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Ágrip 

Þetta verkefni fjallar um stöðu aðgengismála fyrir fatlaða stuðningsmenn að 

áhorfendasvæðum knattspyrnuvalla á Íslandi árið 2017. Erfitt aðgengi og slæm aðstaða til 

áhorfs getur komið í veg fyrir að margir fatlaðir stuðningsmenn sæki vellina heim og geti 

stutt sitt lið til jafns á við aðra stuðningsmenn. Verkefnið varð til vegna mikils áhuga höfunda 

á knattspyrnu annarsvegar og aðgengismálum hinsvegar. Þessi tvíþætti áhugi kemur hér 

saman í einn þráð og varpar ljósi á aðgengi að áhorfendasvæðum valla í umsjón liða í efstu 

deild Íslandsmóts KSÍ í knattspyrnu karla og kvenna 2017. Verkefnið var unnið í samstarfi 

við Knattspyrnusamband Íslands.  

 Ekki er til viðmið á Íslandi um gott aðgengi á áhorfendasvæði knattspyrnuvallar og 

hvernig aðgengið skuli útfært. Höfundar útbjuggu gátlista um gott aðgengi og var stuðst við 

viðmið frá Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA, 2011) við gerð hans. Allir vellir í efstu 

deild karla og kvenna voru heimsóttir og gerðar voru aðgengisúttektir með aðstoð gátlistans. 

Úttektirnar leiddu það í ljós að á öllum völlunum sem heimsóttir voru þarf að gera úrbætur í 

aðgengismálum til að tryggja aðgengi allra stuðningsmanna. Samhliða þessari greinargerð 

var gerð skýrsla sem var skilað til KSÍ. Gátlistinn er þannig úr garði gerður að hann má vel 

nýta áfram við eftirlit og eftirfylgni til framtíðar af hálfu KSÍ, en einnig geta félögin nýtt 

hann til þess að gera úrbætur. Líklegt er þó að hann þurfi að endurskoða og uppfæra með 

reglulegu millibili í takti við lög og reglugerðir. 
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 Formáli 

Kveikjuna að þessu verkefni má rekja til knattspyrnuáhuga höfunda og áhuga á 

aðgengismálum. Aðgengismál á knattspyrnuvöllum eru ekki fullnægjandi með tilliti til 

fatlaðra stuðningsmanna. Vöntun hefur verið á fræðsluefni um aðgengismál á 

knattspyrnuvöllum. Alexander sem er hjólastólanotandi var orðinn langþreyttur á lélegu 

aðgengi á knattspyrnuvöllum sem var farið að hindra hans þátttöku í leiknum. Ólafur er 

ófatlaður og ákvað að taka þátt í þessu verkefni vegna mikils áhuga sem kviknaði þegar 

Alexander útskýrði fyrir honum um hvað verkefnið snérist. Okkar markmið er að 

upplýsingar þessa bæklings verði teknar upp hér á landi. Við viljum að skapaður verði 

þrýstingur sem getur stuðlað að bættu aðgengi fyrir fatlaða stuðningsmenn hjá öllum 

knattspyrnufélögum á landinu.  

Fyrst viljum við færa samnemendum og kennurum tómstunda- og 

félagsmálafræðinnar þakkir fyrir allt sem við höfum gengið í gegnum saman síðustu þrjú 

árin. Margir aðilar hafa komið að þessu verkefni með einum eða öðrum hætti og fá þeir bestu 

þakkir fyrir. Fyrst ber að nefna Knattspyrnusamband Íslands sem styrkti okkur við gerð þessa 

verkefnis, án þessa stuðnings hefði verkefnið ekki orðið að því sem það er. Leiðbeinendur 

okkar, Janus Friðrik Guðlaugsson sem hjálpaði okkur að ýta verkefninu úr vör og Eygló 

Rúnarsdóttir, sem tók við okkur á seinni stigum verkefnisins. Anna Lilja Björnsdóttir fyrir 

hugmyndina að nafni þessa verkefnis. Einnig þökkum við þeim sem að sáu um yfirlestur 

fyrir okkur.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfir ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

_________________________________  _________________________________ 
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1 Inngangur  

Að fara á knattspyrnuleik er tómstund. Í leikinn blandast mikil ástríða, áhorfið er stundað í 

eigin frítíma og í öllum veðrum og allra hörðustu stuðningsmennirnir leggja einnig talsvert 

fjármagn í áhorfið. Fólkið sem fyllir þennan hóp, stuðningsmenn knattspyrnufélaga, er jafn 

margbreytilegt og samfélagið allt. Í þessum hópi er það áhuginn og eldmóðurinn sem 

sameinar og ýmislegt annað sem einkennir einstaklinganna skiptir ekki öllu máli þegar liðið 

er hvatt til dáða. Kyn, kynhneigð, menntun, atvinna, stétt og staða eru atriði sem virðast að 

sumu leiti nánast hverfa þegar litir félagsins taka yfir. Það er þó einn samfélagshópur sem 

annaðhvort stingur í stúf í stuðningsmannahópnum eða er einfaldlega ekki á staðnum en sá 

hópur er fatlaðir stuðningsmenn. Eins og rætt verður hér að neðan veldur lélegt aðgengi því 

að fatlaðir stuðningsmenn líta margir hverjir út eins og illa gerðir hlutir á hliðarlínunni eða 

eru einfaldlega ekki á staðnum. Umræðan hér mun snúast um aðgengi fatlaðra 

stuðningsmanna að áhorfendasvæðum knattspyrnuvalla en einnig verður farið út í hópinn 

sem að stuðningsmenn eru. Til afmörkunar verkefnisins var horft til hjólastólanotenda í 

þeirri umfjöllun sem snýr að áþreifanlegum hindrunum. Mikilvægt er að kafa ofan í þann 

fræðilega bakgrunn sem þessu tengist; hvað er tómstund, hópur og fötlun í samhengi fræða 

og samfélags?  

Viðfangsefni þessarar greinagerðar er að lýsa niðurstöðum könnunar á aðgengi fyrir 

fatlaða stuðningsmenn að áhorfendasvæðum knattspyrnuvalla í Pepsi deildum karla og 

kvenna á Íslandi árið 2017. Markmið þessa verkefnis er að safna saman upplýsingum um 

aðgengi fyrir fatlaða stuðningsmenn á þessum völlum og vinna úr þeim upplýsingum og var 

lagt í þessa könnun og úrvinnslu hennar með rannsóknarspurninguna: Hvernig er aðgengi 

fyrir fatlaða áhorfendur í Pepsi deildum í knattspyrnu á Íslandi?  

Með því að vinna úr upplýsingunum, svara spurningunni og birta niðurstöður 

byggðar á þeim skapast vonandi þrýstingur og umræða sem getur stuðlað að bættu aðgengi 

hjá öllum knattspyrnufélögum á landinu og leitt til þess að aðgengi fyrir fatlaða 

stuðningsmenn verði til fyrirmyndar hér á landi, eða að lágmarki í samræmi við staðla 

Evrópska knattspyrnusambandsins (UEFA, 2011). Þeir staðlar voru notaðir sem viðmið við 

vinnslu þessa verkefnis.  

Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla. Í fyrsta kafla, eða inngangi er efnið kynnt til 

sögunnar. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni sem verkefnið byggir 
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á en þar verður farið nánar í þá tómstundarfræði og fötlunarfræði sem verkefninu tengist. Í 

þriðja kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendum og framkvæmd 

aðgengisúttekta. Í fjórða kafla verður farið yfir niðurstöður gagna sem urðu til við  

úttektirnar. Að lokum, í fimmta kafla, verða niðurstöður teknar saman í umræðum og tilraun 

gerð til að svara rannsóknarspurningunni.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fyrir marga stuðningsmenn er knattspyrnufélag bæði annað heimili og önnur fjölskylda. 

Stuðningsmenn halda tryggð við félagið og fjárfesta í því, bæði tíma og fjármagni. Að halda 

tryggð við félagið getur því verið skylda sambærileg þeirri sem okkur er skylt að halda við 

fjölskyldu okkar (Giulianotti, 2002). Ófullnægjandi aðgengi að því rými sem heimili 

þessarar fjölskyldu er hefur bein áhrif á mætingu fatlaðra stuðningsmanna og þar með á það 

að allir stuðningsmenn geti verið partur af þessari knattspyrnufjölskyldu. 

Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) og Centre for Access to Football in Europe 

(CAFE) gáfu út bæklinginn Access for all: UEFA and CAFE Good Practice Guide to 

Creating an Accessible Stadium and Matchday Experience (2011) sem miðar að því að 

skilgreina gott aðgengi á knattspyrnuvöllum og í umhverfi hans. Aðgengið á að geta virkað 

fyrir alla og því er fjallað um aðgengismál á breiðum grundvelli og mörg atriði eru týnd til. 

2.1 Tómstundir 

Hugtakið tómstundir er félagsleg hugsmíð, tengd frítíma, sem getur reynst erfitt að útskýra 

með einföldum hætti en því er ekki að neita að tómstundir eru mikilvægar og 

fyrirferðarmiklar í lífi fólks. Weiskopf rannsakaði til að mynda hversu miklum tíma 

einstaklingar eyða í athafnir á sínu æviskeiði. Í hans rannsókn kemur fram að einstaklingar 

verja 27 árum af ævi sinni í frítíma sem verður að teljast vera talsverður tími þar sem 

einstaklingar verja sirka 24 árum í svefn til samanburðar (Leitner og Leitner, 2012).  Að taka 

þátt í tómstundum er þó ekki aðeins eitthvað sem fólk ver miklum tíma í heldur er slík 

þátttaka einnig mikilvæg, uppbyggjandi og styrkjandi fyrir einstaklinginn. Rannsóknir hafa 

sýnt að tómstundaiðkun getur skilið á milli vellíðunar og vanlíðunar en þær sýna fram á 

tengsl tómstundaþátttöku og meiri vellíðunar og heilsuhreysti (Blackshaw, 2010; Dattilo, 

2008).  

Frítími fatlaðs fólks er í einhverjum tilfellum meiri og er gott að hafa í huga þær 

hindranir sem eru til staðar sem hafa mikil áhrif á þetta frelsi (Aitchison, 2003) og  það getur 

því verið ákveðin þversögn í því að segja að frelsi eigi við um fatlað fólk þegar að aðgengi 

er ekki eins og það ætti að vera (Prost, 2011). Í ljósi alls þessa má velta fyrir sér hvort 

skilgreining frítímans eigi við um allt fatlað fólk og hversu mikill frítími fatlaðs fólks í raun 

er eða hvort um sé að ræða dauðan tíma í tilfelli margs fatlaðs fólks því hindranir í 
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tómstundum geta komið í veg fyrir að dauður tími verði að frítíma og þar með nýttur til 

tómstundaiðkunar. 

Til að ná utan um þetta tímafreka og mikilvæga fyrirbæri er rétt að líta til 

skilgreiningar Vöndu Sigurgeirsdóttur (2010) á hugtakinu tómstund en hún bendir á að 

tómstundir eigi sér stað í frítíma og hvort sem það er athöfn, hegðun eða starfsemi, flokkist 

það sem tómstund þegar að ákveðin skilyrði hafa verið uppfyllt. Eitt það mikilvægasta af 

þessum skilyrðum er að einstaklingurinn sjálfur líti á það sem hann er að gera sem tómstund, 

það er að segja að athöfnin sem er framkvæmd skapi  ánægju og jákvæð áhrif og að hún sé  

frjálst val. Það má því segja að vellíðan og aukning á lífsgæðum  sé kjarni tómstunda. Vanda 

heldur svo áfram og skilgreinir hugtakið tómstundir frá fimm hliðum en þær eru, tími, athöfn, 

gæði, viðhorf og hlutverk. Hér verður rýnt í tvær af þessum nálgunum gæði og hlutverk þar 

sem þátttaka í áhorfi á knattspyrnuleik getur haft í för með sér jákvæð áhrif og snýst  um að 

vera partur af ákveðnum hóp.  

Þegar kemur að gæðum tómstunda þá skiptir öllu máli hvernig þú nýtir tímann það 

er að segja innihald tímans er mikilvægt. Samkvæmt gæðanálguninni þá skiptir miklu máli 

að tómstundir hafi í för með sér vellíðan, jákvæð áhrif, merkingarbæra reynslu og ánægju. 

Það þarf hver og einn að hafa frjálst val til þess að velja þá tómstund sem hann telur að hafi 

í för með sér framangreind atriði. Í tómstundum er gæðahugtakið þó ekki hlutlaust því hver 

ákveður  fyrir sig hvað er jákvætt og merkingarbært og hvað er tilgangslítið og slæmt. Það 

er því mat hvers og eins hvaða tómstundir eru jákvæðar (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Hlutverkanálgunin er skyld gæðanálguninni á þann hátt að í þeim báðum er talað um 

að tómstundir eigi að vera eitthvað jákvætt og hafa innihald. Þegar kemur að hlutverkinu 

sem tómstundinni fylgir þarf þó einnig að horfa til félagslegar afleiðingar fyrir 

einstaklinginn. Til þess að upplifa hlutverk tengt tómstundinni þarf hún að  hafa notagildi 

fyrir bæði einstaklinga og samfélagið. Tómstundin er því séð sem  leið til þess að ná 

jákvæðum og samþykktum markmiðum bæði einstaklings og hóps (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010). Tómstundir eru því greinilega mikilvægur félagslegur þáttur í lífi þeirra sem þær 

stunda auk þess sem þær skapa félagsleg tengsl milli fólks, tengsl sem geta leitt til 

vinasambanda og þannig komið í veg fyrir eða dregið úr félagslegri einangrun (Coleman og 

Iso-Ahola, 1993).  
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Til þess að tómstundir hafi þau áhrif að draga úr félagslegri einangrun þarf fólk þó 

að fá tækifæri til að stunda tómstund af einhverju tagi. Allir hafa sama rétt til að iðka 

tómstundir en þrátt fyrir það virðist sem einstaklingar í minnihlutahópum, til dæmis fatlað 

fólk, mæti fleiri hindrunum í sinni tómstundaiðkun (e. leisure constraint) en þeir sem tilheyra 

ríkjandi meirihluta (Leitner og Leitner, 2012a). Þarna verður til ákveðin mótsögn þar sem 

fólk í minnihlutahópum er í meiri hættu á því að einangrast félagslega en aðrir og hafi þannig 

ríkari þörf fyrir gæða tómstundir. Best (2010) bendir á að takmarkanir og hindranir geti 

komið í veg fyrir að einstaklingur njóti þeirra tómstunda sem hann þó tekur þátt í og þá eru 

gæðin fokin út í veður og vind og tómstundin, samkvæmt skilgreiningu Vöndu hér fyrir ofan, 

í raun ekki lengur tómstund.  

