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Útdráttur
Ferðamennska er í dag orðin órjúfanlegur þáttur í lífi hins hefðbundna nútímamanns og þá
sérstaklega í hinum vestræna heimi. Með auknum vinsældum hafa margar gerðir
ferðaþjónustu orðið til, og er aðgengileg ferðaþjónusta ein af þeim nýlegri. Aðgengileg
ferðaþjónusta snýst um að veita hreyfihömluðum tækifæri til að ferðast á einfaldan og
þægilegan máta, en þrátt fyrir það eru hindranirnar sem hreyfihamlaðir mæta margvíslegar,
þegar kemur að því að ferðast. Þau ferðamannasvæði sem virðast hafa flestar hindranir fyrir
hreyfihamlaða eru náttúru- og friðlýst svæði. Hér verður fjallað um rannsókn sem var
framkvæmd á friðlýstu svæðunum Þingvöllum og Gullfossi í mars 2019, þar sem markmiðið
var að athuga aðgengi fyrir hreyfihamlaða ferðamenn í hjólastól á ofangreindum svæðum og
finna þær hindranir sem taldar eru koma í veg fyrir frekari uppbyggingu svæðanna.
Niðurstöður leiddu í ljós að umhverfisþættir, lagaumhverfi og siðfræðilegar skoðanir eru
helstu hindranirnar hvað varðar aðgengismál. Einnig komust rannsakendur að því að aðgengi
svæðanna er að mörgu leyti fullnægjandi, þó svo að það sé margt sem mætti bæta.
Lykilorð: Aðgengileg ferðaþjónusta, hjólastóll, hreyfihömlun, Þingvellir, aðgengi, Gullfoss,
náttúruferðamennska, friðlýst svæði.

Abstract
Currently, tourism is an undisputable factor in modern life especially in the Western World.
Due to the increasing popularity of tourism, several different types of tourism have been
created, and one of the latest is what is called accessible tourism. Accessible tourism gives
people struggling with immobility a chance to travel in an as simple and comfortable way as
possible, even though there are many obstacles that disabled persons meet on their way. The
tourist destinations that seem have the largest obstacles were found to be natural and
protected areas. In this paper the authors will describe their research that was performed in
the protected nature areas Þingvellir and Gullfoss in March 2019. Their goal was to
investigate accessibility for disabled travelers in wheelchairs, and to examine which factors
would be likely to prevent infrastructure development. The conclusion revealed that
environmental factors, financial resources, legal factors and ethical challenges were the
greatest obstacles to infrastructure development, and the accessibility to the areas is in some
ways sufficient, even though there are many things that could easily be improved.
Keywords: Accessible tourism, wheelchair, immobility, Þingvellir, accessibility, Gullfoss,
nature-based tourism, protected areas.
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1 Inngangur
Ferðaþjónusta hefur um nokkurt skeið verið ört vaxandi atvinnugrein á heimsvísu, og í dag
er hún stór hluti af lífi hvers og eins og þá sérstaklega í hinum vestræna heimi (Britton,
1991). Hinn hefðbundni einstaklingur finnur ítrekað þörfina til þess að brjóta upp
hversdagsleikann í nýju, framandi og spennandi umhverfi. Með síauknum vinsældum hefur
ferðaþjónustan getið af sér marga undirflokka, þar sem hver og einn flokkur beinir athygli
sinni að ákveðnum markhópi og þörfum hans.
Aðgengileg ferðaþjónusta er tiltölulega nýlegur undirflokkur ferðaþjónustunnar, en hún felur
í sér að aðstoða og hvetja fólk með sérþarfir á borð við hreyfihamlaða til þess að ferðast
(Lucilla, Nocco, Petrillo & Samantha, 2004). Hindranir fyrir hreyfihamlaða eru á hverju strái
og þá sérstaklega á náttúrusvæðum, en með aukinni uppbyggingu svæða og fjölbreyttum
hjálpartækjum, fær þessi hópur ferðamanna möguleika á að komast á fleiri svæði og víkka
þar með sjóndeildarhring sinn. En hversu langt er hægt að ganga í aðgengismálum án þess
að skerða upplifun fólks á slíkum svæðum?
