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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	  inn	  á	  skýrsluna:	  
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	  
gangstéttinni	   að	   Hólmaslóð	   og	   frá	   Hólmaslóð	   að	   útivistarsvæðinu	   við	   Eyjarslóð	   og	   svo	   til	  
baka	  á	  gagnstæðri	  gangstétt.	  	  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.	  	  Aftast	  í	  skýrslunni	  er	  yfirlitsmynd	  af	  göngusvæðinu.	  

Úttektir	  
Gangstéttar	  frá	  Fiskislóð	  1	  að	  útivistarsvæðinu	  við	  Eyjarslóð	  við	  Granda.	  
Lagt	  er	  upp	  við	  Fiskislóð	  1.	  	  Það	  þarf	  að	  skoða	  niðurtektir	  og	  endurgera	  að	  hluta.	  	  Skoða	  þarf	  
flestar	  niðurtektir	  með	  tilliti	  til	  blindra	  og	  sjónskerts	  fólks.	  	  Einnig	  eru	  margir	  staðir	  þar	  sem	  
hæðarmunur	  er	  of	  mikill	  og	  halli	  of	  mikill.	  	  

Samantekt	  og	  tillögur	  að	  úrbótum	  
Helstu	  atriði	  sem	  þarf	  að	  skoða	  eru	  niðurtektir	  og	  gangstéttir.	  	  Gangstéttirnar	  þurfa	  viðhald	  á	  
nokkrum	  stöðum	  en	  það	  eru	  niðurtektirnar	  sem	  eru	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  komast	  um	  og	  
þær	  eru	  víða	  komnar	  á	  endurnýjun	  og	  eða	  hafa	  ekki	  verið	  rétt	  gerðar.	  	  Einnig	  er	  það	  bagalegt	  
að	  vaða	  polla	  við	  enda	  gangstétta	  en	  þeir	  eru	  á	  nokkrum	  stöðum	  það	  stórir	  að	  bíla	  sem	  keyra	  
framhjá	  ausa	  vatni	  yfir	  gangandi	  vegfarendur.	  
	  
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.	   	   Nýi	   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	  
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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	   á	   varnargarðinum.	   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	  
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	  
Aðgengismerkjakerfisins	  á	  www.access.is.	  	  
	  
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,	  
	   	  
	  



Algild	  Hönnun	  og	  Aðgengi	  ehf,	  Kleppsvegi	  92,	  104	  Reykjavík	  
Sími:	  +354	  662	  2674,	  netfang:	  	  adgengi@adgengi.is	  
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____________________________________________________	  
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

S2

Mynd	  2

Frá	  Fiskislóð	  að	  útivistarsvæði	  við	  Eyjarslóð	  og	  til	  baka.
október	  2015

