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TAT203  Arkitektateikning 

Undanfari: TAT 103 

Í áfanganum er lögð áhersla á að dýpka þekkingu og skilning nemenda á gerð
flóknari arkitektateikninga á grundvelli hefðbundinna staðla og teiknireglna og
kynna þeim almennar kröfur um gerð aðalteikninga. Kynnt er bygginga og
brunamálareglugerð og fjallað um hvernig ákvæði þessara reglugerða eru uppfyllt á
teikningum og öðrum fylgigögnum. Farið er dýpra í vinnu við lagskiptingu,
merkingar, línugerðir og aðrar mikilvægar upplýsingar sem þurfa að vera á
arkitektateikningum. Einnig er fjallað ítarlega um notkun og útfærslu helstu
byggingarefna. Ætlast er til að nemendur þjálfist í samræmingu teikninga og
teiknikerfa, vinni með númerakerfi, lagskiptingar, utanaðkomandi tilvísanir og
þjálfist í vinnu með mismunandi mælikvarða samkvæmt íslenskum stöðlum sem
notaðir eru við byggingar og mannvirkjagerð. Útprentun teikninga og samsetning
teikningasetta æfð ásamt innsetningu í skjalavistunarkerfi.

Áfangamarkmið
Nemandi

o geti teiknað og gengið frá flóknum arkitektateikningum samkvæmt fyrirmælum
hönnuðar

o hafi grundvallarþekkingu á stöðlum og teiknireglum

o hafi innsýn í bygginga og brunamálareglugerð og geti nýtt sér ákvæði hennar
við frágang arkitektateikninga

o hafi góða þekkingu á merkingum, tilvísunum, og mismunandi línugerðum
arkitektateikninga

o þekki helstu byggingarefni og samsetningar sem notuð eru til bygginga
meðalstórra íbúðarhúsa

o hafi þekkingu á teiknikerfum og kunnáttu til að samræma teikningar með tilliti
til númerakerfa og lagskiptinga

o hafi fullkomið vald á mismunandi mælikvörðum samkvæmt íslenskum stöðlum
sem notaðir eru við byggingar og mannvirkjagerð

o hafi þekkingu á útprentun, útgáfu og vistunarkerfum

Efnisatriði/kjarnahugtök
Aðaluppdráttur, áritun, flatarmál, rúmmál, nýtingarhlutfall, hæðarafsetning,
sérbýlishús, fjölbýlishús, bílageymsla, björgunarop, brunahólf, brunavarnar
búnaður, eldvarnarveggur, flóttaleið, samþykki meðeiganda, samþykki nágranna,
byggingarlýsing, jarðhæð, rishæð, kjallari, tröppur, stigar, svalir, milligólf, gluggar,
útihurðir, stálprófílar og gler í útveggi, grunnmyndir, útlitsteikningar, hluta
uppdrættir, sneiðingar, sérhlutadeili, afstöðumynd, skráningartafla, lagheiti,
skurðarlínur og tákn, málsetning og innréttingar, heiti og stærðir herbergja, rastar,
litamerkingar, utanaðkomandi tilvísanir, samsetning teikninga, útprentun teikninga
og vistun.

Námsmat
Getur byggst á verkefnavinnu, skyndiprófum eða sambærilegum æfingum sem
ásamt lokaverkefni/ lokaprófi gefa heildarniðurstöðu námsmats.
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