Ísland er frægt fyrir sína harðgerðu náttúru, og fólk flýgur til landsins frá öllum heimshornum
til þess eins að berja hana augum. Ef svæði verður fyrir of mikilli uppbyggingu, gæti það
misst virði sitt sem náttúruperla og þar með virði sitt sem ferðamannastaður. Víða hefur
aðgengi á friðlýstum svæðum verið bætt undanfarin ár vegna fjölgunar ferðamanna til að
fyrirbyggja átroðning svæða. Slík uppbygging vekur upp ýmsar spurningar, til að mynda
hvort þær hafi verið hreyfihömluðum í hag, en einnig hversu langt eigi að ganga í
uppbyggingu fyrir hreyfihamlaða á friðlýstum náttúrusvæðum.
Markmið þessarar rannsóknar er að auka skilning á þessum efnum. Leitað er svara við
eftirfarandi spurningum:
•
•

Hvernig er hjólastólaaðgengi háttað við Gullfoss og á Þingvöllum?
Hvaða hindranir standa í vegi fyrir uppbyggingu á aðgengi hreyfihamlaðra á
friðlýstum náttúrusvæðum?

Til þess að svara þessari spurningu var framkvæmd tilviksrannsókn á tveimur friðlýstum
náttúrusvæðum, þ.e. við Gullfoss og á Þingvöllum, þar sem hjólastólaaðgengi var sérstaklega
tekið til skoðunar.
Ritgerðinni er skipt upp í 6 kafla og 23 undirkafla. Á eftir inngangi verður farið í að útskýra
náttúrusvæði og ferðamennsku innan þeirra. Næst á eftir því eru skoðuð og útskýrð fræðileg
hugtök á borð við aðgengilega ferðaþjónustu, einnig eru nokkrir þættir hreyfihömlunar
útskýrðir. Þar á eftir er lagaumhverfið útlistað, og í lok fræðilega kaflans er stiklað á stóru
um aðrar rannsóknir tengdar efninu. Þriðji kafli byrjar á því að gera grein fyrir
rannsóknarsniðinu og vali á rannsóknarsvæðunum. Þarnæst er útskýrt hvernig gagnaöflun
fór fram, og svo er lýsing á því hvernig greining gagna fór fram.
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Í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram, og er kaflanum skipt í þrjá hluta. Fyrsti hlutinn
fjallar um samspil aðgengis og verndun náttúrunnar og seinni tveir fjalla hvor um sig um sitt
tilvik. Sá fyrri fjallar um niðurstöður rannsakenda á hjólastólaaðgengi við Þingvelli og sá
seinni um aðgengi við Gullfoss. Í þeim kafla er svæðunum lýst ítarlega og er ferðasögu
rannsakenda og gögnum úr viðtölum tvinnað saman til þess að komast að niðurstöðu um,
hversu fullnægjandi hjólastólaaðgengi er á svæðunum.
Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknar túlkaðar og rannsóknarspurningunum tveimur
svarað. Niðurstöður leiddu í ljós að umhverfisþættir hefðu mest áhrif á uppbyggingu
aðgengis svæðanna. Í heildina litið er hjólastólaaðgengi sæmilegt á báðum svæðum, en
hinsvegar er hinn hreyfihamlaði einstaklingur bundinn takmörkunum vegna hjólastólsins, og
hann kemst ekki um allt svæðið.
