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ÁGRIP
Árið 2005 gerði Þórunn Edda Bjarnadóttir könnun á aðgengi fatlaðra að
níu náttúruverndarsvæðum í B.s. verkefni sínu við Landbúnaðarháskóla
Íslands.
Markmið þessa verkefnis er að kanna hvernig aðgengi er háttað á þessum
sömu svæðum í dag og hvort breytingar hafi orðið á þeim 7 árum sem
liðin eru frá því Þórunn Edda gerði úttekt sína.
Þau náttúruverndarsvæði sem eru í báðum úttektum eru Skaftafell,
Djúpalónssandur, Almannagjá, Gullfoss, Geysir, Dimmuborgir,
Hraunfossar og Barnafoss. Árið 2005 var gerð úttekt í Ásbyrgi en ófært
var þangað þegar höfundur var á ferð og því var gerð úttekt í trjásafninu
í Hallormsstaðarskógi í staðinn. Að auki er Arnarstapa bætt við í þessu
verkefni.
Í verkefninu er notaður listi yfir ákveðin atriði sem skoðuð eru á hverjum
stað. Um er að ræða sama lista og notaður var árið 2005. Meðal annars
er skoðuð merking og breidd bílastæða, salernisaðstaða, breidd, halli og
yfirborðsefni göngustíga og útlit og staðsetning upplýsingaskilta.
Í verkefninu er farið yfir helstu lög, reglur og leiðbeiningar sem snúa
að aðgengi og fötluðum. Eftirtektarvert er að leiðbeiningar um aðgengi
að náttúruverndarsvæðum eru ekki til, leiðbeiningar miðast almennt við
umhverfi í þéttbýli.
Niðurstöður úttektar eru dregnar saman og settur fram samanburður við
fyrri niðurstöður. Að lokum eru settar fram tillögur um úrbætur.
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1. INNGANGUR
Stórbrotin náttúra Íslands getur verið erfið yfirferðar en við okkar helstu
náttúruperlur hefur verið komið fyrir bílastæðum, þjónustumiðstöðvum,
stígum o.fl. til að auðvelda aðgengi gesta. En gestir þessara svæða
eru ekki allir eins. Af öllum þeim fjölda gesta sem heimsækja íslensk
náttúruverndarsvæði er nokkur hluti með fötlun af einhverju tagi.
Fatlaðir einstaklingar eiga sama rétt og ófatlaðir á að komast um.
Um níu af hverjum tíu Íslendingum ferðuðust innanlands á árinu 2012
(Ferðamálastofa, 2013) auk þess sem fjöldi erlendra ferðamanna til
Íslands hefur farið ört vaxandi síðustu áratugi (Ferðamálastofa, á.á.).
Skv. vef Hagstofu Íslands eru Íslendingar nú 322.086 talsins. Fjöldi
einstaklinga á ellilífeyris- og örorkubótum hjá Tryggingastofnun ríkisins
voru ríflega 42 þúsund árið 2012 (Tryggingastofnun, 2013). Það má
því ætla að tæplega 290.000 Íslendingar hafi ferðast um landið á árinu
2012 og draga má þá ályktun af ofangreindum tölum að fjöldi fatlaðra
einstaklinga í þessum hópi hafi verið töluverður.
Niðurstaða úttektar sem gerð var árið 2005 sýndi að aðgengi fatlaðra
að níu náttúruverndarsvæðum var ábótavant. Þessu verkefni er ætlað
að skoða hver staðan á aðgengi fatlaðra er í dag og bera saman við
stöðuna árið 2005. Það er áhugavert að skoða hvort breytingar hafi orðið
á úttektarstöðum, hvort heldur til hins betra eða til hins verra, og í hverju
þær liggja.
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2. FATLAÐIR OG NÁTTÚRULEGT UMHVERFI
Íslensk náttúra er stórbrotin og oft ekki auðveld yfirferðar, jafnvel fyrir
einstakling með fulla hreyfigetu.
Það er því ekki sjálfgefið að fatlaðir einstaklingar eigi greiða leið að
náttúrulegu umhverfi. Það er þó alltaf hægt að koma að einhverju leyti
til móts við þarfir fatlaðra gesta að íslenskum náttúrusvæðum til að gera
upplifun þeirra sem ánægjulegasta.
Í aðgengisleiðbeiningum og öðru efni er lýtur að aðgengi fatlaðra er
lítið talað um náttúruverndarsvæði og aðstæður þar. Leiðbeiningar og
reglugerðir virðast að mestu leyti miðast við þéttbýli og opinbera staði
innan þéttbýlis. Í ljósi þess að umfang íslenskrar ferðaþjónustu virðist
aukast ár frá ári og gestum fjölga (Ferðamálastofa, á.á.) þá má telja að
það sé orðið aðkallandi að aðgengilegar séu opinberar leiðbeiningar um
aðgengi að náttúruverndarsvæðum.
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3. STAÐAN Í DAG – LÖG, REGLUR OG LEIÐBEININGAR
Ákvæði um jafnan rétt er bundið í 65. grein íslensku stjórnarskráarinnar:
„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.“

mannvirkja í hverju byggðarlagi fyrir sig í því skyni að tryggja sem best
aðgengi.“ (Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2005).
Árið 2007 undirrituðu Íslendingar sáttmála Sameinuðu þjóðanna um
réttindi fatlaðra einstaklinga en samningurinn hefur enn ekki verið
samþykktur á Alþingi til fullgildingar á honum (Velferðarráðuneytið,
á.á.). Í 2. grein sáttmálans má finna skilgreiningu á hugtakinu algild
hönnun, sem heyrist víða í dag: „„algild hönnun“ merkir hönnun
framleiðsluvara, umhverfis, áætlana og þjónustu sem allir geta nýtt
sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess að koma þurfi til sérstök
útfærsla eða hönnun. „Algild hönnun“ útilokar ekki hjálpartæki fyrir
tiltekna hópa fatlaðra sé þeirra þörf. “
Í 9. grein sáttmálans er fjallað um aðgengi. Þar segir m.a.: „Samningsaðilar
skulu og gera viðeigandi ráðstafanir til þess að þróa, útbreiða og fylgjast
með því að lágmarkskröfur og leiðbeiningar um aðgengi að aðstöðu og
þjónustu, sem almenningi er opin eða látin í té, séu uppfylltar“.
Þrátt fyrir að ekki sé búið að fjalla um samninginn og leggja til samþykktar
á Alþingi, var lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 breytt
með lögum nr. 152/2010, þar sem aukið mið er tekið af alþjóðlegum
samningum. Fyrsta grein laganna hljóðar nú svo: „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

Ísland er aðildarríki að Grunnreglum Sameinuðu þjóðanna um jafna
þátttöku fatlaðs fólks. Þessi samningur er ekki bindandi fyrir aðildarríki
hans en gefur til kynna vilja þeirra (Velferðarráðuneytið, á.á.). Í fimmtu
greininni segir um aðgengi í umhverfi fatlaðra:
„1. Aðildarríkjunum ber að standa fyrir aðgerðum til að fjarlægja
hindranir fyrir aðgengi fatlaðra í efnislegu umhverfi þeirra. Með slíkum
aðgerðum ber að setja kröfur og viðmiðunarreglur og íhuga lagasetningu
sem tryggir aðgengi að ýmsum stöðum og þjónustu, svo sem húsnæði,
byggingum, almenningssamgöngum og öðrum samgöngum, götum og
öðru umhverfi utandyra.
2. Aðildarríkjunum ber að tryggja að arkitektar, byggingaverkfræðingar
og aðrir sem hafa með höndum hönnun og byggingu mannvirkja hafi
aðgang að nægilegum upplýsingum um stefnumörkun í málefnum
fatlaðra og aðgerðum til að tryggja aðgengi þeirra.
3. Taka ber tillit til aðgengis við hönnun og byggingu mannvirkja allt frá
upphafi hönnunarferilsins.
4. Hafa ber samráð við samtök fatlaðra um mótun á kröfum og viðmiðum
um aðgengi. Slík samtök skulu einnig koma að hönnun opinberra
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skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum

a. Hjólastólanotenda,

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.“ (Alþingi, 2010.).
Í lögum nr. 152/2010 kemur einnig fram að velferðaráðherra fari með
yfirstjórn málefna fatlaðs fólks. Á vefsíðu velferðarráðuneytis er í
umfjöllun um aðgengismál fatlaðra vísað á Aðgengi fyrir alla, handbók um
umhverfi og byggingar á vef Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins
og er að mestu leyti stuðst við það rit í þessu verkefni. Höfundi þykir þó
ámælisvert að ritið sé ekki endurskoðað reglulega og uppfært í samræmi
við ný lög og reglur, en nýjasta útgáfa ritsins er frá árinu 2002.
Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 munu falla úr gildi um áramótin
2013-2014, þegar ný lög nr. 60/2013 taka við (Alþingi, 2013). Í bæði
núgildandi og tilvonandi lögum er fjallað um almannarétt, útivist og
umgengni, þar sem segir að almenningi sé heimil för um landið og sé
skylt að ganga vel um náttúru landsins. Ný byggingarreglugerð, nr.
112/2012, tók gildi um áramótin 2012-2013 (Mannvirkjastofnun, á.á.).
Í henni er að finna sömu skilgreiningu á algildri hönnun og er að finna í
sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í grein 6.1.2. segir:
„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 venjulegar aðstæður, t.d. í eldsvoða. Með algildri hönnun
skal m.a. tekið tillit til eftirtalinna hópa einstaklinga:

b. göngu- og handaskertra,
c. blindra og sjónskertra,
d. heyrnarskertra,
e. einstaklinga með astma og/eða ofnæmi, með því að huga að vali á
byggingarefnum, gerð loftræsingar og viðhaldi loftræsikerfa,
f. einstaklinga með þroskahamlanir, með því að huga að lita- og efnisvali,
skiltum og merkingum,
g. einstaklinga með lestrarörðugleika, með því að huga að skýrum
merkingum, táknmyndum og hljóðmerkingum þar sem það á við“
Mannvirkjastofnun gefur út leiðbeiningar vegna byggingareglugerðar
(Mannvirkjastofnun, á.á.).
Árið 2007 gaf Ferðamálastofa út ritið Ferðaþjónusta fyrir alla,
flokkunarviðmið fyrir aðgengi að áningar- og útivistarstöðum á Íslandi.
Var það afrakstur samstarfsverkefnis Ferðamálastofu, Öryrkjabandalags
Íslands, Ferðaþjónustu bænda, Samtaka ferðaþjónustunnar og
Ferðamálasamtaka Íslands. (Ferðamálastofa, á.á.).
Ritið má nálgast á vef Ferðamálastofu og er það í raun hið eina í flóru
leiðbeininga, laga og reglugerða þar sem fjallað er sérstaklega um
áningar- og útivistarsvæði í samhengi við aðgengi fatlaðra.
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4. RANNSÓKNIN
Rannsóknin tekur til tíu náttúruverndarsvæða, þau eru: Skaftafell,
Þjóðgarðurinn
á
Þingvöllum,
Djúpalónssandur, Arnarstapi,
Almannagjá, Hraunfossar, Barnafoss, Gullfoss, Geysir, Dimmuborgir
og Hallormsstaður. Upphaflega stóð til að taka út Ásbyrgi en þangað var
ófært þegar athugun var gerð. Hallormsstaður kom því inn í rannsóknina
í stað Ásbyrgis. Ég byggi B.s. rannsókn mína á áður gerðri rannsókn sem
Þórunn Edda Bjarnadóttir gerði í B.s. ritgerð sinni árið 2005. Verkefni
hennar ber heitið „Aðgengi fatlaðra að níu náttúruverndarsvæðum“. Þetta
verkefni fékk mikla umfjöllun á sínum tíma þar sem enginn hafði ráðist
í slíka úttekt áður. Mælingar Þórunnar Eddu byggðust á getu hennar til
að ferðast um svæðin. Hún er með sjúkdóm sem heitir á frummálinu
„Muscular Dystrophy Progressive“ eða vöðvarýrnun og þannig gat hún
notað líkamlega getu sína sem mælistuðul í rannsókninni. Í verkefni
hennar kemur hann fram undir heitinu “áreynslustuðull höfundar” og
byggir á líkamlegri upplifun hennar við það að fara um svæðin. Við
rannsókn mína nota ég einfaldar mælingar sem hægt er að endurtaka og
bind vonir við að sambærilegt verkefni verði gert síðar, til að meta þróun
á aðgengi fatlaðra að náttúruverndarsvæðum.

