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Inngangur	  
Á	  Íslandi	  eru	  hvorki	  fáanlegar	  upplýsingar	  um	  fjölda	  fólks	  sem	  notar	  hjólastóla	  né	  fjölda	  fólks	  
sem	  notar	   þreifistafi.	   	  Mögulega	   eru	   slíkar	   tölur	   heldur	   ekki	   nauðsynlegar	   því	   Ísland	   hefur	  
sett	   sér	   ákveðnar	   reglur	   og	   markmið	   sem	   krefjast	   aðgengis	   fyrir	   alla	   og	   án	   mismununar	  
vegna	  t.d.	  kyns,	  aldurs,	  fötlunar	  eða	  þjóðfélagsstöðu.	  	  Í	  þessu	  sambandi	  má	  	  nefna:	  	  
	  

• 65.	  gr.	  Stjórnarskrá	  Íslands,	  	  
	  VII.	  

	  65.	  gr.	  [Allir	  skulu	  vera	  jafnir	  fyrir	  lögum	  og	  njóta	  mannréttinda	  án	  tillits	  til	  kynferðis,	  trúarbragða,	  
skoðana,	  þjóðernisuppruna,	  kynþáttar,	  litarháttar,	  efnahags,	  ætternis	  og	  stöðu	  að	  öðru	  leyti.	  

	  Konur	  og	  karlar	  skulu	  njóta	  jafns	  réttar	  í	  hvívetna.	  
	  

• Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks,	  nr.	  59/1992.	  	  	  
I.	  kafli.	  Markmið	  og	  skilgreining.	  

	  1.	  gr.	  “Markmið	  þessara	  laga	  er	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  jafnrétti	  og	  sambærileg	  lífskjör	  við	  aðra	  
þjóðfélagsþegna	  og	  skapa	  því	  skilyrði	  til	  þess	  að	  lifa	  eðlilegu	  lífi.	  

	  Við	  framkvæmd	  laga	  þessara	  skal	  tekið	  mið	  af	  þeim	  alþjóðlegu	  skuldbindingum	  sem	  íslensk	  
stjórnvöld	  hafa	  gengist	  undir,	  einkum	  samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks.	  Þá	  skulu	  
stjórnvöld	  tryggja	  heildarsamtökum	  fatlaðs	  fólks	  og	  aðildarfélögum	  þeirra	  áhrif	  á	  stefnumörkun	  og	  
ákvarðanir	  er	  varða	  málefni	  fatlaðs	  fólks.”	  

	  
• Lög	  um	  mannvirki	  nr.	  160/2010	  

I.	  kafli.	  Almenn	  ákvæði.	  
	  1.	  gr.	  Markmið.	  
	  Markmið	  laga	  þessara	  er:	  	  

	  	  “	  a.	  Að	  vernda	  líf	  og	  heilsu	  manna,	  eignir	  og	  umhverfi	  með	  því	  að	  tryggja	  faglegan	  undirbúning	  
mannvirkjagerðar	  og	  virkt	  eftirlit	  með	  því	  að	  kröfum	  um	  öryggi	  mannvirkja	  og	  heilnæmi	  sé	  fullnægt.	  
	  	  	  b.	  Að	  stuðla	  að	  endingu	  og	  hagkvæmni	  mannvirkja,	  m.a.	  með	  því	  að	  tryggja	  að	  þau	  séu	  hönnuð	  
þannig	  og	  byggð	  að	  þau	  henti	  íslenskum	  aðstæðum.	  
	  	  	  c.	  Að	  stuðla	  að	  vernd	  umhverfis	  með	  því	  að	  hafa	  sjálfbæra	  þróun	  að	  leiðarljósi	  við	  hönnun	  og	  gerð	  
mannvirkja.	  
	  	  	  d.	  Að	  stuðla	  að	  tæknilegum	  framförum	  og	  nýjungum	  í	  byggingariðnaði.	  
	  	  	  e.	  Að	  tryggja	  aðgengi	  fyrir	  alla.	  
	  	  	  f.	  Að	  stuðla	  að	  góðri	  orkunýtingu	  við	  rekstur	  bygginga.”	  

	  
	  

Í	  reglugerðum	  eru	  einnig	  mikilvæg	  atriði	  sem	  eru	  til	  þess	  fallin	  að	  útskýra	  og	  skilgreina	  betur	  
tilætlun	  laganna,	  til	  dæmis	  eru	  mikilvæg	  atriði	  í	  :	  

	  
• Byggingarreglugerð	  112/2012	  

7.	  HLUTI	  ÚTISVÆÐI	  VIÐ	  MANNVIRKI	  	  
7.1.	  KAFLI	  Almennar	  kröfur.	  	  
7.1.1.	  gr.	  Markmið.	  	  
“Útisvæði	  við	  mannvirki	  skulu	  hönnuð	  þannig	  að	  gæði	  byggingarlistar	  séu	  höfð	  að	   leiðarljósi	  og	  skulu	  þannig	  
gerð	  að	  þau	  henti	  til	  fyrirhugaðra	  nota.	  ….	  	  
…….	  Frágangur	  gönguleiða	  á	  útisvæðum	  skal	  vera	  með	  þeim	  hætti	  að	  yfirborð	  þeirra	  henti	  umferð	  fólks,	   sbr.	  
6.1.2.	  g”.	  
	  