Upphaf	  úttektarinnar	  er	  við	  Ellingsen	  á	  Fiskislóð.
Texti

Upphaf	  úttektarinnar	  er	  við	  fyrstu	  innkeyrslu	  hjá	  Ellingsen	  á	  Fiskislóð.	  Gengið	  er	  frá	  
Fiskislóð	  1	  upp	  eftir	  götunni.	  Við	  enda	  Fiskislóðar	  var	  farið	  til	  vinstri	  inn	  á	  Hólmaslóð	  
og	  henni	  fylgt	  upp	  og	  svo	  aftur	  alla	  leið	  niður	  að	  Grandagarði	  en	  þaðan	  var	  haldið	  inn	  
á	  Járnbraut	  og	  loks	  upp	  Eyjaslóð	  og	  útisvæðið	  þar	  skoðað.	  Eftirfarandi	  eru	  myndir	  
sitthvoru	  megin	  við	  úrtök	  í	  gangstétt	  vegna	  innkeyrslna/gatnamóta.	  Meginreglan	  er	  sú	  
að	  fyrri	  myndin	  sýni	  fyrra	  úrtak	  við	  innkeyrslu/gatnamót	  miðað	  við	  þá	  átt	  sem	  gengið	  
er	  og	  að	  seinni	  myndin	  sýni	  samsvarandi	  úrtak	  hinum	  megin	  við	  innkeyrslu/gatnamót.	  
Sumstaðar	  eru	  fleiri	  en	  ein	  mynd	  sem	  sýna	  sama	  úrtak	  frá	  ólíku	  sjónarhorni.	  Einnig	  eru	  
myndir	  sem	  sýna	  úrtök	  vegna	  gönguleiða	  yfir	  akbrautir.	  Þá	  gildir	  sama	  meginregla.	  
Með	  öðrum	  myndum	  fylgir	  sérstök	  útskýring.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fyrir	  utan	  Ellingsen	  á	  Fiskslóð	  eru	  rauðu	  steinarnir	  sokknir	  ofan	  í	  gangstéttina	  við	  inn-‐
/útkeyrsluna	  á	  bílaplan	  búðarinnar	  og	  nýtast	  því	  ekki	  fólki	  með	  þreifistaf.	  (Mynd	  2).	  
Hæðarmunur	  þarf	  að	  vera	  allt	  að	  2,5	  cm.	  Ekki	  eru	  gerðar	  athugasemdir	  við	  mótstæða	  
hlið.	  (Mynd	  2a).

Mynd	  2a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S3

Mynd	  3

Mynd	  4

S5 H5

Mynd	  5

S6 H6

Mynd	  6	  og	  6a

Þegar	  komið	  er	  að	  innkeyrslunni	  við	  Nettó	  eru	  rauðu	  steinarnir	  þar	  einnig	  sokknir	  ofan	  
í	  gangstéttina	  og	  nýtast	  þar	  með	  ekki	  fólki	  með	  þreifistaf.	  (Mynd	  3).	  Hæðarmunur	  þarf	  
að	  vera	  allt	  að	  2,5	  cm.	  Ekki	  eru	  gerðar	  athugasemdir	  við	  mótstæða	  hlið.	  (Mynd	  3a).

Mynd	  3a

Texti Athugasemdir

Hjá	  gatnamótunum	  við	  Fiskislóð	  3	  (við	  hlið	  Nettó)	  er	  nánast	  enginn	  hæðarmunur	  á	  
rauðu	  steinunum	  og	  gangstéttinni.	  (Mynd	  4).	  Hafa	  þarf	  í	  huga	  viðhald	  á	  
umferðarmannvirkjum,	  sérstaklega	  eftir	  snjóþunga	  vetur.	  (Mynd	  4a)

Mynd	  4a
Þegar	  komið	  er	  yfir	  gatnamótin	  við	  Fiskislóð	  15	  (við	  hlið	  Krónunnar)	  er	  þar	  sár/brot	  í	  
gangstéttinni	  sem	  skapar	  óþægindi	  fyrir	  hjólastólenotendur	  og	  fólk	  með	  barnavagna,	  
göngugrindur	  eða	  önnur	  hjólpartæki	  til	  gangs.	  

Við	  næstu	  innkeyrslu	  sem	  komið	  er	  að	  Fiskislóð	  15	  og	  23,	  milli	  Krónunnar	  og	  Whales	  
of	  Iceland,	  þarf	  að	  athuga	  holur	  (fótspor)	  í	  gangstéttinni	  (Mynd	  6)	  og	  eins	  er	  kanturinn	  
þar	  illa	  farinn	  og	  brotinn	  sem	  getur	  skapað	  hættu	  fyrir	  blinda	  og	  sjónskerta	  auk	  þess	  
sem	  hann	  getur	  reynst	  erfiður	  yfirferðar	  hjólastólenotendum.	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  á	  
mörkunum	  að	  vera	  nógu	  háir.	  (Mynd	  6a).	  Hinum	  megin	  við	  innkeyrsluna	  eru	  rauðu	  
steinarnir	  ekki	  nógu	  háir	  en	  hæðarmunur	  á	  þeim	  og	  gangstéttinni	  í	  kring	  þarf	  að	  vera	  
allt	  að	  2,5	  cm.	  (Mynd	  6b).