Við mælingu á halla er notaður bandspotti, sem er að lágmarki 20 metra
langur, línuhallamál og málband. Við mælingar er endinn á bandinu
festur við hæsta punkt svæðis og bandið strengt niður í lægsta punkt,
línuhallamálið er sett á bandið og bandinu lyft þar til það mælist algerlega
lárétt. Því næst er mælt lóðrétt frá bandi og niður í jörð. Hlutfallið milli
lengdar bandspottans og lengdar niður í jörð lýsir hallanum; hæð/lengd
* 100 = hallaprósenta.

4.1.2. ATRIÐI Í ÚTTEKT
Við úttektina nota ég gátlista sem Þórunn Edda Bjarnadóttir notaði
við B.s. verkefni sitt árið 2005. Listi hennar var unninn af Guðmundi
Magnússyni, formanni Öryrkjabandalags Íslands, auk viðbóta hennar
sjálfrar.. Höfundur hefur einnig gert örlitlar breytingar á listanum. Við
úrvinnslu gagna er notuð bókin Aðgengi fyrir alla, handbók um umhverfi
og byggingar, 2. útgáfa 2002, sem gefin var út af Rannsóknarstofnun
byggingarðinaðarins. Þar sem ritið hefur ekki verið endurbætt síðan árið
2002 er nýjasta byggingarreglugerð, nr. 112 frá 2012, einnig höfð til
hliðsjónar, auk leiðbeininga Mannvirkjastofnunar vegna hennar.
Gátlistanum er skipt upp í ellefu hluta, listann má sjá í heild sinni í
viðauka 1.
1. Upphaf: Mæld er fjarlægð bílastæðis fatlaðra frá göngustíg. Skoðað

4.1. AÐFERÐARFRÆÐI
Verkefni þetta er byggt á heimsókn á náttúruverndarsvæðin tíu sem
úttektin nær til. Á öllum svæðum eru framkvæmdar sams konar mælingar.
Við mælingu á breidd. lengd og hæð (t.d. á bílastæðum, göngustígum og
tröppum) er notað 5 metra málband.
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er hvort merkingar séu við upphaf göngustígs, hæð upplýsingaskilta,
hvernig letur er notað, hvort merkingar séu með blindraletri á kortum og
við myndir. Hið sama er athugað við enda göngustígs.

Viðmið: Ávallt skal staðsetja sérmerkt bílastæði fyrir hreyfihamlaða

þrepa má aldrei vera minna en 240 mm í ganglínu sé stigi milli tveggja

sem næst líklegum áfangastað. Fjarlægð ætti ekki að vera meiri en 10 m
og má aldrei vera meiri en 30 m.
Forðast ber að staðsetja bílastæði samhliða gangstétt.
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002, 5).

hæða en 260 mm sé hann fyrir fleiri hæðir (Byggingarreglugerð
nr. 112/2012).
Þrep skulu ekki vera færri en þrjú og ekki fleiri en átta. Ef þrep eru fleiri
en átta verður að hafa hvíldarflöt, sem er a.m.k. 150 cm á lengd. Uppstig
sem er 150 mm getur verið of hátt fyrir suma, t.d. gigtveika. Því er rétt
að miða útfærslu tröppu utanhúss við lægra uppstig en 150 mm. Með því
er aðgengi tryggt fyrir stóran hóp fólks sem á erfitt með gang. Reynslan
segir að trappa sé þægileg þegar 2 uppstig + 1 framstig = 60–63 cm.
Í utanhúsströppu sem fylgir halla lands er rétt að auka 63 cm í 65–70 cm.
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002, 3.3).

Skilti með einfaldri stafagerð og jafnri þykkt eru auðlesin. Undirstrikanir
ber að forðast, ásamt hástöfum og hallandi letri. Fyrir sjónskerta og
blinda eru upphleypt kort og merkingar góð. Skilti skal staðsetja í
hæðinni 90-180 cm frá gólfi (Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2005).
2. Yfirborð: Athugað er úr hvaða efni yfirborð göngustígs sé
Viðmið: Yfirborðsefni eru misgróf og henta því misvel fötluðum
einstaklingum. Mjög gróft eða grýtt yfirborð getur hindrað aðgengi
einstaklinga í hjólastólum og sjónskertra einstaklinga.

5. Lengd: Skráð er lengd á gönguleið sem er farin.
Viðmið: Ekki er hægt að hafa sérstakt viðmið í huga þar sem lengd stíga
ræðst af aðstæðum á hverjum stað. Hér má þó hafa í huga legu lands
og hvort tröppur og skábrautir séu til staðar þar sem þarf vegna halla.
Einnig hvort hvíldarbekkir séu með reglulegu millibili.

3. Kantur: Athugað er hvort kantur sé meðfram göngustígum og úr
hvaða efni hann sé.
Viðmið: Meðfram gangstígum er æskilegt að hafa kantstein sem er
a.m.k. 4 cm hærri en gangstígurinn. Þetta auðveldar sjónskertum að
rekja sig áfram og kemur í veg fyrir að þeir fari af leið (Jón Ólafur
Ólafsson o.fl., 2002, 3.2).

6. Breidd: Mæld er mesta og minnsta breidd á göngustígum.
Viðmið: Breidd gangstíga má ekki vera minni en 150 cm en æskileg
breidd þeirra er 180–200 cm. Þá er hægt að snúa stórum hjólastólum
hindrunarlaust. (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002, 3.2).

4. Tröppur: Hæð og dýpt þrepa er mæld og fjöldi þeirra skráður.
Viðmið: Uppstig þrepa skal vera á bilinu 120 - 180 mm. Framstig

7. Halli: Halli í brekkum er mældur og skoðað á hversu mörgum stöðum
hann fer yfir 5%.
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Viðmið: Gangstígar eiga að vera eins láréttir og kostur er. Samfelldur
halli langar vegalengdir er óæskilegur og halli ætti aldrei að vera meiri
en 1:20 (5%). Reynið frekar að brúa hæðarmun með skábrautum og
láréttum hvíldarflötum, sem eru a.m.k. 200 cm á lengd. (Jón Ólafur
Ólafsson o.fl., 2002, 3.2)
Halli á stíg og eða skábraut fari að jafnaði ekki yfir 1:20 (5%), þurfi að
brúa meiri hækkun skulu vera hjálparhandriði á þeim stöðum, þó fari
halli aldrei yfir 1:15 (6,7%), bil á milli handriða sé um 90 cm og aldrei
meira en 120 cm. (Ferðamálastofa, á.á.).

koma fyrir bekkjum með jöfnu millibili. Hæfilegt millibil bekkja er 150
metrar (Mannvirkjastofnun, 2013).
Hvíldarsvæði þurfa að vera með reglulegu millibili. Við gangstíga ætti
að hafa þægilega bekki með a.m.k. 100 metra millibili (Jón Ólafur
Ólafsson o.fl., 2002, 3.2).
Lágmarkslengd hvíldarflatar á skábraut er 150 cm. Æskilegt er að hann
sé 200 cm langur til þess að hægt sé að athafna sig á stærstu hjólastólum,
án þess að hætta sé á að stóllinn renni fram af (Jón Ólafur Ólafsson o.fl.,
2002, 3.2).

8. Handrið: Kannað er hvort handriði séu til staðar og hvernig þau séu
staðsett. Einnig er hæð þeirra mæld.
Viðmið: Handrið skal vera beggja vegna við skábrautir með handlistum
í 0,7 m og 0,9 m hæð. Ekki er þörf á handriðum á skábrautum sem
jafna minni hæðarmun en 0,25 m og eru með minni halla en 1:20
(Mannvirkjastofnun, á.á., 6.4.11).
Halli á stíg og/eða skábraut fari að jafnaði ekki yfir 1:20 (5%), þurfi að
brúa meiri hækkun skulu vera hjálparhandriði á þeim stöðum, þó fari
halli aldrei yfir 1:15 (6,7%), bil á milli handriða sé um 90 cm og aldrei
meira en 120 cm. (Ferðamálastofa, á.á.)

10. Bílastæði: Athugað er hvort til staðar séu bílastæði sérstaklega merkt
fötluðum. Skráður er fjöldi slíkra stæða og stærð þeirra (breidd x lengd).
Viðmið: Bílastæði hreyfihamlaðra skulu vera 4,5 m x 6,0 m að stærð.
Við enda slíkra bílastæða skal vera athafnarsvæði, um 2 m að lengd.
Slíkt athafnarsvæði skal vera við eitt af hverjum fimm bílastæðum fyrir
hreyfihamlaða, þó aldrei færri en eitt. (Byggingareglugerð nr. 112/2012)
11. Salernisaðstaða: Athugað er hvort salernisaðstaða sé til staðar og
hvort hún sé sérmerkt og henti fyrir fatlaða.
Viðmið: Salernisaðstaða fyrir fatlaða skal vera a. m. k. 4,8 m2. Hæð á
fylgihlutum: Spegill skal vera í 90 - 190 sm hæð. Vaskur skal vera í 80 sm.
hæð. Salernishæð skal vera í 48 sm. hæð og fellanlegar salernisstoðir í 80
sm. hæð og ekki skal vera lengra en 60 sm. á milli þeirra. Hindrunarlaust
snúningssvæði skal vera 150 sm að þvermáli. Hurð skal opnast út og
skal umferðarmál vera 87 sm. eða meira. Þröskuldur við útidyr skal ekki

9. Hvíldarstaðir: Athuguð er fjarlægð á milli hvíldarstaða með tilliti
til hjólastóla. Skoðað er hvort bekkir séu til staðar og hvernig þeir eru
staðsettir í landslaginu, eru þeir lárétt staðsettir eða eru þeir í halla?
Viðmið: Hlúa ber að fólki með skerta hreyfigetu. Þess vegna ber að
7

vera hærri en 2,5 sm. Hæðarmunur milli svæðis framan við inngangsdyr
og gólfs skal ekki vera meiri en 2,5 sm. að meðtalinni hæð á þröskuldi.
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002, 5.7)
Fyrirkomulag hreinlætistækja á snyrtiherbergi verður að taka mið af
rýmisþörf hjólastóls og að hjólastólanotandi geti athafnað sig einsamall.
Rýmisþörf handknúins hjólastóls er 150 x 150 cm, en rýmisþörf
rafmagnshjólastóls er 180 x 180 cm.
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002, 6.1).
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4.2. ÞJÓÐGARÐAR
Þjóðgarðar eru svæði sem hafa það sérstakt landslag, lífríki og sögu að
ástæða þykir að varðveita þau og gefa almenningi kost á aðgangi að
þeim til fræðslu, útivistar og ánægju.
Þjóðgarðarnir á Íslandi eru þjóðgarðurinn á Þingvöllum, þjóðgarðurinn
Snæfellsjökull og Vatnajökulsþjóðgarður. Úttektir höfundar náðu
til eftirtalinna landsvæða innan þeirra: Djúpalónssands, Arnarstapa,
Skaftafells og Almannagjár.

