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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)	   vefslóð:	  
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,	   	   t.d.	   	   frá	   vitanum	  við	   Ingólfsgarð	   að	   vitanum	  við	  Norðurgarð.	   	  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.	  

Úttektir	  
Frá	  vita	  að	  vita.	  
Gengið	   var	   frá	   vitanum	   við	   Ingólfsgarð	   að	   Hörpu	   tónlistarhúsi	   og	   að	   upphafi	   máluðu	  
göngulínunnar	  sem	  tengir	  hafnarsvæðið	  við	  Gömlu	  höfnina	  saman	  alla	  leið	  út	  á	  Granda	  og	  að	  
vitanum	  á	  Norðurgarði	  sem	  er	  við	  endann	  á	  Norðurslóð	  (við	  Þúfuna).	  
Upphaf	   gönguleiðarinnar	   er	   við	   horn	   girðingar	   sem	   umlykur	   byggingarreit	   við	   hlið	   Hörpu	  
tónlistarhúss.	   	   Litaða	   göngulínan	   sem	   gefur	   til	   kynna	   gönguleið	   um	   svæðið	   er	   máluð	   á	  
yfirborðið	  sem	  er	  steypt.	  	  Línan	  er	  töluvert	  frá	  girðingunni	  en	  hún	  sést	  ágætlega	  en	  er	  hvorki	  
áþreifanleg	  með	  fótum	  né	  með	  þreifistaf	  (mynd	  12	  –	  13a).	  	  Hægt	  er	  að	  nota	  girðinguna	  sem	  
leiðarlínu	  á	  meðan	  hún	  er	  og	  þar	  sem	  hún	  er.	  	  	  
	  
Þegar	  gengið	  hefur	  verið	  eftir	  Austurbakkanum	  er	  komið	  að	  næsta	  horni,	  þar	  sem	  girðingin	  
umhverfis	  byggingarreitinn	  “í	  holunnni”	  hættir	  og	  stefnan	  tekin	  eftir	  Miðbakkanum	  í	  átt	  að	  
“Gömlu	  höfninni”,	  þá	  þarf	  að	  taka	  beygjur	   inn	  á	  Miðbakkann.	   	   	  Á	  þessu	  horni	  koma	  saman	  
fleiri	  aðkomuleiðir	  og	  því	  hægt	  að	  komast	   inn	  á	  “máluðu	  göngulínuna”	  en	  þar	  er	  ekkert	   til	  
staðar	  sem	  hjálpar	  fólki	  sem	  sér	   illa	  að	  átta	  sig	  á	  hvar	  komið	  er	   inn	  á	   leiðina	  eða	  hvar	  á	  að	  
beygja	  og	  í	  hvaða	  átt	  (myndir	  14-‐15a).	  	  	  
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Gönguleiðin	   eftir	   Miðbakkanum	   er	   ekki	   eftir	   gangstéttinni	   heldur	   liggur	   málaða	   línan	   á	  
umferðagötu,	   meðfram	   girðingunni	   sem	   aðskilur	   bryggjusvæðið	   sem	   m.a.	  
skemmtiferðaskipin	  nota.	  	  Hægt	  er	  að	  nota	  girðinguna	  sem	  leiðarlínu,	  en	  hafa	  þarf	  í	  huga	  að	  
hliðin	  sem	  eru	  við	  báða	  enda	  girðingarinnar	  eru	  mjög	  stór	  og	  þegar	  þau	  eru	  opin	  þá	  er	  ekkert	  
sem	   stoppar	   t.d.	   blint	   fólk	   eða	   gerir	   því	   viðvart	   að	   þarna	   er	   farið	   inn	   á	   afmarkað	   svæði	  
(myndir	  22	  og	  22a).	  	  	  	  
Á	  miðri	   leið	  eftir	  girðingunni	  á	  Miðbakkanum	  er	  eftirlits/afgreiðsluskúr	  sem	  t.d.	  er	  notaður	  
fyrir	   farþega	   skemmtiferðaskipanna.	   	   Við	   skúrinn	   er	   skjólveggur	   en	   hann	   er	   staðsettur	  
austanmegin	  við	  hurðina,	  til	  að	  veita	  skjól	  fyrir	  veðri	  og	  vindum.	  	  Veggurinn	  skagar	  fram	  og	  
þverar	  máluðu	  göngulínuna.	  	  Ekki	  er	  talin	  hætta	  af	  veggnum	  en	  þar	  sem	  göngulínan	  er	  ekki	  
áþreifanleg	  þarf	   vegfarandinn	  eiginlega	  bara	   að	   vita	   að	  hann	  eigi	   að	  halda	   áfram	  að	   fylgja	  
húsinu	  hinumegin	  við	  vegginn,	  þ.e.	  að	   fylgja	  veggnum	  aftur	   til	  baka	  að	  húsinu	   (myndir	  18-‐
18a).	  	  	  	  ATH.	  hér	  er	  einn	  af	  fáum	  bekkjum	  við	  gönguleiðina	  og	  sá	  fyrsti	  frá	  upphafsreit.	  	  	  
	  
Þegar	  komið	  er	  að	  enda	  girðingarinnar	  þarf	  að	  vara	  sig	  á	  hliðinu	  sem	  sagt	  er	  frá	  hér	  að	  ofan	  
og	  sést	  á	  myndum	  22	  og	  22a.	  	  Eftir	  að	  komið	  er	  framhjá	  hliðinu	  verður	  aftur	  stefnubreyting	  
sem	  ekki	  er	  áþreifanleg	  eða	  merkjanleg,	  sjá	  mynd	  23.	  	  	  Þar	  er	  línan	  tekin	  inn	  á	  opið	  vinnu-‐	  og	  
athafnasvæði,	   töluvert	   langt	   frá	   bryggjunni	   svo	   hún	   getur	   ekki	   verið	   notuð	   sem	   leiðarlína	  
enda	  er	  um	  mjög	  ótryggt	  umhverfi	  að	  ræða.	   	  Búnaður	  tæki	  og	  tól	  sem	  notuð	  eru	  við	  vinnu	  
og/eða	   báta	   og	   skip	   sem	   leggja	   að	   bryggjunni	   eru	   ekki	   alltaf	   á	   sama	   stað	   og	   eru	   mjög	  
breytileg	  frá	  degi	   til	  dags.	  Til	  dæmis	  eru	   landgangar	  sem	  ná	   langt	   frá	  bryggjubrúninni	   inn	  á	  
bryggjuna,	  farartæki	  og	  vinnuvélar,	   fiskikör	  og	  veiðarfæri	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	   	  Allur	  þessi	  
búnaðu	  telst	  eðlilegur	  á	  þessu	  svæði	  þar	  sem	  um	  atvinnusvæði	  er	  að	  ræða.	  	  Það	  eitt	  og	  sér	  
getur	  talist	  til	  séreinkenna	  og	  upplifunar	  á	  svæðinu	  og	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  fá	  að	  upplifa	  
lífið	   eins	   og	   það	   gengur	   fyrir	   sig	   við	   höfnina.	   	   Á	   hinn	   bóginn	   þarf	   að	   hafa	   í	   huga	   og	   taka	  
upplýsta	   ákvörðun	   um	   að	   láta	   gönguleið	   ferðamanna	   fara	   í	   gegnum	   vinnusvæði	   þar	   sem	  
öryggi	  vegfaranda	  er	  ekki	  endilega	  tryggt.	  	  Séu	  allir	  aðilar	  málsins	  upplýstir	  um	  eðli	  svæðisins	  
ætti	  að	  vera	  forsenda	  fyrir	  staðsetningu	  göngulínunnar.	   	  Þegar	  úttektin	  er	  gerð	  þá	  eru	  ekki	  
skýrar	  merkingar	  við	  svæðið	  að	  austanverðu	  en	  að	  vestanverðu	  er	  bóma	  með	  skilti	  á	  “varúð	  
vinnusvæði”	  en	  mögulega	  mætti	  skoða	  betur	  form,	  texta	  og	  staðsetningu	  skilta	  sem	  nýtast	  
öllum,	   þ.m.t.	   erlendum	   ferðamönnum.	   	   Mikilvægt	   er	   að	   kanna	   hvort	   hægt	   sé	   að	   gera	  
leiðarlínur	   og	   áherslumerkingar	   á	   svæðinu	   sem	   henta	   bæði	   staðsetningunni	   og	   þeim	   sem	  
eiga	  að	  nota	  þær.	  
	  