6.1.2.	  gr.	  
Almennt	  um	  algilda	  hönnun.	  
“Með	   algildri	   hönnun	   skal	   tryggt	   að	   fólki	   sé	   ekki	   mismunað	   um	   aðgengi	   og	   almenna	   notkun	   bygginga	   á	  
grundvelli	   fötlunar,	   skerðinga	  eða	   veikinda	  og	  það	  geti	  með	  öruggum	  hætti	   komist	   inn	  og	  út	  úr	  byggingum,	  
jafnvel	  við	  óvenjulegar	  aðstæður,	  t.d.	  í	  eldsvoða.	  Með	  algildri	  hönnun	  skal	  m.a.	  tekið	  tillit	  til	  eftirtalinna	  hópa	  
einstaklinga:	  
a.	  Hjólastólanotenda,	  
b.	  göngu-‐	  og	  handaskertra,	  
c.	  blindra	  og	  sjónskertra,	  
d.	  heyrnarskertra,	  ………………..”	  
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Einnig	   eru	   alþjóðlegar	   skuldbindingar	   eins	   og	   Sáttmáli	   Sameinuðu	   þjóðanna	   um	   réttindi	  
fatlaðs	  fólks	  mjög	  mikilvægar	  og	  eins	  og	  segir	  hér	  að	  ofan	  í	  úttekt	  úr	  1.	  kafla,	  1.	  grein	  laga	  nr.	  
59/1992	   (með	   síðari	   breytingum)	   um	   málefni	   fatlaðs	   fólks,	   	   þá	   ber	   að	   taka	   mið	   af	  
sáttmálanum	  þótt	  hann	  sé	  ekki	  löggiltur	  
https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28756	  ).	  
	  

Mat	  á	  aðstæðum	  
Við	  mat	  á	  aðstæðum	  hefur	  verið	  stuðst	  við	  persónulega-‐	  og	  faglega	  reynslu	  skýrsluhöfundar,	  
leiðbeiningablaða	   við	   byggingarreglugerð	   112/2012,	   sem	   finna	   má	   á	   heimasíðu	  
Mannvirkjastofnunar	   (www.mvs.is),	   úttektarlykla	   frá	   Access	   Iceland	   Aðgengismerkjajerfinu	  
(www.gottadgengi.is)	   ,	   Handbók	  Aðgengi	   fyrir	   alla	   (Ólafsson,	   o.fl.,	   2002)	   og	   leiðbeiningarit	  
um	   gönguþveranir	   (Vegagerðin;	   Reykjavíkurborg;	   Efla;	   Mannvit;,	   2014),	   slóð	   á	   skýrslu:	  
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Leidbeiningar_gangbrautir/$file/2015-‐01-‐
13_Leidbeiningar_gangbrautir.pdf.	   	   Einnig	   hefur	   verið	   stuðs	   við	   erlent	   efni	   og	   þar	  má	   t.d.	  
nefna	  norska	  skýrslu	  um	  aðferðafræði	  við	  að	  ná	  áttum	  og	  finna	  til	  vegar	  (Bjørbekk,	  Nesse,	  &	  
Rystad,	  2015).	  

