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TEMA: BYGNINGSKONSTRUKTION 

Case: Parcelhus 
Lokation: Næstved, Femøvej 3  
 
Opgaven:  
På konstruktørstudiet arbejdes der i 1. semester med et parcelhus.  
Der udleveres en skitse af huset som de studerende så tegner videre på, beregner, tidsplanlægger, materialebe-
stemmer og prissætter ud fra. 
Det parcelhus der arbejdes med i 1. semester på konstruktørstudiet på nuværende tidspunkt trænger til en forny-
else. 
Det er op til jer at komme med et forslag til et nyt projekthus. 
I starter med at undersøge forskellige typer huse og får lidt undervisning i tegning, inden I går i gang med at ind-
rette og skitsetegne huset. 
 
Krav til huset:  
Det skal være i et plan og max 160 kvadratmeter. Det skal indrettes til en familie med 2 forældre og 2 børn. 
Der vil være flere krav, men mere om det i selve oplægget. 
 
Materiale: 
Eksisterende projektoplæg fra 1.semester 2019. 
Herunder vises plantegningen og opstalterne til det nuværende hus 

 
 
 
 
Dag 1 hjemme: 
Oplæg til opgaven gives af undervisere fra konstruktørstudiet i samarbejde lokale undervisere. 
Projektoplægget granskes og forskellige typehuse undersøges. 
Herefter skitseres en plantegning og evt. opstalter af huset i mål 1:50, blyant og manifold. 
Der arbejdes individuelt eller i grupper af max. 3. 
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Dag 2 på Zealand: 
I samarbejde med studerende på 1. semester tegnes en generisk 3-D model af huset. Der arbejdes med tegnepro-
grammet Revit. Når modellen er tegnet kan udtrækkes  
Hovedtegninger (plan, snit, opstalter og 3-d tegning) fra modellen og modellen kan opleves i VR i vores BIM-lab. 
 
 
Dag 3 hjemme: 
Hovedtegninger opsættes til præsentation og fremlæggelsen øves. 
Hvert hus fremlægges mundtligt i 8 minutter for et panel der består af underviserne fra begge uddannelser og der 
gives efterfølgende feed-back i 8 minutter. De bedste huse præmieres. 
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