Næst	  er	  stefnubreyting	  við	  bryggjubrún	  og	  ætti	  það	  að	  vera	  nokkuð	  greinilegt	  að	  ekki	  verður	  
komist	   lengra	   en	   það	   gæti	   þó	   verið	   áhættuþáttur	   að	   nota	   bryggjukantinn	   sem	  
stefnubreytingu	   (myndir	   24-‐24a).	   	   Gengin	   eru	   nokkur	   skref	   meðfram	   bryggjunni	   en	   þá	   er	  
stefnubreyting	  og	  dálítil	  brekka	  upp	  á	  gangstétt	  sjá	  mynd	  25.	  	  Góð	  gönguleið	  á	  gangstétt	  og	  
möguleiki	   á	   að	   nota	   gangstéttarbrúnina	   sem	   leiðarlínu	   og/eða	   varnargarðinn	   hinumegin.	  	  
ATH.	  bekkur	  númer	  tvö	  frá	  upphafsreit	  sjá	  mynd	  26.	  
Þegar	  komið	  er	  upp	  á	  horn	  gangstéttarinnar	  er	  komið	  að	  blómakeri	  sem	  fara	  þarf	   framhjá.	  	  
Blómakerið	  er	  hægt	  að	  nota	  sem	  kennileiti	  (mynd	  27)	  og	  því	  ekki	  sem	  verst	  að	  hafa	  það	  en	  
huga	  þarf	  að	  stefnubreytingum	  í	  samhengi	  við	  umhverfið.	  
	  	  	  	  	  
Því	   næst	   liggur	   línan	  meðfram	   Suðurbugt	   og	   þar	   hefur	   hún	   verið	   lögð	   á	   götuna	   en	   ekki	   á	  
gangstéttina.	  	  Betra	  er	  fyrir	  notendur	  þreifistafa	  að	  finna	  brúnir	  sem	  eru	  hærri	  en	  yfirborðið	  
sem	  gengið	  er	  á	  heldur	  en	  brúnir	  sem	  eru	   lægri	  svo	  að	  því	   leyti	  er	  þetta	  gott	   fyrirkomulag.	  	  
Skoða	  mætti	  hvort	  ekki	  væri	  hægt	  að	  færa	  blómaker	  svo	  þau	  séu	  ekki	  í	  gangveginum	  (mynd	  
30a).	  	  Við	  endann	  á	  suðurbugt	  er	  eins	  og	  línan	  hætti	  við	  stórt	  litað	  svæði,	  mynd	  31,	  en	  ef	  vel	  
er	  að	  gáð	  þá	  sér	  maður	  glitta	  í	  línuna	  á	  gangstéttinni	  meðfram	  Ægisgarði	  sjá	  mynd	  32.	  	  Engin	  
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niðurtekt	  er	  í	  gangstéttinni	  svo	  þarna	  er	  ekki	  aðgengilegt	  fyrir	  hjólastólanotendur.	  	  Þeir	  sem	  
komast	  upp	  á	  gangstéttina	  geta	  síðan	  fylgt	  henni	  upp	  á	  horn	  við	  Hótel	  Marina.	  
	  
Við	  endann	  á	  gangstéttinni	  efst	  á	  Ægisgarðinum	  við	  Hótel	  Marina	  er	  niðurtekt	   í	  eina	  átt	  og	  
hún	  er	  inn	  á	  götuna	  sem	  liggur	  milli	  Slippsins	  og	  hótelsins.	  	  Vandamálið	  er	  við	  það	  er	  að	  sett	  
hefur	  verið	  staur	  sem	  minkar	  athafnarými	  við	  niðurtektina	  og	  svæðið	  þar	  sem	  komið	  er	  niður	  
á	   götuna	   er	   notað	   sem	   bílastæði.	   	   	  Mögulega	   er	   hægt	   að	   sveigja	   frá	   staurnum	   en	   ekki	   er	  
mögulegt	   að	   komast	   framhjá	   bíl	   sem	   lagt	   er	   fyrir	   og/eða	   nánast	   upp	   í	   niðurtektina,	   sjá	  
myndir	  34,	  34a	  og	  34b.	   	  Áframhaldið	  er	  mjög	  afmarkað	  með	  girðingum	  og	  húsveggjum	  svo	  
leiðin	  er	  ákveðin	  út	  að	  Hlésgötu.	  	  
	  
Hægt	  er	  að	  komast	  niður	  af	  eða	  inná	  Hlésgötuna	  en	  ekki	  upp	  á	  gangstéttina	  beint	  á	  móti	  þar	  
sem	  málaða	  göngulínan	   liggur.	   	  Hér	  er	  ekki	   tekið	  úr	   gangstéttinni	  og	  því	   ekki	   aðgengi	   fyrir	  
hjólastólanotendur,	   sjá	  mynd	  39.	   	   	   	  Gönguleiðin	  niður	  Hlésgötu,	   yfir	  Rastargötu	  og	  niður	  á	  
bryggjusvæðið	   að	   Sjóminjasafninu	   er	   greiðfær	   hjólastólanotendum	   en	   erfitt	   að	   átta	   sig	   á	  
stefnubreytingum	   hafi	   maður	   ekki	   sjón,	   hluta	   leiðarinnar	   er	   þó	   hægt	   að	   notast	   við	  
yfirborðsmun	   eins	   og	   malbikaður	   stígur/gras	   en	   stefnubreytingarnar	   eru	   ekki	   skýrar,	   sjá	  
myndir	  40	  -‐	  74a.	  
	  
Þegar	  komið	  er	  að	  þverun	  gangstéttarinnar	  við	  innkeyrslu	  inn	  á	  bílastæði	  við	  Rastargötu	  þá	  
eru	  ekki	  niðurtektir	  í	  gangstéttir	  og	  því	  ekki	  fært	  hjólastólanotendum	  (myndir	  48-‐48a).	  	  
Við	   gangbrautina	   yfir	   Grandagarðinn	   er	   áherslumerking	   úr	   rauðum	   hellum	   sem	   eru	   látnar	  
standa	   upp	   úr	   gangstéttinni.	   	   Vandamálið	   þar	   er	   að	   lagning	   þeirra	   er	   ekki	   rétt	   miðað	   við	  
gönguleiðina,	   sjá	   mynd	   50.	   	   	   Hluti	   gangstéttar	   við	   upphaf	   Grandarðs	   er	   ný	   og	   þar	   er	  
gangstéttin	  grá	  en	  gangstéttarkanturinn	  ljósari	  svo	  hann	  greinir	  sig	  frá	  og	  aðskilur	  vel	  á	  milli	  
gangstéttar	  og	  götu,	  sjá	  mynd	  51.	  	  Vel	  gert!.	  	  Einnig	  má	  hrósa	  gerð	  upphækkaðra	  bílastæða	  
sem	  eru	  sérmerkt	  fólki	  með	  hreyfihömlun	  og	  eru	  þau	  í	  sama	  fleti	  og	  gangstéttin	  (myndir	  51a	  
og	  52).	  	  
	  
Litaða	  göngulínan	  heldur	  svo	  áfram	  meðfram	  Grandagarðinum	  en	  stoppar	  svo	  snögglega	  við	  
Grandagarð	   37,	   við	   endann	   á	   húsalengjunni	   og	   gatnamótin	   á	   Grunnslóð	   og	   Grandagarði	  
(mynd	  54).	  	  Hafa	  skal	  í	  huga	  að	  verslanir	  og	  veitingastaðir	  við	  Grandagarðinn	  stilla	  út	  alsskyns	  
hlutum	  og	  hjól	  geta	  verið	  sérlega	  varhugaverð	  þegar	  þeim	  er	  still	  upp	  við	  vegg.	  	  Ef	  blint	  fólk	  
sem	   notar	   þreifistafi	   getur	   ekki	   notað	   veggi	   hússins	   sem	   leiðarlínu	   þarf	   að	   hanna	  
einhverskonar	   leiðarlínu	   því	   eins	   og	   er	   þá	   er	   lítill	   eða	   enginn	  munur	   	   (t.d.	   hæðarmunur)	   á	  
gangsvæði	  og	  svæði	  ökutækja.	  	  Sumstaðar	  hafa	  verið	  settir	  steyptir	  pollar	  og	  bómapottar	  en	  
það	  getur	  verið	  mjög	  varasamt	  fyrir	   fólk	  sem	  ekki	  sér	  því	  oft	  eru	  það	  hlutir	  sem	  eru	   í	   lægri	  
kantinum	  og	  því	  hætta	  á	  að	  gengið	  sé	  á	  þá	  (myndir	  43	  og	  53a)	  .	  
	  