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2 Fræðilegur hluti
Ferðaþjónusta hefur verið stunduð frá örófi alda, en þrátt fyrir það hafa enn þá ekki allir
nægilegt aðgengi að henni. Hindranir geta verið með ýmsu móti, og oft er erfitt að takast á
við og yfirstíga þær. Í þessum kafla verður greint frá aðgengismálum hreyfihamlaðra og
hvers konar áhrif uppbyggingar innviða geta haft á friðlýst svæði. Greint verður frá
læknisfræðilegu sjónarhorni hreyfihömlunar og nokkrum birtingarmyndum hennar. Lög og
réttindi fólks með hreyfihömlun verða kynnt ásamt náttúruverndarlögum, sem eiga það til
að stangast á við réttindi fólks með hreyfihömlun. Náttúru- og vetrarferðamennska verða
stuttlega kynnt, og endar kaflinn á að gerð er grein fyrir fyrri rannsóknum sem koma efninu
við.

2.1 Náttúrusvæði og ferðamennska
Náttúruferðamennska (e. nature-based tourism) vísar til ferðamennsku sem á sér stað á
náttúrulegum svæðum, þar sem náttúran er bæði vettvangur og aðdráttararfl. Hugtakið nær
yfir ýmsa þætti náttúrunnar ásamt tengslum hennar við náttúrusinnaða ferðamenn. Þessi
tiltekna tegund ferðamennsku hefur lítil umhverfisáhrif og styður við efnahagslega og
félagslega þætti þjóðarinnar (Valentine, 1992). Náttúruferðamennska er mjög vítt, óljóst og
breitt hugtak og geymir marga undirflokka líkt og ævintýraferðamennsku, ferðamennsku í
náttúrulegu umhverfi, ferðamennsku byggða á almennri náttúru- og dýralífsskoðun og
vistvænni ferðamennsku (Newsome, Moore og Dolwig, 2002). Aðgengi á náttúrusvæðum
hefur lengi verið takmarkað af náttúrufarslegum hindrunum og hefur þar með takmarkað
fjölda ferðamanna um svæðið, og þá sérstaklega á friðlýstum svæðum. Samkvæmt
alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum eru friðlýst svæði skilgreind sem „land eða hafsvæði
sérstaklega ætlað til verndar og viðhalds líffræðilegri fjölbreytni og náttúruauðlindum ásamt
menningu sem því tengist og er stýrt með löggjöf eða á annan haldbæran máta“ (871/130).
Slík svæði hafa gefið ferðamönnum færi á að upplifa einangrun, einfaldleika og takast á við
bæði líkamlegar og andlegar áskoranir. Takmarkað aðgengi er stór partur af merkingu villtrar
náttúru, en með tímanum hafa slík svæði orðið sífellt aðgengilegri vegna kröfu um
uppbyggingu hennar (Cságoly, Sæþórsdóttir & Ólafsdóttir, 2017).
Nýlega hafa mörg lönd upplifað skyndilegan og öran vöxt í náttúruferðamennsku, en hann
gerir það að verkum, að náttúrusvæði á borð við friðlýst svæði hafa orðið fyrir mikilli aðsókn
ferðamanna. Með fjölgun ferðamanna á náttúrusvæðum myndast sjálfkrafa aukin krafa um
frekari uppbyggingu í þeim tilgangi að sporna við skemmdum á svæðinu og um leið að
auðvelda aðgengi fyrir þá sem fara þar um. Hinsvegar geta slíkar aðgerðir valdið skerðingu
á náttúrulegu umhverfi svæðanna, upplifun ferðamanna og á endanum breytt upprunalegri
gerð ferðamennsku svæðisins. Margir fræðimenn telja að ferðamennska sé á meðal helstu
ógna friðlýstra svæða um allan heim, þar sem ferðamennska getur haft skaðleg áhrif á alla
helstu þætti vistkerfisins. Enn fremur telja fræðimenn að uppbygging svæða, sem þó er oft
talin nauðsynleg, geti þar með orðið til þess að svæði tapi upprunalegu aðdráttarafli sínu og
þar af leiðandi eigin verðmæti (Tverijonaite, Rannveig Ólafsdóttir & Thorsteinsson, 2018).
