
Opptaksprøve 2 for Master i Arkitektur  
Deloppgave 2 
 
Under finner du deloppgave 2. Alle oppgavene skal besvares og leveres som en samlet PDF-fil. 
Du skal levere både deloppgave 1 og deloppgave 2 gjennom innleveringsportalen her. 
Husk å skrive søkernummeret ditt på alle arkene. 
 
 

Ombruk 
Å arbeide som arkitekt dreier seg i stor grad om å forestille seg hvordan det er å være i rom som 
enda ikke finnes. I økende grad handler det også om å omforme eksisterende bygninger, og gi dem 
nytt innhold. Lys og proporsjoner er blant de viktigste faktorene for opplevelsen av rom. 
 
Fra industribygning til galleri 
I denne oppgaven skal du jobbe med å omforme et industribygg som tidligere rommet maskiner, til å 
bli et utstillingsrom. Industribygget er en lukket bygning uten vinduer, og med én inngangsdør. 
Bygningen består kun av et rom som er 6 m lang og 4 m bred (24m2). Takhøyden inne i bygningen er 
3 m.  
 
Du skal i tillegg til å omforme den eksisterende industribygningen, legge til et tilsvarende areal på 
25m2, slik at utstillingsrommet blir 50m2. Du står helt fritt til å velge hvordan det nye rommet 
forholder seg til industribygningen. Du kan legge til over, under, ved siden av, på tvers, dele arealet 
opp osv. Du velger selv takhøyden på det nye delen av bygget.  
 
Du velger også selv hvordan det gamle arealet og det nye arealet skal kobles sammen, men publikum 
må kunne bevege seg fritt i hele arealet. Det opprinnelige industribygget skal kunne gjenkjennes i den 
nye løsningen. 
 
 
 
Deloppgave 2A: Idéutvikling (skisser) 
  
Du skal tegne minst 3 ulike forslag til hvordan du forestiller deg det nye utstillingsrommet. Du står fritt 
til å velge tegneteknikk.  
 
I denne oppgaven vektlegges evnen til å utvikle idéer, samt hvor ulike disse idéene kan være. Vi 
anbefaler at du bruker ca. 1-2 timer på denne oppgaven. 
 

Innlevering: 
1 liggende A3 med tegninger fra prosessen i samme PDF-fil som oppgave 2B. 
Skriv søkernummeret ditt i høyre hjørne. 

  
 
 
Deloppgave 2B: Utstillingsrommet (modell)  
 
Velg ut den idéen fra oppgave A som du synes er mest interessant. Du skal bearbeide denne idéen 
videre på et eget A3-ark. Du velger selv tegneteknikk og fremstillingsmåte.  
 
Du skal nå bygge en modell av den utvalgte idéen, som du igjen skal fotografere innenfra. Vi ønsker 
ikke å se modellen utenfra. Tegningen du har fått utdelt angir størrelsen på industribygningen. 
Modellen skal bygges i samme mål som tegningen viser.  
 
Menneskefiguren du har fått tildelt skal klippes ut og settes i modellen. Du skal i tillegg plassere 1 
valgt objekt i rommet sammen med figuren. Du skal velge et objekt du har lett tilgjengelig og som har 
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en størrelse som passer inn i modellen. Du velger selv hva slags objekt dette er; en frukt, en 
fyrstikkeske, eller noe annet. 
 
Hensikten med oppgaven er å vise rommet du forestiller deg, sett innenfra. Hva faller lyset på, hvor 
mye av rommet (rommene) vises, hva er koblingen mellom rommene, hvilken stemning er det der? 
 
Modellene skal kunne bygges i papp/kartong, med lim eller tape. Du kan ikke tegne på pappen, men 
du velger selv om du benytter grå, hvit eller farget papp. 
 
Vær bevisst på hva som syns gjennom eventuelle åpninger i modellen på fotografiene dine. Det er 
viktig hvilket ståsted du velger å fotografere fra i modellen. Forsøk å fotografer fra øyehøyde i 
rommet.  
 
I denne oppgaven vektlegges romlig forståelse og forestillingsevne.  

 
Innlevering: 

 1 liggende A3 ark med den endelige valgte løsning / idé. 
 1 -2 liggende A3 ark eller A4 ark med fotografi fra innsiden av modellen. Du kan kun vise 

et bilde pr ark. 
Alle arkene skal leveres i samme PDF-fil som oppgave 2A. Skriv søkernummer i høyre hjørne på 
arkene. 
 

 
 
Ved innlevering:  
Innleveringsfristen er mandag 19:00. 
 
Innleveringskriterier for deloppgave 1: 
Oppgaveteksten til Deloppgave 1 finner du her. Skriv søkernummeret ditt på arkene. 
 
Format: PDF, liggende format 
Antall sider i samme dokument: 4 
Navn på filen: [søkernummeret ditt] – Deloppgave 1.pdf 
 
Innleveringskriterier for deloppgave 2: 
Skriv søkernummeret ditt på arkene. 
 
Format: PDF, liggende format 
Antall sider i samme dokument: opptil 4 
Navn på filen: [søkernummeret ditt] – Deloppgave 2.pdf 
 
Både deloppgave 1 og deloppgave 2 skal leveres inn her  
 
Vi anbefaler å beregne god tid til innlevering, siden opplasting kan gå tregt når vi nærmer oss 
innleveringsfristen.  
Dersom du opplever problemer med opplasting må du kontakte oss på opptak@aho.no før 
innleveringsfristen har gått ut. Vi tar ikke imot innleveringer etter fristens utløp. 
 
Merk at du vil ikke motta kvittering på mail om at innleveringen er levert. Dersom du er usikker kan du 
ta kontakt med oss på opptak@aho.no  
 
 
 
 
NYTTIG INFO 
 
Anonym innlevering: 
Oppgavene du laster opp skal være så anonyme/ikke identifiserbare som mulig. I filnavnet skal du kun 
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henvise til ditt søkernummer, samt hvilken oppgave besvarelsen gjelder, som beskrevet over. 
 
PDF-filer: 
Begge oppgavene skal leveres som PDF-filer. En enkel måte å gjøre dette er å lime inn bildene du skal 
levere i et Word-dokument, og lagre som PDF. Dersom du ikke har tilgang til Word kan du bruke 
Google Docs. 
 
Ved eventuelle endringer av besvarelse: 
Du kan laste opp flere filer i innleveringsportalen. Gi beskjed på opptak@aho.no dersom du har gjort 
endringer, og om vi skal ta utgangspunkt i den siste innleveringen din.  
 
Kvittering for opplasting: 
Det vil ikke bli sendt ut kvittering for opplasting av deloppgave 2, slik det ble for deloppgave 1. Ta 
kontakt med opptak@aho.no dersom du er usikker på om filene dine ble lastet opp. 
 
Unngå stress: 
Start opplastingen i god tid før innleveringsfristen. Erfaringsmessig kan det være tregt å få lastet opp 
når det nærmer seg fristen. Vi anbefaler at du setter av god tid innlevering, så du slipper tekniske 
problemer. 
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