenget og byggene i InfraWorks. Et lite problem 
som oppstod var at jeg hadde ikke georefererte filer, slik at jeg måtte sette 
inn filene for hånd. Dermed er de nok ikke byggene helt nøyaktig plassert på 
terrenget. Jeg har også tegnet inn elven.



Videre tegnet jeg inn bilveger. Jeg har egentlig prosjektert med rundkjøringer 
et par steder, men jeg fant ingen rundkjøringer i InfraWorks jeg kunne bruke. 
Derfor ble det bare vanlige vegkryss. Jeg satt også inn truveger gjennom 
parken (den store åpne plassen mellom byggene) og langs og over elven. Der 
turstien går over elven burde det ha vært bro, men jeg fikk ikke ordentlig til 
brofunkjsonen. Derfor har jeg bare dratt turvegen rett over elva, og det blir litt 
rart akkurat der vegen krysser vannet.



Jeg satt inn vegetasjon langs elven og i parken. Langs elven ble det litt tettere 
vegetasjon for å illustrere skog, mens i parken er det mer luftige løvtrær.



En av gatene på Kjelsrud.



Perspektiv tatt fra Kjelsrud Park og mot Kjelsrud Torg som har et rundt bygg midt på plassen



Turvegen langs Alnaelva. Jeg har utforsket de visuelle hjelpemidlene i 
InfraWorks. Det er ikke et veldig godt utvalg av ulike visuelle effekter, og de 
som finnes er som regel ganske overdrevet. Denne illustrasjonen har basic 
InfraWorks-innstilliger



Turvegen langs Alnaelva om natten.



Turvegen langs Alnaelva om morgenen.



For å illustrere hvor prosjektområdet mitt ligger, laget jeg et skrått flyfoto og la 
3Dmodellen oppå. Dette gjorde jeg i Photoshop. Illustrasjonen forteller mye 
om hvordan det ser ut rundt prosjektområdet, og hvordan den nye bebyggelsen 
forholder seg til de omkringliggende områdene.
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LAD302 - 
ADVANCED 3D TOOLS FOR  
DESIGN AND PLANNING
 - SIMEN LUND RAUAN



I DENNE OPPGAVER HAR JEG JOBBET MED PRESTERUD BARNESKOLE SOM 
LIGGER I HAMAR.  DETTE ER DET SAMME PROSJEKTOMRÅDET SOM JEG 
JOBBER MED I LAA341-LANDSKAPET SOM SOSIAL ARENA, DENNE HØSTEN. 
SKOLEGÅRDEN ER HELT FLAT OG JEG HAR DERFOR VALGT Å BYGGE OPP 
NOEN ELEMENTER FOR Å FÅ EN LITT MER SPENNENDE OG VARIERT SKO-
LEGÅRD.

DETTE ARBEIDET HAR JEG GJORT I FLERE SKETCHUP FILER FOR SÅ Å 
SETTE SAMMEN TIL EN FIL. DERRETER HAR IMORTERTE JEG FILEN SOM EN 
DAE-FIL TIL LUMION. 



HER ER INDRE SKOLEGÅRD. DET ER BYGD OPP FORSKJELLIGE TERRENGHØYDER I KUNSTGRESS MED TRESTOK-
KER TIL Å BALANSERE PÅ MELLOM HVER HAUG MED SAND UNDERLAG. JEG HAR TESTET HER LYSFUNKS-
JONENE I LUMION.



DETTE OMRÅDET ER FOR DE STØRSTE BARNA PÅ BARNESKOLENIVÅ. HER ER DET BORDTENNISH-
JØRNE OG EN GUL FLATE AV GUMMIDEKK TIL Å SLÅ BALL, TURNE OG SLENGE SOM BARN SYNES 
ER GØY I DENNE ALDERSGRUPPEN.



I DETTE ROMMET ER DET EN ASFALTBØLGE SOM KAN BRUIKES TIL Å SKATE, LIGGE, LØPE ELLER HOPPE I. JEG HAR HER TESTET FORSKJELLIGE VÆR-
TYPER SOM HER EN REGNDAG. 



