
Avsluttende oppgave i LAD302
Roy Anders Hesjedal, kandidatnr. 2.

Dette er den avsluttende 
oppgaven i LAD302. Jeg har 
valgt å jobbe med Akropolis og 
området utenfor. Grunnen til 
dette er at det ennå er et uferdig 
område som ikke tilfredsstiller 
hverken krav til universell 
utforming, eller noen estetiske 
preferanser. Jeg har valgt å bruke 
terreng, beplantning og belysning 
som virkemidler for å skape et 
bedre uteareal hvor folk har lyst til 
å oppholde seg.



Fikk tilsendt et kartgunnlag 
hvor Akropolis var blitt tegnet 
inn. Jeg lagde en mindre 
områdeavgrensing og lagde 
blokker av de nødvendige 
lagene(koter, bygg og veier).

Kargunnlag fra AutoCad



Kargunnlag fra AutoCad Inn i Sketchup

Blokkene jeg eksporterte fra AutoCad importerte 
jeg inn til Sketchup. Byggene tegnet jeg opp 
etter autocad-fila og trakk de deretter opp. 
Kotene eksploderte jeg og lagde terrengmodell 
av. Kartgrunnlaget hadde ikke riktig mål, så jeg 
var nødt til å tilpasse størrelsen på byggene i 
Sketchup ut i fra kjente verdier jeg hadde.

Det viste seg at terrenget ikke ble helt bra, 
det ble vankelig å plassere bygningene på en 
tilfredsstillende måte. Derfor tegnet jeg opp egne 
koter for å skape et flatt areal der Akroplois skulle 
plasseres.



Detaljering av Akropolis i Sketchup

Jeg ble nødt til å tegne opp Akropolisbygningen 
fra bunnen. Får å gjøre dette brukte jeg sketchup, 
og tegnet inn detaljene jeg hadde registrert 
og studert på bilder. Større detaljer sånn som 
trappene og inngangsrampen hentet jeg fra 
warehouse og tilpasset dem modellen. 



Tegning av terreng i Sketchup

Terrenget som ble lagd ut i fra høydelagene fra 
AutoCad var ikke tilpasset plasseringen av det 
nye Akropolis og var derfor ikke brukelig. Derfor 
tegnet jeg opp egne høydekurver og lagde nytt 
terreng rundt Akropolis. Deretter måtte jeg 
importere modellen av Akroplois og plassere det 
riktig i det nye terrenget. Det siste jeg gjorde med 
modellen var å tilegne de forskjellige elementene 
i modellen egne farger slik at det skulle bli lettere 
å legge på teksturer i Lumion. 



Tegning av nytt element ved Akropolis

Jeg hadde lyst til å legge til noen nye elementer 
ved uteområdet til Akropolis og tegnet dermed 
en trapp designet for å kunne sitte i.



Sketchup-modell inn i Lumion

Da alt var fargelagt eksporterte jeg sketchup-
modellen min som Collada(dae.) og importerte 
den i Lumion. Her begynte jeg å legge på 
materialer og andre elementer som skulle inn 
(vegetasjon, mennesker og belysning). 



Ferdig produkt i Lumion

Akropolis sett fra sør. Stort og åpent uteområde med ny beplantning og ny trapp.



Inne på området. Bedre belysning, universelt utformet dekke og nye sittemuligheter.

Ferdig produkt i Lumion



Ny beplantning som rammer inn og skaper et mer intimt rom utenfor Akropolis. Ny trapp med beplantning, og sittemuligheter i. 

Ferdig produkt i Lumion
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Bakgrunn for valg av området

I final projecet har jeg tatt utgangspungtet i 
området jeg skal prosjektere i masteroppgaven 
min. Det er et rehabiliteringsenter i Rauland i 
Telemark fylke. 

- Det første jeg begynte med i denne avsluttende 
oppgaven i LAD302 var å kontakte Gunnar Tenge 
for å få all nødvending kartmatriale for å kunne 
gjennomføre modelering.

- Jobbet i AutoCAD, lagde Surfaces av terrenget

-Tok inn terrenget, ortofoto og byggningene inn i 
Infraworks.

> Planen var nå å fortsette jobbe i Infraworks og 
så å gå inn i Lumion, men det var så mye “buggs” på 
husene så jeg bestemte meg for heller bruke tid på 
å tegne de opp i SketchUP.

- Reiste husene i Fucus Civel advance.
 
