
BT LAG3003   VATNS- OG FRÁVEITUR     6 ECTS 
 
Ár:     3. ár. 
Önn:     Vorönn. 
Stig námskeiðs:    Grunnnám, sérhæft námskeið / Framhaldsnám, grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:   Valnámskeið BT. 
Undanfarar:    Rennslisfræði (BT REN1003). 
Skipulag:    Kennt í 12 vikur: 6 kennslustundir í viku. 
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 hlutverk og uppbyggingu vatns- og fráveitukerfa. 
• Þekki muninn á grunnvatni og yfirborðsvatni og geti gert greinarmun með tilliti til magns og 

samsetningu. 
• Þekki til leka í lögnum og helstu ástæður fyrir lekum í kerfum og hvernig vinna má gegn leka. 
• Þekki helstu aðferðir við að hreinsa neysluvatn. 
• Þekki þann búnað sem notaður er í vatns- og fráveitukerfum; lagnaefni, lokar, dælur, dælustöðvar og 

tæki. 
• Kunni að nota Hardy-Cross aðferðina við miðlun vatns í hringkerfum. 
• Kunni skil á vatnsgeymum, tilgangi og mismunandi tegundum.  
• Kunni skil á samsetningu fráveituvatns; regnvatni, húsa- og iðnaðarskólp bæði með tilliti til samsetningu 

og magns.  
• Kunni skil á snjóbráðnun og innlekt i fráveitulagnir.  
• Kunni skil á mengun skólps í viðtaka, hvaða hreinsikerfi eru notuð og hvernig skal velja hreinsimannvirki.  
• Kunni að hanna einfalt fráveitukerfi.  

 
Leikni: Að nemandi: 

• Kunni að meta vatnsþörf bæði til heimilisnota og í atvinnustarfsemi. 
• Kunni að nota straumfræði til að reikna rennsli í lögnum og hanna einfalt dreifikerfi í neysluvatnsveitur.  
• Þekki mun á hringlögnum og greinalögnum og kunna að hanna einfalda útgáfur. 

 
Hæfni: Að nemandi: 

• Geti útbúið og lagt fram hönnunargögn fyrir vatns- og fráveitur.  
 
Lýsing: Námskeiðið skiptist í fráveituhluta (50%) og vatnsveituhluta (50%). Í námskeiðinu er lögð áhersla á 

verkefnavinnu í að hanna dreifikerfi bæði í vatns- og fráveitum fyrir smærri bæjarfélög og bæjarhverfi. 
Stefnt er að því að nemendur öðlist skilning á grundvallaratriðum vatns- og fráveitutækni og geti beitt 
þeim við úrlausn tæknilegra viðfangsefna á vegum sveitarfélaga og einstaklinga. 

 
Lesefni: Birt í námskeiðinu á Canvas.  
Kennsluaðferðir: Kennt í 12 vikur. Fyrirlestrar, dæmatímar og raunhæf hönnunarverkefni.  
Námsmat: Birt í námskeiðinu í Canvas. 
Tungumál: Íslenska. 
 