DET SISTE ROMMET JEG VIL VISE FRA PRESTRUD SKOLE ER EN STOR ASFALTFLATE SOM DE MINSTE BARNA KAN LEKE OG LØPE PÅ. DET ER OGSÅ BYGGET OPP TERRENGFORMER I GUL 
GUMMIDEKKE TIL Å LØPE OG HOPPE PÅ.. I FORKANT ER DET EN TREPLATTING SOM KAN BENYTTES TIL UTEUNDERVISNING OG SETTE BORD OG BENKER PÅ TIL STØRRE SAMLINGER. 



DET SISTE BILDET ER AV SAMME OMRÅDE SOM FORGÅENDE. HER ER EN VINTERSITUASJON. OGSÅ FOTBALLBANEN SYNES I DETTE BILDET



LAD302, Final project, fall 2013, Monica Løvli

For the fi nal project I’ve worked on my individual project from the course LAA341. Th e location is Hamar, 
and more specifi c the area surrounding Nordlyshallen (also known as OL-amfi ). In my project I have, 
amongst other things, changed the existing plans of a future handball arena and grocery store. Th e goal was 
to create a nice meetingplace for people by making a connection between the new handball arena and the 
existing icehockey arena.



Th e process

Started to make the plan in AutoCAD. I used the Fokus Areal version because I had sosi fi les with the existing 
contours, buildings and so on. I made a surface of the terrain and used the “build house” tool to make really 
good models of the existing buildings. 

Th e existing terrain and buildings (from the “build house” tool) I inserted into Infraworks. I made the railway 
and used a terrain analysis to color the ground. Th is is the situation today, not my project.



When I tried to import my new drawings into infraworks it did not work. I did it several times and made sure 
that the coordinate system was right, but it still did not work. For some reason it turned out showing north 
Africa. I later had other problems with my AutoCAD fi les, so there is something wrong with them, and I 
haven’t fi gured out what.

Aft er an entire day of trying to get everything to work I changed my tactics from Infraworks to SketchUP. I 
got the existing ground and buildings into SketchUp where I could delete the buildings that were not going to 
be there in my fi nal project.



Th en I got to talk to an other student who has almost the same area as me in the course LAA341. She had 
managed to do some of the stuff  I couldn’t (because of my broken AutoCAD fi les) in Infraworks, and gave me 
a copy of her Infraworks model. It was still the existing terrain, but the buildings I needed to erase was gone, 
and the new road was there. I started to make my additions to that model. I built new houses and roads. I 
made some new roadstyles to get the things I wanted. Th e terrain is not exactly the same as I have planned it, 
but I think it works as a visualisation of my ideas.

Th en I exported it and got the model into Lumion. Here I added materials to the buildings and ground, and 
put in cars, vegetation, people, lighting and furniture. When adding asfalt to the parking lot Lumion put the 
same material on some of the colored areas around Nordlyshallen which I do not understand since the colors 
were diff erent.



A big part of my project is parking. I have two paring lots in my project. A little one in connection with the 
kindergarden in the middle of my area.

Th e other, and bigger, parking lot is next to the new handball arena.

Th e fi nal project



Th ere is a road crossing my area which goes under the railway and connects the two sides of the railway. 

At the north end of the road there is a shared space that connects the entrance to handball arena with the 
meetingplace and the entrance to Nordlyshallen (icehockey arena). 



Th ere is a colored path between the two entrances that change color to refer to the northern light. It has 
warm colors on the meeting place and colder colors towards the back side of Nordlyshallen towards the pe-
destrian undercrossing the railway.

Th e meetingplace has a hamburger place, a kindergarden, the colored path and a little park with a hill.