Hindranirnar sem fatlað fólk mætir í tómstundastarfi geta verið margskonar, þær geta 

verið af líkamlegum, andlegum eða fjárhagslegum toga (Torkildsen, 2005). Fyrst er þó að 

nefna áþreifanlegar hindranir eða þær efnislegu hindranir sem útiloka fatlað fólk frá aðgangi 

að byggingum, almenningi, stöðum og þjónustu. Dæmi um þetta eru brattir rampar, tröppur 

og aðrar varanlegar eða tímabundnar hindranir. Viðhorfshindranir á borð við ótta, fordóma 

og ályktanir sem byggja á vanþekkingu eða staðalmyndum eru annarskonar hindranir en þær 

geta komið í veg fyrir að fatlað og ófatlað fólk geti átt í innihaldsríkum samskiptum við hvort 

annað, án mismununar og aðgreiningar. Að síðustu má nefna hugrænar hindranir en það eru 

hindranir sem geta komið í veg fyrir að fatlað fólk skilji umhverfi sitt og þá þjónustu sem er 

í boði, þessar hindranir geta falið í sér flóknar leiðbeiningar, lélegar merkingar og 

ófullnægjandi aðgengi að upplýsingum (UEFA, 2011).  

Eins og bent hefur verið á eru tómstundir mikilvægur þáttur í lífi okkar en þær ber 

þó ekki aðeins að taka alvarlega í fræðilegu samhengi heldur einnig í því félagslega og 

persónulega. Tómstundir og þátttaka fólks í þeim er ekki aðeins spurning um léttleika og 

vellíðan. Innan tómstundafræðanna er sérstaklega fjallað um innihaldsríkar tómstundir (e. 

serious leisure), en slík tómstund krefst þess af þátttakendum sínum að fólk fjárfesta meiri 

tíma í tómstundina en þátttakendur í annarskonar tómstundum eru krafðir um, ein 

meginástæða þess er sú að innihaldsrík tómstund fer fram á lengri tíma en aðrar tómstundir. 

Þrautseigja, skuldbinding, fyrirhöfn og mögulegur ferill geta gert áhugamenn og 

sjálfboðaliða sérstaklega meðvitaða um hvernig þeir hátta frítíma sínum, hversu miklum 

tíma þeir eyða í innihaldsríka tómstund og hvernig þeir ná því markmiði (Stebbins, 2007). 
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Þessi skilgreining Stebbins á innihaldsríkum tómstundum nær vel utan um stuðningsmenn 

knattspyrnufélaga og þann tíma, metnað og ástríðu sem sá hópur leggur í að styðja sitt lið. 

Má sem dæmi nefna stuðningsmann sem kaupir ársmiða á völlinn af sínu félagi en þar með 

hefur hann skuldbundið sig til að mæta reglulega á völlinn heilt leiktímabil.  

Hér næst verður sjónum beint að þeim hópi sem knattspyrnuáhorfendur og 

stuðningsmenn eru. 

 

2.2 Fötlunarfræði 

Þegar fjallað er um fatlað fólk skiptir máli að rýna nokkuð í hugtakið og fyrirbærið fötlun. 

Fötlunarfræði er þverfagleg fræðigrein sem miðar að því að rannsaka aðstæður fatlaðs fólks 

í samfélaginu. Fötlunarfræði hafnar í raun ríkjandi skilningi læknisfræðinnar á fötlun og 

vinnur í stað þess að nýjum, félagslega, skilningi á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Allmörg félagsleg sjónarhorn hafa mótast innan fötlunarfræðanna en eitt af þeim er Breska 

félagslega líkanið (e. social model of disability) en það var búið til af fötluðu fólki með það 

að markmiði að rísa upp og taka sér það vald og þau réttindi sem því fylgja að vera 

þátttakandi í samfélaginu. Líkanið einblínir á það að ytri aðstæður eins og viðhorf og 

umhverfi eiga ríkan þátt í því að fatla manneskjuna (Goodley, 2011). 

Í samhengi knattspyrnu virkar það til dæmis þannig að manneskja er minna fötluð á 

knattspyrnuleikvangi þar sem gert er ráð fyrir að hún geti komist ferða sinna og notið leiksins 

óhindrað. Knattspyrnuhreyfingin þarf að eiga von á því að fatlað fólk vilji sækja 

knattspyrnuleiki og því ætti að byggja aðstöðuna upp með það að leiðarljósi. Ef aðstaðan er 

til staðar þá kemur fólk og nýtir hana, ef hún er ekki til staðar þá hefur ekkert uppá sig fyrir 

fatlað fólk að mæta. Að geta tekið ákvarðanir, til dæmis um að mæta eða mæta ekki á 

fótboltaleik, er frelsi og gott aðgengi er ein af forsendum þessa frelsis. Það er mikilvægt að 

allir séu meðvitaðir um að það er fyrst og fremst umhverfið sem hefur áhrif á frelsi 

einstaklingsins til þess að taka eigin ákvarðanir. Það geta verið allskonar hindranir í vegi 

fyrir fólki og fatlað fólk getur þurft að nýta sér aðstoð annara til þess að draga úr þeim.  

Andvaraleysi gagnvart aðgengismálum getur verið á margskonar forsendum en eitt 

af því sem má nefna er hæfishyggja (e. ableism). Hæfishyggja er tiltölulega nýtt hugtak í 

fötlunarfræðum en það er hugtak sem er nátengt hugtökum á við sexisma og rasisma nema 
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orðið fötlun kemur í stað orðsins kyns í sexisma og kynþáttar í rasisma. Hæfishyggja er þegar 

um er að ræða rótgróna og kerfislæga mismunun á forsendum skerðingar. Almenna 

skilgreiningin á hæfishyggju er á þá leið að gildi og venjur samfélagsins geri ráð fyrir því að 

ófötlun sé það ástand sem sé forsenda fullkomnunar manneskjunnar. Það er því 

samfélagslega viðurkenndara að vera ófatlaður en fatlaður, samfélagið þjónar fyrst og fremst 

þörfum ófatlaðs fólks. Þarfir þeirra sem falla ekki fullkomlega að norminu og verða því alltaf 

útundan (Campbell, 2010). Fatlað fólk hefur í raun neyðst til að aðlaga sig heimi þar sem 

leikreglur eru samdar og umhverfi útbúið af ófötluðu fólki en fatlað fólk fellur ekki sérlega 

vel inn í það form (Goodley, 2011). Gott dæmi er þegar ekki er hugað að því að tryggja 

aðgengi fyrir alla eða jafnvel unnið að aðgengi með hangandi hendi og með því hugarfari að 

slíkt sé óþarfi af einhverjum sökum. Það sem félagslegur skilningur á fötlun leiðir í ljós er 

að fötlun er ekki líkamlegt fyrirbæri og vandamál einstaklinga heldur er það samfélagslegt 

verkefni að tryggja öllum tækifæri til þátttöku meðal annars með bættu efnislegu aðgengi og 

aukinni mannvirðingu fyrir tilverurétti fatlaðs fólks.  

2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks í lok 

árs 2006 en um er að ræða mannréttindasamning handa fötluðu fólki sem var ætlað að 

skilgreina og standa vörð um mannréttindi fatlaðs fólks. Fulltrúi Íslands skrifaði undir 

samninginn árið 2007 og fullgilti Alþingi hann árið 2016 en þar með er íslenska ríkið 

skuldbundið til að fara eftir því sem kemur fram í samningnum (Þroskahjálp, 2016). 

Samningur þessi hefur mikil og jákvæð áhrif á líf fatlaðs fólks en samningurinn kemur inn á 

réttindi á mjög breiðum grundvelli sem þarf að virða. En fyrst og fremst áréttar hann að 

fatlað fólk er engu minna fólk en annað fólk. Samningurinn neyðir fólk til að átta sig á því 

gapi sem hefur skapast milli fatlaðs og ófatlaðs fólks er varðar þau gildi sem fólk almennt 

hefur orði og hvernig gildi á borð við sjálfsvirðingu, sjálfræði, jafnrétti og félagslega 

samstöðu eru fótum troðin á hverjum degi (Quinn, 2009). Átti fólk sig almennt ekki á þessu 

gapi eru minni líkur á því að það verði nokkurn tíma brúað.  

Í samningnum er töluvert fjallað um félagslega virkni og þátttöku í samfélaginu án 

aðgreiningar og félagslegar hindranir sem standa fötluðu fólki oft fyrir þrifum í átt til 

þessarar þátttöku og virkni. Þar segir meðal annars.:  
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“Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu 

fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í mannlífinu á öllum 

sviðum, þ.e. ráðstafanir sem miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang, til 

jafns við aðra, að hinu efnislega umhverfi, að samgöngum, að upplýsingum 

og samskiptum, þ.m.t. upplýsinga- og samskiptatækni og kerfi þar að lútandi, 

og að annarri aðstöðu og þjónustu sem almenningi er opin eða látin í té, bæði 

í þéttbýli og dreifbýli” (Velferðarráðuneytið, 2013).  

 

Eitt af þeim atriðum sem samingurinn skoðar er aðgengi. Samningurinn segir jafnframt að 

lágmarkskröfur varðandi aðgengi og þjónustu skuli uppfylltar, á það líka við um einkaaðila 

sem bjóða upp á hverskyns þjónustu sem er í boði fyrir almenning. Allar upplýsingar sem 

veittar eru skulu vera á auðskiljanlegu máli og hægt sé að nálgast þær á sem bestan hátt. 

Hagsmunaaðilar eiga einnig að vera vel upplýstir um þýðingu aðgengismála fyrir fatlað fólk 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

2.4 Algild hönnun 

Algild hönnun snýst um að komið sé til móts við þarfir allra þeirra sem þurfa að nýta sér 

aukið aðgengi af einhverjum ástæðum (Carr, Weir, Azar og Azar, 2013). Samningur SÞ um 

réttindi fatlaðs fólks segir um algilda hönnun. „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.“ Eftir því sem mikilvægi góðs aðgengis verður skýrara ætti 

það að vera auðsóttara að gera meiri kröfur á að gott aðgengi sé til staðar en í þessu sambandi 

má hafa í huga að gott aðgengi geta allir nýtt sér, ekki bara fatlað fólk, til að mynda er þjóðin 

að eldast með tilheyrandi þörf á betra aðgengi (Velferðarráðuneytið, 2014). 

Jafnvel þó ekki sé horft til framtíðar eða hversu margir aðrir en fatlað fólk geti nýtt sér 

gott aðgengi þá er samt góð ástæða til að tryggja aðgengið. Það er áætlað að um 100 milljón 

Evrópubúa séu með skerðingar og mæti fatlandi hindrunum í samfélagi og umhverfi en það 

samsvarar um það bil 10% íbúa álfunnar. Ávinningur þess að knattspyrnuvellir séu hannaðir 

þannig að þeir nýtist fötluðu fólki sem öðrum er því töluverður fyrir knattspyrnufélögin 

(CAFE, 2011). Allur þessi mannfjöldi skapar þrýsting á að aðgengi fatlaðs fólks að 

margskonar þjónustu og aðstöðu sé í lagi. Með auknu knattspyrnuáhorfi sem verður vinsælla 

ár frá ári eru knattspyrnuvellir engin undantekning á stöðum sem ættu að hafa gott aðgengi. 

Fatlaðir stuðningsmenn eru margir í hópi dyggustu stuðningsmanna, þeir eiga því að fá sömu 



14 

 

 

tækifæri á að njóta leiksins til jafns við aðra stuðningsmenn án þess að þurfa að hafa áhyggjur 

af því hvort mannvirki leikvanga geri ráð fyrir þeim (Paramio, Buramio og Campos, 2012). 

John, Sheard og Vickery (2007) segja að ekki skuli skipuleggja nýja leikvanga fyrir 

“almenna stuðningsmenn” en skoða síðan hvernig skuli gera gott aðgengi fyrir fatlaða 

stuðningsmenn. Allir aðilar, hönnuðir, starfsfólk og stuðningsmenn ættu að vinna saman að 

því að skapa umgjörð sem er öllum til heilla en með þessari samvinnu má koma í veg fyrir 

mörg mistök sem gætu orðið við gerð leikvanga, mistök sem á að leiðrétta eftir á eru 

kostnaðarsöm og munu ekki koma í staðinn fyrir hluti sem eru rammaðir inn í hönnunina frá 

upphafi.  

2.5 Knattspyrnuáhorfendur sem hópur 

Það eru til margar skilgreiningar á hópum, ein af þeim er að hópur sé samansafn tveggja eða 

fleiri einstaklinga sem eiga samskipti, eru meðvitaðir um það hverjir aðrir tilheyra hópnum 

og er sameiginlegur tilgangur þeirra að ná fram þeim markmiðum sem þeir hafa samþykkt 

sjálfir (Gladding, 2008). Þessi skilgreining á vel við um stuðningsmenn knattspyrnuliða sem 

þekkja hvern annan ef ekki persónulega þá af litum sem fólk klæðist, söngvum sem fólk 

kann og þar fram eftir götunum. Að auki kemur fólk saman með það skýra markmið að styðja 

sitt lið sama hvernig leikurinn fer. Flest fólk hefur upplifað sterka þörf fyrir að tilheyra hópi 

og upplifum við vanlíðan ef við höfum engan hóp til að samsama okkur við.  

Abraham Maslow setti fram kenningu um þarfir einstaklinga í sjónræna mynd af 

pýramída og er kenningin kölluð þarfapýramídi Maslow. Pýramídinn skiptist niður í 5 þrep 

og má meðal annars nota hann til að skilja hegðun og þarfir einstaklinga (Suzanne og 

Stephen, 2003). Þrepin 5 eru í þessari röð: grunnþarfir, öryggi, umhyggja, virðing og 

sjálfsbirting trónir á toppnum. Þrep þrjú og fjögur leika lykilhlutverk í tilfinningu fólks fyrir 

því að tilheyra og að vera sjálfstæður einstaklingur og því er vert að skoða þau nánar.  

Þriðja þrepið í þarfapýramídanum, þörfin fyrir umhyggju og að tilheyra, felur í sér 

að sýna öðrum umhyggju og að vera sýnd umhyggja af öðrum. Eins og nefnt var hér fyrir 

ofan er fólki mjög mikilvægt að tilheyra hópi eða sinna ákveðnu hlutverki innan hóps. Fyrir 

suma er þetta ein af allra mikilvægustu þörfunum, en fyrir aðra getur það skipt litlu máli. 

Þegar búið er að fullnægja þörfum þriðja þrepsins, auk grunnþarfanna þá fær fólk tækifæri á 

því að takast á við þarfir fjórða þrepsins, þörf einstaklinga fyrir sjálfsvirðingu. Það þarf að 
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hafa sjálfstraust í daglegu lífi og mikilvægt er að upplifa sig sem sjálfstæðan einstakling. 