Mynd	  6b
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S7 H7

Mynd	  7

H8

Mynd	  8

S9 H9

Mynd	  9

Strax	  á	  eftir	  þessum	  gatnamótum	  kemur	  maður	  að	  sandgryfju	  í	  gangstéttinni.	  	  Sandur	  
er	  mjög	  erfiður	  yfirferðar	  fyrir	  hjólastólanotendur	  og	  mjög	  óþægilegt	  er	  að	  ganga	  
óvænt	  út	  á	  svona	  svæði	  ef	  maður	  sér	  það	  ekki	  og	  býst	  við	  að	  gangstéttin	  sé	  heil.

Mynd	  7a

Texti Athugasemdir

Bent	  skal	  einnig	  á	  það	  að	  hvergi	  er	  staður	  á	  gangstéttinni	  við	  Fiskislóð	  33	  (	  Whales	  of	  
Iceland)	  þar	  sem	  hjólastólanotendur	  eða	  fólk	  með	  barnavagna	  eða	  gögnugrindur	  
getur	  auðveldlega	  komist	  niður	  af	  gangstéttinni	  til	  þess	  að	  nálgast	  safnið.	  Eina	  leiðin	  
er	  að	  fara	  niður	  við	  innkeyrsluna	  (í	  innkeyrslunni)	  og	  fylgja	  síðan	  kantinum	  inn	  á	  
bílastæðið	  fyrir	  utan	  safnið.	  

Við	  næstu	  gatnamót,	  milli	  Fiskislóðar	  23	  og	  45,	  eru	  rauðu	  steinarnir	  á	  mörkum	  þess	  að	  
vera	  nógu	  háir.	  (Mynd	  9).	  Hinum	  megin	  við	  gatnamótin	  eru	  rauðu	  steinarnir	  einnig	  á	  
mörkum	  þess	  að	  vera	  nógu	  háir.	  (Mynd	  9a)	  Eins	  er	  hallinn	  í	  úrtakinu	  mikill	  eða	  17,9%	  
þar	  sem	  hann	  mældist	  mestur.	  (Mynd	  9b).	  Bent	  er	  á	  leiðbeiningarit	  Vegagerðarinnar	  
og	  Reykjavíkurborgar	  varðandi	  niðurtektir	  á	  gangstéttum.	  	  Þar	  segir	  að	  hámarkshalli	  á	  
svæðum	  í	  niðurtekt	  sé	  8%.

Mynd	  9a	  og	  9b
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S10 H10

Mynd	  10 Mynd 10b

S11 H11

Mynd	  11

H12

Mynd	  12

S13

Mynd	  13

Mynd	  11a

Í	  næstu	  innkeyrslu,	  milli	  Fiskislóðar	  25	  og	  47,	  	  þarf	  að	  huga	  að	  viðhaldi	  á	  bæði	  kanti	  og	  
rauðum	  steinum.	  (Mynd	  10).	  Á	  mótstæðri	  hlið	  vantar	  alveg	  rauða	  steina	  og	  því	  ekkert	  
áherslusvæði	  fyrir	  blinda	  og	  sjónskerta.	  (Mynd	  10a)	  einnig	  er	  of	  mikill	  halli	  á	  
niðutektinni	  fyrir	  hjólastólanotendur.