Mynd 1. Vatnajökulsþjóðgarður, Skaftafell

Mynd 2. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
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Mynd 3. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

4.2.1. VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR - SKAFTAFELL
merkt fötluðum. Breidd stæða er 3,5 metrar og 6 metrar á lengd.
Inngangurinn í þjónustumiðstöðina er með rennihurð sem opnast 91 sm,
engin þröskuldur. Inni er eitt merkt salerni fyrir fatlaða sem er læst og
þarf að hafa samband við starfsmann til að opna. Hurð á salerni er rúm
svo hjólastólar geti auðveldlega farið um. Fyrir utan eru að auki tvö
salerni til viðbótar sem er merkt fötluðum. Skábraut er inn á þau og
enginn þröskuldur. Upplýsingaskilti eru við Skaftafellsstofu með korti
af svæðinu. Einnig eru upplýsingar um erfiðleikastuðul gönguleiða.
Ekkert blindraletur er á skiltum né upphleypt kort.
Gönguleið/útsýnisstaður Upphaf göngustígs er við hlið Skaftafellsstofu,
innan nokkurra metra frá bílastæðum. Göngustígurinn að jökli kallast
Jökulslóð og er hringleið sem hefst austan við Skaftafellsstofu og
liggur langleiðina að Skaftafellsjökli. Hægt er að fara til baka sunnar

Skoðaður 29. maí 2013
Göngustígur: Jökulslóð að Skaftafellsjökli
Lengd göngustígs: 3,6 km hringurinn
Gestir: 316.329 árið 2012 (Þórgunnur
Þórisdóttir, persónul. heimild, 29.maí
2013).

Kort 1.Skaftafell

4.2.1.1. STAÐHÆTTIR
Skaftafellsland er mótað af rofi jökla og vatns. Skriðjöklar setja svip
sinn á landið og Skeiðará, Morsá og Skaftafellsá renna frá samnefndum
jöklum. Gróðurfar er fjölbreytt í Skaftafelli, neðanverðar hlíðar eru
vaxnar birkiskógi, sums staðar vex reyniviður innan um og botngróður
er gróskumikill (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.). Skaftafellsstofa er
upplýsinga- og fræðslumiðstöð þar sem gestir fá svör við spurningum
um náttúrufar Skaftafells, gönguleiðir, gistingu og afþreyingu í næsta
nágrenni (Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.).
Gengin var svokölluð Jökulslóð sem liggur frá Skaftafellsstofu
langleiðina upp að jökli.

4.2.1.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Við komuna í Skaftafell er stórt og mikið bílaplan
með merktum stæðum. Fyrir framan Skaftafellsstofu eru tvö stæði

10

á jökulaurunum og síðan vestur að Skaftafellsstofu. Höfundur átti erfitt
með að finna út hvernig komast skyldi þá leið og fór því sömu leið til
baka.
Við upphaf stígsins sýna merkingar að 1,8 km er að jökli en hringurinn
3,6 km. Yfirborð göngustígs er olíuborin möl sem er farinn að láta á sjá
á mörgum stöðum. Stígurinn er 150 sm breiður með 60 sm malar öxlum
sitthvorum megin við stíginn. Erfitt var að mæta fólki á stígnum vegna
þrengsla. Meðfram göngustígnum koma merktar stikur með reglulegu
millibili. Merking þeirra vísar í einblöðung með jarðfræðiupplýsingum,
sem hægt er að nálgast í Skaftafellsstofu. Þessar upplýsingar er ekki
hægt að fá með blindraletri eða upplesnar. Á leiðinni er u.þ.b. 4 metra

löng göngubrú sem er 120 sm breið með 45 mm háum kantlistum beggja
megin. Það eru 25 mm á milli borða í dekki brúar og ekkert handrið til
að styðjast við. Göngustígurinn er mikið skemmdur á mörgum stöðum.
Tvær skriður hafa fallið yfir göngustíginn sem gerðu leiðina með öllu
ófæra en það hefur verið leyst með hjáleiðum. Hjáleiðirnar eru úr mjög
grófri möl sem er ekki búin að þjappast vel niður og er því frekar laus í sér.
Engir hvíldarstaðir eru á leiðinni. Þegar komið er að botni gönguleiðar
er hægt að ganga 300 metra til að komast alveg að jöklinum en sá kafli
er erfiður yfirferðar vegna grófleika og hentar illa einstaklingum með
skerta hreyfigetu. Ekki var unnt að komast á útsýnispall sem er undir
aurskriðu þessa stundina.
Mynd 4. Bílastæði fatlaðra í Skaftafelli

4.2.1.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Salernisaðstaða hefur verið bætt, bæði hefur verið bætt við salerni inni
í þjónustumiðstöð og bætt úr merkingum. Sjálf gönguleiðin hefur orðið
fyrir hnjaski af náttúrunnar hendi en engar breytingar virðast hafa verið
gerðar að öðru leyti.
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Mynd 5. Salerni fatlaðra í Skaftafelli

Mynd 6. Göngubrú í göngustíg. Hér vantar handrið

Mynd 7. Hjáleið vegna skriðufalla

Mynd 8. Skemmdir í göngustíg

12

Mynd 9. Torfarin gönguleið að jökulssporði

4.2.2. ÞJÓÐGARÐURINN SNÆFELLSJÖKULL – DJÚPALÓNSSANDUR
merkt salerni fyrir fatlaða, hæðamunur er 2,5 sm og hurðarop er 88 sm
með mjög stífri hurð.
Gönguleið/útsýnisstaður Af bílaplani er komið á viðhaldsfrítt
pallaefni sem er 140 mm breitt og 23 mm þykkt. Þar eru stór skilti með
upplýsingum á fjórum tungumálum og eru vel læsileg úr 1,5 metra
fjarlægð. Þau sýna einnig kort og myndir en eru ekki með blindraletri
eða upphleypt kort. Einn bekkur með borði er á malarbornu svæði
hægra megin við upplýsingaskiltin en það mætti vera pallur undir
og við bekkinn til að hjólastólar hefðu betra aðgengi að honum. Frá
upplýsingaskiltinu er hægt að velja á milli nokkurra gönguleiða. Við
hverja gönguleið er vegvísir sem gefur til kynna hversu löng leiðin
er, hvað hún tekur langan tíma og fyrir hvaða hóp er stílað inn á með
tilliti til getu. Ein af þessum leiðum er meðal annars merkt fötluðum en

Skoðaður: 13.maí 2013
Göngustígur: Frá bílaplani að útsýnisstað
Lengd göngustígs: 50 metrar
Gestir: Ekki vitað

Kort 2. Djúpalónssandur

4.2.2.1. STAÐHÆTTIR
Djúpalónssandur er bogamynduð malarvík með ýmsum stórbrotnum
klettamyndunum, svo sem Gatklett og Draugahelli. Á Djúpalónssandi
eru frægir aflraunasteinar frá þeim tíma er verbúð var þar (Wikipedia,
2013). Engin þjónustumiðstöð er starfrækt á staðnum en á svæðinu er
upplýsingaskilti og salernisaðstaða.
Gengin var leiðin frá bílastæði að útsýnissvæði sem merkt er fært
fötluðum.

gönguleiðin í sjálfa fjöruna er ekki aðgengileg fötluðum einstaklingum,
bæði vegna halla, yfirborðs og vöntunar á handriðum. Leiðin sem er
fær fötluðum liggur að útsýnispalli, eða öllu heldur pöllum því þeir eru
tveir með ca. 20 metra millibili. Stígurinn er úr viðhaldsfríu pallaefni,
2 metra breiður með 3 mm bili á milli borða. Engin handrið eru við
göngustíginn eða við úsýnisstaði og engir hliðarkantar eru til að hindra
að fólk í hjólastólum renni út af stígnum. Hallinn á stígnum fer aldrei
yfir 5%. Útsýnispallarnir eru stórir, ca. 5 * 4 metrar hvor um sig. Bekkir
eru til staðar á útsýnisstöðum en engin skilti.

4.2.2.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Aðkoma að Djúpalónssandi er um vegbút sem
liggur frá þjóðvegi 574, u.þ.b. 10 km vestur af Hellnum. Bílaplanið er
hringlaga og bílunum lagt í jaðrana. Efnið í bílaplani er olíuborin möl
með aðeins af lausri möl þar sem bílaplan og pallar mætast. Ekkert stæði
er sérstaklega merkt fötluðum. Við bílastæðið á Djúpalónssandi er eitt
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4.2.2.3. SAMANBURÐUR Á ÚTTEKT FRÁ 2005
Enn hefur ekki verið bætt við sérmerktu bílastæði fyrir fatlaða en búið
er að leggja stíg og útsýnissvæði úr pallaefni sem auðveldar aðgengi.

Mynd 11. Bílastæði að Djúpalónssandi

Mynd 10. Salernisaðstaða að Djúpalónssandi
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Mynd 12. Gott aðgengi að upplýsingum um svæðið

Mynd 15. Stígur að útsýnisstöðum við Djúpalónssand

Mynd 13. Lélegur frágangur á bekk

Mynd 14. Gott skilti sem sýnir inn á hvaða hóp er stílað inn á
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Mynd 16. Bekkir en ekkert handrið

4.2.3. ARNARSTAPI
sem er yfir 5%. Ekkert handrið er í brekkunni. Engin upplýsingaskilti
eru á staðnum, hvorki við bílastæði né við gönguleið. Í göngustíginn
er notað efnið Ecogrid, en það eru hellur eða mottur sem eru búnar til
úr plasti með holrýmum sem fyllt eru upp með jarðvegi og grasfræjum.
Þórunn Edda Bjarnadóttir, sem gerði athuganir á aðgengi fatlaðra árið
2005 (Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2005) kom að útfærslu stígsins sem
var lagður árið 2009. Ragnar Frank Kristjánsson, lektor við LbhÍ, lagði
til að verkið yrði samstarfsverkefni Snæfellsjökulsþjóðgarðs og LbhÍ.
(Ragnar F. Kristjánsson, persónul. heimild, 24. júlí 2013). Stígurinn
er 500 metra langur og 2 metra breiður og endar nokkuð snögglega.
Takmörkun fjármagns er ástæðan fyrir því að lögn stígsins náði
eingöngu 500 metrum og ekki hefur verið gengið frá útsýnissvæðinu
sjálfu (Ferðamálastofa, 2010). Stígurinn er almennt vel aðgengilegur

Skoðaður 13. maí 2013
Göngustígur: Frá steinstyttunni af Bárði
Snæfellsási að útsýnisstað
Lengd göngustígs: 0,5 km
Gestir: Ekki vitað

Kort 3. Arnarstapi

4.2.3.1. STAÐHÆTTIR
Arnarstapi er staðsettur á sunnanverðu Snæfellsnesi, vestan við
Klifahraun og austan við Hellnar. Arnarstapi var áður kaupstaður og
er þar enn að finna bátahöfn. Á ströndinni við Arnarstapa er að finna
sérstæðar bergmyndanir og gjár (Markaðsstofa Vesturlands, á.á.).
Gengin var leiðin frá Bárði Snæfellsási út að klettabrún með útsýni yfir
hafið.

