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Kennari Helgi Valur Harðarson Sk.st. HVH

Áfangalýsing:   
Nemandinn kynnist grunnatriðum í byggingaeðlisfræði svo sem kröfum til bygginga, innri og 

ytri kröftum burðarvirkis og mismunandi álagi á byggingahluta. Fjallað er um ýmsa almenna 

þætti hita-, hljóð- og rakaeinangrunar og brunatæknilegar útfærslur í byggingahlutum. 

Nemandinn lærir um loftræstar útveggjaklæðningar og mismunandi einangrunarkröfur 

byggingahluta. Fjallað er um eiginleika einstakra grindar- og klæðningaefna, gerð og 

þéttleika festinga, einangrun og afréttingu vegggrinda. Kennslan er fyrst og fremst bókleg þar

sem lögð er áhersla á að tengja saman fræðilega umfjöllun, einstakar útfærslur og 

vinnubrögð með heimsóknum, sýnikennslu og eftir atvikum smærri verkefnum. 

Forkröfur: TRÉS2PH og TRÉS2NT04

Markmið:   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• burðarvirki timburhúsa

• margskonar álagi sem byggingar verða fyrir

• klæðningum veggja og þaka

• mikilvægi loftræstingu byggingarhluta

• einangrun byggingarhluta

• rakavarnarlagi og mikilvægi þess

• varmaleiðni byggingarefna

• hljóðvist byggingarhluta 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

• velja efni í burðarvirki timburhúsa samkvæmt styrktarflokkum

• velja klæðningarefni með tilliti til mismunandi aðstæðna og húsagerða

• velja smíðafestingar samkvæmt verklýsingu

• vinna með einangrun og rakavörn
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Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað
sér til að:

• smíða burðarvirki timburhúsa

• klæða útveggi, gólf og þök

• einangra byggingahluta

• fjalla um mismunandi gerðir timburklæðninga

Námsgögn:  
Kennslubók er ekki fyrir hendi en kennari notar safn heimilda um námsefnið sem er sett fram í 

fyrirlestraformi með stuðningi ljósrita, mynda og heimilda af netinu. Nemandi hefur aðgang að efninu í 
Moodle þaðan sem má hlaða því niður. 

Ítarefni: Útveggjaklæðningar, Iðnú 2005 
Timburhús e. Anders Frostrup, Iðnú 1996

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Vika 35 – 24.ág Kynning á námsefni, verktilhögun og 
könnun á stöðu nemendahóps

Vika 36 – 31.ág Eðlisfræði bygginga Verkefni á classroom/moodle 5%

Vika 37 – 7.sept Eðlisfræði bygginga Tímaverkefni 10%

Vika 38 – 14.sept Eðlisfræði bygginga Verkefni á classroom/moodle 5%

Vika 39 – 21.sept Byggingartækni - Hitaeinangrun Verkefni á classroom/moodle 5%

Vika 40 – 28.sept Byggingartækni - Rakaeinangrun Verkefni á classroom/moodle 5%

Vika 41 – 5.okt Byggingartækni - Hljóðeinangrun Verkefni á classroom/moodle 5%

Miðannarpróf 25%

Vika 42 – 12.okt Byggingartækni - brunavarnir Verkefni á classroom/moodle 5%

Vika 43 – 19.okt Burðarvirki timburhúsa Skriflegt verkefni

Vika 44 – 26.okt Burðarvirki timburhúsa Skriflegt verkefni

Vika 45 – 2.nóv Hópverkefni - burðarvirki Hópverkefni 15%

Vika 46 – 9.nóv Loftræstar útveggjaklæðningar Verkefni á moodle/classroom

Vika 47 – 16.nóv Loftræstar útveggjaklæðningar Verkefni á moodle/classroom

Vika 48 – 23.nóv Hópverkefni - útveggjaklæðningar Hópverkefni 20%

Vika 49 – 30.nóv Festingar, samantekt og upprifjun
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Verkefni á moodle/classroom Fjögur verkefni með mismikið vægi 25%

Tímaverkefni Tvö verkefni unnin í tíma 40%

Hópverkefni Tvö hópverkefni unnin í tímum og utan skóla 35%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Annað: Skilyrði er að nemandi skili inn báðum hópverkefnum upp á 5 til þess að vetrareinkunn gildi.

Réttur er áskilinn til breytinga.

Dagsetning: 28.8.2020

Helgi Valur Harðarson
___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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