Svæðið	  á	  gatnamótum	  Grunnslóðar	  og	  Grandagarðs	  er	  varhugavert	  og	  þarf	  að	  endurhanna	  í	  
heild	  sinni.	   	  Einnig	  þarf	  að	  taka	   leiðina	  sem	  eftir	  er	  út	  að	  vitanum	  til	  skoðunar	  hvað	  varðar	  
leiðarlínur	   og	   aðgengi	   fyrir	   fólk	   sem	   notar	   hjólastóla.	   	   Eitt	   mikilvægt	   atriði	   að	   auki	   eru	  
merkingar	   en	   það	   er	   mjög	   erfitt	   að	   átta	   sig	   á	   hvaða	   leið	   liggur	   út	   að	   vitanum	   og	  
útivistarsvæðum	   við	   Eyjarslóð.	   	   Einnig	   vantar	   merkingar/kort	   sem	   sýna	   tengingu	   við	  
göngusvæðið	  meðfram	  varnargarðinum	  	  og	  að	  göturnar	  meðfram	  og	   innst	  á	  Hólmaslóðinni	  
eru	  allar	  botnlangagötur	  og	  ekki	  er	  mögulegt	  að	  komast	  meðfram	  eða	  í	  gegnum	  svæðið	  þar	  
sem	  olíutankarnir	  eru.	  
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Samantekt	  og	  tillögur	  að	  úrbótum	  
Vitarnir	  sjálfir	  og	  nánasta	  umhverfi	  þeirra	  er	  ekki	  aðgengilegt	  hjólastólanotendum.	  	  Vitinn	  við	  
Ingólfsgarð	  er	  þó	  aðgengilegri	  en	  vitinn	  við	  Norðurgarð	  og	  flestir	  aðrir	  en	  hjólastólanotendur	  
og	  mikið	  hreyfihamlað	   fólk	  getur	  komist	  út	  að	  og	   jafnvel	  upp	  að	  vitanum	  á	   Ingólfsgarði	  en	  
Norðurgarðsvitinn	  er	  ekki	  fær	  öðrum	  en	  þeim	  sem	  geta	  gengið	  og	  eru	  styrkir	  á	  fótum	  og	  með	  
gott	   jafnvægi,	   leiðin	   út	   að	   honum	   er	   jafnframt	  mjög	   varhugaverð	   fyrir	  mikið	   sjónskert	   og	  
blint	  fólk	  nema	  með	  fylgd.	  
Mögulega	   væri	   hægt	   að	   breyta	   aðstæðum	   að	   vitanum	   við	   Ingólfsgarð	   en	   til	   þess	   þarf	   að	  
breyta	   aðkomunni	   frá	   annarri	   gangstéttinni	   í	   hjólastórafært	   aðgengi.	   	   Mynd	   2	   sýnir	  
útsýnispallinn	  við	  vitann	  og	  það	  er	  ljóst	  að	  þar	  er	  lítið	  rými	  og	  gangvegur	  þröngur	  við	  steyptu	  
pollana.	  	  Handlisti	  við	  sitthvorn	  enda	  trappanna	  eða	  einn	  miðjusettur	  væri	  til	  bóta	  fyrir	  alla.	  
	  
Málaða	  göngulínan	  er	  bæði	  vegvísir	  og	  upplifun	  og	  því	  margt	  jákvætt	  við	  að	  bjóða	  fólki	  upp	  á	  
varðaða	  gönguleið.	  	  Við	  ákvörðun	  staðsetningar	  og	  gerð	  slíkra	  lína	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  sem	  
flestir	  geti	  notið	  upplifunarinnar	  frá	  upphafspunkti	  til	  endastöðvar.	  	  Línan	  er	  sýnileg	  þar	  sem	  
hún	  er	  máluð	  á	  yfirborðið	  og	  það	  er	  hægt	  að	  sjá	  hana	  á	  kortavefum	  sem	  sýna	  loftmyndir	  t.d.	  
www.já.is	  kortavefinn	  og	  google	  world.	  	  
	  

	  
Skýringarmynd	  1,	  af	  www.ja.is-‐Austurhöfn	  –	  	  
þarna	  sést	  göngulínan	  meðfram	  	  
Austurhöfninni	  og	  tekur	  svo	  beygju	  á	  Miðbakkann.	  
	  
Núverandi	  lína	  er	  hvorki	  áþreifanleg	  né	  með	  áherslumerkingum	  við	  upphaf,	  stefnubreytingu	  
eða	  við	  enda,	  þannig	  að	   fólk	   sem	  treystir	  á	  að	  “finna”	   línuna	  geta	  ekki	   fylgt	  henni.	   	  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,	  dæmi	  
gæti	   verið	   girðingin	   meðfram	   Miðbakkanum	   og	   gangstéttin	   frá	   höfninni	   sem	   endar	   á	  
blómakeri.	  	  	  Sem	  dæmi	  um	  staði	  sem	  þarfnast	  athugunar	  og	  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.	  S12.	  
	  
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,	  
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allavega	   án	   aðstoðar,	   en	   flestir	   vilja	   geta	   farið	   um	   á	   eigin	   forsendum.	   	   Fylgja	   þarf	   allri	  
göngulínunni	   eftir,	   frá	   upphafi	   til	   enda	   og	   ryðja	   úr	   vegi	   öllum	   hindrunum,	   t.d.	  
gangstéttarbrúnum	  án	  niðurtekta	  og	  halla	  á	  umferðarleiðinni.	  	  	  	  Bætt	  aðgengi	  fyrir	  notendur	  
hjólastóla	  stórbæta	  einnig	  aðgengi	  fólks	  með	  barnavagna,	  fólks	  sem	  notar	  göngugrindur	  eða	  
annan	   búnað	   til	   gangs,	   hjóla,	   línuskauta	   o.s.v.frv..	   	   Sem	   dæmi	   um	   staði	   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.	  H2.	  
	  
Vonandi	  verður	  farið	  í	  að	  endurgera	  merktu	  göngulínuna,	  enda	  er	  hún	  orðin	  máð	  og	  jafnvel	  
horfin	   á	   köflum,	   því	   hún	   gefur	   skemmtilegan	   svip	   á	   hafnarsvæðið.	   	   Við	   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	  grjótbeð	  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,	  
	  
	   	  
	  
____________________________________________________	  
Harpa	  Cilia	  Ingólfsdóttir	  byggingafræðingur	  	  
Algild	  Hönnun	  og	  Aðgengi	  ehf	  
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Faxaflóahafnir
Gamla	  höfnin
Verkefni:
Dags:	  

Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  1

H2

Mynd	  2

H3

Mynd	  3

Frá	  vita	  að	  vita
Júní	  2015

Upphaf	  úttektarinnar	  er	  við	  vitann	  á	  Ingólfsgarði	  og	  endað	  er	  við	  vitann	  á	  Norðurgarði
Texti Myndir

Gangstéttin	  er	  máluð	  með	  gulum	  kanti	  en	  hvorki	  er	  hægt	  að	  komast	  upp	  á	  hana	  
með	  göngugrind	  eða	  hjólastól	  né	  er	  hægt	  að	  ferðast	  um	  hana	  með	  þessum	  
hjálpartækjum	  sökum	  þess	  hversu	  mjó	  hún	  er.

Vitinn	  er	  annar	  tveggja	  vita	  sem	  staðsettir	  eru	  sitt	  hvoru	  megin	  við	  
hafnarmynnið.	  Vitinn	  sjálfur	  er	  læstur	  og	  ekki	  opinn	  almenningi.	  	  Upp	  að	  
vitanum	  eru	  4	  tröppur	  auk	  þess	  að	  það	  er	  kantur	  upp	  á	  gangstéttina	  neðan	  við	  
tröppurnar.	  	  Efsta	  þrep	  trappanna	  er	  mun	  hærra	  en	  hin	  þrjú.	  	  

Hægt	  er	  að	  ganga	  hringinn	  í	  kringum	  vitann	  en	  umferðamál	  gönguleiðarinnar	  er	  
ekki	  mikið	  þar	  sem	  pollarnir	  eru	  staðsettir.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

H4

Mynd	  4

H5

Mynd	  5

Mynd	  6

Mynd	  7

Landgangurinn	  á	  mynd	  6	  sýnir	  annan	  landgang	  frá	  endanum	  á	  Ingólfsgarð.	  	  
Hvorki	  landgangurinn	  né	  aðkoma	  að	  honum	  er	  aðgengileg	  fólki	  með	  fötlun.	  	  
Landgangurinn	  á	  mynd	  6	  er	  einungis	  til	  upplýsinga,	  en	  hann	  er	  ekki	  opinn	  
almenningi	  og	  þess	  vegna	  eru	  ekki	  gerðar	  athugasemdir.

Texti Athugasemdir

Yfirborð	  bryggjunnar	  er	  annarsvegar	  steypa	  og	  hinsvegar	  malbik.	  	  Örmjó	  
gangstétt	  er	  i	  vinstri	  jaðri	  ökusvæðisins	  og	  er	  gangstéttarbrúnin	  máluð	  með	  
gulri	  málningu.	  	  Hvorki	  er	  hægt	  að	  komast	  upp	  á	  gangstéttina	  með	  göngugrind	  
né	  hjólastól	  án	  aðstoðar,	  þar	  sem	  ekki	  er	  tekið	  úrtak	  og	  lækkun	  úr	  
gangstéttarkantinum.	  	  Einnig	  er	  gangstéttin	  of	  mjó	  fyrir	  umferð	  hjólastóla	  og	  
eða	  hjálpartækja	  sem	  og	  til	  að	  tveir	  geti	  gengið	  hlið	  við	  hlið.	  	  Bryggjukanturinn	  
er	  upphækkaður	  og	  málaður	  heill	  í	  gulum	  lit.