öllum þar sem hann er í lagi, en hins vegar hefur jarðvegur og gras fokið
upp úr Ecogrid mottunum víðs vegar og þar þurfti höfundur að gæta
þess sérstaklega að reka ekki tærnar í og hrasa, auk þess sem stígurinn
er háll þar sem þetta er. Rétt áður en komið var að enda stígsins stóðu
stállykkjur upp úr honum, en þær eru til þess að halda mottunum niðri
og eiga að vera undir jarðefni. Hægt er að ganga áfram frá þeim stað sem
þessi hluti stígsins endar og út að klettabrún þar sem útsýni er yfir hafið.
Ekkert handrið er til að varna því að gestir falli og svæðið á sjálfum
klettinum er moldarflag sem virðist vera afleiðing mikils álags vegna
fjölda ferðamanna sem fara þar um.

4.2.3.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Við bílastæðið, sem er þétt malarlag, er eitt borð með
bekkjum. Þjónustumiðstöð er ekki á svæðinu. Engin sérmerkt stæði fyrir
fatlaða eru til staðar
Gönguleið/útsýnisstaður Aðkoma að gönguleiðinni er hjá Bárði
Snæfellsási sem er mikið steinlistaverk eftir Ragnar Kjartansson. Til að
komast að göngustígnum þarf að fara upp mjög bratta brekku með halla
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4.2.2.1. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Arnarstapi var ekki í úttekt sem gerð var árið 2005.

Mynd 19. Hér vantar jarðveg í Ecogrid motturnar

Tafla 17.Aðkoma að göngustígnum

Mynd 18. Göngustígur gerður úr Ecogrid mottum
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Mynd 20. Útsýnsistaður eitt moldarflag

4.2.4. ÞJÓÐGARÐURINN Á ÞINGVÖLLUM – ALMANNAGJÁ
4.2.4.2. AÐSTAÐA VIÐ ALMANNAGJÁ

Skoðaður 16. maí 2013
Gönguleið: Gengið frá Hakinu niður að
Lögbergi og þaðan niður að peningagjá.
Lengd gönguleiðar:2,1 km
Gestir: 500 þúsund árlega.(Þjógarðurinn
á Þingvöllum, á.á.).

Kort 4. Almannagjá

4.2.4.1. STAÐHÆTTIR
Almannagjá á Þingvöllum er hraunsprunga sem liggur frá Þingvallavatni
og upp í Ármannsfell. Sprungan er um 8 km. löng og er gróin í botninn.
Vesturbarmur Almannagjár stendur óhaggaður á meðan austurbarmur
hefur sigið allt að 40 metra. Austan megin þessa sigdals er Hafnargjá
áberandi. Það eru um 5 km. á milli gjánna. Sigið stendur miklu dýpra
en hraunin ofan á því og kljúfa gjárnar undirlag hraunanna. Allt sigið
er yngra en hraunin og hefur því orðið á síðustu 10 þúsund árum
(Þorsteinn Jósepsson & Steindór Steindórsson, 1984). Þingvellir eru á
heimsminjaskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, sem
veitir svæðinu nokkra sérstöðu (Þingvellir þjóðgarður, á.á.). Fræðsluog þjónustumiðstöð er starfsrækt á svæðinu.
Gengin var leiðin um Almannagjá frá fræðslumiðstöð að Drekkingarhyl,
þaðan um Peningagjá yfir í Lögberg og aftur til baka.
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Bílastæði/áning Aðkoma er við fræðslumiðstöðina Hakið. Bílastæði
eru malbikuð og keyrt í hring. Eitt stæði er merkt fötluðum, staðsett
næst fræðslumiðstöðinni. Stæðið sjálft er sömu stærðar og önnur stæði
á svæðinu, 2,5 metrar á breidd og 6 metra langt. Ekkert athafnasvæði
er til hliðar við stæðið. Salernið er staðsett í sér húsi vestan við
fræðslumiðstöðina, í u.þ.b. 70 metra fjarlægð frá sérmerkta stæðinu.
Salernin fyrir fatlaða eru tvö, eitt fyrir hvort kyn. Eitt upplýsingaskilti er
við upphaf gönguleiða. Skiltið er staðsett ofan á hleðsluvegg og hallar
aftur um 45°. Það eru 70 sm undir skiltið og er það ágætlega læsilegt
úr meters fjarlægð en halli þess getur valdið gestum í hjólastólum
erfiðleikum. Að útsýnispalli við fræðslumiðstöðina liggur skábraut
með handriði beggja vegna fyrstu þrjá metrana af stígnum, í 70 og 100
sm hæð. Netgrindur eru á milli stoða í handriði. Þar eftir er handriðið
eingöngu öðrum megin og engar netgrindur á milli stoða. Þegar upp
að útsýnispalli er komið er eingöngu 100 sm handrið til staðar. Enginn
hliðarkantur er til að hindra að hjólastólar, barnavagnar o.þ.h. geti runnið
fram af pallinum. Millibil á milli borða í palli er allt að 20 millimetrar.
Gönguleið/útsýnisstaður Stígurinn að Almannagjá liggur austan við
fræðslumiðstöðina. Við upphaf leiðarinnar er timburbrú, eða skábraut,
sem leiðir gesti niður gjána. Brúin er 2,6 metrar að breidd. Kantur er á
brúnni og handrið er beggja vegna í 90 sm. hæð auk nets til að varna
falli. Halli brúarinnar er 7,5%. Malarblandaður stígur tekur því næst við
í sömu hæð og brúin. Hér er göngustígur orðinn 6 metrar að breidd og

þéttleiki á möl í stígnum nokkuð mikill þó að á stöku stöðum séu steinar

halla. Hringurinn sem var genginn var 2,1 km. Hvergi voru bekkir á

sem standa upp úr. Halli er mikill og ekkert handrið til að styðja sig
við. Stígurinn liggur að Drekkingarhyl. Upplýsingaskilti um staðinn er
ágætlega læsilegt úr 1 meters fjarlægð. 70 sm eru undir skiltið og það
hallar 45°. Við Drekkingarhyl eru jaðrar göngustígsins illa á sig komnir
vegna jarðvegssigs og engin handrið til að varna því að fólk detti ofan í
hylinn.
Eftir Drekkingarhyl var farið um stíginn Prestakrók sem liggur að
Peningagjá. Komið er niður steintröppur sem eru án handriðs. Þessi
leið er ekki fær hjólastólum. Á útsýnisstað er handrið úr galvanseruðu
járni með rimlum í 42, 82 og 122 sm hæð. Það er ágætlega læsilegt
upplýsingaskilti til staðar en engin salernisaðstaða. Hægt er að komast á
bíl alla leið að Peningagjá en engin sérmerkt stæði eru fyrir fatlaða. Til
að komast frá Peningagjá yfir að Lögbergi þarf að fara yfir þrjár brýr,
með malarstígum á milli. Göngustígurinn er 2,6 metra breiður og brýrnar
um 2 metrar, með köntum. Brýrnar hafa allar handrið með þverböndum
í 20, 57 og 100 sm. Hæð. Við fyrstu brú er enginn hæðamunur á milli
brúar og malarstígs. Við næstu brú er skurður við samskeyti brúardekks
og malarstígs þannig að ekki er mögulegt að komast yfir á hjólastól.
Þriðja brúin er með 8,1% halla á 8 metra vegalengd. Næst tekur við
trégöngustígur sem er u.þ.b. 2,3 metrar að breidd. Ekkert handrið er
við stíginn né kantlistar, fallið niður er frá 20 til 50 sm hátt. Við taka
svo 43 tröppur, framstig 67 sm og uppstig 14 sm. Handrið er upp með
tröppunum öðru megin í 97 sm hæð og með þverbandi í 50 sm. Loks
tekur við skábraut síðasta spölinn aftur inn í Almannagjá með 7,5%

þessari leið

4.2.4.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Búið er að merkja stæði næst þjónustumiðstöðinni fötluðum en ekki
hefur verið gerð breyting á því þannig að stærð þess fylgi reglugerðum.
Trégöngustígurinn frá Peningagjá að Lögbergi hefur verið breikkaður
úr 1,5 metrum í 2,3 metra. Að öðru leyti virðist lítið hafa breyst á þessu
svæði m.t.t. fatlaðra einstaklinga.
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Mynd 21. Aðkoma að fræðslumiðstöð, hér vantar handrið öðru megin

Mynd 22. Hér eru engin þverbönd á handriði

Mynd 23. Allt að 20 mm bil á milli gólfborða

Mynd 24. Göngustígur 6 metrar
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Mynd 25. Hér þyrfti að setja handriði

Mynd 26. Steintröppur niður að Prestakrók, engin handriði til staðar

Mynd 27. Steinn stendur upp úr yfirborði á göngustíg

Mynd 28. Hér er skortur á viðhaldi
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Mynd 29. Hér er búið að stækka göngubrautina en enginn kantur

4.3. ÖNNUR NÁTTÚRUVERNDARSVÆÐI
Úttekt fyrir þetta verkefni náði til sex náttúruverndarsvæða sem talin
eru vera með fjölmennustu ferðamannastöðum á landinu. Þessi svæði
eru Barnafoss, Dimmuborgir, Geysir, Gullfoss, Hallormsstaðarskógur
og Hraunfossar.
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4.3.1. GULLFOSS

fyrir fatlaða með hefðbundinni 80 sm hurð. Á milli neðra og efra svæðis
liggja 100 tröppur en fatlaðir geta ekið að neðra svæði. Þar er bílaplan með
merkt stæði fyrir 17 bíla og 7 rútur. Þar af eru tvö stæði merkt fötluðum
sem eru 3,4 metrar á breidd og 6 metrar að lengd. Upplýsingaskilti með
korti og upplýsingatexta stendur í lausri möl, til hliðar við tröppurnar að
efra svæði en nokkuð frá göngustíg. Skiltið er vel læsilegt fyrir fólk með
góða sjón en ekkert blindraletur er á því.
Gönguleið/útsýnissvæði Frá kaffihúsinu er 200 metra langur og 2 metra
breiður göngustígur úr timburplasti að upplýsingarskiltum. Skiltin eru
á fjórum tungumálum en ekkert blindraletur er á þeim. Gott kort er af
gönguleiðum, þó ekki upphleypt. Gönguleiðin á efra svæði liggur um
plasttimburlagða brekku upp í móti sem er með 6,5% halla. Millibil
milli borða þar eru allt að 1,8 sm og enginn kantur. Þegar komið er á
útsýnispall eru handrið báðum megin, kantur, miðjulisti í 50 sm hæð
og efri brún handriðs í 90 sm hæð. Sums staðar standa naglar upp úr
pallborðunum. Tvö upplýsingaskilti eru við útsýnisstað. Þau eru í 90
sm hæð og halla aftur og standa þarf alveg við þau til að geta lesið á
þau. Engir hvíldarstaðir eru á útsýnisstað en einn bekkur er í 10 metra
fjarlægð og er hann staðsettur í moldarflagi utan stígs. Til að fá meira
útsýni yfir fossinn þarf að halda áfram út á klettasyllu eftir 5 metra
breiðum malarstíg með frekar lausri möl og sums staðar standa bæði
grjót og moldarbörð upp úr stígnum. Meðfram stígnum eru engin
handrið en kaðlar eru í um 50 sm hæð og eru þeir ætlaðir til að halda
fólki á stígnum. Kaðlarnir eru meðfram klettabrúninni en ekkert handrið
og enginn hvíldarstaður.