Einn af stærstu þáttum þessa þreps er að njóta virðingu annarra og vera metinn að verðleikum 

sínum (Suzanne og Stephen, 2003). Gagnkvæm virðing innan hópsins kristallast til að 

mynda í því að hvaða stöðu sem einstaklingur hefur utan hópsins, til dæmis stjórnarfólk í 

viðkomandi félagi, þá eru stuðningsmenn á vellinum jafn réttháir hlutar og jafn mikilvægir 

hlekkir í þeirri heild og næsti stuðningsmaður. Innan hópsins er sterkur samhugur enda allir 

að taka þátt á sömu forsendum, vegna ástinnar á leiknum. Þannig myndast mikil umhyggja 

fyrir stuðningsmönnum jafnt og liðinu sem stutt er. Þegar liðið tapar, tapa allir og þegar sigur 

er í höfn sigra allir. 

Communitas er fyrirbæri sem mætti segja að sé töfrum líkast, það er þegar 

einstaklingar stíga tímabundið út fyrir venjubundið líf í aðstæður sem eru flæðandi og ekki 

í föstum skorðum, í þessum aðstæðum er allt mögulegt. Þessir einstaklingar koma saman og 

verða hópur, hópurinn verður eitt, ekki er lengur um að ræða einstaklinga heldur eina heild 

(Turner, 2012). Þetta á til dæmis við þegar stuðningsmenn safnast saman í stúku á 

knattspyrnuvellinum og mynda eitt flóð þar sem litur liðsins verður alls ráðandi, 

einstaklingurinn verður sjálfkrafa hluti af hópi stuðningsmanna. Hópurinn hlýtir sömu 

óskrifuðu reglunum, til að mynda þegar einn byrjar að syngja eða klappa tekur restin undir 

þannig að hópurinn vinnur að lokum sem ein heild eða massi frekar en saman safn margra. 

Þessi jákvæða reynsla sem communitas er getur reynst áhrifamikill þáttur í því að veita 

einstaklingnum aukna ánægju í því sem hann er að gera (Sharpe, 2005).  

 Knattspyrnuáhorfendur eru því sannarlega hópur með sameiginleg markmið og 

áhuga, þar sem stuðningur við liðið sem og einstaklinga innan hópsins er mikilvægur og 

dýrmætur. Fyrir áhugafólk um knattspyrnu er því sannarlega eftirsóknarvert að tilheyra 

slíkum hópi. Eitt af því sem einkennir þennan tiltekna hóp er að hann hefur stund og stað, 

rými og tíma, áhorfendasvæði vallarins á leikdegi. Sé aðgengi að stundinni og staðnum 

hindrað er í raun verið að hindra þátttöku í hópnum og því tómstundastarfi sem hann iðkar. 

Allir sem áhuga hafa ættu að geta notið þeirrar tómstundar sem knattspyrnuáhorf er og 

tilheyrt hópnum en staðreyndin er sú að fatlað fólk tekur síður þátt en annað fólk fyrst og 

fremst vegna hins efnislega aðgengis. Á ákveðinn hátt má segja að lítið hafi reynt á virka 

þátttöku, upplifun og stuðning fatlaðs knattspyrnuáhugafólks í hópnum vegna skorts á 

efnislegu aðgengi, en betur verður komið að því síðar. 
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2.6 Aðgengi á knattspyrnuvöllum 

Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) er með leyfiskerfi þar sem að öll lið sem að taka þátt 

í Evrópukeppni þurfa að mæta lágmarkskröfum frá UEFA á 5 sviðum. Kerfið var tekið upp 

árið 2003 fyrir efstu deild á Íslandi og árið 2007 bættist næsta efsta deild við. Félög í þessum 

tveimur deildum þurfa því að uppfylla allar þær kröfur sem eru í leyfiskerfinu til þess að 

hafa leyfi til þess að taka þátt í knattspyrnumótum hér á landi (Knattspyrnusamband Íslands, 

e.d). Þess má geta að kvennalið falla ekki undir þetta leyfiskerfi en þau lið eru samt eins og 

áður sagði hluti af þessari úttekt. 

Eftir því sem næst verður komist er einungis á einum stað í opinberum gögnum 

fjallað um aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að áhorfendasvæðum knattspyrnuvalla, það er í 

25.grein reglugerðar KSÍ um knattspyrnuleikvanga en hún er svohljóðandi:  

 

“Flokkar A, B og C. Leikvangur verður að vera með góðan aðgang og aðstöðu 

fatlaðra áhorfenda og fylgdarmanna þeirra innan leikvangs. Ef mögulegt er skulu þeir 

vera staðsettir undir þaki, þar sem þeir njóta góðs, óhindraðs útsýnis. Einnig skal 

tryggja nauðsynlega aðstoð fyrir og eftir leik til að þeir komist á sinn stað. Þá skal 

lágmarks salernisaðstaða fatlaðra einnig vera til staðar. Loks þurfa þeir að eiga 

möguleika á aðgangi að veitingum í námunda við aðstöðu sína. Eigendur annarra 

leikvanga en að ofan greinir skulu í samræmi við almenn lög og reglur kappkosta að 

gera aðgengi fatlaðra eins og best verður á kosið” (Reglugerð KSÍ um 

knattspyrnuleikvanga nr.9/2017 ). 

 

Það sem þessi grein segir er að fatlaður áhorfandi eða stuðningsmaður þarf að geta komist 

inn á völlinn, hann þarf að geta setið undir þaki ef mögulegt er og hann þarf að geta þegið 

veitingar. Það felst þó meira í því hvað gerir upplifun allra stuðningsmanna sem besta,  hér 

mætti einnig segja að fatlaðir stuðningsmenn sitji í stúkunni hjá sínum stuðningsmönnum. 

Reglugerðin gerir heldur ekki ráð fyrir því communitas sem fer oft í gang á 

knattspyrnuleikjum, til að mynda standa margir áhorfendur upp þegar marki er fagnað. Þess 

vegna þarf að skilgreina gott aðgengi að knattspyrnuvöllum í smáatriðum rétt eins og gert er 

með aðra hluti, svo allir stuðningsmenn geti notið sín betur á knattspyrnuleikjum og að allir 

hafi sem bestar aðstæður til þess að njóta leiksins. Þegar talað er um viðunandi fjölda 

hjólastólastæða er gert ráð fyrir því að völlur sé með 1% af heildar sætafjölda stúku ætlað 

sem hjólastólastæði eða 6 stæði að lágmarki, hærri talan gildir (CAFE, 2011).  
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Þau atriði sem víðast hvar voru í lagi á þeim völlum sem skoðaðir voru eru atriði sem 

falla undir Byggingarreglugerð (2012), má í því samhengi nefna bílastæði, salernisaðstöðu 

og samkomusali þar sem ákveðnar tölur og stærðir á þeim atriðum eru til staðar og því einfalt 

að fara eftir. Ekki er sérstaklega talað um knattspyrnuvelli í Byggingarreglugerðinni en talað 

um íþróttasvæði án þess að nefnt sé sérstaklega hvernig það aðgengi skuli útfært. Fyrir utan 

eina grein í Reglugerð KSÍ um mannvirki er hvergi annarsstaðar  fjallað um aðgengi fatlaðra 

áhorfenda að knattspyrnuvöllum, til að mynda fjölda hjólastólastæða miðað við fjölda sæta 

í stúku.  Þegar talað er um viðunandi fjölda hjólastólastæða er gert ráð fyrir því að völlur sé 

með 1% af heildar sætafjölda stúku ætlað sem hjólastólastæði eða 6 stæði að lágmarki, hærri 

talan gildir (CAFE, 2011).  

 

Hér að ofan hefur verið rætt af hverju knattspyrnuáhorf geti talist til tómstundar og mikilvægi 

þess að allir geti verið þátttakendur í leiknum kjósi þeir svo. Allir ættu að eiga jafnt tilkall 

til þessarar tómstundar en svo er ekki alltaf raunin. Til þess að gera öllum þetta kleift þarf 

skýrari ramma um hvernig gott aðgengi gæti litið út. Algild hönnun ætti að vera ráðandi við 

hönnun og byggingu knattspyrnuvalla því þá er best tryggt að aðgengið sé gott fyrir alla. Það 

er því greinileg vöntun á skilgreiningu góðs aðgengis allra áhorfenda á knattspyrnuvöllum 

til framtíðar. 
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3 Aðferðafræði 

Aðferð 

Upplýsingasöfnun um vellina var gerð með vettvangsathugun en farið var í heimsókn á alla 

velli verkefnisins þar sem gögnum var safnað. Var þessi leið valin vegna þess að 

ákjósanlegast þótti að geta séð aðgengið með eigin augum til þess að geta safnað eins 

greinargóðum upplýsingum og hægt var. Talið var nauðsynlegt að kunna skil á fínni 

blæbrigðum aðgengis til að sjá öll þau smáatriði sem fólust í því sem skoðað var. Því þótti 

ekki ákjósanlegt að fá gögnin með öðrum leiðum.  

 

Gátlistinn 

Til þess að safna saman öllum gögnum um knattspyrnuvellina var ákveðið að gera gátlista 

með öllum þeim atriðum sem að þurfa að vera til staðar til að gera gott aðgengi á 

knattspyrnuvöllum. Við gerð gátlistans voru notaðar upplýsingar úr bæklingi sem gefin var 

út af knattspyrnusambandi Evrópu sem nefnist UEFA and CAFE Good Practice Guide to 

Creating an Accessible Stadium and Matchday Experience. Tilgangur þessa bæklings er að 

skilgreina gott aðgengi á knattspyrnuvöllum út frá nýjum viðmiðum 

knattspyrnusambandsins í aðgengismálum. Í gátlistanum sem notaður var koma fram 

spurningar er varða aðgengið og svarmöguleikarnir við hverja spurningu eru aðeins tveir, já 

og nei, einnig var gert ráð fyrir athugasemdum við hverja spurningu ef einhverjar voru. 

Gátlistinn var útbúinn frá grunni því ekki fengust upplýsingar um hvort áður hafi verið 

útbúinn listi af þessu tagi.  

 

Þátttakendur og framkvæmd 

Þátttakendur í verkefninu voru 15 félög í Pepsi deildum karla og kvenna í knattspyrnu árið 

2017. Þessir þátttakendur voru valdir vegna þess að Pepsi deildin er hæst skrifaða 

knattspyrnudeild á Íslandi og gerir leyfiskerfið hér á landi mestar kröfur til liða í þeirri deild. 

Ástæðan fyrir því að Pepsi deild kvenna er með í verkefninu þó sú deild sé ekki hluti af 

leyfiskerfi KSÍ er sú að mikilvægt er að þeim liðum sem þar eru sé gert jafn hátt undir höfði 

og liðum í Pepsi deild karla. Knattspyrnuvellir í þessu úrtaki eru í Reykjavík, Kópavogi, 

Garðabæ, Hafnafirði, Grindavík, Akranesi, Ólafsvík, Akureyri og Vestmanneyjum en alls 

voru þetta 15 knattspyrnuvellir sem voru teknir út í þessum aðgengisathugunum.  
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Allir knattspyrnuvellirnir voru heimsóttir í vettvangsnámi hjá Knattspyrnusambandi 

Íslands í lok janúar og byrjun febrúar 2017. Byrjað var á því að hringja í tengiliði innan hvers 

félags til þess að bóka heimsókn, KSÍ útvegaði tengiliðalista sem notaður var til þess að hafa 

samband við þessa tengiliði. Allir þátttakendur gáfu jákvæð svör við þessari beiðni.  

 

Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Gagnasöfnunin í þessu verkefni fór fram með vettvangsathugunum þar sem spurningum 

gátlistans var svarað í heimsóknum á alla velli í verkefninu. Í hverri heimsókn tók 

starfsmaður tók á móti okkur, fór með okkur hring á svæðinu og sýndi okkur allt sem við 

þurftum að sjá og gaf okkur allar þær upplýsingar sem voru nauðsynlegar við útfyllingu 

gátlistans. Ekki voru tekin bein viðtöl við starfsmennina heldur var þetta óformlegt spjall á 

léttum nótum. Í byrjun ágúst mánaðar 2017 hófst úrvinnsla allra upplýsinga sem komu fram 

í gátlistunum. Við færðum upplýsingar af Excel formi yfir í samfelldan texta þar sem 

niðurstöður voru fullunnar. Fyrst voru teknar saman niðurstöður um hvern völl fyrir sig í 

samfelldan texta, annarsvegar hvernig staðan er og hinsvegar hvað má betur fara. Síðan voru 

dregnar upp niðurstöður sem ræða þau atriði sem almennt voru í lagi eða í ólagi. 
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4 Niðurstöður 

Þeim gögnum sem safnað var með gátlistanum verða hér gerð frekari skil. Sagt verður frá 

stöðu aðgengismála á völlunum út frá þeim atriðum sem koma fram á gátlistanum. Fjöldi 

áhorfenda sem komast fyrir í stúku á þeim völlum sem voru heimsóttir er á milli 500-2000 

manns. Ekki er horft til áhorfenda sem eru annarsstaðar en í stúku. Hér fyrir neðan er tafla 1 

sem að sýnir hvernig atriði gátlistans skiptast í, í lagi og ekki í lagi. 

Tafla 1. Niðurstöður af úttekt valla 

Gátlisti Í lagi 
Ekki í 

lagi 
Eru aðgengileg bílastæði við völl 15 0 

Er skutlsvæði minna en 50 m frá inngangi 15 0 

Er miðasala aðgengileg 12 3 

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að 

stúkunni og aðrir stuðningsmenn 
15 0 

Eru allar merkingar einfaldar og skýrar 0 15 

Komast fatlaðir stuðningsmenn í stúku 10 5 

Er fjöldi hjólastólastæða í stúku fullnægjandi 0 15 

Er sjónlína úr hjólastólastæðum fullnægjandi 5 10 

Eru sérstök sæti ætluð aðstoðarfólki fatlaðra 

stuðningsmanna 
0 15 

Geta fatlaðir stuðningsmenn setið hjá öðrum 

stuðningsmönnum síns liðs 
8 7 

Eru upplýsingar frá félagi á aðgengilegu formi 0 15 

Komast fatlaðir stuðningsmenn í samkomusal 15 0 

Eru sölubásar aðgengilegir fötluðum 

stuðningsmönnum 
9 6 

Eru aðgengileg salerni við völlinn 13 2 
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Í öllum tilfellum voru aðgengileg bílastæði auðfundin, það sama má segja um 

skutlsvæði. Hér er átt við þann stað sem fatlaðir áhorfendur sem skutlað er á völlinn fara úr 

bíl. Vegalengd frá stæði og að miðasölu var á 14 af 15 völlum um eða undir 50 metra. 

  Aðstaða fyrir miðasölu er misjöfn milli valla. Á sjö völlum er miðasalan í litlum 

húsum, gámar eru meðtaldir í þessari tölu. Af húsunum teljast fimm þeirra aðgengileg en í 

tveimur húsum var of hátt upp í glugga. 