- Modelerte husene i SketchUP

- Importe husene til Infraworks og jobbet videre 
der.

Prosess

Innledning

Bilde av rehabiliteringssenteret
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Step1: AutoCAD 

 Her laget jeg surfaces av terrenget i Autocad, 
dette gjorde jeg ved bruk av toolspace som er 
markert med gulring.
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Step 2: Infraworks 

Her impoterte jeg inn modelen som vist ovenfor 
og la også inn ortofoto og byggningene. Alt gikk 
fint i denne prosessen,

Da jeg så nærmere etter var det mye “buggs” på 
husene som viset på bildet under. Jeg bestemte 
meg da for å gjøre om planen min for oppgaven 
og heller gå et steg tilbake å tegne husene opp i 
sketchUP.  

Buggs Terrengmodell, ortofoto og hus impotert i Infraworks
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Step 3:  AutoCAD: Focus Civil advance

Bygget hus ved hjelp av Focus Civil Advance. 

Her tok jeg inn terrengmodellen fra Autocad, 
laget en ny surfaces og importerte SOSI filen 
med byggene, markert med en gul ring.

Jeg markerte alle husene og trykket så på 
fuksjonen “bygg hus” som er markert med en gul 
ring. 
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Step 4:  Modelering i SketchUP

I sketchUp brukte jeg veldig lang tid. Filen fra 
AutoCAD hadde mye feilinfromasjon, og jeg 
måtte se parrallellt på ortofoto og bilder av 
byggningen for å se hvordan vinkler og vegger 
var. 

Kaos i streker Etter bearbeiding i SketchUP

Eksempel på kaos i autoCAD filen, strek har snappet 
tilfelding
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Step 4:  Modellen i SketchUP

Rehbiliteringssenteret

Ridesenter i tilknytting til 
reha. senteret
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Step 5:  Infraworks

I Infraworks hadde jeg problemer med å fa 
plassert modellen riktig, både plassering og scalet 
den riktig, men etter litt konting fikk jeg det til. 

Jeg plasserte noe vegetasjon rundt sentert i 
tillegg til å plassere modellen.
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Illustrasjon fra Infraworks
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Illustrasjon
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Refleksjon

Dette er en modell jeg skal jobbe mye med 
fremover, og jeg har i dette prosjektet fokusert 
på få riktig terreng og bygg. Siden alt ikke stemte 
i Autocad tegningen ble ikke alt slik jeg hadde 
tankt fra starten av. Men dette har jeg lært mye 
av, nå vet jeg hvordan jeg må gå frem når husene 
i infraworks ikke er “slik man forventer”.  Jeg 
ser frem til å jobbe videre med modellen i 
infraworks og i Lumion i masteroppgaven. 



omstøping espern
visualisations
LAD302  autumn 2013

daniel ewald 
stud.land.arch.

SOFTWARE USED: Autodesk Civil 3D, Autodesk Infraworks, 
Trimble SketchUp, Lumion 3D
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DANIEL EWALD    STUD.LAND.ARCH   2013

This semester I have used visualisations for 
several purposes. The entire project has been 

in 3D from the start, which has served as a 
continous control feature; I would sketch 

something out on paper, model it up, and if I 
was satisfied with the scale and design I would 

include it in the overall proposal.  Shown here is 
a design from an initial model sketch which later 

became the main feature of my town square.

am I on track?
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 Experimenting with form is much more rewarding 
having  a setting to include it in. Pergola structure 

created in SketchUp before import as DAE-file to 
Lumino 3D. Above is a Maxwell render, a plugin for 

SketchUp.

sculptural experimentation
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Various filters gives various expressions. Lumion 3D 
can leave a quite polished and glossy impression 
without customisation. I felt that using the built-

in sketch effects I could experiment with settings 
without having to consider all the details which were 

to be included later in the project. 

atmosphere
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Using renders for volume studies: A quick mock-up in 
SketchUp rendered for an impression of the volume 
of the proposed building, its placement framing the 
view to the lake Mjøsa.

conceptual volume study
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seasons 



LAD302
digital visualisation techniques    
DANIEL EWALD    STUD.LAND.ARCH   2013

However, using natural and artificial lightning not 
only gives added life to the project, but the studies 
quickly yields a sense of completeness.

light and transparency 
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Here background material from Autodesk Infraworks, 
and terrain models from Civil 3D have been 
combined, and detailed models from SketchUp 
included and assembled for render in Lumion 3D. 

the big picture
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I forbindelse med 
hovedoppgaven i LAD302 
har jeg valgt å jobbe med 
Grønlia, et område jeg har 
jobbet med i LAA 350, 
Arkitektur og byform i 
byutvikling.
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Utgangspunktet.