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Þegar kemur að náttúruferðamannastöðum og hreyfihömluðum er ekki ósennilegt, að
aðgengi á slíkum svæðum sé ófullnægjandi, þó svo að það sé ekki með ráðnum hug. Erfitt
getur reynst að gera ráðstafanir fyrir aðgengi hreyfihamlaðra vegna mismunandi
umhverfisþátta náttúrusvæða, og því er oft erfitt að tengja það tvennt saman (Aho, 2000).
Árstíðir geta einnig haft mikil áhrif á aðgengi, en miklir erfiðleikar fylgja oft ferðamennsku
yfir vetrartímann. Vetrarferðamennska (e. winter tourism) hefur verið tengd við
náttúruferðamennsku (Hall, Müller og Saarinen, 2008), en hún hefur í för með sér mikið af
hamlandi þáttum eins og t.d. truflanir á samgöngum vegna veðurfars (Butler, 2001). Einnig
er meiri þörf á sérstakri þjónustu á borð við snjómokstur, snjóhreinsun og hálkueyðingu, til
þess að halda aðgengi svæða í lagi og slysum í lágmarki (Vegagerðin, á.á.).

2.2 Aðgengileg ferðaþjónusta
Hjólastólar eru eitt af mest notuðu hjálpartækjum heims fyrir þá sem eiga við hreyfihömlun
að stríða. Áætlað er að um 1% af mannkyninu notist við hjólastóla eða yfir 65 milljónir
manns (World Health Organization, 2011). Hjólastólar sem eru vel hannaðir og passlegir
bæta ekki einungis hreyfanleika einstaklingsins heldur opnar einnig dyr að menntun, vinnu
og félagslífi (Borg & Khasanbis, 2008).
Aðgengileg ferðaþjónusta (e. accessible tourism) er nýlegt hugtak innan ferðaþjónustunnar.
Hún snýst um ferðaþjónustu sem felur í sér að hvetja fólk með sérþarfir, á borð við fötlun
og hreyfihömlun, til þess að ferðast (Buhalis & Darcy, 2011). Hugtakið merkir, að fólk með
sérþarfir ætti að hafa möguleika á því að ferðast og njóta frelsis rétt eins og ófatlaðir
einstaklingar og þá án þeirra hindrana, sem það mætir í daglegu lífi. Aðgengileg
ferðaþjónusta snýst um að bæta aðgengi innan svæða sem tilheyra ferðaþjónustunni eins og
á gistiaðstöðum, veitingastöðum, samgöngum, náttúrusvæðum og einnig í
tómstundastarfsemi. Hún snýst um samhæfingu þessara þátta í þeim tilgangi að geta gefið
öllum fullnægjandi þjónustu, burtséð frá heilsufarslegu ástandi hvers og eins (Lucilla o.fl.,
2004). Þessi þróun ferðaþjónustu er nauðsynleg, þar sem hlutfall fatlaðra hefur aldrei verið
jafn hátt og nú, en talið er að í dag glími um 10-25% mannkynsins við einhverja tegund
hennar. Ástæðan fyrir þessari aukningu má tengja við hækkandi meðalaldur mannkyns, en
öldrun getur falið í sér hreyfihömlun. Fatlaðir og aldraðir eru þó ekki þeir einu sem teljast
þurfa aðgengilega ferðaþjónustu. Fólk getur þurft á bættu aðgengi að halda af fjölmörgum
ástæðum. Til dæmis þurfa foreldrar sem hafa börn sín í kerru álíka mikla þörf á góðu aðgengi
og sá sem er í hjólastól (Darcy & Dickson, 2009). Hugtakið aðgengileg ferðaþjónusta er ekki
til í íslenskri löggjöf, og stjórnvöld hafa hingað til ekki skilgreint hvað það er sem felst í
aðgengilegri ferðaþjónustu (Ferðamálastofa, 2014). Ferðamálstofa hefur samið sína eigin
skilgreiningu, og samkvæmt henni er aðgengileg ferðaþjónusta skilgreind á þann hátt, að
þeir sem eru að einhverju leyti ófærir um að komast um hjálparlaust til langs eða skamms
tíma, geti notið án hindrana aðgangs að þjónustu, afþreyingu og viðburðum og ýmislegs
fleira á ferðalögum sínum (2014).