Útfærsla	  og	  vinnsla	  efnis	  
Í	  úttektunum	  voru	  teknar	  myndir	  sem	  eru	  settar	  upp	  í	  tímaröð	  eftir	  því	  sem	  gengið	  er.	  	  
Eftirfarandi	  er	  leiðarlýsing	  í	  texta	  en	  í	  fylgiriti,	  sem	  sett	  er	  aftast	  í	  skýrsluna,	  er	  ferðin	  sett	  upp	  	  
í	  myndaröð	  með	  stuttum	  skýringartexta	  og	  gönguleiðin	  tekin	  skref	  af	  skrefi	  frá	  upphafsreit	  til	  
endapunkts.	   	   Í	   	   þessari	   skýrslu	   er	   gengið	   frá	   upphafi	   göngustígs	   við	   Fiskislóð	   1	   og	   eftir	  
göngustígnum	   á	   varnargarðinum,	   að	   Hólmaslóð	   og	   frá	   Hólmaslóð	   að	   gatnamótum	   við	  
Fiskislóð.	   	  Myndirnar	  eru	  einnig	  númeraðar	  til	  að	  auðveldara	  sé	  að	  vísa	   í	  þær.	  Til	  hliðar	  við	  
hverja	  myndaröð	  eru	  tveir	  dálkar	  sem	  annarsvegar	  sýna	  hvort	  um	  er	  að	  ræða	  athugasemdir	  
varðandi	  aðgengi	   fyrir	  sjónskert	  og	  blint	   fólk	  og	  hins	  vegar	  hvort	  það	  eru	  athugasemdir	  við	  
aðgengi	  fyrir	  notendur	  hjólastóla.	   	  Ef	  um	  athugasemdir	  er	  að	  ræða	  eru	  dálkarnir	  fylltir	  með	  
litum	  og	  svo	  eru	  þeir	  númeraðir	  þannig	  að	  auðveldara	  sé	  að	  vísa	  í	  hvert	  atriði;	  grænt	  	  er	  fyrir	  
dálk	  athugasemda	  fyrir	  sjónskert	  og	  blint	  fólk	  og	  að	  auki	  fær	  dálkurinn	  einkennisstafinn	  S	  og	  
númer	   	  myndarinnar	  sem	  við	  á.	   	  Sama	  gildir	  um	  dálk	   fyrir	  hjólastólanotendur,	  en	  hann	  fær	  
rauðan	  lit,	  auðkennisstafinn	  H	  og	  númer	  myndarinnar	  sem	  við	  á.	  	  Eftir	  myndaröðina	  er	  stutt	  
samantekt	  og	  tillögur	  að	  úrbótum	  og	  aftasta	  síðan	  er	  yfirlitsmynd	  yfir	  gönguleiðina.	  

Úttektir	  
Göngustígur	  á	  sjóvarnargarðinum	  í	  Örfirisey.	  
Lagt	  er	  upp	  við	  upphaf	  gönguleiðarinnar	  á	  milli	  Sorpu	  og	  Fiskislóðar	  1.	  	  Það	  þarf	  að	  skoða	  
niðurtektir	  og	  endurgera	  að	  hluta.	  	  Nýi	  göngustígurinn	  er	  til	  fyrirmyndar	  en	  hann	  er	  
malbikaður,	  mjög	  sléttur	  og	  breiður.	  	  Einnig	  er	  afmörkun	  góð,	  annarsvegar	  gras	  og	  lág	  girðing	  
og	  hinsvegar	  grjótbeð	  og	  hleðslusteina	  í	  varnargarðinum.	  	  Lýsingin	  er	  einnig	  til	  fyrirmyndar	  
en	  meðfram	  stígnum	  eru	  lágir	  ljósapollar	  sem	  veita	  óbeina	  lýsingu	  og	  þar	  sem	  þeir	  eru	  fyrir	  
utan	  stíginn	  eru	  þeir	  ekki	  hindrun	  eða	  hætta	  fyrir	  gangandi	  vegfarendur.	  
	  
Ruslatunnur	  eru	  settar	  fyrir	  utan	  stíginn	  en	  mikil	  bót	  væri	  í	  að	  gera	  stétt	  við	  þær	  þannig	  að	  
allir	  komist	  upp	  að	  þeim	  og	  blint	  fólk	  gæti	  fundið	  með	  þreifistaf	  hvar	  svæðið	  byrjar	  og	  endar,	  
ef	  fólk	  fylgir	  t.d.	  steinakantinum	  þá	  er	  auðvelt	  að	  finna	  hvar	  hann	  skiptir	  yfir	  í	  hellulagt	  svæði,	  
steypu	  eða	  malbik.	  
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Samantekt	  og	  tillögur	  að	  úrbótum	  
Stígurinn	  er	  til	  fyrirmyndar	  eins	  og	  áður	  er	  sagt	  en	  mögulega	  væri	  hægt	  að	  bæta	  aðbúnað	  og	  
notkun	  með	  því	  að	  setja	  upp	  hvíldarbekki	  á	  nokkrum	  stöðum.	  	  Stígurinn	  er	  u.þ.b.	  1	  km	  á	  
lengd	  meðfram	  sjóvarnargarðinum.	  	  Lagt	  er	  upp	  frá	  Fiskislóð	  1	  og	  gengið	  meðfram	  garðinum	  
að	  Hólmaslóðinni,	  þar	  sem	  úttektin	  endar	  við	  aðkomu	  að	  gangstétt	  meðfram	  akbrautinni	  á	  
Hólmaslóð.	  	  Í	  byggingarreglugerð	  er	  lagt	  til	  að	  ekki	  sé	  lengra	  á	  milli	  bekkja	  við	  gönguleiðir	  en	  
150	  m,	  því	  er	  mælt	  með	  að	  settir	  verði	  upp	  6	  -‐	  7	  bekkir.	  	  Í	  það	  minnsta	  ætti	  að	  setja	  bekki	  í	  
námunda	  við	  upphaf	  og	  endi,	  við	  tröppurnar	  og	  stígana	  sem	  liggja	  þvert	  á	  varnargarðinn.	  	  	  
	  