Texti Athugasemdir

Það	  vantar	  einnig	  áherslusvæði	  fyrir	  blinda	  og	  sjónskerta	  í	  næsta	  úrtaki	  í	  innkeyrslu,	  
milli	  Fiskislóðar	  65	  og	  71,	  en	  athuga	  mætti	  viðhald	  á	  þeim	  kanti	  líka.	  (Mynd	  12).	  
Úrtakið	  hinum	  megin	  við	  innkeyrsluna	  er	  einnig	  illa	  farið	  en	  þar	  eru	  þó	  rauðir	  steinar	  
fyrir	  sjónskerta	  og	  blinda.	  (Mynd	  12a)

Mynd	  12a

Mynd	  10a
Gangstéttin	  að	  næstu	  innkeyrslu,	  milli	  Fiskislóðar	  51	  og	  53,	  er	  fín	  en	  í	  innkeyrslunni,	  
niðurtektunum,	  vantar	  alveg	  áherslusvæði	  fyrir	  blinda	  og	  sjónskerta	  beggja	  vegna	  við	  
hana,	  að	  auki	  er	  niðurtektin	  of	  brött	  og	  of	  hár	  kantur	  til	  að	  teljast	  viðunandi	  fyrir	  
hjólastólanotendur,	  sérstaklega	  á	  mynd	  11a.	  (Mynd	  11	  og	  11a).	  

Gangstéttin	  sem	  síðan	  tekur	  við	  er	  mjög	  illa	  farin.	  	  Um	  miðja	  vegu	  á	  þessum	  kafla	  
gangstéttarinnar	  er	  tenging	  við	  gönguleið	  frá	  samsíða	  gangstétt	  hinumegin	  við	  
Fiskislóðina.	  	  Gangbrautin	  kemur	  hornrétt	  á	  stéttina	  sem	  er	  til	  umfjöllunar.	  	  Samskeyti	  
götu	  og	  gangstéttar	  er	  þannig	  að	  með	  nýrri	  lagningu	  malbiks	  á	  Fiskislóðina	  þá	  er	  gatan	  
orðin	  hærri	  en	  gangstéttin.

Mynd	  13a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S14 H14

Mynd	  14

Mynd	  15	  og	  15a

S16 H16

Mynd	  16

Mynd	  17

Mynd	  15b

Til	  upplýsinga:	  Bent	  er	  á	  að	  þegar	  bílastæði	  eru	  upp	  við	  gangstétt	  er	  hætta	  á	  að	  bílar	  
nái	  upp	  á	  gangstétt	  og	  hefti	  umferð	  gangandi	  vegfarenda.	  	  

Texti Athugasemdir

Í	  næstu	  innkeyrslu	  á	  Hólmaslóð	  hefur	  miðja	  úrtaksins	  sigið	  niður	  og	  myndar	  því	  bugða	  
ofan	  í	  gangstéttina.	  Þar	  er	  heldur	  ekkert	  áherslusvæði	  fyrir	  blinda	  og	  sjónskerta.	  
(Mynd	  16).	  Hinum	  megin	  innkeyrslunnar	  hafa	  rauðu	  steinarnir	  sokkið	  neðar	  en	  
gangstéttin	  sjálf.	  (Mynd	  16a)

Mynd	  16a

Þar	  sem	  Fiskislóð	  mætir	  Hólmaslóð	  er	  gangstéttin	  afar	  illa	  farin	  og	  rauðu	  steinarnir	  eru	  
sokknir	  ofan	  í	  stéttina.	  (Mynd	  15	  og	  15a).	  Hinum	  megin	  í	  innkeyrslunni	  er	  kanturinn	  
dálítið	  skarpur.	  (Mynd	  15b).	  

Til	  upplýsinga:	  Fyrir	  fólk	  sem	  á	  erfitt	  með	  áttun	  og	  fyrir	  blinda	  eða	  sjónskerta	  hefði	  
mátt	  hugsa	  þessa	  stíga	  sem	  krossgötur,	  ekki	  á	  víxl	  eins	  og	  þeir	  eru.	  	  