2.3 Lagalegt umhverfi
Undanfarin ár hefur verið lögð mikil áhersla á það hér á landi, að fatlaðir geti notið sömu
réttinda og allir aðrir í samfélaginu. Veitt hafa verið sérstök réttindi sem eiga að tryggja að
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sérþörfum þeirra verði mætt, og má finna þau í lögum um málefni fatlaðra (59/1992).
Velferðarráðuneytið setur lögin og sér velferðarráðherra um helstu málefni fatlaðra.
Velferðarráðherra vinnur að opinberri stefnumótun í ákveðnum málaflokkum fatlaðra í
samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga og hefur hann samráð við heildarsamtök
fatlaðs fólks og aðildarfélög þeirra. Lögin taka mið af alþjóðlegum skuldbindingum íslenskra
stjórnvalda um réttindi fatlaðra og þá einkum þeim, sem eru tilgreind í samningi Sameinuðu
þjóðanna. Þar segir í 30. gr. samningsins að „Aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir, í
því skyni að gera fötluðu fólki kleift að taka til jafns við aðra þátt í tómstunda-, frístundaog íþróttastarfi“. Enn fremur stendur „Að tryggja fötluðu fólki aðgang að stöðum þar sem
íþrótta- og tómstundastarf fer fram og að ferðamannastöðum“ (Stjórnarráð Íslands, á.á.).
Með þennan samning að leiðarljósi ásamt lögum um réttindi fatlaðs fólks þarf að finna flöt
á því, hversu langt eigi að ganga í innviðauppbygginu á ferðamannastöðum með tilliti til
laga um náttúruvernd á friðlýstum svæðum.
Í markmiðum um lög um náttúruvernd er fjallað um ferðir fólks um náttúru Íslands.
Markmiðunum er skipt í þrjá mismunandi liði:
Lögin eiga að stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig að hvorki
spillist líf eða land, loft eða lögur.
Auðvelda verður umgengni og kynni almennings af náttúru landsins og
menningarminjum sem henni tengjast og efla þekkingu og fræðslu um
náttúruna.
Tryggja þarf rétt almennings til að fara um landið og njóta náttúrunnar og
stuðla þannig að almennri útivist í sátt við náttúruna, landsmönnum til
heilsubótar og velsældar (Lög um náttúruvernd, 60/2013).
Þar með er ljóst að fatlaðir eigi að hafa sömu réttindi og allir aðrir í samfélaginu, en erfitt
gæti verið að samræma þau við lög um náttúruvernd. Markmið laga um náttúruvernd miða
að því að auðvelda aðgengi, en á sama tíma að spilla ekki landi, sem gerir það að verkum
að of mikil uppbygging er óæskileg en á sama tíma nauðsynleg fyrir fatlað fólk. Skipulag
og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk er á ábyrgð sveitarfélaga. Þau bera ábyrgð á
gæðum þjónustunnar og kostnað við hana, nema að annað sé tekið fram í öðrum lögum
(Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 38/2018).