Helstu	  atriði	  sem	  þarf	  að	  skoða	  eru	  aðkoma	  og	  merkingar	  á	  ruslatunnum,	  aðgengi	  og	  
merkingar	  að	  tröppum	  og	  niðurtektir	  og	  merkingar	  á	  gangstéttum.	  
	  
Hjólastólaaðgengi	  er	  af	  öðrum	  toga	  en	  leiðarlínur	  fyrir	  sjónskert	  og	  blint	  fólk	  en	  það	  er	  mjög	  
afgerandi	   og	   ef	   það	   er	   ekki	   til	   staðar	   þá	   eru	   hjólastólanotendur	   útilokaðir	   frá	   þátttöku,	  
allavega	  án	  aðstoðar,	  en	  flestir	  vilja	  geta	  farið	  um	  á	  eigin	  forsendum.	  	  Stígurinn	  er	  almennt	  
mjög	   góður	   með	   tilliti	   til	   hjólastólanotenda	   en	   gott	   aðgengi	   fyrir	   notendur	   hjólastóla	  
stórbætir	   einnig	   aðgengi	   fólks	  með	   barnavagna,	   fólks	   sem	   notar	   göngugrindur	   eða	   annan	  
búnað	  til	  gangs,	  hjóla,	  línuskauta	  o.s.v.frv..	  	  Sem	  dæmi	  um	  atriði	  sem	  þarfnast	  athugunar	  og	  
úrbóta	  er	  bent	  á	  dálkinn	  lengst	  til	  hægri	   í	  myndrænu	  framsetningunni	  og	  þá	  dálka	  sem	  eru	  
litaðir	  með	  rauðu	  og	  hafa	  bókstafinn	  H	  og	  númer	  við	  hliðina,	  t.d.	  H3.	  
	  
Aðgengi	  að	  gönguleiðum	  og	  opnum	  svæðum	  fyrir	  blint	  og	  sjónskert	  fólk	  er	  mikilvægt.	  Til	  eru	  
margskonar	   lausnir	  við	  gerð	   leiðarlína	  og	  þær	  til	   í	  mörgum	  útgáfum	  m.t.t.	  efnis,	  hönnunar,	  
útfærslu	   og	   lita.	   	   Ákvörðun	   um	   efnisval,	   nákvæma	   staðsetningu	   og	   form	   ætti	   að	   vera	  
samvinnuverkefni	   eiganda	   svæðisins,	   listafólks,	   ráðgjafa	   á	   sviði	   algildrar	   hönnunar	   og	  
aðgengis	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  notendur	  með	  skerðingar	  komi	  að	  þessu	  
sem	   og	   hagsmunaðilar-‐/samtök	   blindra	   og	   sjónskerts	   fólks.	   	   Samkvæmt	   bókinni	  
Arkitektoniske	  virkemidler	  for	  orientering	  og	  veifinning	  (Bjørbekk, Nesse, & Rystad, 2015)	  er	  
mikilvægt	   að	   skoða	   aðstæður	   vel	   og	  meta	   hvar	  mögulega	   er	   hægt	   að	   nýta	   “náttúrulegar”	  
leiðarlínur	  og	  hvar	  þarf	  að	  setja	  sérstaklega	  útfærðar	  leiðarlínur.	  	  Náttúrulegar	  leiðarlínur	  eru	  
hlutir	  eða	  form	  í	  náttúrunni	  eða	  í	  hinu	  byggða	  umhverfi	  sem	  hægt	  er	  að	  fylgja,	  staðsetja	  sig	  
eftir	  og/eða	  ná	  áttum	  án	  þess	  að	  það	  sé	  sérstaklega	  gert	  eða	  hannað	  með	  því	   tilliti.	   	   	  Sem	  
dæmi	   um	   staði	   sem	   þarfnast	   athugunar	   á	   gönguleiðinni	   meðfram	   varnargarðinum	   eru	  
staðsetning	  ruslatunna	  og	  vöntun	  á	  merkingum	  og	  handlistum	  við	  tröppur.	   	  Annað	  mál	  eru	  
niðurtektir	   á	   gangstéttum	   og	   merkingar	   á	   þeim	   m.t.t.	   blindra	   og	   sjónskerts	   fólks.	  	  
Staðir/atriði	  sem	  þarfnast	  athugunar	  og/eða	  úrbóta	  er	  bent	  á	  dálk	  2	  frá	  hægri	   í	  myndrænu	  
framsetningunni	  og	  þá	  dálka	  sem	  eru	  litaðir	  með	  grænu	  og	  hafa	  bókstafinn	  S	  og	  númer	  við	  
hliðina.	  t.d.	  S1.	  
	  