Hluti	  bryggjunnar	  sem	  liggur	  frá	  vitanum	  að	  Hörpunni	  er	  án	  gangstéttar.	  
Bryggjukanturinn	  er	  ómálaður	  að	  mestu	  en	  pollarnir	  á	  bakkanum	  er	  málaðir	  
gulir.	  	  Siglingaklúbburinn	  er	  með	  bækistöðvar	  sínar	  á	  bryggjunni	  í	  gámabyggingu	  
á	  tveimur	  hæðum.	  	  Þegar	  komið	  er	  framfyrir	  gámabygginguna	  er	  gangstétt	  
meðfram	  hafnargarðinum	  en	  hún	  er	  of	  mjó	  til	  að	  geta	  þjónað	  umferð	  fólks	  með	  
göngugrindur	  eða	  í	  hjólastólum.	  	  Auk	  þess	  eru	  ljósataurar	  í	  gangstéttinni	  og	  
gámabyggingin	  er	  alveg	  upp	  að	  gangstéttinni.

Mynd	  7a

Athuga	  þarf	  landganga	  þar	  sem	  almenningur	  hefur	  aðgang	  að	  og	  aðkomu	  að	  
þeim.	  	  Landgangurinn	  á	  mynd	  5	  er	  við	  Ingólfsgarð.	  	  Hvorki	  landgangurinn	  né	  
aðkoma	  að	  honum	  er	  aðgengileg	  fólki	  með	  fötlun.	  Mynd	  5	  sýnir	  fyrsta	  
landgangin	  á	  Ingólfsgarði.

Mynd	  5a
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  8

Mynd	  9

Mynd	  10

Mynd	  11

Faxagarður	  er	  lokaður	  almennri	  umferð	  en	  þó	  er	  mikið	  um	  umferð	  bíla	  akkúrat	  
þarna	  við	  lokunina.	  

Gangstéttin	  liggur	  svo	  áfram	  framhjá	  Hörpu	  tónlistar-‐	  og	  ráðstefnuhúsi	  að	  
Sæbraut.	  	  Til	  þess	  að	  komast	  að	  gönguleiðinni	  eftir	  hafnarsvæðinu	  þarf	  að	  fara	  
eftir	  	  	  gönguleiðum	  upp	  við	  Hörpu	  og	  áfram	  eftir	  göngustíg	  sem	  liggur	  niður	  að	  
Faxagarði/Austurbakka.	  

Gönguleiðin	  meðfram	  Hörpunni	  er	  malbikuð	  og	  auðvelt	  að	  fylgja	  grjótkantinum	  
annarsvegar	  að	  hluta	  til	  er	  timburpallur,	  stálplata	  og	  fleiri	  yfirborðsefni	  
hinsvegar.	  	  Auðveldara	  er	  að	  fylgja	  grjótkantinum	  því	  hann	  er	  ekki	  rofinn	  eins	  
oft	  og	  yfirborðið	  hinumegin.	  Á	  móti	  mætti	  setja	  umm	  einhverskonar	  kennileiti	  
sem	  gefur	  til	  kynna	  hvenær	  væri	  heppilegt	  að	  taka	  stefnuna	  að	  Hörpu	  og	  
leiðbeina	  að	  inngangi	  eða	  í	  áttina	  að	  innganginum.

Texti Athugasemdir

Þar	  sem	  lóð	  Hörpunnar	  mætir	  hafnarsvæðinu	  er	  auðvelt	  að	  komast	  eftir	  
gangstéttinni	  því	  það	  er	  sama	  hæð	  á	  götu	  og	  gangstétt	  á	  lóð	  Hörpunar.	  Þegar	  
komið	  er	  út	  á	  hafnarsvæðið	  eru	  nokkur	  bílastæði	  meðfram	  hafnargarðinum	  en	  
ekkert	  af	  þeim	  er	  sérmerkt	  fyrir	  hreyfihamlað	  fólk.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S12

Mynd	  12

Mynd	  13

S14

Mynd	  14

S15

Mynd	  15

Litaða	  línan	  tekur	  90	  gráðu	  beygju	  frá	  þessu	  horni.	  	  Hún	  er	  stök	  og	  út	  á	  miðri	  
akrein	  og	  ekki	  gott	  að	  átta	  sig	  á	  að	  fylgja	  henni,	  nema	  fyrir	  þá	  sem	  eru	  með	  
góða	  sjón.	  	  Almenn	  gangstétt	  liggur	  svo	  samsíða	  línunni	  dálítinn	  spöl	  frá.	  	  Þó	  
nokkur	  fjarlægð	  er	  á	  milli	  gangstéttarinnar	  og	  máluðu	  línunnar.

Mynd	  15a

Yfirborðsmerkingar	  eru	  á	  mörgum	  stöðum	  orðnar	  mjög	  máðar	  og	  ógreinilegar.	  	  
Varast	  skal	  að	  staðsetja	  lausan	  búnað,	  skilti	  eða	  hjól	  á	  gönguleiðinni,	  
sérstaklega	  þar	  sem	  sjónskert	  eða	  blint	  fólk	  myndi	  ganga.	  Einnig	  þarf	  að	  hreinsa	  
gönguleiðina	  alveg	  upp	  að	  girðingum.

Mynd	  13a	  og	  mynd	  13b
Við	  enda	  lóðargirðingarinnar	  eru	  gatnamót	  þar	  sem	  umferð	  gangandi	  og	  
hjólandi	  vegfaranda	  frá	  Sæbraut	  mætir	  gönguleiðnni	  frá	  hafarsvæðinu	  og	  
umferð	  yfir	  Sæbrautina	  frá	  Lækjartorgi.	  	  Hérna	  þarf	  að	  koma	  á	  einhverssonar	  
umferðartorgi	  sem	  getur	  gefið	  fólki	  vísbendingu	  um	  hvar	  það	  er	  staðsett	  og	  
hvað	  er	  í	  hvaða	  átt.	  	  Ath.	  hvort	  hægt	  sé	  að	  setja	  upp	  einhversokar	  vegvísun	  fyrir	  
mikið	  sjónskert-‐	  og	  blint	  fólk.	  	  

Vantar	  vegvísun	  og	  
stefnubreytinga-‐
merkingar	  fyrir	  fólk	  með	  
þreifistafi.

Texti Athugasemdir

Gönguleiðin	  liggur	  upp	  við	  girðingu	  sem	  sett	  hefur	  verið	  upp	  utanum	  
húsagrunnana	  við	  hlið	  Hörpu.	  	  Ef	  fólk	  fylgir	  grjótbeðinu	  frá	  Hörpu,	  niður	  að	  
horninu	  á	  girðingunni	  þá	  er	  maður	  kominn	  á	  upphaf	  merktu	  göngulínunnar	  á	  
hafnarsvæðinu.

Það	  vantar	  upphafs	  og	  
stefnumerkingar	  fyrir	  
blint	  fólk.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S16

Mynd	  16

S17 H17

Mynd	  17

Mynd	  18 Mynd	  18a

Hálfmáð	  sebrabraut	  liggur	  frá	  Sæbrautinni	  yfir	  að	  lituðu	  göngulínunni	  en	  ekki	  
hefur	  verið	  tekið	  úrtak	  úr	  gangstéttarkantinum	  svo	  fólk	  í	  hjólastólum	  og/eða	  
með	  göngugrindur	  geti	  komist	  á	  milli,	  mynd	  17a.	  	  Einnig	  vantar	  merkingu	  á	  
lituðu	  leiðarlínuna	  og/eða	  á	  girðinguna	  sem	  gefur	  til	  kynna	  að	  ef	  stefnan	  er	  
tekin	  90	  gráður	  á	  girðinguna	  má	  finna	  tengingu	  yfir	  á	  gangstétt	  og	  gangbraut	  við	  
Sæbrautina	  yfir	  í	  miðbæ	  Rvk.	  	  Samkvæmt	  samtali	  við	  Faxaflóahafnir	  á	  ekki	  að	  
endurgera	  þessar	  gangbrautir	  en	  ef	  svo	  yrði	  þarf	  að	  skoða	  tengingu	  við	  t.d.	  
göngulínu	  og	  niðurtekt	  af	  gangstéttinni.