HOVEDPROSJEKT ÅKERSVIKA
3D-MODELLERING 
LAD302 - Advanced 3D Tools for Design and Planning 
Av Delen Andreassen | 6.12.2013



ÅKERSVIKA NATURRESERVAT
I Hovedprosjektet i faget LAD302 kunne en selv velge oppgave, basert på de ulike 3D-programmene som har 
blitt gjennomgått i faget. I faget LAA341 jobber jeg med Åkersvika naturreservat, der jeg skal prosjektere et 
turdrag. Til dette trenger jeg ulike illustrasjoner som skal selge ideen min og har derfor valgt å benytte muligheten 
til å lage disse illustrasjonene i hovedprosjektet i lad-kurset.

Under arbeidet har jeg benyttet flere ulike 
3D-moddeleringsverktøy, som AutoCAD, Civil3D, SketchUp, 
Lumion, Infraworks, Photoshop og noe 3D Studio Max. De fire 
førstenevnte er programmene jeg har brukt mest. Jeg ser 
viktigheten av å kunne beherske slike programvarer og ønsker 
å utforske så mye som mulig. Jeg har derfor prøvd ulike metoder 
for å fremstille ulike illustrasjoner. Plantegningen og terrenget er 
tegnet i Civil 3D. idere har jeg importert DWG-filene til Sketchup 
ider jeg laget terrenget, stier og andre konstruksjoner. For å få 
et mer realistisk bilde av modellen har jeg brukt Lumion og 3Ds 
Max. Jeg lagde tidlig i prosessen en modell i Infraworks, men fant 
SketchUp sammen med Lumion bedre til mitt formål. Photoshop 
har blitt brukt på noen illustrasjoner for og gi en siste finish. 

I dag er det svært få muligheter til å bruke Åkersvika 
som rekreasjon og opplevelse. Det er ingen 
tilrettelegging og folk generelt vet lite om reservatet. 

Åkersvika naturreservat er et stort område, og på grunn 
av det har det blitt helt nødvendlig å dele opp området i 
mindre deler. Jeg har tatt utsnittene der det er større inngrep. 
Konseptet for oppgaven er Deltaopplevelsen. Det vil si at jeg 
har laget en plan for en foreslått tursti rund Åkersvika med 
ulike utsiktspunkter som kan brukes av Hamars innbyggere 
og besøkende for innsikt, rekreasjon og opplevelse.

PROGRAMMER DELTAOPPLEVELSEN

Jeg har delt området opp i fire delområder: Del I, som er 
et utsiktpungt nede langs vannet, del II som er en rampe 
med fugletårn/utsiktstårn, del III som er et åpent område 
med industriell karakter, og del IV som er et utsiktpunkt langs 
E6 som skuer utover mot den åpne vika og Hamar sentrum.

DEL I

DEL II

DEL III

DEL IV

Åkersvika naturreservat er en del av Mjøsa i Hamar og Stange 
kommune. Det er et våtmarksområde som har blitt dannet av 
deltaene fra Flakdalselva og Svartelva. Landskapet er preget 
av skogkledte områder med åpen fastmark med lav vegetasjon 
med og åpent vannspeil med mudderbanker. Området er i 
hovedsak vernet for å bevare en viktig rasteplass for en mengde 
våtmarksfugler under vår- og høsttrekk. En finner derfor ikke 
bare spennende natur i Åkersvika, men også et yrende fugleliv.

Av illustrasjonen under ser en Åkersvika i skravur. Innenfor 
oransj avgrensning er Svartelvdeltaet som er området jeg har 
jobbet med i detalj, og som jeg ønsker å vise illustrasjoner fra.

ÅKERSVIKA



Del I - Kontakt med vann

Dette er et utsiktpunkt der de besøkende kan  komme ned og 
ut  mot vannet. I området er det en rekke fugler som raster. 
Utsiktpunktet gir en god mulighet for å se fuglene på kloss 
hold. Pålene skal gjøre menneskene mindre synlige for fuglene. 
Utsuktpunktet er en del av en lengre boardwalk som starter 
lenger ut i reservatet. Sittemuligheter i enden av utsiktpunktet.