Þegar	   úttektin	   var	   gerð	   voru	   engin	   skilti,	   kort	   eða	   leiðbeiningar	   um	   aðstæður	   og/eða	  
staðhætti	  við	  göngustíginn.	  Sérstaklega	  er	  bent	  á	  svæðið	  við	  endapunktinn	   (Hólmaslóð)	  en	  
þar	  er	  erfitt	  að	  átta	  sig	  á	  aðstæðum	  ef	  maður	  þekkir	  ekki	  svæðið.	  
	  
Við	  allar	  úrbætur	  og/eða	  endurgerð	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  algilda	  hönnun	  að	   leiðarljósi	  eins	  
og	  segir	  í	  mannvirkjalögunum	  nr.	  160/2010	  og	  	  byggingarreglugerð	  112/2012.	  	  Einnig	  þarf	  að	  
skipuleggja,	  hanna	  og	  setja	  upp	  leiðbeiningar	  og	  skilti	  sem	  henta	  sem	  flestum	  og	  ef	  mögulegt	  
er	   að	   hafa	   leiðsögu	   um	   svæðið	   í	   töluðu	   máli,	   jafnvel	   á	   appi	   eða	   einhverju	   formi	   sem	  
ferðamenn	  geta	  séð	  og	  heyrt	  upplýsingar	  um	  svæðið.	  	  Merkingar	  og	  skilti	  þurfa	  að	  vera	  með	  
skýr	  og	  einföld,	  helst	  með	  texta	  og	  táknmyndum.	  	  Ef	  um	  textaskilti	  er	  að	  ræða	  eða	  yfirlitskort	  
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er	  mjög	  mikilvægt	  að	  þau	  séu	  staðsett	  þannig	  að	  hjólastólanotendur	  komist	  auðveldlega	  að	  
þeim.	  	  	  Í	  því	  tilefni	  þarf	  að	  tryggja	  að	  hægt	  sé	  að	  komast	  upp	  á	  gangstétt	  eða	  pall,	  skiltið	  sé	  
ekki	   sett	   í	   grjótbeði	   eða	   fyrir	   utan	   gönguleið.	   	   Hæð	   skiltisins	   á	   að	   vera	   þannig	   að	   bæði	  
hávaxið-‐	  og	  lágvaxið	  fólk	  geti	  skoðað	  og	  lesið	  upplýsingar.	  
	  
Hugmynd	  að	   leiðsögu	  og	  upplýsingum	  um	  svæðið	  gæti	  verið	  að	  bæta	  hafnarsvæðinu	   inn	  á	  
væntanlegt	   gönguleiða-‐app,	  Wapp,	   https://www.karolinafund.com/project/view/1126	   eða	  
eitthvað	  sambærilegt	  (tekið	  skal	  fram	  að	  skýrsluhöfundur	  hefur	  engra	  hagsmuna	  að	  gæta	  við	  
Wappið).	   	   Einnig	   er	   hægt	   að	   lýsa	   leiðinni	   í	   máli	   og	   myndum	   á	   kortavef	   Access	   Iceland,	  
www.access.is.	  
	  
Gönguleiðin	  er	  sýnileg	  á	  loftmyndum	  kortavefja	  t.d.	  www.já.is	  kortavefnum.	  Á	  www.ja.is	  er	  
leiðin	  einnig	  merkt	  með	  rauðri	  brotalínu	  en	  bent	  skal	  á	  að	  gönguleiðin	  er	  ekki	  rétt	  merkt	  inná	  
loftmyndina,	  þ.e.	  ef	  hún	  á	  að	  fylgja	  göngustígnum.	  Brotalínan	  liggur	  í	  gegnum	  vinnusvæði	  á	  
afgirtri	  lóð	  og	  það	  er	  ekki	  nema	  að	  hlið	  girðingarinnar	  séu	  opin	  að	  fólk	  geti	  gengið	  þar	  í	  gegn	  
en	  að	  öllum	  líkindum	  þá	  er	  óviðkomandi	  umferð	  bönnuð	  innan	  lóðarinnar.	  
	  

	  
Skýringarmynd	  1,	  af	  www.ja.is-‐varnargarðurinn	  –	  	  
þarna	  sést	  ranga	  göngulínan	  í	  gegnum	  lokaða	  vinnusvæðið.	  
	  
Ef	   upp	   koma	   spurningar	   eða	   athugasemdir	   við	   innihald	   skýrslunnar	   er	   bent	   á	   að	   hafa	  
samband	   við	   Hörpu	   Cilia	   Ingólfsdóttur,	   aðgengisráðgjafa,	   með	   tölvupósti	   á	   netfangið	  
harpa@adgengi.is.	  
	  