Mynd	  17a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S18a H18

Mynd	  18

S19

Mynd	  19	  og	  19a

S20

Mynd	  20

S21

Mynd	  21

Mynd	  19b

Þar	  sem	  stígurinn	  endar	  rétt	  áður	  en	  komið	  er	  að	  bílaplani	  á	  Hólmaslóð	  er	  hér	  farið	  til	  
hægri	  þar	  sem	  gönguleiðin	  fer	  yfir	  akbraut.	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  á	  mörkum	  þess	  að	  
vera	  nógu	  háir	  (Mynd	  18)	  og	  hinum	  megin	  við	  götuna	  eru	  þeir	  sokknir	  of	  langt	  niður	  
auk	  þess	  sem	  kanturinn	  við	  götuna	  er	  of	  hár.	  (Mynd	  18a)

Texti Athugasemdir

Hið	  sama	  gildir	  um	  bæði	  úrtökin	  í	  næstu	  innkeyrslu,	  en	  þar	  eru	  rauðu	  steinarnir	  ekki	  
nógu	  háir.	  

Mynd	  20a

Mynd	  18a
Um	  bæði	  úrtökin	  í	  fyrstu	  innkeyrslu	  sem	  komið	  er	  að	  (á	  leið	  niður	  Hólmaslóð)	  má	  taka	  
fram	  að	  rauðu	  steinarnir	  eru	  ekki	  nógu	  háir,	  þeir	  eru	  í	  sama	  fleti	  og	  gangstéttin.

Næst	  kemur	  maður	  að	  t-‐mótum	  í	  gangstéttinni	  þar	  sem	  hægt	  er	  að	  halda	  	  beint	  áfram	  
eða	  beygja	  til	  hægri	  og	  fara	  yfir	  götuna.	  (Mynd	  21).	  Ef	  haldið	  er	  beint	  áfram	  kemur	  
maður	  að	  enn	  einni	  innkeyrslunni	  þar	  sem	  rauðu	  steinarnir	  eru	  heldur	  ekki	  nógu	  háir.	  
(Mynd	  21a).

Mynd	  21a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S22

Mynd	  22

S23

Mynd	  23

S24

Mynd	  24	  og	  24a

S25 H25

Mynd	  25

Mynd	  23a

Ef	  farið	  er	  til	  hægri	  á	  t-‐mótunum	  kemur	  maður	  að	  gönguleið	  yfir	  akbraut	  með	  
miðeyju.	  Rauðu	  steinarnir	  á	  mörkum	  þess	  að	  vera	  nógu	  háir	  bæði	  á	  Mynd	  22	  og	  Mynd	  
22a.	  	  	  Bent	  er	  á	  að	  mögulega	  væri	  betra	  að	  rauðu	  steinarnir	  næðu	  þvert	  yfir	  því	  flestir	  
munu	  nýta	  kantana	  sem	  leiðarlínu.

Texti Athugasemdir

Þegar	  farið	  er	  til	  vinstri	  eftir	  að	  farið	  hefur	  verið	  yfir	  götuna	  er	  komið	  að	  innkeyrslu	  þar	  
sem	  halli	  er	  of	  mikill	  í	  úrtaki	  auk	  þess	  sem	  rauðu	  steinarnir	  eru	  ekki	  nægilega	  háir.	  
(Mynd	  24).	  Hallinn	  mældist	  19.7%	  þar	  sem	  hann	  var	  mestur	  (Mynd	  24b),	  halli	  
samkvæmt	  leiðbeiningum	  um	  gangbrautir	  gefið	  út	  af	  Vegagerðinni	  og	  Reykjavíkurborg	  
kemur	  fram	  að	  mesti	  halli	  sé	  8%.	  Hinum	  megin	  innkeyrslunnar	  eru	  ekki	  gerðar	  
athugasemdir.	  (Mynd	  24c).	  

Mynd	  24b	  og	  24c

Mynd	  22a
Hinum	  megin	  miðeyjunnar	  á	  það	  sama	  við	  um	  rauðu	  steinana.	  

