
BT FRS1003   FRAMKVÆMDASTJÓRNUN     6 
ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Verkefnastjórnun og framkvæmdafræði (AT VST1003). 
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: 

• Þekki lífsskeið verkefna og hvert hlutverk framkvæmdastjórnunar er 
• Þekki til og geti skilgreint verkefni  
• Þekki til og geti áætlað verkefni (tími og kostnaður) 
• Þekki uppbyggingu kostnaðaráætlana og geti skipt kostnaði niður í beinan og óbeinan kostnað auk 

ótalið og ófyrirséð. 
• Þekki þróun kostnaðaráætlana í gegnum lífsskeiðið. 
• Þekki mismunandi aðferðir til að áætla ótalið og ófyrirséð í áætlun. 
• Þekki tengsl kostnaðaráætlunar við verkáætlun. 
• Þekki til hlutverks og skipulags eftirlits með framkvæmdum 
• Kynnist undirstöðuatriðunum í öryggis- og vinnuumhverfisstjórnun. 

Leikni: Að nemandi: 
• Geti skilgreint verkefni 
• Geti sett upp verkþáttaskipulag fyrir verkefni. 
• Geti áætlað tímagjöld tækja, vinnukostnað og efniskostnað. 
• Geti áætlað einingarverð út frá frumverðum, afköstum og fylgistuðlum 
• Geti reiknað núvirði og framtíðarvirði  
• Geti notað vísitölur við áætlunargerð.  
• Geti skjalað gerð og grundvöll kostnaðaráætlunar. 
• Hafi skilning á mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis. 

Hæfni: Að nemandi hafi hæfni til að: 
• Gera kostnaðaráætlun fyrir byggingaframkvæmdir 
• Takast á við stjórnun og eftirlit með byggingarframkvæmdum. 
• Gera einfalt áhættumat fyrir verklegar framkvæmdir. 

Lýsing: Í námskeiðinu er unnið með raunhæft verkefni þar sem framkvæmdaferlinu er fylgt eftir frá upphafi til 
enda. Áhersla er m.a. lögð á: Upphafsfasi: Þarfagreining, tíma- og kostnaðaráætlun, áhættumat 
verkefnis, útboðsgögn, samninga og verktaform. 
Framkvæmdarfasi: Eftirlit með framkvæmdum, ábyrgð og hlutverk aðila verkefnis, áhættugreining 
verkþátta, öryggisfundir, öryggi, heilsa og umhverfi, breytingarstjórnun, samskipti, verkfundir. 
Lúkning: Lokaskýrsla og uppgjör. 
Öryggismál: Kynnt verða ýmis „verkfæri“ sem hægt er að nota til að skilgreina og þróa öryggi og bæta 
aðbúnað á vinnustað. Rædd verða tengsl áhættumats og gæðastjórnunar. Farið verður yfir helstu lög og 
reglur um hollustuhætti, umhverfis- og öryggismál og vinnuvernd á vinnustað, auk þess sem kröfur í 
alþjóðlegum stöðlum, svo sem ISO 14001, EMAS and OHSAS18001:2007 verða kynntar.  
Lokaverkefni námskeiðsins reynir á þessi atriði. 

Markmið námskeiðsins er að auka þekkingu og skilning nemenda á mikilvægi öryggismála og vinnuumhverfis.  
 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 