Bildet viser kartgrunnlaget 
jeg har arbeidet med, som 
er ulike lag importert til 
AutoCad fra shape-filer. 

Den røde markeringen 
viser 



LAD 302

3

Etter å ha oppdatert og 
forenklet kotelaget litt, ser 
kartet slik ut. Sørenga og 
resten av vannlinjen langs 
Oslo sentrum er oppdatert i 
henhold til nyere planer.

Området rundt Grønlia er 
foreløpig uendret.
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En ny “boundary” er lagt 
til ved oppgaveområdet.

Ny “surface” importert 
til Infraworks. 
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SketchUp-modell importert 
inn i Infraworks. 
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Ettersom det var litt 
problematisk å detaljere 
området i Lumion etter å ha 
importert fra Infraworks, 
valgte jeg å kutte ut 
denne delen av terrenget i 
AutoCad, og heller detaljere 
SketchUp.

Bildet viser det nye 
terrenget.
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Ny “surface” importert 
til Infraworks. Denne 
vil i senere illustrasjoner 
fungere som bakgrunn 
og hjelpe til med forstå 
konteksten for forslaget.
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Oppgaveområdet fra 
LAA350 tegnet opp i 
SketchUp.
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Bildet viser terrenget fra 
Infraworks og modell 
av oppgaveområdet fra 
SketchUp, plassert inn i 
Lumion.

Jeg hadde tidligere plassert 
inn en skog i Infraworks, 
som ble med inn i Lumion. 
Denne førte til at Lumion 
ble veldig vanskelig å jobbe 
med.
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En “bug” i Lumion førte 
til at jeg ikke klarte å legge 
til riktig materiale på 
terrenget fra Infraworks. 
“Landscape”-materialet i 
Lumion ble helt hvitt, og 
det endte med at jeg kun ga 
det en vanlig grønnfarge.
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Etter å plassert Sketchup- 
og Infraworks-modellene 
inn i Lumion jobbet jeg 
parallelt i Sketchup og 
Lumion og detaljerte 
oppgaveområdet.



LAD 302

12

Det var noen feil jeg ikke 
klarte å bli kvitt. Disse kom 
fra terrenget i AutoCad. 
Her er det for eksempel et 
hull som gjør at havet som 
ligger under synes.
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Endelig resultat
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Prosjektoppgave: Hovin gård

LAD302 - høsten 2013

Anne Kamstrup Hovind



Hovin Gård

I prosjektoppgaven valgte jeg å 
jobbe med mitt hjemsted, Hovin 
gård, i Ullensaker kommune. Jeg 
har visualisert dagens situasjon 
over området ved hjelp av ulike 
3D-programmer.

Målet med oppgaven var å bli 
bedre kjent med 3D-programmene, 
lære å bygge opp en modell utfra 
grunnmaterialer, og å flytte den 
fra ett program til ett annet. Og 
gjennom en slik prosess forstå 
hva de ulike programmene kan 
benyttes til.

Programmene jeg har jobbet 
med er AutoCad, InfraWorks, 
SketchUp og Lumion.

2



AutoCad

Programmet brukes for å 
bearbeide grunnmaterialet. Det 
første jeg gjorde var å importere 
SOSI-filer (høydekurver, veier 
og bygninger) over kommunens 
arealer inn i programmet 
Focus Civil Advanced Tool 
2014, og videre avgrense mitt 
prosjektområde med et rektangel. 

Jeg lagde deretter en surface av 
høydekurvene (bildet til høyre), og 
eksporterte filene hver for seg 
som IMX-filer, for å videre kunne 
åpne dem i InfraWorks.

3



InfraWorks

Programmet brukes for å 
forme området som omkranser 
prosjektområdet, og som vil være 
synlig som bakgrunn i Lumion. 

Etter å ha åpnet de ulike filene fra 
AutoCad, lastet jeg i tillegg opp 
ortofotoet over prosjektområdet 
som da la seg over terrenget 
(vises på det øverste bildet).

Jeg brukte dette programmet til å 
plassere skogen som omkranser 
prosjektområdet, noe som vil 
være synlig fra øyehøyde når 
man senere  beveger seg rundt på 
gården i Lumion.