	  
Virðingarfyllst,	  
	  
	   	  
	  
____________________________________________________	  
Harpa	  Cilia	  Ingólfsdóttir	  byggingafræðingur	  	  
Algild	  Hönnun	  og	  Aðgengi	  ehf	  
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Faxaflóahafnir
Gamla	  höfnin
Verkefni:
Dags:	  

Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S1

Mynd	  1

Mynd	  2

S3 H3

Mynd	  3

Gönguleið	  meðfram	  sjávarnargarðinum	  í	  Örfirisey
Júní	  2015

Texti Myndir

Rauðu	  steinarnir	  sem	  eiga	  að	  vera	  öryggi	  blindra	  vegfarenda	  er	  ekki	  hærri	  en	  
stéttin	  í	  kring	  og	  er	  því	  aðeins	  til	  aðgreiningar	  fyrir	  þá	  sem	  sjá	  litamuninn.	  	  
Hallinn	  á	  niðurtektunum	  er	  of	  mikill	  til	  að	  teljast	  fær	  hjólastólanotendum.

Upphaf	  úttektarinnar	  er	  á	  göngustígnum	  á	  milli	  Sorpu	  og	  Fiskislóðar	  1	  -‐	  lok	  úttektarinnar	  er	  við	  gangstétt	  á	  Hólmaslóð.

Rauðu	  steinarnir	  sem	  eiga	  að	  vera	  öryggi	  blindra	  vegfarenda	  er	  ekki	  hærri	  en	  
stéttin	  í	  kring	  og	  er	  því	  aðeins	  til	  aðgreiningar	  fyrir	  þá	  sem	  sjá	  litamuninn.	  Að	  
auki	  er	  rauða	  steina	  röðin	  alveg	  við	  samskeyti	  gangstéttar	  og	  götu	  og	  því	  of	  
nálægt	  akandi	  umferð	  og	  getur	  stofnað	  gangandi	  vegfarendum	  í	  mikla	  hættu.

Gangstéttin	  er	  sumsstaðar	  brotin	  og	  komnar	  miðhæðir.	  	  Fylgjast	  þarf	  með	  og	  
gera	  við	  skemmdir	  til	  þess	  að	  ekki	  skapist	  hætta	  fyrir	  gangandi	  vegfarandur	  sem	  
eiga	  erfitt	  með	  gang	  eða	  nota	  hjálpartæki.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  4

S5 H5

Mynd	  5

Mynd	  6

S7 H7

Mynd	  7

Ruslatunnan	  er	  staðsett	  utan	  seilingarfjarlægðar	  hjólastólanotenda	  og	  blint	  fólk	  
getur	  ekki	  fundið	  staðsetninguna	  þar	  sem	  engar	  merkingar	  eru	  í	  gangstétt	  eða	  
kanti.

Mynd	  5a
Hér	  eru	  náttúrelgar	  leiðarlínur	  í	  grasinu	  við	  hliðina	  á	  stígnum	  og	  í	  grjótinu	  
hinumegin.	  	  Lágir	  ljósapollar	  eru	  meðfram	  stígnum,	  fjær	  grjótgarðinum.	  Lýsingin	  
ætti	  að	  vera	  óbein	  og	  mjúk	  og	  þar	  sem	  ljósgjafarnir	  eru	  ekki	  inná	  stígnum	  eru	  
þeir	  ekki	  ógn	  við	  öryggi	  gangandi	  vegfarenda.

Texti Athugasemdir

Hér	  eru	  náttúrelgar	  leiðarlínur	  og	  ljósastaurar	  staðsettir	  utan	  við	  stíginn.

Tröppurnar	  eru	  ljósari	  en	  göngustígurinn	  og	  skera	  sig	  þannig	  úr	  en	  það	  vantar	  
áherslumerkingu	  fyrir	  ofan	  tröppurnar,	  merkingar	  á	  tröppunefjum	  og	  
áherslumerkingu	  fyrir	  neðan	  (upphaf	  trappanna).	  	  Einnig	  vantar	  handlista	  en	  
það	  ættu	  að	  vera	  handlistar	  beggja	  vegna.	  	  Sumir	  hjólastólanotendur	  geta	  vegið	  
sig	  upp	  og	  niður	  tröppur	  en	  það	  er	  ómögulegt	  án	  handlista.	  	  Blint	  fólk	  treystir	  
einnig	  á	  handlista	  við	  tröppur	  og	  þá	  eiga	  þeir	  að	  ná	  a.m.k.	  30	  cm	  framfyrir	  
neðstu	  tröppu	  og	  afturfyrir	  efstu	  tröppu	  (sjá	  t.d.	  leiðb.	  Mvst).

