
BT JTÆ2013   JARÐTÆKNI OG GRUNDUN MANNVIRKJA   6 ECTS  
 
Ár:     3. ár.  
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:  Jarðtækni og hagnýt jarðfræði (BT JTÆ1003), Stöðu- og burðarþolsfræði (BT 

BUR1013), Burðarþolsfræði (BT BUR2014), Álag, öryggi og tölvustudd 
hönnun (BT BUR3013). 

Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir á viku að jafnaði. 
Umsjónarkennari:   Aldís Ingimarsdóttir. 
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 forsendur þolhönnunar i samræmi við gildandi staðla. 
• Þekki eiginleika jarðvegs og grundvallar atriði varðandi hegðun jarðvegs við álag. 
• Þekki aðferðir við ákvörðun á styrk jarðvegs, bæði við drenerað og ódreneraðar aðstæður. 
• Geti reiknað stöðuleika flá við einfaldar aðstæður.  
• Þekki aðferðir og geti reiknað láréttan jarðþrýsting á byggingarhluta. 

 
Leikni: Að nemandi geti: 

• Dregið ályktanir varðandi styrk jarðvegs. 
• Dregið ályktanir varðandi lekt jarðvegs. 
• Reiknað streymi í jarðvegi. 
• Reiknað spennur í jarðvegi vegna eiginþyngdar og utanaðkomandi álags. 
• Reiknað stöðugleika fyllinga og fláa við einfaldar aðstæður. 
• Reiknað álag og öryggi gagnvart veltu og skriði fyrir stoðmannvirki. 
• Reiknað rekdýpi stálþils. 
• Reiknað burðarþol grunnra undirstaðna. 
• Reiknað burðarþol staura (djúpar undirstöður. 

 
Hæfni: Að nemandi hafi hæfi til að: 

• Annast jarðtæknilega hönnun á hefðbundnum undirstöðum bygginga. 
• Ákvarðað álag á kjallaraveggi, stoðveggi og önnur mannvirki sem verða fyrir álagi jarðvegs.  

 
Lýsing: Í námskeiðinu er lögð áhersla á að nemandi geti annast jarðtæknilega hönnun á hefðbundnum 

undirstöðum bygginga, geti ákvarðað álag á kjallaraveggi, stoðveggi og önnur mannvirki sem verða fyrir 
álagi jarðvegs. Geti reiknað stöðugleika fyllinga og fláa. Fjallað er um forsendur hönnunar, ákvörðun 
eiginleika jarðvegs, Evrópustaðla, hönnunaraðferðir og útreikninga. 

 
Lesefni: Braja M. Das, Fundamentals of Geotecnical Engineering. 
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og verkefnavinna. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 