Mynd	  17a
Fyrir	  miðju	  afgirta	  svæðisins	  við	  skemmtiskipahöfnina	  er	  vakthús	  með	  
skjólvegg.	  	  Skjólveggurinn	  þverar	  göngulínuna	  og	  ýtir	  allri	  umferð	  gangandi	  fólks	  
lengra	  út	  á	  akbrautina.	  	  Blint	  fólk	  getur	  t.a.m.	  auðveldlega	  fundið	  skjólvegginn	  
og	  komist	  framfyrir	  hann,	  	  fylgja	  þarf	  veggnum	  framfyrir	  hornið	  og	  til	  baka	  að	  
skúrnum	  og	  svo	  áfram.

Texti Athugasemdir

Litaða	  göngulínan	  fer	  svo	  yfir	  akrein	  og	  að	  stálgirðingu	  sem	  girðir	  af	  aðkomu	  
skemmtiskipafarþega.	  	  Gönguleiðin	  er	  í	  raun	  hluti	  af	  akrein	  bryggjusvæðisins	  á	  
Miðbakka,	  enginn	  kantur	  aðskilur	  göngusvæði	  og	  umferðavæði.	  	  Blint	  fólk	  og	  
fólk	  með	  sjónskerðingu	  geta	  fylgt	  girðingunni	  sem	  leiðarlínu	  en	  varast	  þarf	  
vinnuskúr	  sem	  staðsettur	  er	  fyrir	  miðju	  aflokaða	  svæðisins.	  ATH.	  almenn	  
gangstétt	  sést	  vel	  til	  vinstri	  á	  mynd	  16,	  en	  það	  er	  dökka	  svæðið	  vinstra	  megin,	  
ath.	  einnig	  að	  gangstéttin	  er	  hærri	  en	  akreinin,	  sem	  er	  ljósa	  yfirborðið	  á	  mynd	  
16	  og	  göngulínan	  er	  á	  akbrautinni	  en	  ekki	  gangstéttinni.

Vantar	  vegvísun	  og	  
stefnubreytinga-‐
merkingar	  fyrir	  fólk	  með	  
þreifistafi.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S19

Mynd	  19

Mynd	  20

S21 H21

Mynd	  21

S22

Mynd	  22 Mynd	  22a

Hálfmáð	  sebrabraut	  liggur	  frá	  Sæbrautinni	  yfir	  að	  lituðu	  göngulínunni.	  	  
Einhverra	  hluta	  vegna	  þá	  hefur	  verið	  sett	  upp	  keðja	  við	  sebrabrautina	  en	  haft	  
opið	  við	  hliðina.	  	  Einnig	  vantar	  merkingu	  á	  lituðu	  leiðarlínuna	  og/eða	  á	  
girðinguna	  sem	  gefur	  til	  kynna	  að	  ef	  stefnan	  er	  tekin	  90	  gráður	  á	  girðinguna	  má	  
finna	  tengingu	  yfir	  á	  gangstétt	  og	  gangbraut	  yfir	  Sæbrautina	  yfir	  í	  miðbæ	  Rvk.	  
Samkvæmt	  Faxaflóahöfnum	  á	  ekki	  að	  endurgera	  þessa	  gangbraut.

Mynd	  21a
Þegar	  komið	  er	  út	  að	  enda/horni	  langhliðar	  girðingarinnar	  meðfram	  
Miðbakkanum	  er	  hægt	  að	  fylgja	  gaflinum	  að	  hliði	  inn	  á	  svæði	  
skemmtiferðaskipanna.	  	  Þegar	  hliðið	  er	  opið	  þá	  myndast	  rof	  í	  leiðarlínuna	  
meðfram	  girðingunni.	  	  Reyndar	  er	  ekki	  hægt	  að	  stóla	  á	  leiðarlínur	  eftir	  að	  komið	  
er	  framhjá	  skemmtiferðaskipagirðingunni.	  	  Þá	  tekur	  við	  hafnarsvæði	  sem	  er	  í	  
fullri	  notkun	  með	  tilheyrandi	  umferð	  og	  búnaði	  á	  bryggjunni.

Texti Athugasemdir

Frá	  eftirlitsskúrnum	  er	  leiðin	  bein	  og	  greið.

Eini	  bekkurinn	  hingað	  til	  frá	  Ingólfsgarði	  er	  hér	  við	  eftirlitsskúrinn.	  	  Mikilvægt	  er	  
að	  bekkir	  og	  önnur	  götugögn	  séu	  ekki	  í	  göngulínu	  og	  að	  það	  sé	  rými	  til	  hliðar	  við	  
bekki	  svo	  hægt	  sé	  að	  staðsetja	  hjólastól	  eða	  barnavagn	  við	  hliðina.	  	  Einnig	  má	  
skoða	  hvort	  ekki	  þurfi	  fleiri	  bekki	  á	  leiðinni.

Mynd	  19a
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S23

Mynd	  23

S24

Mynd	  24

Mynd	  25

Mynd	  26

Hæðarmunur	  þar	  sem	  bryggja	  og	  gangstétt	  mætast.	  	  Þar	  sem	  hæðarmunur	  er	  
lítill	  er	  ekki	  talin	  þörf	  á	  breytingum	  að	  svo	  stöddu.

Mynd	  25a
Bekkur	  við	  göngulínuna.	  	  Erfitt	  er	  að	  fina	  bekkinn	  ef	  viðkomandi	  hefur	  ekki	  góða	  
sjón.	  	  

Texti Athugasemdir

Þegar	  komið	  er	  yfir	  vinnusvæðið	  þá	  tekur	  línan	  beygju	  til	  vinstri	  meðfram	  
bryggjunni,	  	  Varast	  þarf	  gulmáluðu	  bryggjupollana	  sem	  eru	  meðfram	  
bakkanum.	  	  Blint	  fólk	  þarf	  vegvísun	  að	  bryggjukantinum,	  en	  mögulega	  er	  
gönguleið	  meðfram	  gula	  kantinum	  of	  nærri	  brúninni.

Mynd	  24a

Vegna	  umferðar	  á	  svæðinu	  er	  málaða	  göngulínan	  orðin	  mjög	  máð	  og	  ógreinileg.	  	  
Engin	  leið	  er	  fyrir	  sjónskert	  fólk	  og	  eða	  blint	  fólk	  að	  ferðast	  öruggt	  um	  þetta	  
svæði	  án	  fylgdar.	  	  Þótt	  línan	  sé	  máð	  má	  samt	  sjá	  erlenda	  ferðamenn	  fylgja	  
línunni,	  mynd	  23a.	  	  Hér	  vantar	  merkjanlega	  stefnubreytingu	  og	  leiðarlínur	  þar	  
sem	  svæðið	  er	  opið,	  umferð	  vélknúinna	  farartækja	  og	  búnaður	  og	  tæki	  
tímabundið	  staðsett	  um	  svæðið	  og	  ekki	  alltaf	  á	  sama	  stað.

Mynd	  23a
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S27

Mynd	  27

S28

Mynd	  28

S29 H29

Mynd	  29

S30

Mynd	  30 Mynd	  30a

ATH.	  Þarf	  alla	  landganga	  sem	  opnir	  eru	  almenningi.	  	  Verið	  er	  að	  hanna	  nýja	  
landganga	  sem	  hannaðir	  eru	  eftir	  kröfum	  um	  algilda	  hönnun.	  	  Hægt	  er	  að	  sjá	  
nýju	  landgangana	  við	  höfnina	  og	  verður	  gömlu	  landgöngunum	  skipt	  út	  þegar	  
mögulegt	  er.

Línurnar	  eru	  nánast	  horfnar	  á	  miðri	  Suðurbugt	  en	  birtast	  aftur	  við	  endann.

Texti Athugasemdir

Málaða	  göngulínan	  heldur	  svo	  áfram	  niður	  af	  gangstéttinni	  og	  eftir	  akbrautinni	  
á	  Suðurbugt.	  	  Athygli	  skal	  vakin	  á	  því	  að	  stórt	  blómaker	  hefur	  verið	  sett	  ofaná	  
máluðu	  göngulínuna	  og	  stórt	  götuskilti	  er	  á	  gangstéttinni	  svo	  það	  lokar	  nánast	  
alveg	  gönguleiðinni	  nema	  fyrir	  gangandi	  fólk	  sem	  getur	  smokrað	  sér	  framhjá.	  	  
Kerið	  er	  einnig	  á	  óheppilegum	  stað	  ef	  fólk	  með	  þreifistaf	  notar	  
gangstéttarbrúnina	  sem	  leiðarlínu.

Mynd	  28a

Þegar	  komið	  er	  út	  að	  gatnamótum	  Miðbakka	  og	  Suðurbugt,	  hlykkjast	  
göngulínan	  framhjá	  stóru	  blómakeri.	  	  Aðvelt	  er	  fyrir	  blint	  fólk	  að	  finna	  og	  fara	  
framhjá	  kerinu	  en	  það	  er	  spurning	  um	  að	  finna	  leiðina	  áfram	  frá	  kerinu.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S31

Mynd	  31

S32 H32

Mynd	  32

Mynd	  33

S34 H34

Mynd	  34 Mynd	  34a	  

Línan	  meðfram	  Ægisgötunni	  er	  óskýr	  þar	  sem	  hún	  er	  tvöföld	  á	  kafla.

