
BT HVB3003   HAGNÝTT VERKEFNI Í MANNVIRKJAHÖNNUN  6 ECTS 
 
Ár:     2. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT.  
Undanfarar:    Tré- og stálvirki (BT BYG1003), Steinsteypuvirki I (BT SST1013). 
Skipulag:    Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. 
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 nemendur: 

• Öðlist skilning á hönnun byggingar sem samspili fagsviða, allt frá hugmyndafræðilegri kveikju 
verkefnisins niður í útfærslur deilihönnunar. 

• Öðlist skilning á samhengi einstakra hluta burðarvirkis innbyrðis og hvernig álagi er skilað milli hluta 
burðarvirkisins og í undirstöður þess. 

• Þekki og skilji þær aðferðir sem notaðar eru við ákvörðun sniðkrafta í plötum, brotkenningar og 
aðferðir byggðar á fjaðureiginleikum. 
 

Hæfni: Að nemendur: 

• Geti beitt þekkingu úr fyrra námi svo sem varðandi hönnun burðarvirkja úr járnbentri steinsteypu, 
timbri og stáli. 

• Geti reiknað sniðkrafta fyrir þær gerðir burðarvirkja sem koma fyrir í verkefninu. 

• Geti hannað burðarvirki í flest öllum byggingum. 

• Geti sett fram útreikninga og teikningar þannig að þær séu tilbúnar til yfirferðar þar til bærra 
byggingayfirvalda. 

• Geti gert verk- og kostnaðaráætlun fyrir einfalda byggingu úr hefðbundnum byggingarefnum. 
 
Leikni: Að nemendur 

• Geti greint teikningar arkitekts og unnið út frá þeim þær sérteikningar sem verða hluti af úrlausn 
hönnunarverkefnisins. 

• Geti gert hönnunarskýrslu þar sem gerð er grein fyrir öllum forsendum og aðferðum sem notaðar eru. 

• Geti útskýrt og rökstutt þá hönnun og aðra áætlanagerð sem fram er lögð. 
 
Lýsing: Unnið einstaklingsverkefni sem felst í alhliða hönnun á húsi með útboðsgögnum. Unnið verkefni í 3-4 

manna hóp sem felst í upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og skýrslugerð um efni tengt 
hönnunarverkefninu. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka dag í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. Einstaklingsverkefni metið og varið. Nemendur kynna úrlausnir 
hópverkefna. Einkunn fyrir úrlausn verkefna, vörn og kynningu gildir 100%. 
Tungumál: Íslenska 
 


