
BT UVB1003   UMHVERFI OG VISTVÆN BYGGÐ   6 ECTS 
 
Ár:     1. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, framhaldsnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Skyldunámskeið BT. 
Undanfarar:    Engir undanfarar. 
Skipulag:   Kennt alla virka daga 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 nemandi þekki: 

• Tilgang skipulags og mismunandi gerðir skipulagsáætlana.  
• Skipulagsstigin á Íslandi; landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag, aðalskipulag, ramma-, hverfis- og 

deiliskipulag.  
• Markmið og aðferðafræði við umhverfismat áætlana.  
• Lykilatriði í skipulagi þéttbýlis; gæði byggðar, bæjarmynd, skala uppbyggingar, samfélagsleg málefni, 

atvinnulíf, íbúðabyggð, samgöngur, lýðheilsu, græn svæði, orku, mengun, auðlindir og úrgang, flokkun 
og endurvinnslu, náttúruvá, vistkerfi og minjar.  

• Ávinning og tilgang vistvænna áherslna í hönnun, byggingu og rekstri bygginga.  
• Grunnatriði er varða umhverfisstjórnun og vistvænan rekstur bygginga, líftímakostnað, heilsu og 

vellíðan í byggingum, orkubúskap bygginga, samgöngumöguleika fyrir notendur byggingar, vatnsnotkun, 
úrgangsstjórnun, mengun, efnisval og vistfræði lóðar. 

 
Leikni: Að nemandi:  

• Kunni á markmiðssetningu sjálfbærrar þróunar hins byggða umhverfis og hvernig megi tengja þau 
markmið við skipulag, hönnun og mannvirkjagerð. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Þekki umgjörð byggingar- og framkvæmdaundirbúnings með tilliti til skipulagsgerðar, umhverfismats og 
umhverfisverndar og geta nýtt sér það við mannvirkjahönnun og undirbúning framkvæmda. 

 
Lýsing: Vistvænt skipulag: Fjallað verður um tilgang skipulags og skipulagsstigin á Íslandi; landsskipulagsstefnu, 

svæðisskipulag, aðalskipulag, ramma-, hverfis- og deiliskipulag. Farið verður í gegnum markmið og 
aðferðafræði við umhverfismat áætlana. Fjallað verður um lykilatriði í skipulagi þéttbýlis; gæði byggðar, 
bæjarmynd, skala uppbyggingar, samfélagsleg málefni, atvinnulíf, íbúðabyggð, samgöngur, lýðheilsu, 
græn svæði, auðlindir og úrgang, flokkun og endurvinnslu. 
Vistvænar byggingar: Fjallað verður um byggingar og ávinning og tilgang vistvænna áherslna í hönnun, 
framkvæmd og rekstri. Farið verður í grunnatriði er varða umhverfisstjórnun og rekstur bygginga, 
líftímakostnað, heilsu og vellíðan í byggingum, orkubúskap bygginga, samgöngumöguleika fyrir 
notendur byggingar, vatnsnotkun, úrgangsstjórnun, mengun, efnisval og vistfræði lóðar. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Kennsluaðferðir: Kennt alla virka daga í 3 vikur skv. sérstakri stundaskrá. Fyrirlestrar ofl. 
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 

 