Ef	  gangbrautinni	  er	  fylgt	  aðeins	  lengra	  kemur	  maður	  að	  gönguleið	  yfir	  akbraut.	  Þar	  eru	  
rauðu	  steinarnir	  sokknir	  og	  langt	  niður.	  Æskilegt	  væri	  að	  hafa	  láréttan	  flöt	  fyrir	  ofan	  
úrtaki	  í	  gangstéttinni	  fyrir	  hjólastólanotendur,	  fólk	  með	  barnavagna	  og	  fleiri	  sem	  ætla	  
beint	  áfram.	  (Mynd	  25).	  Á	  miðeyjunni	  ættu	  rauðu	  steinarnir	  að	  vera	  hærri.	  (Mynd	  
25b).	  

Mynd	  25a	  og	  25b



Algild Hönnun Aðgengi ehf Úttekt á aðgengi fyrir alla Faxaflóahafnir sf

8/15

Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S26 H26

Mynd	  26

S27

Mynd	  27

S28

Mynd	  28

Mynd	  29

Mynd	  27a

Texti Myndir

Gatnamótin	  Hólmaslóð	  og	  Járnbraut.	  	  Gangstéttarkanturinn	  er	  of	  hár	  og	  rauðu	  
steinarnir	  eru	  í	  sama	  fleti	  og	  gangstéttin.

Næst	  er	  komið	  að	  innkeyrslu	  að	  Grandagarði	  20,	  en	  þar	  eru	  rauðu	  steinarnir	  ekki	  
nægilega	  háir.	  (Mynd	  28).	  Á	  mótstæðri	  hlið	  eru	  engar	  athugasemdir	  gerðar.	  (Mynd	  
28a).	  

Mynd	  28a

Mynd	  26a	  og	  26b
Farið	  var	  aftur	  yfir	  götuna	  til	  baka	  og	  haldið	  áfram	  til	  vinstri.	  Gangstéttin	  helst	  órofin	  
þangað	  til	  komið	  er	  að	  gangbraut.	  Rauðu	  steinarnir	  beggja	  vegna	  við	  hana	  eru	  sokknir	  
of	  langt	  niður.	  

Þaðan	  heldur	  gangstéttin	  heil	  áfram	  og	  engra	  athugasemda	  þörf.	  
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S30

Mynd	  30	  og	  30a

S31

Mynd	  31

S32 H32

Mynd	  32

Mynd	  33

Ákveðið	  var	  því	  að	  skoða	  gangstéttina	  hinum	  megin	  við	  götuna	  þaðan	  sem	  frá	  var	  
horfið	  áðan	  (framhald	  af	  Mynd	  26a).	  Innan	  skamms	  er	  komið	  að	  innkeyrslu	  þar	  sem	  
rauðu	  steinarnir	  eru	  	  ekki	  nógu	  háir	  (Mynd	  30a).	  Á	  mótstæðri	  hlið	  eru	  rauðu	  steinarnir	  
sokknir	  of	  langt	  niður.	  

Texti Athugasemdir

Gönguleið	  yfir	  Eyjarslóð	  við	  gatnamótin	  Eyjarslóð/Norðurslóð.	  	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  
dálítið	  hærri	  en	  stéttin	  en	  mögulega	  ekki	  nógu	  háir	  allsstaðar	  en	  það	  er	  of	  hár	  kantur	  
fyrir	  hjólastólanotendur	  þeim	  megin	  sem	  göngustígurinn	  liggur	  við	  Norðurslóð	  
(sjávarmegin).	  	  

Mynd	  32a

Mynd	  30a
Mjög	  góð	  niðurtekt	  fyrir	  hjólastólanotendur	  en	  rauðu	  steinarnir	  eru	  ekki	  áþreifanlegir.