Línan	  endar	  svo	  í	  einu	  striti	  við	  endann	  á	  gangstéttinni	  við	  Mýrargötu.	  	  Við	  enda	  
gangstéttarinnar	  er	  svæði	  sem	  notað	  er	  sem	  bílastæði	  fyrir	  bíla	  sem	  eiga	  erindi	  
með	  vörur	  á	  svæðinu.	  	  Það	  væri	  ekki	  neitt	  slæmt	  nema	  vegna	  þess	  að	  
niðurtektin	  af	  gangstéttinni	  er	  í	  stæðinu	  og	  því	  ekki	  hægt	  að	  nota	  hana	  nema	  
bílanir	  séu	  a.m.k.	  1,5	  m	  frá	  niðurtektinni.	  Einnig	  má	  benda	  á	  að	  skiltastaur	  er	  
staðsettur	  í	  niðurtektinni	  af	  gangstéttinni.

Texti Athugasemdir

Þegar	  betur	  er	  að	  gáð	  sést	  að	  línan	  heldur	  áfram	  hinumegin	  á	  götunni	  við	  
Ægisgarð	  og	  liggur	  upp	  eftir	  í	  átt	  að	  Mýrargötu.	  	  ATH.	  Eins	  og	  sést	  á	  mynd	  32	  þá	  
er	  ekki	  tekin	  niðurtekt	  úr	  gangstéttinni	  svo	  hjólastólanotendur,	  gönguskertir	  og	  
fólk	  með	  barnavagna	  eiga	  erfitt	  með	  að	  komast	  upp	  á	  gangstéttina.	  	  

Vantar	  vegvísun	  og	  
stefnubreytinga-‐
merkingar	  fyrir	  fólk	  með	  
þreifistafi.

Þegar	  komið	  er	  að	  horninu	  á	  Suðurbugt	  og	  Ægisgarði	  er	  eins	  og	  línan	  stoppi.	  	  
Þar	  er	  stór	  litaður	  flötur	  sem	  gæti	  allt	  eins	  verið	  endi	  línunnar.	  	  Hér	  er	  vöntun	  á	  
leiðarlínum	  og	  stefnubreytingarmerkingum.

Vantar	  vegvísun	  og	  
stefnubreytinga-‐
merkingar	  fyrir	  fólk	  með	  
þreifistafi.
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  35

Mynd	  36

Mynd	  37

Mynd	  38

Við	  tekur	  svo	  vinnusvæði	  sem	  girt	  er	  af	  til	  beggja	  handa.

Þegar	  komið	  er	  út	  fyrir	  afgirta	  vinnusvæðið	  og	  horft	  til	  hægri	  er	  gangstétt	  en	  
engar	  merkingar	  um	  hvað	  er	  þar	  niðurfrá.	  Vöntun	  á	  stefnubreytinga-‐
merkingum.

Engar	  merkingar	  eða	  
upplýsingar	  um	  
staðsetningu	  eða	  hvert	  
leiðin	  liggur.

Texti Athugasemdir

Línan	  kemur	  svo	  aftur	  í	  ljós	  þegar	  komið	  er	  framhjá	  Slippnum.

Litaða	  göngulínan	  hverfur	  á	  Mýragötunni	  meðan	  gengið	  er	  meðfram	  Slippnum	  
og	  Hótel	  Marina.

Mynd	  34b
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

S39 H39

Mynd	  39

S40

Mynd	  40

S40

Mynd	  41

Mynd	  42 Mynd	  42a

Þegar	  gengið	  er	  eftir	  gangstéttinni	  er	  hægt	  að	  nota	  gangstéttarkantinn	  sem	  
leiðarlínu	  en	  þegar	  komið	  en	  langleiðina	  niður,	  beygir	  gangstéttarkanturinn	  en	  
gangstéttin	  heldur	  áfram	  og	  í	  stað	  gangstéttarkantsins	  er	  komið	  gras.	  	  En	  þegar	  
komið	  erniður	  að	  akstursgötunni	  sem	  þverar	  gönguleiðina	  er	  ekki	  mikið	  annað	  
en	  endinn	  ásteypta	  kantinum	  á	  gangstéttinni,	  sem	  birtist	  allt	  í	  einu	  aftur,	  sem	  
vara	  fólk	  sem	  sér	  illa	  við	  því	  að	  fara	  út	  á	  akbautina.	  	  Litaða	  línan	  er	  einnig	  afmáð	  
á	  akbrautinni.	  Kantlausi	  endinn	  á	  gangstéttinni	  hentar	  vel	  hjólastólanotendum	  
en	  ekki	  blindu	  fólki	  og	  sjónskertu.

Mynd	  41a
Til	  upplýsinga	  þá	  liggur	  gönguleið	  frá	  gatnamótum	  gangstéttarinnar	  og	  
akbratarinnar	  til	  vinstri	  í	  átt	  að	  nýju	  blokkunum.	  	  Gönguleiðin	  er	  einungis	  
afmörkuð	  frá	  akbraut	  með	  málaðri	  línu	  og	  stensluðum	  köllum.	  Eins	  og	  mynd	  
42a	  sýnir	  þá	  leggur	  fólk	  bíunum	  sínum	  á/yfir	  göngubrautina,	  eins	  og	  um	  
bílastæði	  væri	  að	  ræða.

Texti Athugasemdir

Línan	  liggur	  svo	  eftir	  malbikaðri	  gangstétt	  niður	  að	  bryggju.	  Mynd	  40a	  sýnir	  
þegar	  litið	  er	  til	  baka	  þá	  er	  eins	  og	  línan	  stoppi	  þarna	  við	  gangstéttina.	  	  Vöntun	  á	  
stefnubreytinga-‐merkingum.

Mynd	  40a

En	  hinumegin	  við	  götuna	  birtist	  litaða	  göngulínan	  aftur	  og	  liggur	  hún	  frá	  akbraut	  
upp	  á	  gangstétt.	  Engin	  niðurtekt	  er	  í	  gangstéttinni	  og	  það	  þarf	  að	  fara	  upp	  á	  
næstu	  aðalgötu	  til	  þes	  að	  komast	  upp	  á	  gangstéttina	  sé	  um	  hjólastólanotendur	  
og/eða	  fólk	  með	  göngugrindur	  að	  ræða,	  sjá	  mynd	  39a.	  	  Gangstéttarkanturinn	  er	  
hár	  þannig	  að	  þetta	  getur	  einnig	  verið	  erfit	  fyrir	  fólk	  með	  kerrur	  og	  barnavagna.	  

Mynd	  39a
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S43

Mynd	  43

Mynd	  44

H45

Mynd	  45

S46

Mynd	  46 Mynd	  46a

Nokkrar	  bátabryggjur	  er	  á	  svæðinu	  með	  tilheyrandi	  landgöngubrúm.	  	  Ath.	  Þarf	  
hvaða	  landgangar	  flokkast	  sem	  "fyrir	  almenning".

Ath	  breidd	  á	  milli	  úrtaka	  í	  
þverlistum.

Þegar	  komið	  er	  að	  bakgarði	  Sjóminjasafnsins	  er	  hægt	  að	  halda	  áfram	  eftir	  
göngustíg	  inn	  á	  útisvæði	  safnssins,	  en	  litaða	  göngulínan	  tekur	  90	  gráðu	  beygju	  
frá	  höfninni	  og	  út	  að	  næstu	  umferðargötu	  og	  gangstétt.	  	  	  Ath.	  Þarf	  hvort	  
breytingar	  á	  yfirborði,	  lögn	  timburs	  og	  hella,	  sé	  merkjanleg	  notendum	  
þreifistafa.	  	  Ef	  ekki	  þarf	  að	  setja	  stefnubreytinga-‐merkingar.

Texti Athugasemdir

Meðfram	  bryggjunni	  eru	  götugögn	  eins	  og	  bekkir,	  ruslafötur	  og	  götulýsing.

Litaða	  göngulínan	  heldur	  svo	  áfram	  niður	  að	  aðliggjandi	  bryggju	  á	  vinstri	  hönd.	  	  
En	  áðuren	  komið	  er	  að	  bryggjunni	  þverar	  litaða	  línan	  annan	  göngustíg	  sem	  
tengist	  þessum.	  	  Litaða	  línan	  er	  svo	  lögð	  meðfram	  bryggju-‐dekkinu.	  	  Vöntun	  á	  
stefnubreytinga-‐merkingum.