Á fjórum völlum var hún í rýmum í stúkubyggingu, þrú þessara rýma teljast aðgengileg en 

of hátt var upp í glugga á einu rými. Á þremur völlum var hún á borðum á gangi 

íþróttahúsanna, þar var aðgengið gott. Einn völlur sker sig úr, þar er miðasala á nokkrum 

stöðum meðal annars selja starfsmenn miðann beint inn í bíl til áhorfandans, þar má því segja 

að miðasala sé aðgengileg. 

Allsstaðar fara stuðningsmenn sömu leið að stúkunni, vegalengd sem þarf að fara var 

þó misjöfn. Á fimm völlum var langt að fara í stúku, þar af var brött brekka á þremur leiðum 

og var einnig brattur rampur á einni þeirra leiða. Leiðin var styttri á öðrum völlum.  

Á öllum völlunum var merkingum ábótavant að hluta. Aðgengileg salernisaðstaða 

var merkt á 13 völlum og á tveimur völlum vantar merkingar, þess má geta að salernisaðstaða 

á öðrum þessara valla var enn í mótun við gerð úttektar. Á sex völlum voru lyftur, á fjórum 

völlum geta þessar lyftur reynst nauðsynlegar til að komast að eða í stúku. Hinar tvær 

lyfturnar gegna öðru hlutverki, báðar fara þær að hæð aðgengilegra salerna og önnur einnig 

að samkomusal. Hvergi var merking um staðsetningu lyftu. 

Í öllum tilfellum vantar skilgreind hjólastólastæði í stúku og þar með merkingar þar um. 

Stúkur sem voru lokaðar fötluðum stuðningsmönnum voru fimm, á meðan aðgengi í 

aðrar var sæmilegt eða mjög gott. Á sjö völlum þurfa fatlaðir stuðningsmenn að fara aðra 

leið í stúku en aðrir stuðningsmenn, þær stúkur sem voru lokaðar fötluðum 

stuðningsmönnum eru taldar upp í þessari tölu. Á þeim tveimur völlum sem farið var aðra 

leið í stúku er farið upp með lyftu sem er á öðrum stað en aðrir stuðningsmenn fara í stúku. 

Sjónlína er góð á fimm völlum en á tíu völlum er sjónlínan skert. Á fimm völlum þar 

sem pláss fyrir hjólastólanotendur var til staðar í stúku skerðist sjónlína þegar staðið var upp 

í sætaröð fyrir framan hjólastólaplássið. Á þeim fimm völlum sem hjólastólanotendur 

komast ekki í stúku skerðist sjónlína þar sem aðrir áhorfendur geta staðið fyrir framan. 
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Misjafnt var hvar pláss fyrir hjólastóla er í stúku, því er ekki allsstaðar tryggt að allir 

stuðningsmenn geti setið hjá öðrum stuðningsmönnum síns liðs. Á átta völlum var hægt að 

sitja hjá stuðningsmönnum beggja liða. Á einum velli var aðeins hægt að sitja hjá heimaliði 

og á öðrum einungis hjá útiliði. Þeir fimm vellir sem eftir standa eru ekki með aðgengilega 

stúku og því var ekki hægt að telja þá með.  

Allsstaðar vantar merkt hjólastólastæði og sæti fyrir aðstoðarfólk við hlið þeirra. Þar 

sem hvergi er skilgreint hjólastólastæði í stúku var enginn völlur með lágmarksfjölda 

hjólastólastæða þó svo plássið kunni að vera til staðar.  

Salernisaðstaða var góð á 13 völlum, á einum velli var hár kantur inn á annars 

aðgengilegt salerni, á einum velli var salernisaðstaða enn í byggingu. Á fimm völlum var 

aðgengilegt salerni í stúku og tíu aðgengileg salerni voru í íþróttahúsi sem alltaf voru í næsta 

nágrenni vallar. 

Í hálfleik var víðast hvar boðið uppá veitingar og safnast stuðningsmenn þá saman á 

einn stað, oft í samkomusal félaganna eða þá í öðru rými í eða við stúkubyggingu. Salirnir 

eða rýmin eiga það þó sameiginlegt að vera aðgengileg á öllum völlum. Á sjö völlum safnast 

stuðningsmenn saman í og eða við stúkubyggingu, á átta völlum safnast þeir saman í 

samkomusal og var leiðin þangað mislöng og miserfið yfirferðar. 

Aðgengi að veitingasölu var  misjafnt og þær hindranir sem þar má finna voru af 

sama meiði og með miðasöluna. Á sumum stöðum var of hátt upp í glugga þar sem þeir voru 

til staðar og aðkoma að veitingasölu getur verið erfið. Á sex völlum var veitingasala 

aðgengileg, á sex völlum var hún það ekki og á þremur völlum var veitingasala á tveimur 

stöðum og var helmingur hennar aðgengilegur.  

Ekkert félag er með upplýsingar á aðgengilegu formi, t.d upplýsingar á heimasíðu, 

er varðar þá aðstöðu og aðgengi sem félagið býður uppá. 

Margir vellir sem voru skoðaðir eru komnir nokkuð til ára sinna. Þar var aðgengið 

áberandi verra og þar vantar veigameiri atriði en á þeim völlum sem nýrri voru. Dæmi um 

slíkt atriðið er að geta komist í stúku. Einn völlur var enn í byggingu og því var þar besta 

tækifærið til að hafa hlutina í lagi. 

 Staðan í dag er þannig að það er mikið af hlutum sem að þarf að laga. Helstu atriði 

sem þarf að laga eru atriði sem snúa að stúkunni, til að mynda vantar skilgreind 

hjólastólastæði í stúku á öllum völlum. Slík hjólastólastæði eru eitt lykil atriða þess að hafa 
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aðgengi í lagi. Ástand veitinga- og miðasölu er betra en er þó ansi misjafnt milli valla. Þau 

atriði sem að falla undir byggingareglugerð eins og salerni og bílastæði eru í lang flestum 

tilvikum í lagi en það er vegna þess að þau viðmið eru til hér á landi. Þetta sýnir mikilvægi 

þess að fá inn viðmið fyrir aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að knattspyrnuvöllum á Íslandi.  
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5 Samantekt 

Knattspyrnuáhorf er tómstund sem krefur stuðningsmenn um tíma og fjármagn. Það að taka 

þátt í þessari tómstund veitir vellíðan og hefur jákvæð áhrif. Þegar farið er á knattspyrnuleik 

fylgir því vellíðan og hefur það önnur jákvæð áhrif í för með sér. Það að vera partur af svona 

stórum hópi sem að fylgir knattspyrnu hefur mjög góð áhrif, stuðningsmaður myndar mikið 

af tengslum og eignast mikið af nýjum félögum. Þessir vinir og félagar sem verða til eru 

jafnvel einhverjir til lífstíðar. Aukin lífsgæði fylgja einnig þegar að vellíðanin eykst og snýst 

lífið einmitt um það, að vera með sem bestu lífsgæðin.  

Upplifun áhorfenda á knattspyrnuleikjum er ekki jöfn í dag, fyrir því eru nokkrar 

ástæður eins og fram hefur komið. Skert sjónlína veldur því að fatlaðir stuðningsmenn geta 

vel misst af mörkum eða öðrum stórum atriðum leiksins. Það er ákveðin stemmning sem 

fylgir því að sitja hjá sínum hópi en það er ekki í boði á öllum völlum. Til þess að vera partur 

af þessum hópi þá þarf að mæta á völlinn en þegar einstaklingur fær ekki réttar upplýsingar 

um aðstöðu félags eru minni líkur á að viðkomandi mæti á völlinn. Það leggja ekki allir upp 

í óvissuferð á völlinn í von og óvon um hverskonar aðgengi bíður þeirra.  

Hæfishyggja einkennir hönnun knattspyrnuvalla í dag, knattspyrnuvellir eru hugsaðir 

út frá þörfum ófatlaðs fólks og passa því oft illa við þarfir fatlaðs fólks. Best er fyrir alla 

aðila ef völlur er frá upphafi byggður með áherslum aðgengis fyrir alla. Þannig má komast 

hjá ýmsum vanköntun sem geta reynst kostnaðarsamar og breytingar sem eru gerðar eftir á 

munu ekki líta jafn vel út fyrir ásýnd vallarins. 

Eins og fram hefur komið eru hindranir á knattspyrnuvöllum af ýmsum toga. Það mætti segja 

að efnislegar hindranir séu þær hindranir sem eru mest áberandi og auðveldast sé að tengja 

við lélegt aðgengi. 

Mikilvægast er að byrja á því að ryðja úr vegi þeim efnislegu hindrunum sem hægt 

er að mæta á vellinum. Sú staða virðist vera komin upp að ef aðstaðan er ekki til staðar munu 

fatlaðir stuðningsmenn síður mæta en aðstaðan er ekki til staðar vegna þess að fatlaðir 

stuðningsmenn eru ekki að mæta. Gott væri að byrja á því að gera góða aðstöðu, síðan að 

auglýsa hana fyrir markhópnum og þá munu fatlaðir stuðningsmenn mæta á völlinn. 

Það sem kom út úr þessu verkefni er það að aðgengi á knattspyrnuvöllum í Pepsi deild karla 

og kvenna er ekki fullnægjandi, líklegt má telja að það sé vegna þess að stefnumótun á þessu 

sviði hefur alveg vantað. Það er erfitt að útbúa gott aðgengi á knattspyrnuvöllum þegar réttu 
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viðmiðin eru ekki til staðar. Segja mætti að það sé ein ástæða þess að á öllum völlum vantar 

eitthvað upp á aðgengið svo það mætti teljast gott fyrir alla.   

Til þess að aðgengismál lagist þarf þrýsting, aðgengið mun ekki laga sig sjálft. 

Aðgengismálin þurfa að fá meira vægi í leyfiskerfi KSÍ sem mun óneitanlega setja þann 

þrýsting sem þarf til að ýta þessu úr vör, til þess er einmitt þessi leikur gerður. KSÍ þarf að 

innleiða viðmið gátlistans til þess að aðgengi verði lagað.  

Stuðningsmenn mynda hóp sem stendur saman, vinnur saman og tapar saman. Hluti 

sjarmans við að mæta á völlinn er að vera hluti af hópi annarra stuðningsmanna og geta 

upplifað þetta communitas sem fer í gang á meðan á leik stendur. Í ótryggu aðgengi 

knattspyrnuvallarins skerðist upplifun stuðningsmannsins af communitas.... og þá hverfur 

sjarminn. 
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Viðauki 1: Gátlisti 

 

 

Knattspyrnusamband Íslands      

Athugun á aðgengi vallar    

[dags.]    

    

Nafn vallar:    

    
Spurningar Já Nei Athugasemd 

Aðgengi að og frá vellinum       

Eru aðgengileg bílastæði við völl       

Er skutlsvæði minna en 50 m frá inngangi       

Er miðasala aðgengileg       

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að vellinum og aðrir stuðningsmenn       

Aðgengi á vellinum       

Eru allar merkingar einfaldar og skýrar       

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að stúkunni og aðrir       

Komast fatlaðir stuðningsmenn í stúku       

Er fjöldi hjólastólastæða í stúku fullnægjandi       

Er sjónlína úr hjólastólastæðum fullnægjandi       

Eru sérstök sæti ætluð aðstoðarfólki fatlaðra stuðningsmanna       

Geta fatlaðir stuðningsmenn setið hjá öðrum stuðningsmönnum síns liðs       

Þjónusta á vellinum       

Eru upplýsingar frá félagi á aðgengilegu formi       

Komast fatlaðir stuðningsmenn í samkomusal       

Eru sölubásar aðgengilegir fötluðum stuðningsmönnum       

Eru aðgengileg salerni við völlinn       
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Viðauki 2: Leiðbeiningar með gátlista  

1. Aðgengi að og frá vellinum 

Hér er skoðað hvernig umhverfi utan leikvallar lítur út. Fyrst má nefna fjölda aðgengilegra 

bílastæða við völlinn, nánari útlistanir á þeim má finna í Byggingarreglugerð. Í öðru lagi 

hvar skutlsvæði er á bílastæði, hér er viðmiðið að sú staðsetning fari ekki yfir 50 metra frá 

inngangi leikvallar.   

2. Aðgengi á vellinum 

Þegar komið er á leikvöll er mikilvægt að vita hvert maður er að fara og hvar allt er, þá þurfa 

merkingar þess efnis að vera skýrar, til dæmis með myndrænum hætti eða einföldum 

textaskiltum. Dæmi um merkingar gætu verið um salernisaðstöðu, lyftur, leið í stúku eða 

hjólastólastæða. Miðasala þarf að vera í réttri hæð fyrir alla, gott er að miða við að gluggi 

miðasölu þar sem hann er fyrir hendi byrji ekki ofar en í mjaðmahæð meðalhárrar standandi 

manneskju. Fara allir áhorfendur sömu leið að stúku og er stúkan þannig úr garði gerð að 

hægt sé að fara hjálparlaust í hana eða þá með aðstoð aðstoðarmanns. Ákveðinn fjöldi 

hjólastólastæða ætti að vera á vellinum þar sem aðrir áhorfendur sitja en miðað er við að það 

sé 1% af heildarfjölda sætafjölda á vellinum, hjólastólastæðið sjálft ætti að taka pláss sem 

nemur 2 venjulegum stúkusætum svo plássið virki fyrir breiðustu hjólastólana. Sæti fyrir 

aðstoðarfólk ætti að vera við hlið hjólastólastæða og er miðað við sama fjölda eða 1% allra 

sæta. Óhindruð sjónlína yfir völlinn á að vera til staðar úr hjólastólastæði, hafa þarf 

sérstaklega í huga að útsýni í þeim hjólastólastæðum sem staðsett eru fyrir aftan sætaraðir 

skerðist ekki standi manneskja upp í sætaröð fyrir framan. Sömuleiðis að það sé ekki hægt 

að standa upp við völlinn þar sem hjólastólastæði eru staðsett í fremstu sætaröð. 

Hjólastólastæði ættu einnig að vera staðsett á þeim stöðum í stúku sem annarsvegar heimalið 

og hinsvegar útilið sitja, heimalið ætti að hafa rétt á meirihluta stæðanna. 

3. Þjónusta á vellinum 

Salernisaðstaða á vellinum á að vera samkvæmt stöðlum Byggingarreglugerðar. 

Veitingasala þarf að vera í réttri hæð fyrir alla, gott er að miða við að gluggi veitingasölu þar 

sem hann er fyrir hendi byrji ekki ofar en í mjaðmahæð meðalhárrar standandi manneskju. 
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Mælt er með því að félög auglýsi þá þjónustu, aðstöðu og aðgengi sem það býður upp á, til 

dæmis á skýran hátt á heimasíðu. 
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Viðauki 3: Hugtakalisti 

Áhorfendasvæði: Allt svæði knattspyrnuvallarins sem áhorfendur hafa aðgang að.  