Del II - Universell utsiktsrampe

Her går det en rampe som starter fire meter over vannnivået i 
reservatet og slynger seg gjennom skogen før den kommer ut 
mot det åpne vannspeilet. Rampen har altså ingen helning, sllik 
at rullestolbrukere og folk med barnevogner lett kan komme 
seg  opp i høyden og skue utover reservatet. Utsiktstårnet har 
to etasjer. Utformingen erdesignet slik at en skal kunne se mest 
mulig (av reservatet og fuglene) uten å bli sett  (av fuglene).



Photoshopet materiale på rampe 
for en mer rustikk collageeffekt.



Del III - Åker Sag

Åker Sag er et spennende sted i reservatet. Her er det lagerplass 
for biler og båter, samt et slitt bygg. Området har et stort slett 
gressareal med skog mot E6 i nord. Det er gode fiske fiskemuligheter 
i området, derfor er det foreslått en liten brygge i betong ut i Mjøsa. 

Brygge i betong





Del IV - Utsikt langs E6

Her er det muligheter for å se den andre siden av reservatet, 
mot vikingskipet og Hamar sentrum. Utsiktpunktet her 
ligger noen meter over vannoverflaten. På begge sider 
er det tett skog, og en må helt ut i enden for å få utsikt.



LAD 302
Even Reinsfelt Krogh



Volumstudier i SketchUp
Laget med Indigo renderer plugin 



Detaljstudier i SketchUp



Fugleperspektiv fra SketchUp



Fugleperspektiv fra SketchUp



Terrengmodell av Hamar,  InfraWorks
Civil 3D terreng importert som IMX
Veilinjer (dwg) fra SOSI grunnlag
Jernbane (dwg) fra SOSI grunnlag



Bygninger importert som SDF
Georeferert ortofoto laget i AutoCad (med Raster Design)



Prosjektområdet klippet ut ved å definere ny grense for modellen



InfraWorks modell og SketchUp 
modell satt sammen i Lumion

Satt på Ocean



Redigert materialer i Lumion



Flaggfunksjon med egendefinert motiv



Rendret med photofunksjonen







































FINAL PROJECT               LAD 302 - advanced 3d modelling. UMB høst 2013

                                  Kristin Moxnes



I dette prosjektet tok jeg utgangspunkt i et 
design på Lille Bislett som jeg lagde i faget 
Konstruksjonsdesign. 

Målet var å få designet og terrenget opp i 3D 
ved bruk av SketchUp. Jeg ville øve på bruk av 
SketchUp, og arbeide med terrengforming og 
oppbygging av ulike elementer i programmet. 
Videre ville jeg bearbeide det i Lumion - legge til 
materialer, trær og belysning, og presentere det. 

Prosessen
Jeg hadde tegnet inn terrenget på planen over Lille 
Bislett med koter og punkthøyder. Da jeg la dette 
inn i SketchUp og lagde et terreng av kotene med 
sandbox-tool, så fant jeg raskt ut at det jeg hadde 
tegnet ikke stemte helt. Derfor måtte jeg finne en 
annen måte å gjøre det på. 

Jeg tok derfor utgangspunkt i eksisterende høyder 
og lagde en ramme for hele området av disse, ved 
bruk av hjelpelinjer. Videre tok jeg utgangspunkt i 
høyder inne på plassen og i elementene. Jeg hadde 

angitt høyder på elementene, og kunne bygge 
terrenget sånn ca ut fra disse. 

Det oppsto også utfordringer på grunn av at 
det opprinnelige kartgrunnlaget var feil, sånn 
at enkelte ting ikke gikk opp. Da fant jeg nye 
løsninger, som kanskje ikke hadde vært helt 
optimale i virkeligheten, men som funket 
for denne oppgaven. F.eks byttet jeg ut den 
eksisterende trappa med en skråning. 

Jeg valgte å ha planen som et utgangspunkt, men 
ikke å følge den slavisk. Jeg forenklet en del,  
fokuserte på hovedelemenene og eksperimenterte 
med vegetasjon, belysning osv. 