Mynd	  7a
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  8

Mynd	  9

Mynd	  10 Mynd	  10b

S11 H11

Mynd	  11

Texti Athugasemdir

Gangstéttin	  fyrir	  neðan	  tröppurnar	  er	  breið	  og	  hornið	  er	  með	  aukarými	  sem	  
gerir	  alla	  mætingu	  auðveldari.	  	  Tröppurnar	  ná	  ekki	  inn	  á	  gangstéttina	  þannig	  að	  
þær	  eru	  ekki	  hindrun	  og	  blint	  fólk	  ætti	  að	  finna	  þær	  með	  þreifistaf	  ef	  þeir	  fylgja	  
hægri	  kanti	  gangstéttarinnar	  að	  tröppunum.	  	  Girðingin	  á	  lóðarmörkunum	  (við	  
hlið	  gangstéttarinnar)	  nýtist	  einnig	  sem	  leiðarlína.	  ATH.	  engin	  niðurtekt	  er	  á	  
gangstéttinni	  við	  tröppurnar	  og	  þónokkur	  spölur	  í	  næstu	  niðurtekt	  sem	  er	  við	  
innkeyrslu	  inn	  á	  atvinnulóð	  sjá	  myndir	  10	  og	  10b.

Mynd	  8a

Mynd	  10a
Ruslatunnan	  er	  staðsett	  utan	  seilingarfjarlægðar	  hjólastólanotenda	  og	  blint	  fólk	  
getur	  ekki	  fundið	  staðsetninguna	  þar	  sem	  engar	  merkingar	  eru	  í	  gangstétt	  eða	  
kanti.

Mynd	  9	  sýnir	  gangstéttina	  og	  tröppurnar.

Eini	  staðurinn	  til	  að	  komast	  upp	  á	  gangstéttina	  á	  niðurtekt	  er	  við	  enda	  	  
gangstéttarinnar	  þar	  sem	  tekið	  er	  úr	  vegna	  innkeyrslu	  inn	  á	  lóð	  nr.	  11-‐13	  við	  
Fiskislóð.	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  rétt	  lagðir,	  en	  auðvelt	  gæti	  verið	  að	  missa	  af	  
þeim	  þar	  sem	  einungis	  er	  um	  einfalda	  steinaröð	  að	  ræða	  og	  hún	  nær	  ekki	  upp	  
að	  girðingunni.	  	  Best	  væri	  að	  rauða	  línan	  væri	  breiðari	  og	  næði	  þvert	  yfir	  
gangtéttina.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

H12

Mynd	  12

Mynd	  13

Mynd	  14

Mynd	  15

Áfram	  er	  haldið	  eftir	  breiðum	  og	  	  sléttum	  göngustígnum.	  	  Eftir	  um	  845	  m	  frá	  
upphafsteit	  er	  komið	  að	  endastöð	  á	  stígnum	  sem	  liggur	  á	  varnargarðinum	  sjá	  
mynd	  13a.	  	  	  

Mynd	  13a
Tekin	  er	  90	  gráðu	  hægri	  beygja	  og	  stígurinn	  heldur	  afram	  með	  aflíðandi	  halla	  í	  
átt	  að	  Fiskislóð/Hólmaslóð.

Texti Athugasemdir

Fræbær	  stígur	  sem	  skiptir	  sér,	  mynd	  12,	  og	  tengir	  stíginn	  við	  Fiskislóð	  31	  og	  33.	  	  
Dálítil	  brekka	  er	  niður	  og	  getur	  hún	  verið	  erfið	  hjólastólanotendum.	  	  Fara	  þarf	  
langa	  leið	  til	  þess	  að	  finna	  niðurtekt	  á	  steyptu	  gangstéttinni	  sem	  tekur	  við	  af	  
malbikaða	  stígnum,	  sjá	  götumynd	  12a	  af	  vef	  www.já.is.

Mynd	  12a

Athuga	  mætti	  að	  setja	  óbeina	  lýsingu	  á	  stíginn.

Mynd	  15a
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  16

Mynd	  17

S18a

Mynd	  18

Texti Athugasemdir

Stígurinn	  er	  beinn	  og	  breiður	  með	  góðum	  hliðarköntum	  til	  afmörkunar	  og	  
ljósastaurinn	  er	  staðsettur	  fyrir	  utan	  og	  því	  ekki	  í	  gangveginum.	  	  Mögulega	  
mætti	  bæta	  við	  lýsingu	  á	  svæðinu.	  	  Varast	  skal	  skæra,	  blindandi	  og	  beina	  lýsingu	  
en	  ágætar	  leiðbeiningar	  er	  að	  finna	  í	  leiðbeiningablöðum	  Mannvirkjastofnunar.

