BYG1261 Byggteknikk - 2010-2011
Emnekode:
BYG1261
Emnenavn:
Byggteknikk
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Overordnet skal emnet bidra til en bedre forståelse for byggingeniørens profesjonsfelt og hvilke
oppgaver byggingeniører forventes å løse i sitt virke.
Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de
grunnleggende bygningsfysiske forhold som fukt, energi, lyd og brann. Videre vektlegges energi- og
miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og
myndighetenes miljømål for bransjen. Emnet inneholder også krav til digital kompetanse samt
kunnskap om bruk av formell rapportstrukur. Etter gjennomføring skal studenten kunne:
redegjøre for viktige konstruksjonsprinsipper og begreper i byggverk
beskrive vanlige tekniske løsninger for bygg og det teoretiske grunnlaget for disse
argumentere for viktige miljømål ut fra et faglig profesjonelt ståsted
redegjøre for relevante myndighetskrav til konstruksjonene samt anvende gjeldende lovverk til
kontroll/dokumentasjon/prosjektering av løsninger
begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger ved bruk av digitalt
verktøy og på formell rapportform
Emnets temaer:
Konstruksjonsprinsipper og begreper
Grunnleggende bygningsfysiske forhold
Digital kompetanse
Pedagogiske metoder:
Annet
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Pedagogiske metoder (fritekst):
Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter, nettstudenter og studenter med
tilknytning til lokale studiesentra. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform
som best er tilpasset eget behov.
Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for
seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.
Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på
internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.
Studenter som følger fleksibelt opplegg tilbys deltakelse på 4 – 6 lokale samlinger på studiesentra.
I emnet inngår 3 dager obligatorisk praksis på byggeplass for "Bachelor ingeniørfag bygg Prosjektstyring og ledelse" og 3 dager obligatorisk deltagelse i faglige ekskursjoner for "Bachelor
ingeniørfag - bygg, Konstruksjon".
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 12 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Sensureres av fagkollegium på 2 til 3 personer.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Neste ordinære eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
5 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent.
Studenter som tar emnet som en del av "Bachelor i ingeniørfag - bygg, Prosjektstyring og ledelse", må
kunne dokumentere at de har deltatt i obervasjon på byggeplass dette semesteret for å få sluttkarakter i
emnet. Tilsvarende må studenter som tar emnet som en del av "Bachelor ingeniørfag - bygg,
Konstruksjon" kunne dokumentere at de har deltatt på ekskursjoner. Fagplanen presiserer dette
nærmere.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Liv Torjussen
Læremidler:
Espedal, Knut Jonas: Bygningsfysikk. Byggenæringens Forlag.
Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.
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Klar for publisering:
Ja
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