Skoðaður 22. maí 2013
Göngustígur frá þjónustumiðstöð að
Gullfossi. Einnig neðra svæði.
Lengd göngustígs: 1,28 km.
Gestir:500

þúsund

árlega

(Ásdís

Kristjánsdóttir, persónul. heimild, 22.
maí 2013).
Kort 5. Gullfoss

4.3.1.1. STAÐHÆTTIR
Gullfoss er líklega þekktasti foss Íslands, staðsettur í Biskupstungum,
við þjóðveg 35. Hann er 32 metrar á hæð, í tveimur stöllum. Á svæðinu
er starfrækt kaffihús sem sinnir jafnframt hlutverki þjónustumiðstöðvar.
Árlega koma tugþúsundir ferðamanna að Gullfossi til að njóta
náttúrufegurðar hans (Gullfoss kaffi, á.á.).
Genginn var stígur að útsýnispalli á efra svæði annars vegar og afmörkuð
leið á tvo útsýnispalla á neðra svæði.

4.3.1.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Aðkoma á efra svæðið er við kaffihúsið Gullfoss
kaffi. Bílastæðið er mjög stórt, gert úr olíuborinni möl. Ekkert stæði er
sérstaklega merkt fötluðum. Kantur frá stæði og upp á hellulögn fyrir
framan kaffihúsið er 2,5 sm. Inni á Gullfoss kaffi er eitt salerni merkt
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Göngustígurinn á neðra svæði hefst við bílastæðið. Hann er 2 metra
breiður úr timburplasti og leiðir gesti að tveimur útsýnissvæðum.
Meðfram stígnum og útsýnissvæðunum er kaðlagirðing með köðlum í
53 og 93 sm hæð Fyrri útsýnisstaðurinn er steinsnar frá bílastæði. Hann
er rúmgóður, úr þéttri möl sem er u.þ.b. 2 sm lægri en timburstígurinn og
þar er einn bekkur. Næsti bekkur er í möl til hliðar við stíginn u.þ.b. 150
metrum lengra. Síðari útsýnisstaðurinn er í raun endi stígsins og er 2,5 * 3
metrar. Ekkert hvíldarstæði er til staðar. Þaðan er hægt að ganga alla leið
niður að fossinum um 2,5 metra breiðan malarstíg með kaðlahandriði
í 90 sm hæð. Malarstígurinn hefur verið með bundið slitlag sem er að
miklu leyti horfið. Yfirborð hans er ójafnt og sums staðar grýtt.
Mynd 31. Of mikill bratti og engin handriði

4.3.1.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Stígar og útsýnissvæði hafa verið lögð timburplasti sem bætir aðgengi
til muna.

Mynd 30. Bil á milli gólfborða allt að 25 mm
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Mynd 32. Hér standa naglar upp úr gólfborðum

Mynd 33. Hér er skortur á jarðvegi undir bekk

Mynd 34.Hér eru bæði handriði og kantur

Mynd 35. Hér hefur jarðvegur fokið í burtu
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Mynd 36. Stæði fyrir fatlaða á neðra svæði Gullfoss

4.3.2.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI

4.3.2. GEYSIR

Bílastæði/áning Bílastæði eru við þjónustukjarna sem er austan við
Biskupstungnabraut. Bílaplanið er stórt og fjögur sérmerkt stæði eru
fyrir fatlaða. Eitt er við verslunina Geysir Food Count, það er 2,8 metrar
á breidd og 6 metrar á lengd. Frá stæðinu eru 20 metrar að inngangi
verslunarinnar. Hin þrjú stæðin eru staðsett beint fyrir utan Geysir
Food bistro og er hvert þeirra 3 metrar á breidd og 6 metrar að lengd.
Ekkert rými er til að athafna sig við stæðin því að meðfram þeim eru
grjóthnullungar. Á svæðinu er eitt salerni fyrir fatlaða og er það inni í
versluninni. Rafdrifin útihurð hennar opnast einungis um 74 sm. Innan
verslunarinnar þarf einstaklingur í hjólastól að fara í hjólastólalyftu en
aðrir nota tröppur, til að komast að salerninu.
Gönguleið/útsýnissvæði Til að komast að gönguleiðinni inn á svæðið
þarf að fara upp halla sem er 7,3% á 15 metra kafla og vestur yfir
aðalumferðargötuna, Biskupstungnabraut. Upplýsingaskilti stendur

Skoðaður 22. maí 2013
Göngustígur frá þjónustumiðstöð að
Geysi
Lengd göngustígs:
Gestir:500

þúsund

árlega

(Ásdís

Kristjánsdóttir, persónul. heimild, 22.
maí 2013).
Kort 6. Geysir

4.3.2.1. STAÐHÆTTIR
Geysir í Haukadal er þekktasti goshver í heimi. Nafnið Geysir er
samheiti yfir goshveri í erlendu máli. Talið er að Geysir hafi myndast í
jarðskjálfta í lok 13. aldar. Geysir hefur haft mikið aðdráttarafl erlendra
ferðamanna fram að því þegar hann hætti með öllu að gjósa árið 1916
(Þorsteinn Jósepsson & Steindór Steindórsson 1980). Þann 17. júní
2000 kom sterkur jarðskjálfti sem vakti Geysi úr löngum svefni og gaus
hann upp í 122 metra hæð í tvo daga. Hann var áfram virkur fram til
ársins 2003 en þá minnkaði virkni hans. Í dag er það Strokkur sem laðar
ferðamenn að Geysissvæðinu, Hann gís með nokkra mínútna millibili
(Wikipedia, 2013).
Gengið var frá þjónustukjarna yfir á hverasvæðið upp að Strokki og til
baka.

innan við hliðið að hverasvæðinu. Það er í 90 sm hæð og hallar aftur
þannig að standa þarf alveg upp við það til að geta lesið á það. Á
skiltinu eru myndir og kort en ekkert blindraletur eða upphleypt kort.
Aðalstígurinn að Strokk er hellulagður og er 500 metra langur og 4
metrar á breidd. Sums staðar eru hellurnar að gliðna í sundur og eru
fúgur á milli hellna allt frá því að vera 5 mm upp í að vera 5 sm. Bekkir
eru við upphafspunkt og svo með 100 metra millibili. Einn þessara
bekkja er staðsettur fyrir utan stíg í sandi.
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4.3.2.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Litlar sem engar breytingar virðast hafa orðið frá því fyrri úttekt var
gerð.

Mynd 38. Hurð opnast ekki nógu mikið til að hjólastóll komist inn

Mynd 37. Hér er of lítið pláss til að athafna sig
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Mynd 39. Hér þarf að fara yfir þjóðbraut til að komast að hverasvæðinu

Mynd 40. Upplýsingaskilti hallar of mikið

Mynd 41. Gap allt að 50 mm á milli hellna í göngustíg

Mynd 42. Bekkur staðsettur utan stígar
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Mynd 43. Bekkur réttilega staðsettur

4.3.3. DIMMUBORGIR

en hvorugt þeirra hentar fyrir fatlaða. Engin salerni eru staðsett nálægt
gönguleiðum.
Gönguleið/útsýnissvæði Gönguleið hefst við bílaplan. Fara þarf inn um
hlið sem opnast að manni þegar komið er frá bílaplani. Við tekur mjög
brött brekka með meira en 5% halla sem leiðir að upplýsingaskiltum.
Þau eru vel læsileg úr 1,5 metra fjarlægð en eru ekki með blindraletur.
Vert er að taka fram að nýbúið var að opna Dimmuborgir þegar höfundur
var á ferð, en þangað hafði verið ófært vegna mikilla snjóa og vætu um
veturinn. Mikið af vatni hafði safnast saman og voru stígarnir allir á
kafi aðeins örfáum dögum fyrir úttektina og báru þess enn merki, þar
sem pollar voru víða. Göngustígurinn er breiður eða minnst 3,2 metrar
á breidd þar sem hann er malbikaður. Strax frá upplýsingaskiltum fer
halli á stíg yfir 5%. Almennt er halli á leiðinni innan við 5% en á tveimur
stöðum er hann yfir 11,5%. Það var í nokkuð löngum brekkum þar sem
ekkert handrið er til að styðjast við. Þar sem malbikið endar tekur við
malarstígur sem er í frekar lélegu ástandi. Búið var að koma fyrir hellum
sums staðar til þess að hægt væri að stikla yfir stóra polla sem voru á
göngustígnum. Sums staðar eru stórir steinar eða hraun sem standa upp úr
stígnum og vantar greinilega malarfyllingu. Ein brú er á gönguleiðinni.
Kaðlar eru meðfram göngustígnum stóran hluta leiðarinnar í 50 sm hæð
en þeir fara oft yfir grjót og út fyrir mörk stíga. Á einum stað þarf að fara
upp 30 þrep, sem eru 10-20 sm há með 20-60 sm framstigi, til að komast
að Gatkletti, en gestum getur nægt að sjá klettinn frá stígnum.
Leiðin sem var gengin er 2,8 km.

Skoðaður 27 maí 2013
Göngustígur: Frá hliði að hliði
Lengd göngustígs: 840 metrar
Gestir: 228 þúsund árlega (Friðrik
Jakobsson

persónul.

heimild

,

27.05.2013).

Kort 7. Dimmuborgir

4.3.3.1. STAÐHÆTTIR
Skammt frá þjóðveginum austan við Mývatn eru Dimmuborgir.
Dimmuborgir eru hraunborgir með gataklettum, hvelfingum og hellum.
(Norðausturland, á.á.).
Gengin var leiðin sem kölluð er Stóri hringur.

4.3.3.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Aðkoman að Dimmuborgum er um veg sem hlykkjast
um landslagið og fellur vel að því. Vegurinn endar við stórt bílaplan
úr olíuborinni möl. Engin sérmerkt stæði eru fyrir fatlaða. Hægt er að
aka upp að þjónustumiðstöðinni u.þ.b. 200 metra malbikaðan vegkafla
frá bílastæðinu. Fyrir framan þjónustumiðstöð eru engin stæði merkt
fötluðum en til stendur að bæta úr því sumarið 2013 (Friðrik Jakobsson,
persónul. heimild, 27. maí 2013). Eitt salerni er inni í þjónustumiðstöð
sem er ætlað öllum gestum. Eftir lokunartíma er hægt að nota tvö salerni
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4.3.3.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Þjónustumiðstöð hefur nú verið opnuð á svæðinu með salernisaðstöðu,
sem er mikil bót frá því sem áður var. Úrbætur hafa ekki verið gerðar á
gönguleið.