Hjólastólastæði: Skilgreint og merkt pláss í stúku ætlað stuðningsmönnum í hjólastól. Gert 

er ráð fyrir að stæðið taki 2 stúkusæti. 

Sjónlína: Óhindrað útsýni yfir knattspyrnuvöllinn úr sæti eða hjólastólastæði. 

Aðgengisfulltrúi (e. Disability access officer): Tengiliður milli knattspyrnufélags og 

stuðningsmanna þeirra. Aðgengisfulltrúi er ábyrgur fyrir upplýsingagjöf milli beggja aðila 

og að vinna að því hvernig frekar er hægt að bæta allt aðgengi hjá félögum. 

Aðstoðarmaður: Sá sem aðstoðar fatlað fólk við að viðhalda sjálfstæði sínu í daglegu lífi.  

Félagslegt líkan fötlunar: Líkan sem notað er til skilnings á fötlun með tilliti til 

umhverfislega takmarkana eða samfélagslegra hindrana. Með því að fjarlægja þessar 

hindranir er fatlað fólk fært um að tjá sjálfstæði sitt og njóta góðra og jafnra tækifæra til að 

taka þátt í samfélaginu. 

Algild hönnun: Hindrunarlaus hönnun sem nær yfir þarfir alls samfélagsins, þar á meðal 

barna og eldri borgara. Þetta gæti vísað til aðgengilegrar aðstöðu, þjónustu, stefnu og 

viðhorfa. 

Gott aðgengi: Að veita hindrunarlaust umhverfi og tengdar breytingar á stefnu, málsmeðferð 

eða manngerðu umhverfi til að tryggja að allir einstaklingar geti notið góðs af og tekið þátt 

í allri starfsemi og viðburðum. 

Slæmt aðgengi: Hvaða vettvangur, starfsemi, þjónusta, stefna eða atburður sem er ekki opinn 

og takmarkar eða útilokar þátttöku vegna einnar eða fleiri takmarkandi hindrana. 

Áþreifanlegar hindranir: Efnislegar hindranir sem gætu útilokað fatlað fólk frá aðgangi að 

byggingum, almenningi, stöðum og þjónustu. Þessar hindranir geta meðal annars verið 

brattir rampar, tröppur og aðrar varanlegar eða tímabundnar hindranir 

Hugrænar hindranir: Hindranir sem geta komið í veg fyrir að fatlað fólk skilji umhverfi sitt 

og þjónustu. Þessar hindranir geta falið í sér flóknar leiðbeiningar og lélegar merkingar. 

Viðhorfshindranir: Viðhorf, ótti, fordómar og ályktanir sem koma í veg fyrir að fatlað og 

ófatlað fólk geti átt í innihaldsríkum samskiptum við hvort annað, án mismununar og 

aðgreiningar. 
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Viðauki 4: Skýrsla 
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 1. Um verkefnið 

Markmið þessarar skýrslu er að draga saman helstu niðurstöður og lærdóma af verkefni sem 

var unnið í vettvangsnámi höfunda hjá KSÍ og var grundvöllur BA ritgerðar í tómstunda- og 

félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Skýrslan var unnin fyrir KSÍ. Hugmynd þessa verkefnis 

varð til í september 2016 þegar Alexander, nemandi í Tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands kom að máli við Klöru Bjartmarz, framkvæmdastjóra KSÍ og fór þess á leit að 

aðgengismál á íslenskum fótboltavöllum yrðu sett upp á næsta stig með því að ný viðmið UEFA 

(2011) í aðgengismálum yrðu tekin upp, viðmið sem Alexander hafði kynnt sér í þaula.  

Verkefnið snérist um að athuga hvernig knattspyrnuvellir í Pepsi deildum karla og kvenna árið 

2017 standast samanburð við þau viðmið sem Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) hefur 

markað sér varðandi aðgengi fatlaðra stuðningsmanna. Verkefnið varð til vegna mikils áhuga 

höfunda á knattspyrnu annarsvegar (þeir eru dyggir stuðningsmenn Fjölnis og Víkings R.) og 

aðgengismálum hinsvegar (annar af nauðsyn í hversdeginum, hinn af hugsjón um samfélag fyrir 

alla). Þessi tvíþætti áhugi kemur hér saman í einn þráð og varpar ljósi á aðgengi að 

áhorfendasvæðum valla í umsjón liða í efstu deild Íslandsmóts KSÍ í knattspyrnu karla og 

kvenna. Það er áætlað að um 100 milljón Evrópubúa séu fatlað fólk, það gerir um það bil 10% 

íbúa álfunnar. Ávinningur þess að knattspyrnuvellir séu hugsaðir þannig að þeir nýtist fötluðu 

fólki sem öðru fólki er því töluverður fyrir knattspyrnufélögin (UEFA, 2011). Allur þessi 

mannfjöldi skapar þrýsting á að aðgengi fatlaðs fólks að margskonar þjónustu og aðstöðu sé í 

lagi. Með auknu knattspyrnuáhorfi sem verður vinsælla ár frá ári eru knattspyrnuvellir engin 

undantekning á stöðum sem ættu að hafa gott aðgengi.  

Ófullnægjandi aðgengi kemur í veg fyrir að margir fatlaðir stuðningsmenn sæki vellina 

heim og geti stutt sitt lið til jafns á við aðra stuðningsmenn. Fatlaða stuðningsmenn er að finna 

í hópi dyggustu stuðningsmanna og eiga þeir að fá sömu tækifæri á að njóta leiksins til jafns 

við aðra stuðningsmenn (Paramio, Buramio og Campos, 2012). Lélegt aðgengi getur því orðið 

að mikilli hindrun að þeirri tómstund sem knattspyrnuáhorf er. 

Á Íslandi er ekki til mælikvarði um það hvað gerir aðgengi á knattspyrnuvelli gott og 

hvernig það skuli útfært. Höfundar útbjuggu því gátlista sem var notaður til að taka út aðgengið 

en við gerð listans var stuðst var við viðmið frá Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA). Allir 

vellir í efstu deild karla og kvenna voru heimsóttir og gerðar voru aðgengisúttektir með aðstoð 

gátlistans. Úttektirnar leiddu það í ljós að á öllum völlum sem heimsóttir voru þarf að gera 

úrbætur í aðgengismálum til að tryggja aðgengi allra stuðningsmanna. Til afmörkunar var horft 

til hjólastólanotenda í þeirri umfjöllun sem snýr að áþreifanlegum hindrunum. Gátlistinn er 
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þannig úr garði gerður að hann má vel nýta fyrir félög í uppbyggingu sem að vilja gera vel í 

aðgengismálum. Einnig má nýta listann áfram við eftirlit og eftirfylgni til framtíðar. Líklegt er 

þó að hann þurfi að endurskoða og uppfæra með reglulegu millibili í takti við lög og reglugerðir. 

KSÍ styrkti okkur við gerð þessa verkefnis í formi ferðakostnaðar og vinnuaðstöðu, kunnum við 

þeim bestu þakkir fyrir.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Innan tómstundafræðanna er sérstaklega fjallað um innihaldsríkar tómstundir (e. serious 

leisure), en slík tómstund krefst þess af þátttakendum sínum að fólk fjárfesta meiri tíma í 

tómstundina en þátttakendur í annarskonar tómstundum eru krafðir um. Ein meginástæða þess 

er sú að innihaldsrík tómstund fer fram á lengri tíma en aðrar tómstundir. Þrautseigja, 

skuldbinding, fyrirhöfn og mögulegur ferill geta gert áhugamenn og sjálfboðaliða sérstaklega 

meðvitaða um hvernig þeir hátta frítíma sínum, hversu miklum tíma þeir eyða í innihaldsríka 

tómstund og hvernig þeir ná því markmiði (Stebbins, 2007). Þessi skilgreining Stebbins á 

innihaldsríkum tómstundum nær vel utan um stuðningsmenn knattspyrnufélaga og þann tíma, 

metnað og ástríðu sem sá hópur leggur í að styðja sitt lið, má nefna stuðningsmann sem kaupir 

ársmiða á völlinn af sínu félagi, þar með hefur hann skuldbundið sig til að mæta reglulega á 

völlinn heilt leiktímabil.  

Til þess að tómstundir hafi þau áhrif að draga úr félagslegri einangrun þarf fólk þó að 

fá tækifæri til að stund tómstund af einhverju tagi. Allir hafa sama rétt til að iðka tómstundir en 

þrátt fyrir það virðist sem einstaklingar í minnihlutahópum, til dæmis fatlað fólk, mæti fleiri 

hindrunum í sinni tómstundaiðkun (e. leisure constraint) en þeir sem tilheyra ríkjandi meirihluta 

(Leitner og Leitner, 2012). Þarna verður til ákveðin mótsögn þar sem fólk í minnihlutahópum 

er í meiri hættu á því að einangrast félagslega en aðrir og hafi þannig ríkari þörf fyrir gæða 

tómstundir. Best (2010) bendir á að takmarkanir og hindranir geti komið í veg fyrir að 

einstaklingur njóti þeirra tómstunda sem hann þó tekur þátt í og þá eru gæðin fokin út í veður 

og vind og tómstundin, í raun ekki lengur tómstund. Hindranirnar sem fatlað fólk mætir í 

tómstundastarfi geta verið margskonar, bæði efnislegar sem og félagslegar (Torkildsen, 2005). 

Það má því ljóst vera að ófullnægjandi efnislegt aðgengi að knattspyrnuvöllum eða fordómar í 

félagslegu umhverfi áhangenda hindra þátttöku fatlaðra stuðningsmanna svo um munar.  

Til að útskýra á hvaða hátt aðgengisleysi eða skyndilausnir í aðgengismálum geta haft 

mikil áhrif á þátttöku fatlaðs fólks og upplifun af fótboltaleikjum er gott að skoða hugtakið 

Communitas. Hugtakið, sem kemur úr heimi sviðslitafræða, er illþýðanlegt yfir á íslensku en 

fjallar um fyrirbæri sem mætti segja að sé töfrum líkast. Communitas er það þegar einstaklingar 

stíga tímabundið út fyrir venjubundið líf í aðstæður sem eru flæðandi og ekki í föstum skorðum, 

í þessum aðstæðum er allt mögulegt. Þessir einstaklingar koma saman og verða hópur, hópurinn 

verður eitt, ekki er lengur um að ræða einstaklinga heldur eina heild (Turner, 2012). Þetta á til 

dæmis við þegar stuðningsmenn safnast saman í stúku á knattspyrnuvellinum og mynda eitt 
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flóð þar sem litur liðsins verður alls ráðandi, einstaklingurinn verður sjálfkrafa hluti af hópi 

stuðningsmanna. Hópurinn hlýtir sömu óskrifuðu reglunum, til að mynda þegar liðið skorar 

fagna allir stuðningsmenn liðsins og þegar einn byrjar að syngja eða klappa tekur restin undir. 

Hópurinn vinnur að lokum sem einn einstaklingur. Þessi jákvæða reynsla sem communitas er 

getur reynst áhrifamikill þáttur í því að veita einstaklingnum aukna ánægju í því sem hann er 

að gera (Sharpe, 2005). Til að upplifa þessa töfra þarf einstaklingur að finnast hann vera hluti 

af hópnum. Ófullnægjandi aðgengi skapar oft á tíðum rof í hóp upplifuninni þannig að fatlaðir 

stuðningsmenn finna fyrir útilokun og missa jafnvel af mikilvægum augnablikum bæði í 

leiknum og þar með hinum mikla samhug hópsins.  
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3. Framkvæmd 

Upplýsingasöfnun um vellina var gerð með vettvangsathugun en farið var í heimsókn á alla 

velli verkefnisins þar sem gögnum var safnað. Var þessi leið valin vegna þess að ákjósanlegast 

þótti að geta séð aðgengið með eigin augum til þess að geta safnað eins greinargóðum 

upplýsingum og hægt var. Talið var nauðsynlegt að kunna skil á fínni blæbrigðum aðgengis til 

að sjá öll þau smáatriði sem fólust í því sem skoðað var. Því þótti ekki ákjósanlegt að fá gögnin 

með öðrum leiðum.  

3.1 Gátlisti 

Til þess að safna saman öllum gögnum um knattspyrnuvellina var ákveðið að gera gátlista með 

öllum þeim atriðum sem að þurfa að vera til staðar til að gera gott aðgengi á knattspyrnuvöllum. 

Við gerð gátlistans voru notaðar upplýsingar úr bæklingi sem gefin var út af 

knattspyrnusambandi Evrópu sem nefnist UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating 

an Accessible Stadium and Matchday Experience. Tilgangur þessa bæklings er að skilgreina 

gott aðgengi á knattspyrnuvöllum út frá nýjum viðmiðum knattspyrnusambandsins í 

aðgengismálum. Í gátlistanum sem notaður var koma fram spurningar er varða aðgengið og 

svarmöguleikarnir við hverja spurningu eru aðeins tveir, já og nei, einnig var gert ráð fyrir 

athugasemdum við hverja spurningu ef einhverjar voru. Gátlistinn var útbúinn frá grunni því 

ekki fengust upplýsingar um hvort áður hafi verið útbúinn listi af þessu tagi. 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Þátttakendur í verkefninu voru 15 félög í Pepsi deildum karla og kvenna í knattspyrnu árið 

2017. Þessir þátttakendur voru valdir vegna þess að Pepsi deildin er hæst skrifaða 

knattspyrnudeild á Íslandi og gerir leyfiskerfið hér á landi mestar kröfur til liða í þeirri deild. 

Ástæðan fyrir því að Pepsi deild kvenna er með í verkefninu þó sú deild sé ekki hluti af 

leyfiskerfi KSÍ er sú að mikilvægt er að þeim liðum sem þar eru sé gert jafn hátt undir höfði og 

liðum í Pepsi deild karla. Knattspyrnuvellir í þessu úrtaki eru í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, 

Hafnafirði, Grindavík, Akranesi, Ólafsvík, Akureyri og Vestmanneyjum en alls voru þetta 15 

knattspyrnuvellir sem voru teknir út í þessum aðgengisathugunum.  

Allir knattspyrnuvellirnir voru heimsóttir í vettvangsnámi hjá Knattspyrnusambandi 

Íslands í lok janúar og byrjun febrúar 2017. Byrjað var á því að hringja í tengiliði innan hvers 

félags til þess að bóka heimsókn, KSÍ útvegaði tengiliðalista sem notaður var til þess að hafa 

samband við þessa tengiliði. Allir þátttakendur gáfu jákvæð svör við þessari beiðni. 
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4 Niðurstöður  

Þeim gögnum sem safnað var með gátlistanum verða hér gerð frekari skil. Sagt verður frá stöðu 

aðgengismála á völlunum út frá þeim atriðum sem koma fram á gátlistanum. Hér fyrir neðan er 

tafla 1 sem að sýnir hvernig atriði gátlistans skiptast í, í lagi og ekki í lagi.  