Mynd	  43a
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S47

Mynd	  47

H48

Mynd	  48

S49

Mynd	  49

S50

Mynd	  50 Mynd	  50a

Blint-‐	  og	  sjónskert	  fólk	  þarf	  öruggt	  leiðarkerfi	  til	  að	  komast	  klakklaust	  yfir	  
umferðargötur.	  	  Reglan	  er	  að	  staðsetja	  áherslusvæði	  fyrir	  blinda	  þannig	  að	  bein	  
lína	  liggi	  þvert	  yfir	  gangstéttina	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  taka	  stefnuna	  90	  gráður	  á	  
línuna	  til	  að	  komast	  yfir.	  

Mynd	  49a
Hér	  eru	  áherslulínurnar	  fyrir	  blint-‐	  og	  sjónskert	  fólk	  ekki	  alveg	  í	  samræmi	  við	  
sebrabrautirnar.	  	  Hægt	  er	  að	  sjá	  glitta	  í	  lituðu	  göngulína	  undir	  sebrabrautinni.

Texti Athugasemdir

Rof	  er	  tekið	  í	  gangstéttina	  þar	  sem	  er	  inn/útkeyrsla	  bíla	  inná	  bílastæði.	  	  Engin	  
niðurtekt	  er	  af	  gangstéttinni	  og	  ekki	  heldur	  hinumegin	  við	  inn/útkeyrsluna.	  	  Það	  
sem	  er	  enn	  erfiðara	  er	  að	  afrúningurinn	  á	  gangstéttinni	  er	  ekki	  þvert	  á	  
göngulínuna	  heldur	  í	  boga.	  	  Mjög	  erfitt	  er	  fyrir	  fólk	  í	  hjólastólum	  að	  fara	  niður	  
eða	  upp	  á	  brúnir	  sem	  liggja	  í	  boga	  og	  ómögulegt	  er	  fyrir	  blint	  fólk	  að	  átta	  sig	  
stefnunni.	  	  Á	  mynd	  48a	  er	  horft	  til	  baka	  þegar	  komið	  er	  upp	  á	  hinumegin.

Mynd	  48a

Við	  gangstéttina	  tekur	  línan	  aftur	  90	  gráðu	  beygju	  og	  nú	  til	  hægri.	  	  	  Vöntun	  á	  
stefnubreytinga-‐merkingum.

Mynd	  47a
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Mynd	  51

Mynd	  52

S53

Mynd	  53

S54

Mynd	  54 Mynd	  54a

Litaða	  línan	  heldur	  áfram	  meðfram	  gömlu	  beituskúrunum.	  	  Göngulínan	  er	  ekki	  
merkjanleg	  þeim	  sem	  nota	  þreifistafi.	  Og	  meðfram	  húsunum	  eru	  allskyns	  
götugögn	  og	  hlutir	  sem	  geta	  verið	  varhugaverðir	  blindum	  vegfarendum	  og	  ekki	  
alltaf	  hægt	  að	  nota	  veggi	  hússins	  sem	  leiðalínu.

Mynd	  53a
Hér	  endar	  litaða	  göngulínan.	  	  Við	  endann	  á	  beitningaskúr	  nr.	  37	  við	  gatnamótin	  
á	  Grandagarði	  og	  Grunnslóð.	  	  Hér	  er	  ekkert	  sem	  varar	  blint	  fólk	  við	  að	  hér	  er	  
formlega	  litaða	  leiðarlínan	  á	  enda.

Texti Athugasemdir

Hæðarmunur	  er	  tekinn	  niður	  með	  aflíðandi	  hellulögn.

Ný	  gangstétt	  er	  við	  upphaf	  Grandagarðsins	  þeim	  megin	  sem	  gömlu	  
beituskúrarnir	  liggja.	  	  Nýja	  stéttin	  er	  hellulögð	  og	  gerð	  hafa	  verið	  tvö	  bílastæði	  
fyrir	  hreyfihamlað	  fólk	  í	  sömu	  hæð	  og	  gangstéttin,	  fyrir	  framan	  hús	  nr.	  	  15.

Mynd	  51a
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S55

Mynd	  55

Mynd	  56

Mynd	  57

Á	  einstaka	  stað	  virðast	  jafnvel	  stensluðu	  kallarnir	  vera	  í	  hættu	  fyrir	  vélknúnum	  
ökutækjum.	  	  Setja	  þarf	  upp	  skýrari	  afmörkun	  á	  göngusvæði	  og	  
bílastæðun/akbraut.

Mynd	  57a

Texti Athugasemdir

Allir	  beitingaskúrarnir	  frá	  horninu	  á	  Grunnslóð	  í	  átt	  að	  Hólmaslóð	  eru	  
vinnuskúrar	  og	  því	  alls	  kyns	  búnaður	  og	  vinnutæki	  tímabundið	  á	  gönguleiðinni.	  	  
Talað	  er	  um	  gönguleið	  þrátt	  fyrir	  athafnasvæðið	  því	  á	  yfirborðinu	  næst	  
húsunum	  eru	  málaðar	  línur	  sem	  afmarka	  hvar	  öruggt	  svæði	  fyrir	  gangandi	  
vegfarendur	  ætti	  að	  vera	  og	  á	  nokkrum	  stöðum	  eru	  stenslaðir	  kallar	  sem	  gefa	  til	  
kynna	  að	  um	  er	  að	  ræða	  göngusvæði,	  sjá	  myndir	  56,	  57	  og	  57a.	  	  Hinsvegar	  er	  
oftast	  hægt	  að	  nota	  húsveggina	  sem	  leiðarlínu	  því	  hér	  eru	  ekki	  götugögn	  og	  
útstillingar	  frá	  fyrirtækjum	  á	  gangstéttinni.

Mynd	  56a

Handan	  gatnamótanna	  við	  Grunnslóð,	  er	  haldið	  áfram	  eftir	  Grandagarðinum.	  	  Á	  
þessum	  gatnamótum	  eru	  óljós	  skil	  á	  milli	  gangstéttar	  og	  götu	  og	  því	  eru	  þau	  
mjög	  varasöm	  fyrir	  vegfarendur	  með	  skerta	  sjón	  og/eða	  blint	  fólk.	  	  Einnig	  eru	  
"hólar"	  eða	  "þúfur"	  í	  hellulögninni	  eða	  steinalögninni	  öllu	  heldur	  því	  þetta	  eru	  
mjög	  litlar	  hellur/steinar	  sem	  notaðir	  eru	  í	  lögnina.	  "Hólarnir"	  eru	  samlitir	  
gangstéttinni	  enda	  úr	  sama	  efni	  og	  hún	  og	  mjög	  erfitt	  er	  að	  greina	  þá.

Mynd	  55a
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Mynd	  58

Mynd	  59

S60

Mynd	  60

S61 H61

Mynd	  61

Stakir	  lágir	  pollar	  eða	  önnur	  götugögn	  eru	  alltaf	  ákveðin	  hætta	  fyrir	  blint	  fólk,	  
hvort	  sem	  þau	  eru	  í	  áberandi	  lit	  eður	  ey.	  	  En	  til	  að	  minka	  líkur	  á	  meiðslum	  
annarra	  en	  blindra	  þá	  ætti	  að	  hafa	  þau	  eins	  áberandi	  og	  hægt	  er.	  	  Fánastöngin	  
sem	  er	  á	  miðri	  gönguleiðinni	  er	  ekki	  vel	  staðsett	  og	  er	  mælt	  með	  að	  hún	  verði	  
flutt	  þangað	  sem	  minni	  líkur	  eru	  á	  að	  hún	  geti	  verið	  hættuleg	  fólki	  með	  skerta	  
sjón	  eða	  blindu	  fólki.

Mynd	  61a

Við	  endann	  á	  beitingaskúrunum	  er	  Grandakaffi	  og	  dálítið	  opið	  svæði	  þar	  fyrir	  
framan.	  	  Áhugavert	  væri	  að	  sjá	  betra	  aðgengi	  að	  kaffihúsinu	  en	  það	  verkefni	  er	  
væntanlega	  á	  hendi	  eiganda	  þess.	  	  Svæðið	  fyrir	  framan	  tilheyrir	  væntanlega	  
Faxaflóahöfnum	  og	  því	  er	  vert	  að	  benda	  á	  að	  steyptu	  pollarnir	  geta	  verið	  
hættulegir	  fólki	  sem	  sér	  illa	  eða	  er	  blint.	  	  Bæta	  mætti	  aðgengi	  um	  þá	  með	  því	  að	  
t.d.	  mála	  þá	  í	  áberandi	  litum	  svo	  þeir	  sjáist	  greinilega	  í	  gráu	  umhverfinu.	  	  	  

Mynd	  60a

Mynd	  58a
Sumsstaðar	  eru	  vinnusvæði	  fyrir	  utan	  skúrana	  og	  það	  ætti	  að	  vera	  í	  góðu	  lagi	  ef	  
gönguleiðinni	  næst	  húsinu	  er	  haldið	  eins	  greiðfærri	  og	  mögulegt	  er.