Mynd 45. Skortur á jarðvegsefni

Mynd 44. Aðkoma að Dimmuborgum
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Mynd 46. Brú vel feld inn í göngustíg

Mynd 47.Gönguleið upp að Gatkletti, engin handriði

Mynd 48. Bratti 11,5%, engin handriði

Mynd 49. Einkennilegar merkingar
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Mynd 50. Samsetning á ýmsu undirlagi

Salernin eru í 70 metra fjarlægð frá bílastæðinu. Fara þarf upp malarstíg

4.3.4. HRAUNFOSSAR

með 8.6% halla. Eitt salerni er sérmerkt fötluðum með tæplega 9 sm
háum þröskuldi og hurð sem mjög erfitt er að opna.
Gönguleið/útsýnissvæði Við upphaf göngustígs er stórt skilti sem
er vel læsilegt í allt að 1,5 meters fjarlægð. Skiltið hefur að geyma
upplýsingatexta á fjórum tungumálum, kort og myndir af svæðinu. Engar
upplýsingar eru með blindraletri eða upphleypt kort. Göngustígurinn
að útsýnisstaðnum er 3 metrar á breidd og um 50 metra langur frá
bílastæði. Stígurinn er olíuborin möl en er farinn að láta á sjá, bæði
vegna frostlyftinga og átroðnings. Útsýnisstaðurinn er nokkuð stór
timburpallur með handriðum sem eru staðsett í 50 og 107 sm hæð.
Klæðning pallsins er með mismiklu bili á milli borða, allt frá því að vera
10 mm og upp í 35 mm. Engir bekkir eru á útsýnispalli. Leiðin sem var
farin er 50 metrar.

Skoðaður 29. apríl 2013
Göngustígur frá bílastæði að útsýnispalli.
Lengd göngustígs: 60 m
Gestir:Ekki vitað

Kort 8. Hraunfossar

4.3.4.1. STAÐHÆTTIR
Hraunfossar er samheiti á ótal tærum, fossandi lindum sem koma undan
mosa- og birkivöxnu Hallmundarhrauni og renna út í Hvítá. (Þorsteinn
Jósepsson & Steindór Steindórsson, 1981). Hraunfossar voru friðaðir
sem náttúruvætti árið 1987 ásamt Barnafossi (Umhverfisstofnun, á.á.).
Genginn var stígur sem liggur að útsýnissvæði yfir Hraunfossa.

4.3.4.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Engar breytingar hafa verið gerðar á svæðinu og lítið sem ekkert viðhald
á stígum.

4.3.4.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Aðkoma að Hraunfossum er um Hálsasveitarveg,
þjóðveg nr. 518. Bílastæði liggur í hring með gróðurtorg í miðju. Eitt
stæði merkt fötluðum er næst göngustígnum og mælist 6 metra langt
og 4,4 metra breitt. Bílasvæðið er afmarkað með 5 sm háum kantsteini,
hvergi er braut fyrir hjólastóla til að komast á svæði fyrir gangandi
umferð. Salernisaðstaða er ætluð gestum bæði Barnafoss og Hraunfossa.
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Mynd 51. Bil á milli gólfborða 32 mm

Mynd 52. Ágætlega útfærður pallur

Mynd 53. Vöntun á jarðvegi
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Mynd 54. Hæðamunur á palli og stíg 93 mm

Mynd 55. Hér vantar handrið

Mynd 56. Salernisaðstaða við Hraunfossa og Barnafoss

Mynd 57. Hæð frá undirlagi upp í efstubrún á þröskuld 88 mm
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4.3.5. BARNAFOSS
enda stígsins taka við 6 timburþrep með 102-107 sm framstigi og 16
sm uppstigi. Steypustyrktarjárn stendur sums staðar upp úr tröppunum
og getur hæglega valdið slysum. Útsýnispallur úr timbri tekur við af
tröppunum. Handrið í 50 og 90 sm hæð er við framanverðan pallinn en
ekki til hliðanna og enginn kantur.
Frá útsýnispalli við Hraunfossa er hægt að halda áfram í austurátt að
Barnafossi um u.þ.b. 3 metra breiðan stíg úr leir- og malarblöndu, en
hann liggur 9 sm lægra en útsýnispallurinn. Á einum stað á þessari leið
fer halli yfir 5%. Meðfram stígnum eru kaðlar í u.þ.b. 50 sm hæð til að
varna því að gestir fari út fyrir stíg en ekkert handrið er til stuðnings.
Þessi stígur sameinast stígnum sem liggur frá bílastæði að útsýnispalli
við Barnafoss.

Skoðaður 29. apríl 2013
Göngustígur

frá

bílastæði

að

upplýsingaskilti.
Lengd göngustígs:210 m
Gestir:Ekki vitað

Kort 9. Barnafoss

4.3.5.1. STAÐHÆTTIR
Barnafoss er steinsnar frá Hraunfossum og var friðlýstur sem
náttúruvætti á sama tíma og Hraunfossar, árið 1987 (Umhverfisstofnun,
á.á.). Barnafoss er foss í Hvítá gegnt Gilsbakka.
Farin var gönguleið frá Hraunfossum yfir í Barnafoss annars vegar og
frá bílastæði að útsýnispalli við Barnafoss hins vegar.

4.3.5.2.SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Lítið sem ekkert hefur breyst á milli úttekta. Salernisaðstaða hefur ekki
verið bætt og viðhaldi á stígum ekki sinnt.

4.3.5.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Aðkoma er um sama bílastæði og að Hraunfossum.
Gönguleið/útsýnissvæði Frá bílastæði liggur leir- og malarblandaður
stígur að Barnafossi, á einum stað mælist halli 20%. Um 210 metrum
frá bílastæði er komið að hvíldarbekk og upplýsingaskilti. Ekkert
blindarletur er á skiltinu. Héðan er hægt að velja um tvær leiðir. Önnur
liggur niður að brú og er mjög erfið yfirferðar vegna mikils bratta. Hin
er um 40 metra malarstígur sem liggur niður í móti með 25% halla. Við
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Mynd 58. Göngustígur of brattur

Mynd 59. Hér vantar jarðefni

Mynd 60. Vel gengið frá handriðum
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Mynd 61. Hér stendur nagli upp úr timburþrepi

r Skógrækt

s Miðvangi 2

s Miðvangi 2

s Miðvangi 2

s Miðvangi 2

s Miðvangi 2

4.3.6. TRJÁSAFNIÐ Í HALLORMSSTAÐARSKÓGI

að 1,5 metra fjarlægð. Ekkert blindraletur er á þeim eða upphleypt kort.
Salerni eru við upphaf gönguleiðar, ekkert þeirra merkt fötluðum. Hæð
á þröskuldi við salerni er 30 sm. Þess má geta að salerni fyrir fatlaða er
að finna í Atlavík.
Gönguleið/útsýnissvæði Til að komast frá bílastæði að gönguleið (og
salernum) þarf að ganga niður 6 timburtröppur, með 17 sm uppstigi og
50 sm framstigi, sem skiptist í 25 sm kurl og 25 sm timbur. Handrið
er öðrum megin við tröppurnar. Mögulegt er að komast í hjólastól
niður malarbrekku til hliðar við tröppurnar ef aðstoðarmanns nýtur við.
Göngustígurinn er lagður trjákurli og fer halli á nokkrum stöðum yfir
5%. Bekkir eru með reglulegu millibili, aldrei er meira en 100 metrar á
milli þeirra. Stikur með símanúmeri eru með reglulegu millibili. Hægt
er að hringja í númerið og heyra lestur sögulegra upplýsinga um skóginn
og trjásafnið. Símanúmer eru ekki með blindraletri. Eftir u.þ.b. 300
metra göngu er komið að þremur þrepum, sams konar og við upphaf
gönguleiðar. Þá er komið inn á grasflöt þar sem nóg er af bekkjum.

Skoðaður 28. maí 2013
Göngustígur: Frá bílastæði og um
trjásafnið
Lengd göngustígs: U.þ.b. 300 metrar
Gestir: Ekki vitað

Kort 10. Hallormsstaður

4.3.6.1. STAÐHÆTTIR
Hallormsstaðaskógur er 27 km frá Egilsstöðum, á austurströnd
Lagarfljóts. Hallormsstaðarskógur er talinn stærstur skóga á Íslandi.
Skógurinn er um 800 ha og er í eigu Skógræktar ríkisins. Allt svæðið er
vinsælt útivistarsvæði
ríkisins,
Miðvangi 2og býr yfir fjölbreyttu landslagi. Skógurinn hefur
að
470geyma
2000 40 km af gönguslóðum og gönguleiðum. Eitt af því merkasta
sem
skógurinn hefur að geyma er trjásafn með meira en 70 tegundum
470 2000
trjáa.
Þekktasti staðurinn mun þó vera Atlavík sem margir Íslendingar
470 2000
þekkja
eftir ferðalög sín um landið (Skógrækt ríkisins, á.á.).
470 2000
Gengið
var frá bílastæði sem leið liggur um stíg að grasflöt í trjásafninu.
470 2000

4.3.6.3. SAMANBURÐUR VIÐ ÚTTEKT FRÁ 2005
Þetta svæði var ekki í úttekt sem gerð var árið 2005. Þetta svæði varð
fyrir valinu í þessari úttekt þar sem ófært reyndist í Ásbyrgi þegar
höfundur var á ferð.

4.3.6.2. ÚTTEKT Á AÐGENGI
Bílastæði/áning Farið er um þjóðveg 931 inn á afleggjara að trjásafni.
Komið er inn á nokkuð stórt malbikað bílastæði sem er alveg án
merkinga. Við bílastæðið eru stór upplýsingaskilti sem eru læsileg úr allt
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Mynd 62. Engin rampur fyrir hjólastóla

Mynd 63. Engin salernisaðstaða merkt fötluðum

Mynd 64. Hringdu í skóginn, eitthvað sem blindir og sjónskertir gætu nýtt sér
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Mynd 65. Hér væri auðveldlega hægt að hafa ramp

Mynd 66. Fín aðstaða til nestisferðar

Mynd 67. Aðstaða fyrir fatlaða í Atlavík
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5. TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA
Þegar Þórunn Edda Bjarnadóttir gerði verkefnið sitt „Aðgengi
fatlaðra að níu náttúruverndarsvæðum“ árið 2005 notaðist hún við
stjörnugjöf. Á þeim tíma var ekki verið að nota neina staðla eða
samræmdar reglur til að meta ágæti aðgengis fatlaðra að svæðum og
byggingum. Í maí 2007 kom út gátlisti sem var samstarfsverkefni
Ferðamálastofu, Öryrkjabandalags Íslands, Ferðaþjónustu bænda,
Samtaka ferðaþjónustunnar og Ferðamálasamtaka Íslands. Fjallar sá
gátlisti um bætt aðgengi ferðafólks að áningar- og útivistarstöðum og
var sérstök áhersla á að bæta aðgengi hreyfihamlaðra. Í gátlistanum er
flokkun á hreyfihömlun eftir eðli hennar og útbúin viðmið. Viðmiðin eru
svo flokkuð eftir því hver hreyfihömlunin er og misjafnt á milli flokka
hvað telst ásættanlegt aðgengi. Úr urðu þrír flokkar:

(Ferðamálastofa, á.á.).
Harpa Ingólfsdóttir, ferlihönnuður og umsjónarmaður Aðgengis ehf.
og vefsíðunnar www.adgengi.is, hefur verið að þróa kerfi sem er
byggt á danskri fyrirmynd. Þar er verið að nota ítarlegri flokkun en í
fyrrnefndum gátlista. Merkjakerfið gengur út á að búið er að greina
fatlanir í sjö flokka og fær hver flokkur sitt merki. Flokkarnir sjö eru í
fullu samræmi við hópa einstaklinga sem algild hönnun skal taka tillit til
skv. byggingarreglugerð 112/2012, grein 6.1.2 . Til þess að staður geti

fengið merki þarf hann að uppfylla ákveðin skilyrði eða lágmarkskröfur
sem eru samþykktar af aðildarfélögum fatlaðra á Íslandi. Þess ber að
geta að merkjakerfið á adgengi.is metur svæði ekki út frá gildandi
byggingareglugerð en það er hins vegar gert í úttektum þessa verkefnis.
Svæði eru metin út frá öllum sjö flokkum og geta þannig fengið allt
að sjö merki fyrir aðstöðu sína. Þetta aðgangsmerkjakerfi er byggt á
dönskum stöðlum (Aðgengi ehf, á.á.) og er notað í þessu verkefni.
Flokkarnir sjö sem gefa upplýsingar um aðgengi eru:

Hjólastólanotendur

Astmi og ofnæmi

Göngu- og handskertir

Þroskahömlun

Blindir- og sjónskertir

Lestrarörðuleikar

Heyrnarskertir
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5.1. VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR - SKAFTAFELL

(Vatnajökulsþjóðgarður, á.á.).
Af þessu má ætla að úrbætur séu á döfinni, en ekkert kemur fram um það
hvenær slíkt er á áætlun.