Tafla 1. Niðurstöður af úttekt valla 

Gátlisti Í lagi 
Ekki í 

lagi 

Eru aðgengileg bílastæði við völl 15 0 

Er skutlsvæði minna en 50 m frá inngangi 15 0 

Er miðasala aðgengileg 12 3 

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að 

stúkunni og aðrir stuðningsmenn 
15 0 

Eru allar merkingar einfaldar og skýrar 0 15 

Komast fatlaðir stuðningsmenn í stúku 10 5 

Er fjöldi hjólastólastæða í stúku fullnægjandi 0 15 

Er sjónlína úr hjólastólastæðum fullnægjandi 5 10 

Eru sérstök sæti ætluð aðstoðarfólki fatlaðra 

stuðningsmanna 
0 15 

Geta fatlaðir stuðningsmenn setið hjá öðrum 

stuðningsmönnum síns liðs 
8 7 

Eru upplýsingar frá félagi á aðgengilegu formi 0 15 

Komast fatlaðir stuðningsmenn í samkomusal 15 0 

Eru sölubásar aðgengilegir fötluðum 

stuðningsmönnum 
9 6 

Eru aðgengileg salerni við völlinn 13 2 

 

Í öllum tilfellum voru aðgengileg bílastæði auðfundin, það sama má segja um 

skutlsvæði. Hér er átt við þann stað sem fatlaðir áhorfendur sem skutlað er á völlinn fara úr bíl. 

Vegalengd frá stæði og að miðasölu var á 14 af 15 völlum um eða undir 50 metra.  
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Aðstaða fyrir miðasölu er misjöfn milli valla. Á sjö völlum er miðasalan í litlum húsum, 

gámar eru meðtaldir í þessari tölu. Af húsunum teljast fimm þeirra aðgengileg en í tveimur 

húsum var of hátt upp í glugga. Á fjórum völlum var hún í rýmum í stúkubyggingu, þrú þessara 

rýma teljast aðgengileg en of hátt var upp í glugga á einu rými. Á þremur völlum var hún á 

borðum á gangi íþróttahúsanna, þar var aðgengið gott. Einn völlur sker sig úr, þar er miðasala 

á nokkrum stöðum meðal annars selja starfsmenn miðann beint inn í bíl til áhorfandans, þar má 

því segja að miðasala sé aðgengileg. 

Allsstaðar fara stuðningsmenn sömu leið að stúkunni, vegalengd sem þarf að fara var 

þó misjöfn. Á fimm völlum var langt að fara í stúku, þar af var brött brekka á þremur leiðum 

og var einnig brattur rampur á einni þeirra leiða. Leiðin var styttri á öðrum völlum.  

Á öllum völlunum var merkingum ábótavant að hluta. Aðgengileg salernisaðstaða var 

merkt á 13 völlum og á tveimur völlum vantar merkingar, þess má geta að salernisaðstaða á 

öðrum þessara valla var enn í mótun við gerð úttektar.  Á sex völlum voru lyftur, á fjórum 

völlum geta þessar lyftur reynst nauðsynlegar til að komast að eða í stúku. Hinar tvær lyfturnar 

gegna öðru hlutverki, báðar fara þær að hæð aðgengilegra salerna og önnur einnig að 

samkomusal. Hvergi var merking um staðsetningu lyftu. 

Stúkur sem voru lokaðar fötluðum stuðningsmönnum voru fimm, á meðan aðgengi í 

aðrar var sæmilegt eða mjög gott. Á sjö völlum þurfa fatlaðir stuðningsmenn að fara aðra leið í 

stúku en aðrir stuðningsmenn, þær stúkur sem voru lokaðar fötluðum stuðningsmönnum eru 

taldar upp í þessari tölu. Á þeim tveimur völlum sem farið var aðra leið í stúku er farið upp með 

lyftu sem er á öðrum stað en aðrir stuðningsmenn fara í stúku.  

Sjónlína er góð á fimm völlum en á tíu völlum er sjónlínan skert. Á fimm völlum þar 

sem pláss fyrir hjólastólanotendur var til staðar í stúku skerðist sjónlína þegar staðið var upp í 

sætaröð fyrir framan hjólastólaplássið. Á þeim fimm völlum sem hjólastólanotendur komast 

ekki í stúku skerðist sjónlína þar sem aðrir áhorfendur geta staðið fyrir framan. 
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Misjafnt var hvar pláss fyrir hjólastóla er í stúku, því er ekki allsstaðar tryggt að allir 

stuðningsmenn geti setið hjá öðrum stuðningsmönnum síns liðs. Á átta völlum var hægt að 

sitja hjá stuðningsmönnum beggja liða. Á einum velli var aðeins hægt að sitja hjá heimaliði 

og á öðrum einungis hjá útiliði. Þeir fimm vellir sem eftir standa eru ekki með aðgengilega 

stúku og því var ekki hægt að telja þá með.  

Í öllum tilfellum vantar merkt hjólastólastæði og sæti fyrir aðstoðarfólk við hlið 

þeirra. Þar sem hvergi er skilgreint hjólastólastæði í stúku var enginn völlur með 

lágmarksfjölda hjólastólastæða þó svo plássið kunni að vera til staðar.  

Salernisaðstaða var góð á 13 völlum, á einum velli var hár kantur inn á annars 

aðgengilegt salerni, á einum velli var salernisaðstaða enn í byggingu. Á fimm völlum var 

aðgengilegt salerni í stúku og tíu aðgengileg salerni voru í íþróttahúsi sem alltaf voru í næsta 

nágrenni vallar. 

Í hálfleik var víðast hvar boðið uppá veitingar og safnast stuðningsmenn þá saman á 

einn stað, oft í samkomusal félaganna eða þá í öðru rými í eða við stúkubyggingu. Salirnir 

eða rýmin eiga það þó sameiginlegt að vera aðgengileg á öllum völlum. Á sjö völlum safnast 

stuðningsmenn saman í og eða við stúkubyggingu, á átta völlum safnast þeir saman í 

samkomusal og var leiðin þangað mislöng og miserfið yfirferðar. 

Aðgengi að veitingasölu var  misjafnt og þær hindranir sem þar má finna voru af 

sama meiði og með miðasöluna. Á sumum stöðum var of hátt upp í glugga þar sem þeir voru 

til staðar og aðkoma að veitingasölu getur verið erfið. Á sex völlum var veitingasala 

aðgengileg, á sex völlum var hún það ekki og á þremur völlum var veitingasala á tveimur 

stöðum og var helmingur hennar aðgengilegur.  

Ekkert félag er með upplýsingar á aðgengilegu formi, t.d upplýsingar á heimasíðu, 

er varðar þá aðstöðu og aðgengi sem félagið býður uppá. 

Margir vellir sem voru skoðaðir eru komnir nokkuð til ára sinna. Þar var aðgengið 

áberandi verra og þar vantar veigameiri atriði en á þeim völlum sem nýrri voru. Dæmi um 

slíkt atriðið er að geta komist í stúku. Einn völlur var enn í byggingu og því var þar besta 

tækifærið til að hafa hlutina í lagi.  

Staðan í dag er þannig að það er mikið af hlutum sem að þarf að laga. Helstu atriði 

sem þarf að laga eru atriði sem snúa að stúkunni, til að mynda vantar skilgreind 

hjólastólastæði í stúku á öllum völlum. Slík hjólastólastæði eru eitt lykil atriða þess að hafa 
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aðgengi í lagi. Ástand veitinga- og miðasölu er betra en er þó ansi misjafnt milli valla. Þau 

atriði sem að falla undir byggingareglugerð eins og salerni og bílastæði eru í lang flestum 

tilvikum í lagi en það er vegna þess að þau viðmið eru til hér á landi. Þetta sýnir mikilvægi 

þess að fá inn viðmið fyrir aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að knattspyrnuvöllum á Íslandi.  

4.1 Úttekt hvers vallar 

Gerð var stutt skýrsla um hvern völl, byggð á niðurstöðum gátlistans. Skýrslurnar eru þannig 

uppbyggðar að fyrst verður farið yfir hvernig staðan er hjá hverju félagi og svo verður farið 

út í hvað þarf að bæta. Í textanum eru nokkur hugtök sem að þarfnast nánari útskýringar og 

eru þau hugtök í hugtakalista í viðauka. Fjöldi áhorfenda sem komast fyrir í stúku á þeim 

völlum sem voru heimsóttir er á milli 500-2000 manns. Ekki er horft til áhorfenda sem eru 

annarsstaðar en í stúku. 
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4.1.1 Breiðablik  

 

Heimavöllur: Kópavogsvöllur – Digranesvegur 1, 200 Kópavogur 

Úttekt gerð: 1.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru til staðar stutt frá inngangi á bílastæði sem er staðsett milli 

Kópavogsvallar og Smárans. 

Miðasala er staðsett í gámi fyrir utan stúkubygginguna, of hátt getur verið fyrir einstaklinga 

í hjólastól upp í miðasöluna. Þegar komið er inní stúkubygginguna er farið upp í lyftu sem 

er staðsett á milli stiganna þar sem gengið er inní stúkuna. Með lyftunni er hægt að fara upp 

á aðra hæð þar sem farið er í stúkuna en einnig fer lyftan upp á þriðju hæð þar sem 

hátíðarsalur félagsins er staðsettur. Góð salernisaðstaða er til staðar sem staðsett er á neðstu 

og efstu hæð byggingarinnar. Veitingasala er staðsett í stúkubyggingu og er hún aðgengileg. 

Samkomusalur er staðsettur á efstu hæð í stúkubyggingu og er salurinn aðgengilegur.  

Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. 

Ekki er skýrt hvar gert er ráð fyrir hjólastólastæðum í stúkunni. Plássið er til staðar í þeirri 

sætaröð sem liggur að lyftunni. Sú sætaröð nær yfir alla stúkuna og því hægt er að útbúa 

pláss fyrir stuðningsmenn heima- og útiliðs. Sjónlínan fyrir einstaklinga í hjólastól á þessum 

stað skerðist þegar staðið er upp í sætaröðinni fyrir framan. Samantekt má sjá í töflu 2. 

Úrbætur:  

• Ákjósanlegt er að gera pláss fyrir 14 stæði í sætaröðinni sem liggur að lyftu 

og merkja þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að taka sæti úr sætaröðinni þar sem hjólastólastæðin eru svo að 

það sé betra pláss fyrir hjólastólana. 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi. 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu lyftu, hjólastólastæði í stúku og 

merkja þarf leið í stúku. 

• Ákjósanlegt er að færa miðasölu í aðgengilega hæð. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsin 
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Tafla 2. Breiðablik 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.2 Fjölnir 

 

Heimavöllur: Extra-völlurinn – Dalhús 2, 112 Reykjavík 

Úttekt gerð: 30.janúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru við völlinn, eru þau staðsett við sameiginlegan inngang 

Sundlaugar Grafarvogs og íþróttahúss Fjölnis. Farið er inn um þann inngang og í gegnum 

húsið áleiðis að vellinum. Miðasalan er staðsett á borði á ganginum í miðju hússins. Síðan 

er farið út á steypta stétt sem liggur að vellinum, farið er í kringum völlinn og upp brekku til 

að komast í stúkuna. Veitingasala er fyrir ofan stúku og er hún aðgengileg. Nóg pláss er á 

stéttinni fyrir ofan stúku fyrir hjólastóla. Sjónlínan fyrir einstaklinga í hjólastól á þessum 

stað skerðist þegar staðið er upp í sætaröðinni fyrir framan. Lyfta er í íþróttahúsinu sem 

gengur upp á 2.hæð þar sem samkomusalur er staðsettur og salurinn er aðgengilegur. Góð 

salernisaðstaða er á gangi við miðasölu, við hlið lyftunnar á 1. hæð og við hlið 

samkomusalar félagsins á 2.hæð íþróttahússins. Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi 

fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 3. 

Úrbætur:  

• Ákjósanlegt er að útbúa 8 stæði á stétt fyrir ofan stúku og merkja þau 

skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk. 

• Mælt er með að gera palla fyrir ofan stúku fyrir hjólastólastæðin. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi.  

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á lyftu, hjólastólastæði í stúku og 

merkja þarf leið að stúku. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 3. Fjölnir 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 

 

  



48 
 

4.1.3 FH 

 

Heimavöllur: Kaplakrikavöllur – Kaplakrika, 220 Hafnarfjörður 

Úttekt gerð: 2.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem staðsett er við hlið íþróttahússins. 

Miðasala er í húsi fyrir utan inngang á íþróttahúsinu, sú aðstaða er til fyrirmyndar. Gluggar 

miðasölunnar eru þannig staðsettir að ekki er of hátt upp í þá. Farið inn um þann inngang 

sem næstur er miðasölunni og er þaðan innangengt í stúku. Salernisaðstaða og veitingasala 

eru á sömu hæð (jarðhæð) íþróttahúss sem og samkomusalur félagsins, öll sú aðstaða er 

aðgengileg. Flest stæðin fyrir hjólastóla eru fyrir ofan hluta stúkunnar en þangað er farið upp 

með lyftu sem staðsett er nálægt inngangi. Sjónlínan fyrir einstaklinga í hjólastól á þessum 

stað skerðist þegar staðið er upp í sætaröðinni fyrir framan. Einnig er hægt að vera við hlið 

neðstu sætaraðar í sama hluta stúkunnar en þar er pláss fyrir mun færri hjólastóla, á þeim 

stað er sjónlínan annars góð. Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra 

hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 4. 

Úrbætur:  

• Ákjósanlegt er að útbúa samtals 20 stæði beggja megin stúkunnar og merkja 

þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á lyftu, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 4. FH 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.4 Fylkir 

 

Heimavöllur: Floridana-völlurinn – Fylkisvegur 6, 110 Árbær 

Úttekt gerð: 30.janúar 2017 

*Stúka er enn í byggingu 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæðum sem staðsett eru við bakvið stúku annarsvegar og fyrir 

utan Fylkishöll og Árbæjarlaug hinsvegar. Aðalinngangur í stúkuna er á bakvið þar sem 

miðasala er einnig staðsett, greið leið er af bílastæði bakvið stúku og að inngangi. Sé farin 

leið frá bílastæðum lengra í burtu þarf að fara upp brekku sem liggur að stúkunni. 

Þegar komið er inn í stúku er allt efsta planið slétt og steypt. Þarna er veitinga- og 

salernisaðstaða staðsett sem og kaffiaðstaða og VIP stúka. Of hátt er upp í veitingasölu. 

