
BT BUR3013   ÁLAG, ÖRYGGI OG TÖLVUSTUDD HÖNNUN  6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. Kennt í fyrsta sinn vorönn 2023. 
Undanfarar:    Stöðu- og burðarþolsfræði (BT BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014).  
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku  
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Tilgangur námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum hvernig álagsforsendur fyrir mannvirki, 
byggingar og byggingarhluta eru skilgreindar samkvæmt aðferðum Evrópustaðla, sem og hvaða öryggiskröfur 
álagsforsendurnar miðast við. Nemendur læra að nýta sér hönnunarforrit s.s. SAP2000 við úrlausn verkefna. 
Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
 
Þekking: 

• Öðlist undirstöðuþekkingu á þeim öryggis- og álagsforsendum sem Evrópskir þolhönnunarstaðlar 
miða við. 

• Öðlist grundvallarþekkingu á skilgreiningu og uppruna álags, svo sem eiginálags, notálags, snjóálags og 
vindálags. 

• Öðlist undirstöðuþekkingu á álagsfléttum,  hlutstuðlaaðferðum og ákvæðum þjóðarviðauka. 

• Þekki muninn á brotmarkaástandi og notmarkaástandi. 

• Kynnist einingaraðferðinni og notkun forrita sem byggja á henni við hönnun og greiningu burðarvirkja 
og ferla. 

Leikni: 

• Geti útskýrt almennar öryggis- og álagsforsendur. 

• Geti ákvarðað viðeigandi eiginálag, notálag, snjóálag og vindálag fyrir byggingar og einföld mannvirki. 

• Geti valið viðeigandi álags- og öryggisstaðla við álagsgreiningu og hönnun burðarvirkja. 

• Geti ákvarðað hönnunarforsendur fyrir einföld mannvirki. 

• Geti nýtt sér notkun forrita sem byggja á einingaraðferðinni við hönnun og greiningu burðarvirkja og 
ferla. 

Hæfni: 

• Geti nýtt þekkingu sína á öryggis og álagsforsendum mannvirkja til að tileinka sér námsefni í 
faggreinum tæknifræðinnar s.s. þolhönnun mannvirkja úr steinsteypu, stáli og timbri. 

• Geti sett upp álagsfléttur í forritum sem byggja á einingaraðferðinni. 

• Kunni nægjanleg deili á einingaraðferðinni til að forðast ranga notkun á forritum sem byggja á 
einingaraðferðinni. 

 
Lýsing: Tilgangur námskeiðsins er að kynna fyrir nemendum álag á mannvirki og aðferðir til að meta stærð þess 
fyrir einstaka byggingar og byggingarhluta samkvæmt aðferðum Evrópustaðla. Gerð er grein fyrir helstu 
tegundum álags, þar á meðal eiginálagi, notálagi, snjóálagi og vindálagi. Einnig verða kynntar aðferðir til að 
meta öryggi burðarvirkja og sýnd dæmi um notkun líkindafræði við hönnun burðarvirkja. Lögð verður áhersla á 
að kynna Eurocode álagstaðalinn og hlutstuðlaaðferðina sem hann byggir á. Kynning á einingaraðferðinni 
(Finite Element Method) og forritum til burðarvirkjagreiningar sem byggja á þeirri aðferð. Nemendur læra gera 
reiknilíkön í forritum sem byggja á einingaraðferðinni og nota þau við hönnun og greiningu burðarvirkja með 
viðeigandi álagsfléttum. 
 

Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Ýmis kennslugögn frá kennara. Evrópustaðlar ÍST EN1990 og ÍST EN1991. 
Byggingarreglugerð 112/2012 (Formbreytingarkröfur). 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska 