Ástand á stígnum Jökulslóð í Skaftafelli er ekki gott og þarfnast hann
viðgerða til að tryggja aðgengi allra. Stikurnar sem eru meðfram stígnum
væri hægt að endurbæta til að fleiri geti notið þeirra upplýsinga sem
staðirnir hafa að geyma. Hægt væri að gera svipaða útfærslu og er í
Hallormsstaðarskógi, þar sem gefið er upp símanúmer sem hægt er að
hringja í og fá lesnar upplýsingar um næsta nágrenni og sögu svæðisins.
Gott væri að setja handrið meðfram gönguleið sem fólk með skerta
göngugetu og fólk með skerta sjón gæti notað til að leiða sig að jökli.
Þar sem útsýnispallur sem ætlaður var fyrir fólk með skerta hreyfigetu
er farin undir aur þarf að gera annan stað aðgengilegan. Útfæra mætti
pall með bekkjum til að tylla sér. Engir hvíldarstaðir eru á leiðinni og
koma þyrfti fyrir bekkjum með reglulegu millibili. Erfitt er að finna
salernisaðstöðu sem er í næsta húsi við Skaftafellsstofu og þarf að gera
merkingar sýnilegri.
Á vef þjóðgarðsins segir: “Malbikaður stígur er frá Skaftafellstofu
áleiðis að Skaftafellsjökli. Stígurinn náði áður að útsýnispalli nálægt
jöklinum en vegna grjóthruns úr hlíðum Skaftafellsheiðar er ekki lengur
fært alla leið að útsýnispallinum. Því hefur verið lögð hjáleið á nýjan
útsýnisstað og er hún enn sem komið er ekki hjólastólafær. Sá hluti
malbikaða stígsins sem enn er í notkun er sæmilega fær hjólastólum en
stenst þó ekki viðmið Ferðamálastofu þar að lútandi. Í Skaftafellsstofu
og á tjaldsvæði í Skaftafelli eru salerni aðgengileg öllum og einnig
sturtur fyrir alla. Við Skaftafellsstofu eru bílastæði fyrir hreyfihamlaða.“

5.2. ÞJÓÐGARÐURINN SNÆFELLSJÖKULL –
DJÚPALÓNSSANDUR
Á Djúpalónssandi hafa þegar verið gerðar nokkrar úrbætur en alltaf má
gera betur. Merkja þarf stæði fyrir fatlaða sérstaklega, t.d. með því að
koma fyrir staur með merkingu. Engin handrið eru meðfram göngupalli
og þarf að gera bót þar á til að þeir sem eru með skerta hreyfigetu geti
fengið stuðning eftir stígnum. Handrið þarf að setja við útsýnistaði til að
tryggja öryggi ferðamanna sem þangað sækja. Nauðsynlegt er að setja
upp upplýsingaskilti við útsýnisstaði þar sem náttúrulegar aðstæður
bjóða ekki upp á að fatlaðir komist um allt svæðið, m.a. í sjálfa fjöruna.
Slíkar upplýsingar þyrftu að vera aðgengilegar blindum og sjónskertum.

5.3. ARNARSTAPI
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Ástand göngustígsins er ekki gott. Höfundur telur að leggja þurfi mat á
kostnað og umfang viðgerða og hvort hagkvæmara væri að skipta yfir
í hefbundnara efni, t.d. möl eða timbur. Af ástandi stígsins að dæma
þarfnast efnisgerð hans töluverðs og stöðugs viðhalds, þar sem fylla þarf
upp í holrými með jarðvegi og reka niður járnnagla til að tryggja að ekki
verði slys á fólki.

Lagt er til að gerður verði útsýnispallur úr viðhaldsfríu og stömu efni,

handrið í 100 sm hæð og 90 sm frá jaðri. Þetta landsvæði er í eðli

höfundur metur það svo að ekki sé æskilegt að nota sama efnivið og er
í núverandi stíg. Einnig er lagt til að sett verði handrið meðfram stíg og
palli og komið verði fyrir bekkjum og upplýsingaskiltum til fróðleiks.
Nauðsynlegt er að koma fyrir sérmerktu bílastæði sem ætti að staðsetja
uppi á hæðinni við hliðina á göngustígnum. Upplýsingaskilti þarf að
setja upp við upphaf stígsins, með korti af svæðinu og nytsamlegum
upplýsingum um svæðið. Slíkar upplýsingar þyrftu að vera aðgengilegar
blindum og sjónskertum. Salernisaðstöðu þarf að koma upp bæði fyrir
hinn almenna ferðamann og fyrir fatlaða.

sínu bratt, því ætti að koma fyrir handriðum meðfram öllum stígum
og tröppum. Svæðið við Drekkingarhyl er stórhættulegt þar sem hátt
fall er niður og ekkert handrið eða kantlistar. Göngustígurinn á milli
Peningagjáar og Lögréttu þarf á viðhaldi að halda. Djúp hola er við
eina brúna sem gerir það að verkum að hreyfihamlaðir komast ekki yfir.
Almennt þarf að yfirfara göngustíga og laga skemmdir sem eru ýmist
eftir frostlyftingar eða vatnsflaum. Tröppur upp að Lögréttu eru 43
talsins og enginn hvíldarpallur, sem ætti að vera með 8 þrepa millibili.
Úr því þarf að bæta.

5.4.
ÞJÓÐGARÐURINN
ALMANNAGJÁ

5.5. GULLFOSS

Á

ÞINGVÖLLUM

–

Gera þarf lagfæringar á stæði fyrir fatlaða þar sem það stenst ekki
byggingarreglugerð (gr. 6.2.6/2012). Bæta þarf við a.m.k einu stæði
og gera þarf breytingar í tengslum við fjarlægð milli bílastæðis og
salernisaðstöðu, annað hvort þarf að koma upp nýrri salernisaðstöðu
fyrir fatlaða nær bílastæðum eða að breyta staðsetningu bílastæða.
Koma þyrfti fyrir upplýsingum á blindraletri eða vera með aðgengi að
hljóðupplýsingaskilti. Við útsýnispallinn sem er við Hakið þarf að gera
lagfæringar á handriði. Klára þarf að setja handlista og millislár upp eftir
göngubrautinni. Laga þarf millibil borða þar sem það á við og koma fyrir
bekkjum með reglulegu millibili. Skábrautina niður í Almannagjá væri
hægt að útfæra á annan veg, þar sem komið væri fyrir hvíldarsvæðum
með reglulegu millibili, auk handriða. Að lágmarki þyrfti að setja upp
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Aðbúnaður við Þjónustumiðstöðina að Gullfossi þarfnast úrbóta. Þar
vantar að sérmerkja stæði fyrir fatlaða og bæta salernisaðstöðuna.
Á göngustíg á efra svæði, sem er lagður úr plasttimbri, er millibil á
milli borða sums staðar of mikið, eða allt að 2,5 sm, og þarf að laga.
Útsýnispallur úr timbri sem er á efra svæði þarfnast viðhalds, m.a.
þarf að negla niður nagla sem standa upp úr borðunum og minnka bil
á milli borða. Laga þarf aðgengi að bekk sem er við útsýnisstaðinn og
slétta malargöngustíg á efra svæði, því víða standa steinar og börð upp
úr honum. Athuga mætti hvort hægt væri að útfæra hvíldarsvæði við
tröppur sem liggja á milli efra og neðra svæðis, til að mæta þörfum
fólks með skerta hreyfigetu. Á neðra svæðinu þarf að skipta yfir í finni
og þéttari möl við upplýsingaskilti. Við útsýnisstað mætti koma upp

5.8. HRAUNFOSSAR

bekk og auka rými fyrir hjólastóla. Ráðast þarf í viðhald og bætingu á
malarstíg, sem liggur frá útsýnisstað og nær fossinum, þar sem yfirborð
hans er orðið mjög skemmt. Í leiðinni mætti huga að því hvort hægt yrði
að gera stíginn aðgengilegri fyrir fatlaða.

Aðbúnaður við þjónustumiðstöð á Geysi þarfnast endurskoðunar. Stæði
fyrir fatlaða eru allt of lítil. Aðkoma að göngustíg er ekki góð þar sem
fara þarf yfir aðalgötu og bratti er of mikill. Upplýsingaskilti halla mikið
aftur og þarf að laga til að aðgengi fyrir þá sem eru í hjólastól verði
betra. Göngustígurinn upp með hverasvæðinu er hellulagður og sums
staðar farið að gliðna á milli hellna. Slíkt þyrfti að lagfæra. Að öðru leyti
er svæðið vel aðgengilegt fötluðum.

Hraunfossar bera þess merki að ekkert viðhald hafi farið fram í langan
tíma. Bílastæði fyrir fatlaða þarf að stækka og laga þarf kantstein frá
bílastæði upp á gangstétt til að auðvelda aðgengi. Salerni fatlaðra er
ábótavant, þar þarf að laga hæðamun á þröskuldi og gangstétt. Hurð á
salerni er alltof stíf og þarf að breyta. Einnig er aðkoman að salernunum
of brött, sem þarf að lagfæra. Útsýnispallur við Hraunfossa er illa
útfærður með tilliti til fatlaðra. Handriði er of hátt sem hindrar útsýni
þeirra sem eru í hjólastól. Millibil á milli gólfborða í palli eru allt að 3,5
sm sem er of mikið, en dekk á hjólastól er um 3 sm breitt. Almennt þarf
að laga yfirborð stíga því víða eru grjóthnullungar farnir að stingast upp
úr þeim.

5.7. DIMMUBORGIR

5.9. BARNAFOSS

Engin stæði eru sérmerkt fötluðum. Hallinn á göngustígnum er yfir 5%
á mörgum stöðum og hægt væri að setja upp hvíldarpalla með bekkjum
með reglulegu millibili, auk handriða, til að auðvelda fötluðum aðgengi.
Til þess að blindir og sjónskertir gætu notið Dimmuborga betur væri
hægt að koma fyrir útsýnisaðstöðu uppi við þjónustumiðstöð með
möguleika á að hringja í upplýsinganúmer. Bæta þyrfti aðkomu að
þjónustumiðstöð, þröskuldur við útidyr er of hár og hurðaropið of
þröngt. Best væri að setja upp rennihurð. Engin salernisaðstaða er fyrir
fatlaða utan opnunartíma þjónustumiðstöðvar og úr því þarf að bæta.