Samkomusalur er staðsettur í stúkubyggingu og er hann aðgengilegur. Pláss er fyrir 

hjólastóla fyrir ofan alla efstu sætaröð stúku. Sjónlína fyrir einstaklinga í hjólastól á þessum 

stað skerðist þegar staðið er upp í sætaröðinni fyrir framan. Eins og staðan er í dag þá er ekki 

viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 5. 

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 18 stæði beggja megin stúkunnar og 

merkja þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi.  

• Mælt er með að gera palla fyrir ofan stúku fyrir hjólastólastæðin. 

• Ákjósanlegt er að færa veitingasöluna í aðgengilega hæð. 

• Klára þarf uppbyggingu salerna. 

• Ákjósanlegt er að merkja salerni, hjólastólastæði í stúku og merkja leið að 

stúku. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 5. Fylkir 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.5 Grindavík 

 

Heimavöllur: Grindavíkurvöllur – Austurvegur 1-3, 240 Grindavík 

Úttekt gerð: 31.janúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem staðsett er fyrir utan íþróttamiðstöðina. Stétt liggur 

frá bílastæði og inn á vallarstæðið. Þegar komið er inn á svæðið er miðasala í gám við 

inngang og er hún aðgengileg. Veitingasala er í skúr við hlið stúkunnar en of hátt getur verið 

fyrir einstakling í hjólastól upp í veitingasöluna. Salernisaðstaða er á tveimur stöðum, 

annarsvegar inn í íþróttamiðstöð þar sem það er aðgengilegt  og hinsvegar í gám sem er 

staðsettur við hlið stúkunnar en of hár kantur er inn á salernið. Samkomusalur staðsettur í 

íþróttamiðstöð og er hann aðgengilegur.  

Stúkan sjálf er óaðgengileg hjólastólum. Pláss er fyrir hjólastóla fyrir neðan alla neðstu 

sætaröð stúku. Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra 

hjólastólastæða á vellinum. Finna þarf lausn á því hvernig best sé að auðvelda aðgengi 

hjólastólanotenda uppí stúku. Samantekt má sjá í töflu 6. 

Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa 14 stæði beggja megin stúkunnar og merkja þau 

skilmerkilega. 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Ákjósanlegt er að finna leið til að stuðningsmenn í hjólastól komist upp í 

stúku. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að færa veitingasölu í aðgengilega hæð.  

• Mælt er með að laga kantinn á salerninu sem er í gám við hlið stúkunnar.  

• Ákjósanlegt er að merkja hjólastólastæði í stúku og merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 6. Grindavík  

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.6 Haukar 

 

Heimavöllur: Ásvellir – Ásvellir 1, 221 Hafnarfjörður 

Úttekt gerð: 31.janúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem staðsett er fyrir utan íþróttamiðstöðina. Stétt liggur 

frá bílastæði og inn á vallarstæðið, einnig er hægt að fara í gegnum íþróttamiðstöðina. 

Salernisaðstaða er í íþróttamiðstöð og eru hún aðgengileg. Miðasala er staðsett við hlið 

íþróttamiðstöðvarinnar og er hún aðgengileg sem og veitingasala. Samkomusalur er 

staðsettur í íþróttamiðstöð og er hann aðgengilegur. Stúkan sjálf er óaðgengileg hjólastólum. 

Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. 

Samantekt má sjá í töflu 7.  

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samtals 6 stæði beggja megin stúkunnar og merkja 

þau skilmerkilega 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Ákjósanlegt er að finna leið til að stuðningsmenn í hjólastól komist upp í 

stúku. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að merkja hjólastólastæði í stúku og merkja leið að  stúku 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 7. Haukar 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.7 ÍA 

 

Heimavöllur: Norðurálsvöllurinn – Jaðarsbakkar, 300 Akranes 

Úttekt gerð: 6.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem staðsett er fyrir utan íþróttamiðstöðina. Stétt liggur 

frá bílastæði og inn á vallarstæðið. Miðasala er staðsett í litlu húsi við hlið 

íþróttamiðstöðvarinnar og er  hún aðgengileg.  

Salernisaðstaða er í Akraneshöllinni og er hún aðgengileg. 

Upp í stúkuna er rampur og pláss er fyrir stóla þar uppi. Bakvið stúku er hálfleikskaffi 

stuðningsmanna, þangað er aðgengið fínt. Hægt er að vera í brekkunni upp við 

íþróttamiðstöðina þar sem veitingasala er einnig staðsett. Möl liggur þar yfir stórum hluta 

en hún er gljúp og því er erfitt að koma sér frá A til B. Eins og staðan er í dag þá er ekki 

viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 8. 

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 11 stæði beggja megin stúkunnar og 

merkja þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Rampurinn upp í stúku er of brattur, mælt er með því að lengja hann.  

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á salerni, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að stúku. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 8. ÍA 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.8 ÍBV 

 

Heimavöllur: Hásteinsvöllur – Hamarsvegi, 900 Vestmanneyjar 

Úttekt gerð: 10.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði er við völlinn milli stúku og Týsheimilis. Stuðningsmenn í hjólastól 

fara sömu leið að stúkunni og í stúku. Miðasala er á nokkrum stöðum meðal annars selja 

starfsmenn miðann beint inn í bíl til áhorfandans, þar má því segja að miðasala sé aðgengileg. 

Sjónlínan úr stúkunni er viðunandi en pláss er fyrir hjólastóla neðst fyrir miðri stúku. 

Veitingasala eru inni í Týsheimili og er hún aðgengileg. Salernisaðstaða er einnig í 

Týsheimilinu og er of hár þröskuldur inn á það. Hálfleikskaffi er á tveimur stöðum í 

samkomusal sem er staðsettur í Týsheimilinu. Annarsvegar á neðri hæð hússins en þar er 

salurinn aðgengilegur og hinsvegar á efri hæð hússins þar sem salurinn er ekki aðgengilegur. 

Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. 

Samantekt má sjá í töflu 9.  

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 6 stæði beggja megin stúkunnar og merkja 

þau skilmerkilega. 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk.  

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi.  

• Mælt er með því að lækka þröskuld inn á salernið 

• Ákjósanlegt er að merkja salerni, hjólastólastæði í stúku og merkja leið að 

stúku. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 9. ÍBV 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.9 KA 

 

Heimavöllur: Akureyrarvöllur – Smáragata, 600 Akureyri 

Úttekt gerð: 7.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði fyrir neðan völlinn, eitt merkt stæði er líka ofan við stúkuna 

sem hægt er að keyra upp að. Miðasalan er aðgengileg og stuðningsmenn fara sömu leið að 

stúkunni og aðrir, farið er upp brekku sem getur reynst heldur brött. Í stúkunni er pallur þar 

sem að það er pláss fyrir hjólastóla. Sjónlínan af pallinum er góð. 

Sölubásinn sem staðsettur er ofan stúku er ekki aðgengilegur en tröppur eru upp að honum. 

Salernisaðstaða á vellinum er til staðar og er hún staðsett í stúkubyggingu, lyfta gengur 

niður um hæð þar sem salernið er staðsett. Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi 

skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 10.  

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa 6 stæði í stúkunni og merkja þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Mælt er með því að bæta við handriðum á hliðar pallsins. 

• Ákjósanlegt er að merkja eitt stæði á bílastæðinu sjálfu neðan við brekkuna.  

• Mælt er með því að setja ramp og breikka efsta þrepið hjá sölubásnum svo 

hægt sé að athafna sig hjá honum.  

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á salerni, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að stúku 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 10. KA 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.10 KR 

 

Heimavöllur: Alvogen-völlurinn – Frostaskjól 2, 107 Reykjavík 

Úttekt gerð: 9.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði er á stæði sem staðsett er fyrir utan KR-heimilið. Stétt liggur frá 

bílastæði og inn á vallarstæðið. Miðasala er í skúr við inngöngu á svæði, of hátt getur verið 

fyrir einstaklinga í hjólastól upp í miðasöluna. Veitingasala er í skúr við hlið stúku, of hátt 

er upp fyrir flesta hjólastólanotendur. 

Ekki er mögulegt að komast á hjólastól upp í stúku. Við hlið stúku eru trépallar en þeir eru 

einnig óaðgengilegir. Hálfleikskaffi stuðningsmanna er í KR-heimilinu sem og 

salernisaðstaða og þar er aðgengið gott. Eins og staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi 

skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 11. 

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa 14 stæði beggja megin stúkunnar og merkja þau 

skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Ákjósanlegt er að finna leið til að stuðningsmenn í hjólastól komist upp í 

stúku. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi. 

• Ákjósanlegt er að færa miða- og veitingasölu í aðgengilega hæð 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á salerni, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 11. KR 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.11 Stjarnan 

 

Heimavöllur: Samsung-völlurinn – Ásgarður, 210 Garðabær 

Úttekt gerð: 1.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem er staðsett fyrir utan Stjörnuheimilið. Stétt liggur að 

Stjörnuheimilinu og að miðasölunni sem er aðgengileg. Ekki er mögulegt að komast í 

hjólastól upp í stúku. Stuðningsmenn sem eru í hjólastól þurfa að fara aðra leið í átt að 

vellinum á litla palla sem staðsettir eru fyrir framan stúkuna. Aðgengi á pallana er ábótavant, 

ekki komast allir hjálparlaust upp á þá. 

Hálfleikskaffi Stjörnumanna er í þeim hluta Stjörnuheimilisins sem er aðgengilegt fyrir 

fatlaða stuðningsmenn. Veitingasala er bæði fyrir utan völlinn sem er aðgengileg en einnig 

er veitingasala í stúkunni og er hún ekki aðgengileg. Salernisaðstaða er aðgengileg en það 

er löng og erfið leið að komast þangað. Þarf að fara í gegnum allt Stjörnuheimilið til þess. 

Eins og staðan er í dag er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. 

Samantekt má sjá í töflu 12.  

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa 10 stæði beggja megin stúkunnar og merkja þau 

skilmerkilega 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk. 

• Ákjósanlegt er að finna leið til að stuðningsmenn í hjólastól komist upp í 

stúku. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu salernis, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að vellinum. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 12. Stjarnan 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi Þarfnast úrbóta      Er ekki til staða 
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4.1.12 Valur 

 

Heimavöllur: Valsvöllur – Hlíðarendi, 101 Reykjavík 

Úttekt gerð: 2.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem er staðsett fyrir utan Valsheimilið. Stétt liggur að 

Valsheimilinu og að miðasölunni sem er nokkuð aðgengileg. Salernisaðstaða og 

veitingasala er einnig staðsett á neðstu hæð og er sú aðstaða aðgengileg. Hálfleikskaffi 

valsmanna er staðsett á neðstu hæð íþróttamiðstöðvarinnar og er það aðgengilegt. 

Stuðningsmenn sem eru í hjólastól þurfa að fara aðra leið upp í stúku og upp á efri hæð með 

lyftu sem staðsett er í hinum enda hússins. 

Pláss er fyrir hjólastóla eingöngu öðru megin stúkunnar, yfir þeim enda stúkunnar sem 

stuðningsmenn útiliðs sitja gjarnan. Sjónlína á þeim stað er góð. Eins og staðan er í dag þá 

er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 

13. 

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 12 stæði beggja megin stúkunnar og 

merkja þau skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Mælt er með því að finna leið til þess að stuðningsmenn komist í stúkuna 

neðan frá. 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu á lyftu, hjólastólastæði í stúku og 

merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 13. Valur 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staða 
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4.1.13 Víkingur Ólafsvík 

 

Heimavöllur: Ólafsvíkurvöllur – Engihlíð 1, 335 Ólafsvík 

Úttekt gerð: 6.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem er staðsett fyrir utan félagsheimilið. Miðasalan er 

staðsett í íþróttahúsinu og er hún aðgengileg. Salernisaðstaða er inni í íþróttahúsinu og er 

hún aðgengileg ásamt veitingasölu sem er einnig inni í húsinu. Aðgengi inni í samskomusal 

er gott, en samkomusalurinn er íþróttasalurinn í húsinu. Lyfta gengur milli hæða í 

íþróttahúsinu. 

Stuðningsmenn í hjólastól fara sömu leið að stúkunni og aðrir en komast ekki í stúkuna 

sjálfa. Stuðningsmenn geta setið fyrir aftan stúkuna en þar er steypuveggur sem hindrar 

sjónlínuna. Svalir eru á efri hæð íþróttahúsinu fyrir ofan stúku sem einnig hægt að vera á 

og er fínasta pláss á þeim stað og er sjónlína góð. Ef stuðningsmaður í hjólastól ætlar að sjá 

leikinn þarf hann því að sitja aðeins frá öðrum stuðningsmönnum. Eins og staðan er í dag þá 

er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 

14.  

 Úrbætur:  

• Ákjósanlegt err að útbúa 6 stæði beggja megin stúkunnar og merkja þau 

skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Ákjósanlegt er að finna leið til að stuðningsmenn í hjólastól komist í stúku 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi. 

• Ákjósanlegt er að merkja staðsetningu lyftu, staðsetningu salernis, 

hjólastólastæði í stúku og merkja leið að stúku. 

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 14. Víkingur Ólafsvík 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.14 Víkingur Reykjavík 

 

Heimavöllur: Víkingsvöllur – Traðarland 1, 108 Reykjavík 

Úttekt gerð: 9.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem eru staðsett fyrir utan félagsheimilið. Farið er inn um 

þann inngang og í gegnum íþróttahúsið áleiðis að vellinum. Miðasalan á vellinum er 

aðgengileg en hún er staðsett á borði á gangi íþróttahússins. Fatlaðir stuðningsmenn fara 

sömu leið að stúkunni og í stúkuna og aðrir stuðningsmenn. Stuðningsmenn í hjólastól þurfa 

að sitja neðst í stúkunni en það þarf að gera aðeins meira pláss fyrir hjólastólastæðin þar. 

Hálfeikskaffi á Víkingsvelli er á tveimur stöðum, annars vegar á efri hæð íþróttahússins og 

hins vegar á neðri hæð íþróttahússins. Báðir salir eru aðgengilegir en það þarf að fara mjög 

langa leið til þess að komast í þá.  

Veitingasalan á vellinum er á tveimur stöðum. Annarsvegar í gámi við hliðina á stúkunni, 

of hátt getur verið fyrir einstaklinga í hjólastól í þessa veitingasölu. Hinsvegar er önnur sala 

inni í íþróttahúsi sem er aðgengileg. Salernisaðstaða á vellinum er á gangi hjá miðassölu og 

veitingasölu og eru salernin aðgengileg. Þegar þessi athugun var gerð var ekki viðunandi 

fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. Samantekt má sjá í töflu 15.  

 Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 12 stæði beggja megin stúkunnar og 

merkja þau skilmerkilega. 

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að færa þá veitingasölu sem er of há í aðgengilega hæð. 

• Mælt er með því að finna styttri leið fyrir stuðningsmenn í hjólastól í 

hálfleikskafiið. 