Bygningene vises med rett 
plassering og rett volum, men 
er ikke korrekt i forhold til 
takvinkler og utformingen av 
takarealene. Dette er greit 
for bygningene som kun vises i 
bakgrunnen,  men jeg ønsket å 
gjøre de sentrale bygningene 
i prosjektet (som vises på det 
nederste bildet) mer korrekte.

4
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AutoCad

Jeg åpnet derfor filen med 
bygninger i AutoCad igjen. Her 
markerte jeg alle linjer som 
var tilknyttet bygningene, og 
valgte verktøyet BYGG HUS (i 
programmet Focus Civil Advanced 
Tool 2014). Videre valgte jeg 
terrenget bygningene skulle 
bygges på (valget dukket opp i et 
eget vindu), noe som var avhengig 
av at det tidligere var laget en 
surface av dette terrenget.

Resultatet ble som vist på 
bildet øverst til høyre, samt det 
nederste bildet. Alle takvinkler 
ble nå helt korrekte og veldig 
nøyaktige (se for eksempel 
kirketårnet).



6

SketchUp

Programmet brukes for 
å detaljutforme selve 
prosjektområdet. Først 
importerte jeg terrenget som 
dwg-fil (avhengig av at det 
er 2010-versjon eller eldre) 
og deretter bygningene. Jeg 
fargela de ulike materialene, 
med like farger på flater med 
like materialer, og la inn mindre 
detaljer som murer, hekker, 
gjerder og trapper.

Når jeg skulle fargelegge 
grunnflatene som representerer 
åker (lyse brun) og gress (grønn), 
ble det problematisk når disse lå 
på samme høydekurve. Løsningen 
ble å huke av for View- Hidden 
Geometry, og deretter tegne 
linjer på tvers av høydekurvene. 

Jeg oppdaget videre at flatene 
jeg hadde gitt strukturer ble sett 
på som samme material i Lumion 
(selvom strukturene var ulike), og 
måtte derfor gå tilbake i sketchUp 
og bytte disse strukturene til 
ulike farger. Jeg måtte også 
eksplodere alle flater som lå som 
Group, da de også ble oppfattet 
som samme material i Lumion. 
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AutoCad

For å plassere SketchUp-modellen 
i InfraWorks, gikk jeg tilbake 
til AutoCad og klipte ut fra 
høydekurvene det området som 
SketchUp-modellen kom til å 
erstatte (se det øverste bildet). 

Deretter lagde jeg en ny 
Surface for å kunne ta filen 
inn i InfraWorks igjen, noe som 
resulterte i at kotene ble dratt 
tilfeldig tvers gjennom det 
utklipte området (se det nederste 
bildet). 



8

InfraWorks

Det øverste bildet viser SketchUp-
modellen plassert i InfraWorks. 
Resultatet av at høydekurvene 
tegnet seg selv gjennom det 
utklipte området vises ved 
unaturlige “knekk” i terrenget .

Da jeg åpnet denne filen i Lumion 
(se det nederste bildet) var filen 
VELDIG stor og tung og jobbe 
med, og det ble problematisk å i 
det hele tatt kunne navigere seg 
rundt. Jeg valgte derfor å ta ut 
InfraWorks-modellen, og kun 
jobbe med SketchUp-modellen i 
Lumion. 
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Lumion

Det siste steget i 
prosjektoppgaven var å 
“pynte” på modellen i Lumion. 
Her la jeg ønsket materialer 
og farger på de ulike flatene, 
og plasserte ut trær, busker, 
blomster, biler, møbler og 
mennesker. Dette for å kunne 
gi en virkelighetsoppfatning av 
gården

Jeg forsøkte til slutt å laste 
inn InfraWorks-modellen som 
en egen modell, men filen ble 
desverre for stor for mitt 
hjemmeområdet.
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Ankomst til gården med låven til høyre og hus og hage til venstre. 



11

Innkjørselen til tunet, med hovedhuset rett frem. Ankomst til Hovin kirke vises til høyre.



12

Utsnitt fra hagen med epletrær til venstre og et steinbed i midten. Låven synes i bakgrunnen.



13

Utsnitt med skisse-effekt fra hagen foran hovedhuset, med bestefar-huset til høyre.



14

Utsnitt med skisse-effekt som viser hovedhuset og utearealer.



15

Vinter på Hovin gård.
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