Mynd	  18a

Hvíta	  línan	  fyrir	  miðri	  mynd	  nr	  17	  er	  gangstétt	  við	  Hólmaslóð	  sem	  sést	  lengst	  til	  
hægri	  á	  loftmyndinni	  (loftmynd	  tekin	  af	  www.ja.is)	  Heidarlengd	  stígsins	  frá	  
Grandagarði	  1	  að	  Hólmaslóð	  eru	  um	  1	  km.

Mynd	  17a
Þegar	  komið	  er	  inn	  á	  gangstéttina	  við	  Hólmaslóð	  er	  hægt	  að	  fara	  til	  vinstri	  og	  
ganga	  nokkur	  skref	  og	  beygja	  til	  hægri	  til	  að	  komast	  yfir	  Hólmaslóðina	  og	  yfir	  á	  
gagnstæða	  gangstétt.	  Rifflurnar	  sem	  sjást	  á	  mynd	  18a	  eru	  til	  að	  marka	  stefnu	  og	  	  
þær	  enda	  á	  línu	  af	  rauðum	  steinum	  sem	  eiga	  að	  vera	  hærri	  en	  gangstéttin	  og	  
stefnumarkandi	  áherslusvæði	  fyrir	  blint	  fólk.	  	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  ekki	  rétt	  
lagðir.	  Ef	  haldið	  er	  áfram	  í	  stað	  þess	  að	  beygja	  (til	  að	  fara	  yfir	  götuna)	  er	  komið	  
að	  enda	  gangstéttarinnar	  en	  við	  taka	  bílastæði	  og	  innkeyrslur	  inn	  á	  atvinnulóðir.	  
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S19 H19

Mynd	  19

S20

Mynd	  20

S21 H21

Mynd	  21

S22

Mynd	  22

Texti Athugasemdir

Þegar	  beygt	  er	  til	  vinstri	  af	  göngustígnum	  og	  haldið	  eftir	  Hólmaslóðinni	  í	  átt	  að	  
Grandavegi	  þá	  er	  gengið	  eftir	  gangstétt	  sem	  er	  rofinn	  nokkrum	  sinnun	  vegna	  
innkeyrlna.	  	  Rauðu	  steinarnir	  sem	  eiga	  að	  vera	  til	  að	  tryggja	  öryggi	  og	  marka	  
stefnu	  fyrir	  blint	  fólk,	  við	  rof	  á	  gangstétt	  t.d.	  vegna	  innkeyrslu)	  eru	  ekki	  rétt	  
lagðir	  í	  stéttina,	  sjá	  mynd	  19.	  	  Niðurtektin	  á	  móti	  á	  þessum	  gatnamótum,	  mynd	  
19a,	  er	  illa	  farin	  og	  þarfnast	  lagfæringar.	  	  Lagt	  er	  til	  að	  hallinn	  verði	  athugaður	  
þegar	  viðgerð	  fer	  fram.

Mynd	  22a

Rauðu	  steinarnir	  sem	  eiga	  að	  vera	  öryggi	  blindra	  vegfarenda	  er	  ekki	  hærri	  en	  
stéttin	  í	  kring	  og	  er	  því	  aðeins	  til	  aðgreiningar	  fyrir	  þá	  sem	  sjá	  litamuninn.	  	  
Steypan	  í	  gangstéttinni	  er	  illa	  farin	  og	  athuga	  þarf	  betur	  nákvæmni	  við	  
stefnugjöf	  með	  rauðu	  steinunum.	  	  Ef	  stefnugjöfin	  er	  ekki	  nákvæm	  er	  fólk	  sem	  
treystir	  á	  þessar	  framkvæmdir	  í	  hættu	  og	  trúverðugleiki	  þessara	  upplýsinga	  
hverfur.

Mynd	  21a
Nú	  er	  komið	  að	  gatnamótum	  Hólmastlóðar	  og	  Járnbrautar	  og	  þar	  eru	  rauðu	  
steinarnir	  ekki	  rétt	  lagðir.	  	  Nánast	  enginn	  hæðarmunur	  er	  á	  rauðu	  steinunum	  og	  
gangstéttinni.	  	  Fleiri	  leiðarlýsingar	  í	  skýrslu	  um	  Gönguleið	  frá	  vita	  að	  vita.

Mynd	  19a
Myndir	  20	  og	  20a	  eru	  frá	  niðurtektum	  í	  rofi	  á	  gangstétt	  við	  innkeyrslu	  sem	  er	  
rétt	  áður	  en	  komið	  er	  að	  beygjunni	  sem	  er	  á	  mótum	  Hólmaslóðar	  og	  Fiskislóðar.	  	  
Rauðu	  steinarnir	  sem	  eiga	  að	  vera	  öryggi	  blindra	  vegfarenda	  er	  ekki	  hærri	  en	  
stéttin	  í	  kring	  og	  er	  því	  aðeins	  til	  aðgreiningar	  fyrir	  þá	  sem	  sjá	  litamuninn.	  	  