• Ákjósanlegt er að merkja hjólastólastæði í stúku og merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 15. Víkingur Reykjavík 

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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4.1.15 Þór/KA 

 

Heimavöllur: Þórsvöllur – Skarðshlíð, 603 Akureyri 

Úttekt gerð: 7.febrúar 2017 

 

Aðgengileg bílastæði eru á stæði sem eru annars vegar staðsett fyrir utan Þórsheimilið sem 

og ofan við stúkuna sjálfa en þangað liggur vegur. Miðasalan er staðsett við inngang í stúku 

og er hún ekki aðgengileg, of hátt getur verið upp í glugga fyrir einhverja stuðningsmenn. 

Stuðningsmenn í hjólastól fara sömu leið að stúkunni og sitja fyrir ofan efstu röð stúku. 

Sjónlínan fyrir einstaklinga í hjólastól á þessum stað skerðist þegar staðið er upp í 

sætaröðinni fyrir framan. 

Salernisaðstaða sem og veitingasala er í stúkubyggingu og er salernisaðstaðan aðgengileg 

en í veitingasölunni er glugginn á húsinu of hár og er hún því ekki fullkomlega aðgengileg.   

Aðgengi inni í samkomusal er gott, en samkomusalurinn er í Þórsheimilinu. Frá 

Þórsheimilinu og í stúku þurfa hjólastólanotendur að taka á sig krók og fara upp á veginn 

sem liggur að stúkunni þar sem tröppur eru upp frá stúku á stystu leið þar á milli. Eins og 

staðan er í dag þá er ekki viðunandi fjöldi skilgreindra hjólastólastæða á vellinum. 

Samantekt má sjá í töflu 16. 

Úrbætur: 

• Ákjósanlegt er að útbúa samanlagt 10 stæði beggja megin stúkunnar og merkja þau 

skilmerkilega.  

• Mælt er með að hafa sama fjölda sæta við hlið stæðanna fyrir aðstoðarfólk 

• Mælt er með að gera palla fyrir ofan stúku fyrir hjólastólastæðin. 

• Passa þarf að sjónlína sé í lagi 

• Ákjósanlegt er að færa miða- og veitingasölu í aðgengilega hæð 

• Ákjósanlegt er að merkja hjólastólastæði í stúku og merkja leið að stúku.  

• Mælt er með að láta upplýsingar um aðstöðu og aðgengi á heimsíðu félagsins 
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Tafla 16. Þór/KA  

Atriði Niðurstaða 

Bílastæði 
 

Miðasala 
 

Salernisaðstaða 
 

Veitingasala 
 

Samkomusalur 
 

Hjólastólastæði í stúku 
 

Sæti fyrir aðstoðarfólk 
 

Merkingar 
 

Upplýsingar á aðgengilegu formi 
 

 

 Í lagi  Þarfnast úrbóta      Er ekki til staðar 
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5 Samantekt 

Upplifun allra áhorfenda er ekki jöfn í dag og fyrir því eru nokkrar ástæður. Skert sjónlína 

veldur því að fatlaðir stuðningsmenn geta vel misst af mörkum eða öðrum stórum atriðum 

leiksins þegar mannfjöldinn stendur á fætur fyrir framan og skyggir á útsýnið yfir völlinn. 

Það er ákveðin stemmning sem fylgir því að sitja hjá sínum hópi en það er ekki í boði á 

öllum völlum. Allir eldheitir stuðningsmenn átta sig á því að það er ekki góð tilfinning að 

sitja einn innan um stuðningsmenn hins liðsins. Hvar svosum setið er, er mikilvægt að mæta 

á völlinn til þess að vera partur af þessum hópi en þegar einstaklingur fær ekki réttar 

upplýsingar um aðstöðu félags eru minni líkur á að viðkomandi mæti á völlinn. Það leggja 

ekki allir upp í óvissuferð á völlinn í von og óvon um hverskonar aðgengi bíður þeirra. Þar 

sem aðgengið er ekki nógu gott getur fatlaður stuðningsmaður ekki upplifað sig sem hluta 

þess hóps sem stuðningsmenn eru, hann missir af því communitas sem fer í gang meðan á 

leik stendur. 

Hæfishyggja (e. ableism) einkennir hönnun knattspyrnuvalla í dag, knattspyrnuvellir 

eru hugsaðir út frá þörfum ófatlaðs fólks og passa því oft illa við þarfir fatlaðs fólks. Best er 

fyrir alla aðila ef völlur er frá upphafi byggður með áherslum aðgengis fyrir alla og algildrar 

hönnunar (e. univesal design), þannig má komast hjá ýmsum vanköntun sem geta reynst 

kostnaðarsamt að lagfæra auk þess sem breytingar sem eru gerðar eftir á munu ekki líta jafn 

vel út fyrir ásýnd vallarins. Næst besti kosturinn er að gera úrbætur. 

Ekkert félag vill mismuna stuðningsmönnum sínum og ekkert félag gerir það viljandi 

eða markvisst. Því er þó ekki að neita að lélegt aðgengi eða ófullnægjandi skyndilausnir leiða 

til mismununar í stuðningsmannahópnum. Það er reynsla skýrsluhöfunda að slíkt skapar 

sundrung í hópnum og fatlaðir stuðningsmenn upplifa jafnvel að ekki sé gert ráð fyrir þeim 

meðal stuðningsmanna alment. Það hlýtur því að teljast liðum til tekna að gera úrbætur í 

aðgengismálum hið snarasta og sýna þannig fötluðum stuðningsmönnum, bæði heima 

mönnum og gestum, að allir séu velkomir á völlinn hver með sínu liði.  
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6.Tillögur til framtíðar, aðgerðaráætlun 

Þær tillögur sem hér verða lagðar fram eru ekki margar en þær eru þess eðlis að hver og 

einasta tillaga mun skila miklum árangri.  

1. KSÍ ætti að ráða starfsmann í starf aðgengisfulltrúa (e.disability access officer). 

Aðgengisfulltrúi KSÍ myndi sjá um aðgengismál hjá sambandinu. Einnig getur hann 

stutt við aðgengisfulltrúa hjá knattspyrnufélögum.  

2. Innleiðing viðmiða evrópska knattspyrnusambandsins (UEFA) inn í leyfiskerfi KSÍ.  

3. KSÍ þarf að fara fram með góðu fordæmi í þær breytingar sem þarf að gera.  

4. Knattspyrnufélögin ættu að virkja aðgengisfulltrúa sína en aðgengisfulltrúar geta 

veitt ráðgjöf og komið með tillögur til úrbóta.  

5. Félögin ættu að útbúa aðgerðaráætlanir í aðgengismálum og ætti KSÍ að styðja þau í 

þeirri vinnu. 
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Viðauki 1: Hugtakalisti  

Áhorfendasvæði: Allt svæði knattspyrnuvallarins sem áhorfendur hafa aðgang að.  

Hjólastólastæði: Skilgreint og merkt pláss í stúku ætlað stuðningsmönnum í hjólastól. Gert 

er ráð fyrir að stæðið taki 2 stúkusæti. 

Tafla 17. Lágmarks fjöldi hjólastólastæða 

Heildar sætafjöldi 

knattspyrnuvallar 

Fjöldi hjólastólastæða 

Undir 10,000 Að lágmarki 6 eða 1 á hver 100 sæti (hærri talan 

gildir) 

10,000 til 20,000 100 + 5 á hver 1,000 sæti yfir 10,000 

20,000 til 40,000 150 + 3 á hver 1,000 sæti yfir 20,000 

40,000 eða fleiri 210 + 2 á hver 1,000 sæti yfir 40,000 

Sjónlína: Óhindrað útsýni yfir knattspyrnuvöllinn úr sæti eða hjólastólastæði. 

  

Mynd 1. Þessi mynd sýnir góða sjónlínu 

vegna að þegar maðurinn fyrir framan 

stendur upp þá skerðir hann ekki 

sjónlínu þess sem að situr fyrir aftan 

(UEFA, 2011). 

Mynd 2. Þessi mynd sýnir slæma 

sjónlínu vegna þess að þegar maðurinn 

fyrir framan stendur upp þá skerðir 

hann sjónlínu þess sem situr fyrir aftan 

(UEFA, 2011). 
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Aðgengisfulltrúi (e. Disability access officer): Tengiliður milli knattspyrnufélags og 

stuðningsmanna þeirra. Aðgengisfulltrúi er ábyrgur fyrir upplýsingagjöf milli beggja aðila 

og að vinna að því hvernig frekar er hægt að bæta allt aðgengi hjá félögum. 

Aðstoðarmaður: Sá sem aðstoðar fatlað fólk við að viðhalda sjálfstæði sínu í daglegu lífi.  

Félagslegt líkan fötlunar: Líkan sem notað er til skilnings á fötlun með tilliti til 

umhverfislega takmarkana eða samfélagslegra hindrana. Með því að fjarlægja þessar 

hindranir er fatlað fólk fært um að tjá sjálfstæði sitt og njóta góðra og jafnra tækifæra til að 

taka þátt í samfélaginu. 

Algild hönnun: Hindrunarlaus hönnun sem nær yfir þarfir alls samfélagsins, þar á meðal 

barna og eldri borgara. Þetta gæti vísað til aðgengilegrar aðstöðu, þjónustu, stefnu og 

viðhorfa. 

Gott aðgengi: Að veita hindrunarlaust umhverfi og tengdar breytingar á stefnu, málsmeðferð 

eða manngerðu umhverfi til að tryggja að allir einstaklingar geti notið góðs af og tekið þátt 

í allri starfsemi og viðburðum. 

Slæmt aðgengi: Hvaða vettvangur, starfsemi, þjónusta, stefna eða atburður sem er ekki opinn 

og takmarkar eða útilokar þátttöku vegna einnar eða fleiri takmarkandi hindrana. 

Áþreifanlegar hindranir: Efnislegar hindranir sem gætu útilokað fatlað fólk frá aðgangi að 

byggingum, almenningi, stöðum og þjónustu. Þessar hindranir geta meðal annars verið 

brattir rampar, tröppur og aðrar varanlegar eða tímabundnar hindranir 

Hugrænar hindranir: Hindranir sem geta komið í veg fyrir að fatlað fólk skilji umhverfi sitt 

og þjónustu. Þessar hindranir geta falið í sér flóknar leiðbeiningar og lélegar merkingar. 

Viðhorfshindranir: Viðhorf, ótti, fordómar og ályktanir sem koma í veg fyrir að fatlað og 

ófatlað fólk geti átt í innihaldsríkum samskiptum við hvort annað, án mismununar og 

aðgreiningar. 
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Viðauki 2: Gátlisti 

 

 

  

Knattspyrnusamband Íslands      

Athugun á aðgengi vallar    

[dags.]    

    

Nafn vallar:    

    

Spurningar Já Nei Athugasemd 

Aðgengi að og frá vellinum       

Eru aðgengileg bílastæði við völl       

Er skutlsvæði minna en 50 m frá inngangi       

Er miðasala aðgengileg       

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að vellinum og aðrir stuðningsmenn       

Aðgengi á vellinum       

Eru allar merkingar einfaldar og skýrar       

Fara fatlaðir stuðningsmenn sömu leið að stúkunni og aðrir       

Komast fatlaðir stuðningsmenn í stúku       

Er fjöldi hjólastólastæða í stúku fullnægjandi       

Er sjónlína úr hjólastólastæðum fullnægjandi       

Eru sérstök sæti ætluð aðstoðarfólki fatlaðra stuðningsmanna       

Geta fatlaðir stuðningsmenn setið hjá öðrum stuðningsmönnum síns liðs       

Þjónusta á vellinum       

Eru upplýsingar frá félagi á aðgengilegu formi       

Komast fatlaðir stuðningsmenn í samkomusal       

Eru sölubásar aðgengilegir fötluðum stuðningsmönnum       

Eru aðgengileg salerni við völlinn       
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Viðauki 3: Leiðbeiningar með lista 

1. Aðgengi að og frá vellinum 

Hér er skoðað hvernig umhverfi utan leikvallar lítur út. Fyrst má nefna fjölda aðgengilegra 

bílastæða við völlinn, nánari útlistanir á þeim má finna í Byggingarreglugerð. Í öðru lagi 

hvar skutlsvæði er á bílastæði, hér er viðmiðið að sú staðsetning fari ekki yfir 50 metra frá 

inngangi leikvallar.   

2. Aðgengi á vellinum 

Þegar komið er á leikvöll er mikilvægt að vita hvert maður er að fara og hvar allt er, þá þurfa 

merkingar þess efnis að vera skýrar, til dæmis með myndrænum hætti eða einföldum 

textaskiltum. Dæmi um merkingar gætu verið um salernisaðstöðu, lyftur, leið í stúku eða 

hjólastólastæða. Miðasala þarf að vera í réttri hæð fyrir alla, gott er að miða við að gluggi 

miðasölu þar sem hann er fyrir hendi byrji ekki ofar en í mjaðmahæð meðalhárrar standandi 

manneskju. Fara allir áhorfendur sömu leið að stúku og er stúkan þannig úr garði gerð að 

hægt sé að fara hjálparlaust í hana eða þá með aðstoð aðstoðarmanns. Ákveðinn fjöldi 

hjólastólastæða ætti að vera á vellinum þar sem aðrir áhorfendur sitja en miðað er við að það 

sé 1% af heildarfjölda sætafjölda á vellinum, hjólastólastæðið sjálft ætti að taka pláss sem 

nemur 2 venjulegum stúkusætum svo plássið virki fyrir breiðustu hjólastólana. Sæti fyrir 

aðstoðarfólk ætti að vera við hlið hjólastólastæða og er miðað við sama fjölda eða 1% allra 

sæta. Óhindruð sjónlína yfir völlinn á að vera til staðar úr hjólastólastæði, hafa þarf 

sérstaklega í huga að útsýni í þeim hjólastólastæðum sem staðsett eru fyrir aftan sætaraðir 

skerðist ekki standi manneskja upp í sætaröð fyrir framan. Sömuleiðis að það sé ekki hægt 

að standa upp við völlinn þar sem hjólastólastæði eru staðsett í fremstu sætaröð. 

Hjólastólastæði ættu einnig að vera staðsett á þeim stöðum í stúku sem annarsvegar heimalið 

og hinsvegar útilið sitja, heimalið ætti að hafa rétt á meirihluta stæðanna. 

3. Þjónusta á vellinum 

Salernisaðstaða á vellinum á að vera samkvæmt stöðlum Byggingarreglugerðar.  

Veitingasala þarf að vera í réttri hæð fyrir alla, gott er að miða við að gluggi veitingasölu þar 

sem hann er fyrir hendi byrji ekki ofar en í mjaðmahæð meðalhárrar standandi manneskju. 

Mælt er með því að félög auglýsi þá þjónustu, aðstöðu og aðgengi sem það býður upp á, til 

dæmis á skýran hátt á heimasíðu.  

 


