
 

 

 

BT HVB1003  Hönnun, ferli og framkvæmd  6 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Haustönn. 
Stig námskeiðs:   Grunnnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
Umsjónarkennari:   Eyþór Rafn Þórhallsson. 
Kennari:    Birt í Canvas (kennslukerfi HR). 

Lærdómsviðmið: Gert er ráð fyrir að nemandi hafi að námskeiðinu loknu eftirfarandi þekkingu, leikni og hæfni: 
Þekking: Að nemandi: 

• Geti útskýrt uppbyggingu veðurhjúps og helstu eiginleika hans.  
• Þekki lagskiptingu veðurhjúps og hlutverk einstakra laga. 
• Þekki til sögulegra þróunar veðurhjúps og hvernig ólíkar launsir hafa þróast út frá staðbundnum 

aðstæðum. 
• Þekki til þungra (solid ) og léttra (filigree) veðurhjúpa og geti gert grein fyrir ólíkum tæknilausnum 

tengdum þessum hugtökum. 
• Geti skilgreint muninn á hefðbundnum arkitektúr og módernískum arkitektúr. 
• Þekki til helstu byggingareðlisfræðilegra krafta sem verka á verðurhjúp.  
• Geti gert grein fyrir algengustu veggja- og þakgerðum í verðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki til þrepaskiptra þéttinga (tveggja þrepa þéttinga) í veðurhjúp og geti útskýrt tilgang þessarar 

aðferðar. 
• Þekki helstu orsakir byggingargalla í veðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki til aðferða til að minnka áhættu á byggingargöllum í verðurhjúp nútíma bygginga. 
• Þekki hugtök tengd tengd varmatapsreikningum í húsbyggingum. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Notað teikniforrit við framsetningu á deililausnum í verðurhjúp. 
• Hannað einföld deili í veggi, glugga og þök í veðurhjúp þar sem þrepaskipri þéttingu er beitt.  

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 

• Vinna að byggingarverkefnum í vinnuhóp. 
•  Þekkja til lykilatriða við hönnun veðurhjúps bygginga og átti sig á mikilvægi samstarfs milli arkitekta, 

verkfræðinga og tæknimanna. 
• Gera einfalda byggingartæknilega greiningu á verðurhjúp mannvirkis og komið niðurstöðum á framfæri í 

heimildaritgerð. 
• Flytja munnlega kynningu á niðurstöðu heimildarritgerðar. 

 
Lýsing: Í námskeiðunum er hönnun á veðurhjúp bygginga kynnt fyrir nemendum. Ætlast er til að nemendur skilji 

hvernig einstakir þættir hjúpsins eru byggðir upp og hvernig þeir virka og hafa þróast. Fjallað verður um 
hönnun verðurhjúpsins miðað við aðstæður en líka út frá byggingarsögu. Sérstök áhersla er á að þjálfa 
nemendur í byggingartæknilegri greiningu þar á meðal, skoðun á tæknilegum vandamálum sem tengjast 
hönnun og byggingu á veðurhjúp. Nemendur þurfa að geta notað teikniforrit, teiknað deililausnir í 
verðurhjúp og komið niðurstöðum sínum á framfæri í heimildaritgerð og í munnlegri kynningu. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. Ýmis kennslugögn frá kennurum þ.m.t. glærur frá fræðifyrirlestrum. Lesefni 
er á íslensku, ensku, og norðurlandamálum.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Tungumál: Íslenska. 
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