Úrtökin	  stangast	  ekki	  á	  þannig	  að	  ef	  stefnan	  er	  tekin	  hornrétt	  á	  rauðu	  steinar´öðina	  á	  
kemur	  maður	  að	  gangstéttarbrún	  á	  móti.	  	  Mögulega	  er	  þetta	  vísvitandi	  og	  er	  það	  þá	  
gott	  mál.
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  34

Mynd	  35

H36

Mynd	  36

Mynd	  37

Mynd	  35a

Gangstéttin	  sem	  liggur	  sjávarmegin	  eftir	  Eyjarslóðinni	  er	  malbikuð	  og	  með	  grasi	  beggja	  
vegna.	  	  Áleiðinni	  að	  útivistarsvæðinu	  eru	  tvær	  þveranir	  vegna	  inngeyrslna	  inn	  á	  
afgirtar	  lóðir.	  	  Hliðin	  eru	  væntanlega	  nánast	  alltaf	  lokuð.

Texti Athugasemdir

Niðurtekt	  í	  horni	  bílablansins	  er	  ekki	  næganleg	  m.t.t.	  Hjólastólanotenda	  (mynd	  36).	  	  
Vatn	  safnast	  saman	  í	  polla	  á	  nokkrum	  stöðum	  sjá	  mynd	  36a.

Mynd	  36a

Mynd	  34a
Við	  upphaf	  útivistarsvæðisins	  eru	  bílastæði	  og	  er	  bílaplanið	  malbikað	  eins	  og	  
gangstéttin.	  	  Gangstéttin	  er	  í	  sama	  plani	  og	  bílastæðin	  en	  svo	  er	  tekin	  aflíðandi	  
skábraut	  sem	  endar	  í	  hæð	  við	  gangstéttina	  sem	  heldur	  áfram.	  	  Hæðin	  á	  gangstéttinni	  
sem	  heldur	  áfram	  er	  um	  15	  -‐	  20	  cm.

Útsýnisbekkir	  eru	  staðsettir	  við	  stíginn.	  	  Litlar	  hellulagðar	  flatir	  eru	  sitt	  hvoru	  megin	  
við	  bekkinn	  en	  það	  auðveldar	  mjög	  aðkomu	  að	  bekknum	  fyrir	  t.d.	  hjólastóla,	  
göngugrindur	  og	  barnavagna.

Mynd	  37a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  38

Mynd	  39

Mynd	  40

Mynd	  41

Mynd	  39a

Göngustígurinn	  heldur	  áfram	  og	  á	  mynd	  38	  sést	  ljósastaur	  sem	  lýsir	  upp	  stíginn	  þegar	  
dimmt	  er.	  	  Ljósastaurinn	  er	  hvorki	  hindrun	  né	  hætta	  fyrir	  gangandi	  vegfarendur.

Texti Athugasemdir

Góður	  stígur	  með	  góðum	  hvíldarmöguleika.

Mynd	  40a

Mynd	  38a
Hliðarstígur	  í	  sama	  fleti	  og	  aðalstígur	  liggur	  upp	  að	  skúlptúr	  á	  svæðinu.

Við	  enda	  stígsins	  er	  stór	  steinn	  og	  þeir	  sem	  ekki	  geta	  gengið	  eða	  hjólað	  yfir	  möl	  þurfa	  
að	  snúa	  við	  og	  fara	  sömu	  leið	  til	  baka	  eða	  taka	  hliðarstíga	  sem	  liggja	  niður	  að	  
bílastæðum	  við	  enda	  götunnar.

Mynd	  41a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

H42

Mynd	  42

Mynd	  43

Mynd	  44

S45 H45

Mynd	  45

Mynd	  43a

Mögulega	  væri	  hægt	  að	  tengja	  göngustíginn	  þar	  sem	  hann	  endar,	  sjá	  myndir	  41	  og	  
41a	  og	  bílastæðið	  sem	  sést	  á	  mynd	  42,	  þannig	  að	  allir	  kæmust	  hringinn.

Texti Athugasemdir

Öll	  gangstéttin	  hallar	  þar	  sem	  tekið	  er	  niður	  fyrir	  akandi	  umferð	  í	  aðkomu	  að	  
aðliggjandi	  lóðum.