Ved presentasjon i Lumion testet jeg ut ulike 
effekter på bildet i ‘fotomodus’. Enkelte er nok 
mer vellykede enn andre. Vinterfunksjonen er fin, 
men trærne beholder bladene. Funksjonen der 
man kan stille solhøyden og retningen er spesielt 
nyttig. 

Figur 1. Utkikk mot plassen med møblement. Bilde fra Lumion med ‘vinterfilter’.

Prosjektbeskrivelse



Platekantstein, grani

Benker i grani

Platekantstein, grani

Striper, brostein

Figur 2. Plan over Lille Bislett med design. En sittekant rundt hele plassen, en buet trapp og et rødt gummidekke er hovedelementene.



Utgangspunkt: Jeg draperte planen ned på en flate 
og startet med å bygge opp hovedelementene 
(fig 3). Det var en utfordring å få de organiske 
formene til å danne flater som kunne trekkes opp.

Trappekonstruksjon
Jeg eksperimenterte med å bygge opp en 
trappekonstruksjon (fig 4). Har brukt push/pull-
tool, hjelpelinjer og bygget flater, og “terrain from 
contours”. 

Prosess

Figur 3. Planen drapert på en flate. Sittekant og trapp konstruert.

Figur 4. Trappekonstruksjon med skråplan



Eksperimentering med å bygge opp terrenget. Jeg 
brukte hjelpelinjer og lagde flater, eller bygget 
terrenget ut fra disse med ‘build terrain from 
countours’ i sandbox-verktøykassa.

Jeg fant ut at designet ikke passet så bra med den 
eksisterende trappa, så jeg lagde en skråning i 
stedet (fig 5).

Til sist trakk jeg opp bygninger og 
gjorde modellen klar til å bli puttet 
inn i Lumion ved å legge forskjellige 
farger på alle elementene (fig 6). 

Figur 5. Oppbygging av terrenget med hjelpelinjer, flater og sandbox-verktøy. Figur 6. Ferdigstillelse - har trukket opp bygninger og fargelagt alle elementene og flatene for 
videre behandling i Lumion.



Fig 7. Bearbeiding i Lumion. Har puttet inn trær og mennesker og lagt på materialer.



Presentasjon

Fig 8. Hele området med bygninger.



Fig 9. Nattbilde med belysning. Har brukt downlights fra lyktestolper og lyspunkter på plassen, og synes det fungerer slik jeg ønsket.



Fig 10. Kveldsbilde. Jeg brukte både 3d mennesker og 3d siluetter for å skape liv i bildet.



Fig 11. Vinterbilde med ‘God Rays’-effekt.

Fig 10. Bilde utover plassen med ‘sketch’-effekt og ‘God rays’.

Refleksjon
Jeg synes jeg fikk utrettet det jeg ville med 
prosjektet, nemlig øve på å bygge opp terreng og 
elementer  i SketchUp og bearbeide og presentere 
det i Lumion. Samtidig har jeg gjort en del 
erfaringer som jeg kan ha nytte av til neste design- 
og presentasjonsprosess. 

Neste gang tror jeg det er bedre å starte med 
terrengformingen litt mer nøyaktig i 3D enn det 
jeg hadde gjort i dette prosjektet. For eksempel 
lage et terreng av de eksisterende kotene, og teste 
designideer i dette. Slik kan designet passe bedre 
til stedet, og man unngår kanskje at terrenget må 
forandres så mye som jeg måtte gjøre nå. 

Det var også en del detaljbearbeiding som jeg ikke 
fikk gjort i denne omgang. En del av veiene ble 
hakkete i stedet for buede linjer, noe jeg kunne 
rettet opp. Også detaljer som kantstein, definerte 
plantefelt osv. var ting jeg kunne lagt til, og som 
ville gitt et mer realistisk utseende. Presentasjon 
av modellen i Lumion krever også en del 
uttesting, som jeg fikk gjort litt av nå. 

Kort oppsummert var det et nyttig prosjekt hvor 
jeg har lært mye om SktechUp og Lumion. 
Metoden med hjelpelinjer for å bygge opp 
terrenget var spesielt nyttig når designet allerede 
var bestemt. 
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