Við	  skúr	  57	  er	  gömul	  gangbraut	  yfir	  Grandagarðinn.	  	  Ef	  endurnýja	  á	  þessa	  
gangbraut	  þarf	  að	  skoða	  samskeyti	  hennar	  og	  gangstétta,	  rennusteina	  oþh.	  

Texti Athugasemdir
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Mynd	  62

S63

Mynd	  63

Mynd	  64

S65

Mynd	  65

Á	  milli	  Hólmaslóðar	  2-‐2A	  og	  Járnbrautar	  20	  er	  gangstétt	  þar	  sem	  tekið	  er	  úr	  fyrir	  
akandi	  umferð	  (samsíða	  gönguleiðir	  í	  átt	  að	  sjóum,	  þegar	  gengið	  er	  frá	  bænum	  
að	  ströndinni).	  	  	  

Erfitt	  er	  að	  átta	  sig	  á	  framhaldinu	  þegar	  komið	  er	  að	  gatnamótum	  Hólmaslóðar	  
og	  Járnbrautar.	  

Mynd	  64a

Mynd	  62a
Rauðu	  steinarnir	  í	  gangstéttinni	  sem	  eiga	  að	  vera	  áttunar	  og	  hættumerking	  fyrir	  
blint	  fólk	  eru	  ekki	  hærri	  en	  gangstéttin	  og	  því	  ekki	  merkjanlegir	  með	  þreifistaf.

Mynd	  63a

Nýja	  gangbrautin	  yfir	  Grandagarðinn	  er	  mjög	  góð.

Texti Athugasemdir
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S66

Mynd	  66

S67 H67

Mynd	  67

S68 H68

Mynd	  68

Hinn	  endi	  við	  gangstéttina	  á	  mynd	  67	  er	  með	  niðurtekt	  og	  rauðum	  	  
áherslusteinum	  sem	  eru	  örlítið	  hærri	  en	  gráu	  steinarnir	  í	  stéttinni,	  	  en	  
hæðarmunurinn	  við	  götuna	  er	  of	  mikill	  fyrir	  notendur	  hjólastóla,	  mynd	  68.	  	  Á	  
móti	  mynd	  68	  er	  mynd	  68a	  og	  er	  það	  yfir	  á	  gangstéttina	  meðfram	  ströndinni.	  
Þar	  er	  tekið	  úr	  en	  hæðarmunur	  of	  mikill,	  einkum	  vegna	  mikils	  halla	  á	  stéttinni	  
upp	  á	  aðalgangstéttina.	  	  Rauðu	  áherslusteinarnir	  eru	  ekki	  mað	  áþreyfanlegum	  
hæðarmun	  og	  nýtast	  því	  ekki	  blindu	  fólki	  með	  þreifistaf.

Mynd	  68a

Mynd	  66a
Við	  enda	  Járnbrautarinnar	  eru	  niðurtektir	  á	  gangstéttarendum	  ekki	  
samræmdar.	  	  	  Tekið	  er	  úr	  gangstéttinni	  við	  fiskvinnsluhúsið	  á	  mynd	  67	  en	  ekki	  á	  
hluta	  gangstéttarinnar	  sem	  hinumegin,	  eða	  sem	  hægt	  er	  að	  tala	  um	  sem	  
áframhald	  í	  átt	  að	  göngusvæði	  meðfram	  ströndinni,	  mynd	  67a.	  	  Engin	  hættu-‐
/áttunarmerking	  fyrir	  blint	  fólk.

Mynd	  67a

Á	  gangstéttinni	  eru	  rauðir	  steinar	  sem	  eiga	  að	  vera	  áherslu/viðvörunar	  merki	  
fyrir	  sjónskert	  og	  blint	  fólk.	  	  Steinarnir	  eru	  í	  sama	  fleti	  og	  gráu	  steinarnir	  og	  eru	  
því	  ekki	  staðsetningar	  og	  áttunartæki	  fyrir	  blint	  fólk	  með	  þreifistaf.

Texti Athugasemdir
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Myndir Aths.	  Sjónsk/	  
blindra

Aths.	  
Hjólast.

Mynd	  69

Mynd	  70

Mynd	  71

Mynd	  70a
Dálítill	  hæðarmunur	  er	  frá	  stígnum	  og	  niður	  að	  nýlegum	  bílastæðum	  sem	  sett	  
hafa	  verið	  inni	  í	  botnlanganum	  við	  endann	  á	  Norðurslóðinni.	  	  Billi	  bílastæða	  og	  
gangstígs	  hefur	  verið	  komið	  fyrir	  stoðvegg	  og	  handriði.

Á	  gangstéttinni	  meðfram	  ströndinni	  eru	  útsýnisbekkir.	  	  Til	  bóta	  væri	  að	  hafa	  
stærra	  malbikað/hellulagt	  svæði	  til	  hliðar	  við	  bekkinn,	  a.m.k.	  öðru	  meging	  til	  að	  
hjólastólanotendur,	  fólk	  með	  göngugrindur	  og	  eða	  barnavagna	  geti	  nýtt	  sér	  
autt	  svæði	  við	  hlið	  bekkjarins.	  	  Sjá	  t.d.	  teikningu	  á	  vef	  Mannvirkjastofnunar	  
(www.mvs.is),	  leiðbeiningablaði	  við	  byggingarreglugerð	  nr.	  7.1.3	  Umferðaleiðir.	  	  	  
Athuga	  mætti	  hæð	  útsýnisstaða	  þegar	  staðsetning	  er	  valin	  en	  eins	  og	  sjá	  má	  á	  
mynd	  69a	  þá	  er	  varnargarðurinn	  í	  augnhæð	  á	  meðalhárri	  manneskju	  þegar	  
setið	  er	  á	  bekknum	  (á	  við	  um	  bekkinn	  sem	  sýndur	  er	  á	  mynd	  69).

Mynd	  69a
Bekkir	  sem	  eru	  nær	  varnargarðinum	  eru	  með	  hærri	  útsýnishæð	  en	  þar	  vantar	  
rými	  til	  hliðar	  við	  bekkina.

Texti Athugasemdir
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Mynd	  72

Mynd	  73

Mynd	  74

S75 H75

Mynd	  75

Veggurinn	  sem	  liggur	  að	  vitanum	  er	  u.þ.b.	  90	  cm	  breiður	  en	  getur	  verið	  mjórri	  
og	  breiðari	  allt	  eftir	  steinunum	  sem	  lagðir	  eru.	  	  Fúgan	  á	  milli	  steinanna	  er	  einnig	  
misjöfn	  á	  þykkt	  og	  breidd	  en	  sumsstaðar	  er	  hún	  þónokkuð	  hærri	  er	  sjálfur	  
steinninn	  og	  þar	  myndast	  því	  "bungur"	  á	  milli	  steinanna.

Mynd	  75a

Mynd	  73a
Göngustígurinn	  endar	  við	  Norðurgarð	  en	  samskeytin	  við	  	  bryggjuna	  eru	  mjög	  
greinileg	  þar	  sem	  sjóvarnargarðurinn	  eða	  veggurinn	  sem	  liggur	  út	  að	  vitanum	  er	  
sýnilegur	  og	  myndar	  einskonar	  "hraðahindrun"	  við	  endamörkin,	  sjá	  mynd	  74a.

Mynd	  74a

Til	  að	  stytta	  aðkomu	  frá	  bílastæðunum	  er	  búið	  að	  setja	  skábraut	  með	  um	  5%	  
halla	  og	  4	  cm	  köntum	  beggja	  vegna.	  	  Krafa	  byggingarreglugerðar	  er	  mest	  5%	  
halli	  við	  göngustíga/skábrautir.	  	  Í	  miðjunni	  er	  aukin	  breidd	  til	  að	  auðvelda	  
mætingu	  og	  eða	  snúning	  t.d.	  hjólastóla.

Mynd	  72a
Stígurinn	  liggur	  svo	  meðfram	  "Þúfunni"	  listaverki	  eftir	  Ólöfu	  Nordal	  frá	  2013.

Texti Athugasemdir
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S76 H76

Mynd	  76

Mynd	  77

Mynd	  76a
Vitinn	  sjálfur	  er	  ekki	  opinn	  almenningi	  og	  leiðin	  út	  í	  hann	  er	  mjög	  varasöm	  og	  
ekki	  fær	  nema	  í	  góðu	  veðri	  á	  góðum	  degi.

Mynd	  77a

Hæðarmunur	  frá	  hafnargaðrinum	  út	  í	  vitann	  á	  Norðurgarði	  er	  nokkuð	  hár	  og	  
varasamur	  en	  þar	  eru	  hvorki	  tröppur	  né	  handlistar.	  	  Breidd	  göngusvæðis	  í	  
kringum	  vitann	  er	  um	  100	  cm.	  	  

Texti Athugasemdir