Mynd	  44a

Við	  endann	  á	  gagnstettinni	  hinumegin	  á	  Eyjarslóðinni	  safnar	  niðurtektin	  dálitlu	  vatni	  í	  
poll	  þegar	  rignir.	  

Nú	  er	  gengið	  til	  baka	  eftir	  Fiskislóðinni.	  	  Gangstéttin	  er	  mun	  mjórri	  þeim	  megin	  og	  
hellulögnin	  farin	  að	  síga	  á	  nokkrum	  stöðum,	  sérstaklega	  í	  niðurtektum	  við	  gatnamót.	  	  
Einnig	  safnast	  summstaðar	  vatn	  við	  niðurtektirnar,	  sjá	  mynd	  45a.

Mynd	  45a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S46 H46

Mynd	  46

S47 H47

Mynd	  47

S48 H48

Mynd	  48

Mynd	  49

Hér	  eru	  niðurtektirnar	  með	  erfiðum	  halla	  og	  vatnssöfnun.	  	  Rauðu	  steinarnir	  eru	  í	  sömu	  
hæð	  og	  gangstéttin.

Mynd	  48a

Mynd	  46a
Mynd	  47	  sýnir	  erfiða	  niðurtekt	  á	  gangstéttar	  enda	  og	  of	  hán	  kant	  m.t.t.	  
hjólastólanotenda.	  	  Mynd	  47a	  sýnir	  skemmdir	  í	  gangstétt	  eða	  vinnu	  við	  viðhald	  
gangstéttarinnar	  sem	  ekki	  er	  búið	  að	  klára.

Mynd	  47a

Myndir	  49	  og	  49	  a	  sýna	  niðurtekt	  á	  gangstétt	  sem	  getur	  beint	  vegfarendum	  beint	  út	  á	  
götu.	  

Mynd	  49a

Texti Athugasemdir

Mynd	  48sýnir	  kant	  sem	  er	  orðinn	  þreytturog	  rauðu	  steinarnir	  sjást	  ekki	  lengur	  og	  eru	  í	  
sama	  fleti	  og	  gangstéttin.	  Mynd	  48a	  sýnir	  skemmdan	  kant.
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

H50

Mynd	  50

S47

Mynd	  51

S48 H48

Mynd	  52

S49 H49

Mynd	  53

Texti Athugasemdir

Laga	  þarf	  þessa	  niðurtekt	  en	  hún	  endar	  í	  stórum	  polli	  og	  gangandi	  vegfarendur	  fá	  gusu	  
á	  sig	  þegar	  bílar	  keyra	  framhjá.	  	  Ekki	  er	  hægt	  að	  komast	  framhjá	  pollinum	  nema	  að	  
ganga	  á	  grasinu.

Nýleg	  niðurtekt	  til	  að	  fara	  yfir	  á	  hina	  gangstéttina,	  ath	  hvort	  rauðu	  steinarnir	  við	  
akbrautina	  séu	  samkv.	  Leiðbeiningum	  Vegagerðarinnar?

Fleiri	  pollamyndanir	  sýndar	  á	  mynd	  53.

Á	  mynd	  50	  vantar	  niðurtekt	  af	  gangstétt.

Mynd	  52a
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Myndir Aths.	  
Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S54

Mynd	  54

S55

Mynd	  55

S56 H56

Mynd	  56

S57 H457

Mynd	  57

Mynd	  55a

Athuga	  þarf	  rauðu	  steinana	  við	  gangbrautina.

Athuga	  þarf	  rauðu	  steinana	  við	  gangbrautina	  og	  hæðarmuninn	  við	  
gangstéttina/götuna.

Athuga	  þarf	  rauðu	  steinana	  við	  gangbrautina	  og	  hæðarmuninn	  við	  
gangstéttina/götuna.

Rauði	  steinninn	  neðst	  við	  malbikið	  hvorki	  sést	  lengur	  né	  er	  áherslumerking	  fyri	  blint	  
fólk.

Texti Athugasemdir
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