Við Barnafoss er mikill skortur á viðhaldi. Steypustyrktarjárn standa upp
úr tröppuþrepum sem verður að laga hið fyrsta, auk þess að bæta möl í
þrep þar sem farið er að vanta. Malarlag vantar í stíginn við brúnna en
þar er um 9 sm hæðamunur. Bæta þarf við handriðum meðfram tröppum
og stígum. Halli göngustígs er nokkuð mikill á sumum stöðum, þar
þyrfti að koma fyrir hvíldarsvæðum, með bekkjum, og handriðum, til að
auðvelda fötluðum aðgengi.

5.6. GEYSIR
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6. SAMANTEKT

5.10. TRJÁSAFNIÐ Í HALLORMSSTAÐARSKÓGI

Á heildina litið er aðgengi fyrir fatlaða einstaklinga að íslenskum
náttúruverndarsvæðum þokkalegt. Hvergi þarf að vísa fötluðum alfarið
frá vegna aðstæðna en víðs vegar vantar ekki svo mikið upp á til að gera
upplifun fatlaðra gesta jákvæðari en nú er. Almennu og reglubundnu
viðhaldi virðist þó víðast hvar ábótavant.
Almennt virðast flestir staðir eiga það sameiginlegt að leggja ekki
nægilega áherslu á lögn handriða meðfram stígum og útsýnissvæðum og
á flestum stöðum vantar kantlista, sérstaklega á útsýnipalla. Hvíldarstaðir
með bekkjum eru jafnframt of fáir á flestum þessara svæða. Þetta eru
mjög sambærilegar niðurstöður og fengust úr úttekt árið 2005.
Blindir og sjónskertir þurfa alls staðar að reiða sig á að njóta aðstoðar,
bæði til að komast um og til að fá upplýsingar. Gestir í hjólastólum
komast víða um, en á náttúruverndarsvæðum með mishæðum í landslagi
er nauðsynlegt að hafa aðstoðarmann. Niðurstöðurnar eru dregnar saman

Merkja þarf sérstaklega stæði fyrir fatlaða við Trjásafnið. Gera þarf
skábraut niður að stígnum fyrir aðgengi hjólastóla. Salernin sem eru
til staðar henta alls ekki fötluðum þar sem 30 sm hæðamunur er frá
gangstétt upp á þröskuld. Gera þarf úrbætur á því en á meðan þurfa
fatlaðir að fara í Atlavík til að geta notað salernisaðstöðu. Laga þarf
hæðarmun á brúm og göngustígum víðast hvar. Setja þarf handrið yfir
steinbrú sem er í göngustíg. Neðst í göngustíg, áður en er komið niður
á flötina eru tröppur sem auðvelt er að breyta í skábraut með viðunandi
halla, 1:20 eða 5%. Bæta þyrfti við handriðum meðfram gönguleiðum og
til að svæðið á flötinni geti nýst blindum væri hægt að hafa kaðlahandrið
sem leiðir þá um svæðið. Efnið í göngustíg er trjákurl, sem á vel við í
skógi, en erfitt getur verið fyrir hjólastóla að komast um þar sem um
mjúkt efni er að ræða. Huga þyrfti að því að skipta út, eða jafnvel hafa
tvískipt efni í stígum, að hluta til þétta möl á móti trjákurli.

í töflu 2. Í viðauka er að finna sambærilega töflu úr úttekt Þórunnar
Eddu frá árinu 2005. Þessar töflur hafa að geyma afar líkar niðurstöður
og því ljóst að ekki hefur orðið stór framför á aðgengi fatlaðra að
útivistarsvæðum frá því athugun Þórunnar Eddu var gerð.
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Svæði sem var athugað

Skaftafell

4

Djúpalónssandur

6

Arnarstapi

4

Almannagjá

4

Gullfoss

5

Geysir

5

Dimmuborgir

4

Hraunfossar

4

Barnafoss

4

Trjásafnið á Hallormsstað

5

Tafla 1. Einkunnargjöf
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Samantekt á niðurstöðum
úttektarinnar
Skaftafell
Djúpalónssandur
Arnarstapi
Almannagjá
Gullfoss

Ágætt

Geysir
Dimmuborgir

Sæmilegt

Hraunfossar
Barnafoss

Slæmt

Trjásafnið á Hallormsstað
Tafla 2. Samantekt
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7. HELSTU ÁBENDINGAR
Þegar hafa verið settar fram tillögur til úrbóta á þeim náttúru- •
verndarsvæðum sem úttekt náði til. Í heildina má draga niðurstöður
úttektarinnar saman í eftirtalin atriði:

Almennu og reglulegu viðhaldi á aðstöðu gesta við
náttúruverndarsvæði er ábótavant og lagt er til að slíku sé gert hærra
undir höfði.

•

Oft á tíðum er ekki þörf stórra og dýrra úrbóta til að gera svæði
mun aðgengilegri og öruggari en nú er, með auknu eftirliti væri e.t.v.
hægt að koma ástandi og aðgengi í betra horf.

•

•

Gjarnan má huga betur að staðsetningu salerna á ferðamannastöðum. •
Sums staðar er þjónustumiðstöð eða verslun í næsta nágrenni við
útivistarsvæði og fara þarf nokkra vegalengd til að nýta salerni sem
þar eru. Þó að sjálf salernisaðstaðan hafi almennt verið til fyrirmyndar
vantar oft nokkuð upp á að aðgengi að salernunum sé fullnægjandi, •
sérstaklega fyrir hreyfihamlaða og fólk í hjólastólum.
Hvergi má sjá að gert sé ráð fyrir heimsókn sjóndapurra eða blindra,
nema þeir hafi með sér vel sjáandi og læsa fylgd. Blindraletur eða •
upphleypt kort er hvergi að finna. Almennt er heldur ekki að finna
upplýsingar með hljóðlestri en trjásafnið í Hallormsstaðarskógi
kemst næst því, þar sem hægt er að hringja í skóginn og heyra sögu
og upplýsingar staðarins. Það sem upp á vantar er að gera símanúmer
skógarins aðgengileg blindum. Gera þarf bragarbót á ferðaþjónustu
fyrir blinda á Íslandi.
Almennt er uppsetningu á handriðum mjög ábótavant, rétt eins og
þegar fyrri athugun var gerð árið 2005. Setja þyrfti uppsetningu
handriða í háan forgang á náttúruverndarsvæðum, ekki einungis
með aðgengi fatlaðra í huga, heldur almennt öryggi gesta.
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Í þeim leiðbeiningum sem er að finna um aðgengi fatlaðra vantar
algerlega umfjöllun um aðgengi að náttúruverndarsvæðum, úr því
þyrfti að bæta.
Samræmingu vantar á skipulagt mat á aðgengi. Í nýrri
byggingarreglugerð er greint frá flokkun fötlunar sem er hin sama
og vefsíðan www.adgengi.is notar. Í samkomulagi sem ÖBÍ og fleiri
gerðu með sér er einungis horft til þriggja flokka hreyfihömlunar.
Heildarstefnu vantar í þessum málaflokki.
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Mynd 22, bls. 21. Hér eru engin þverbönd á handriði

Mynd 44, bls. 31. Aðkoma að Dimmuborgum

Mynd 23, bls. 21. Allt að 20 mm bil á milli gólfborða
Mynd 24, bls. 21. Göngustígur 6 metrar
Mynd 25, bls. 21. Hér þyrfti að setja handriði
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Mynd 45, bls. 31. Skortur á jarðvegsefni
Mynd 46, bls. 31. Brú vel feld inn í göngustíg
Mynd 47, bls. 32.Gönguleið upp að Gatkletti, engin handriði
Mynd 48, bls. 32. Bratti 11,5%, engin handriði
Mynd 49, bls. 32. Einkennilegar merkingar
Mynd 50, bls. 32. Samsetning á ýmsu undirlagi
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gætu nýtt sér
Mynd 65, bls. 39. Hér væri auðveldlega hægt að hafa ramp
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Tafla 1. bls. 46. Einkunnargjöf
Tafla 2. bls. 47. Samantekt
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12. VIÐAUKAR
12.1. GÁTLISTI
Stofnun (staður)________________________________________________________
Heimilisfang __________________________________________________________
Póstnúmer, staður ______________________________________________________
Útekt unnin af:_________________________________________________________
Dagsetning þegar úttekt fer fram: __________________________________________
Tengiliður á staðnum: ___________________________________________________
1. Upphaf
Frá bílastæði _____m
Annað _______________________________________________________________
Merkingar við upphaf göngustígs _________________________________________
Hvernig letur ___________________________________________________
Blindraletur Já_____
Nei_____
Myndir
Já_____
Nei_____
Kort		
Já_____
Nei_____
Merkingar við snúningspunkt/enda göngustígs
Hvernig letur ___________________________________________________
Blindraletur Já_____
Nei_____
Annað_____________________
Myndir
Já_____
Nei_____
Kort		
já_____
Nei_____
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2. Yfirborð
Malbik					
_____
Olíuborin möl				
_____
Hellur					
_____
Möl
•
Gróf				
_____
•
Meðal				
_____
•
Blanda, hvernig? _________________________________________________
Leir					
_____
Mold					
_____
Kurl					
_____
Annað _______________________________________________________________
3. Kantur
Timbur					
Járn					
Grjót					
Annað, hvað?				

_____
_____
_____
_____

4. Tröppur
Eru tröppur?				
Já_____
Fjöldi þrepa _____ breidd framstigs _____
5. Lengd
A Aðalstígur				

_____m

B Hliðarstígar 				

_____m

Nei_____
hæð uppstigs _____
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6. Breidd
Mesta breidd 				
Minnsta breidd			

_____m
_____m

7. Halli
Halli undir 5%				
_____
Halli sem er yfir 5% 			
_____
Á hversu mörgum stöðum fer halli yfir 5%? _____
8. Handrið
Í brekkum 				
_____
Við beyjur				
_____
Annað_______________________________________________________________________________________________________________
8.1. Handrið framhald
Er handrið í 90 cm hæð?		
Já_____
Nei_____
Er handrið í 70 cm hæð?		
Já_____
Nei_____
Er handrið öðru meginn?		
Já_____
Nei_____
Er handriði beggja vegna?		
Já_____
Nei_____
Annað_______________________________________________________________________________________________________________
9. Hvíldarstaðir
Hvað er langt á milli hvíldarstaða?
Hvað eru hvíldarstaðir stórir?		
Eru hvíldarstaðir láréttir?		

______m
______m
Já_____

x ______m
Nei_____
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Eru hvíldarstaðir í halla?		

Já_____

Nei_____

Eru bekkir til staðar?			
Eru upplýsingarskilti til staðar?
Leturgerð og stærð á letri?		
Eru skilti með blindraletri?		
Myndir				
Kort				
Engir hvíldarstaðir			

Já_____
Nei_____
Já_____
Nei_____
____________________
Já_____
Nei_____
_______
_______
_______

10. Bílastæði
Eru bílastæði sérstaklega merkt fötluðum? Já_____
Nei______
Hver er stærð stæða?		
Breidd______m x Lengd______m
Fjöldi stæða fyrir fatlaða?		
_______stk.
11. Salernisaðstaða
Er salernisaðstaða?			
Eru sérmerkt klósett fyrir fatlaða

Já______
Já________

Nei______
Nei________
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12.2. SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM ÚTTEKTAR ÞÓRUNNAR EDDU BJARNADÓTTUR 2005
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