“Ferðaþjónusta fyrir alla” er samstarfsverkefni sem komið var á laggirnar eftir ráðstefnu
sem var haldin af samgönguráðuneytinu. Ásamt samgönguráðuneytinu voru aðilar að
verkefninu Ferðamálastofa, Öryrkjabandalag Íslands, ferðaþjónusta bænda, Samtök
ferðaþjónustunnar og Ferðamálasamtök Íslands. Tilgangurinn var að bæta aðgengi
ferðafólks að áninga- og útivistarstöðum sérstaklega með hreyfihamlaða í huga. Aðgengi
að þessum stöðum er oft á tíðum erfitt fyrir m.a. þennan hóp fólks. Fyrsta skref var að
flokka hreyfihömlun eftir eðli hennar og búa svo til ásættanleg viðmið varðandi aðgengi að
áningarstöðum utandyra (Ferðamálastofa, 2014).

2.4 Hreyfihömlun
Í sumum tilfellum skortir oft svokallað boljafnvægi hjá einstaklingum með hreyfihömlun.
Boljafnvægi er skilgreint sem hæfni til þess að stýra hreyfingu mjaðma- og axlagrindar. Hjá
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þeim sem skortir slíkt jafnvægi eru allar hreyfingar framkvæmdar út frá óstöðugum grunni,
en það gerir hreyfingar þeirra skertar, ómarkvissar og orkufrekar (Guðný Jónsdóttir, 2008).
Samkvæmt reglugerðum um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna
bifreiða eru til ákveðnar reglugerðir sem segja til um í hvaða tilfellum einstaklingur flokkist
sem hreyfihamlaður:
Með líkamlegri hreyfihömlun er átt við sjúkdóm eða fötlun sem skerðir
verulega færni til að komast ferða sinna þannig að göngugeta er að jafnaði
minni en 400 metrar á jafnsléttu. Þar er fyrst og fremst um að ræða: lömun eða
skertan hreyfanleika í ganglimum af völdum sjúkdóms eða fötlunar, mæði
vegna hjarta- eða lungasjúkdóma eða annað sambærilegt (Reglugerð um styrki
og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða nr. 170/2009).
Í gegnum árin hafa verið gerðar rannsóknir á hreyfanleika (e. mobility) á ýmsa vegu og þar
á meðal hvernig hann getur haft áhrif á ferðamennsku. Hreyfanleiki snýst ekki einungis um
getu til þess að hreyfa sig heldur einnig umgjörðina sem gerir hreyfingu mögulega.
Umgjörðin getur t.d. verið í formi samgangna. Hreyfihamlaður einstaklingur hefur mjög
takmarkað færi á því að nýta sér samgöngur og hefur þar með minni hreyfanleika en aðrir á
þeim ákveðna máta (Löfgren, 2008). Hreyfanleiki snýst einnig um hreyfigetu eins og getuna
til þess að ganga. Rannsakendur tala um að sú geta ætti ekki að vera álitin sjálfsögð og
hugsunarlaus athöfn, heldur geta sem er framkvæmd í gegnum samhæft flæði hreyfingar.
Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á, að getan til að ganga er partur af félagslegri hegðun og
venju. Það hafa ekki allir stjórn á eigin hreyfanleika vegna margra mismunandi þátta líkt og
vegna kyns, félagslegrar stéttar, kynþáttar, þjóðernis, kynhneigðar, aldurs, fötlunar og fleira
(Massey, 1994). Þegar einstaklingur hefur ekki stjórn á eigin hreyfanleika og rými, hefur sá
hinn sami þar af leiðandi minni stjórn á upplifun sinni í umhverfinu (Harvey, 1990).
Hreyfihömlun hefur þar með áhrif á hreyfanleika hvers og eins, en er þó ekki eina hugtakið
sem skilgreinir þær hömlur. Hreyfihömlun getur einnig stafað af ýmsum þáttum svo sem
fötlun, öldrun, vegna slysa og sjúkdóma. Skoðum nánar hvað í þessu felst.
2.4.1 Fötlun
Fötlun (e. disability) er vítt hugtak sem inniheldur margar mismunandi og misalvarlegar
gerðir fötlunar. Það þýðir að hreyfanleiki hvers og eins er takmarkaður og bundinn við þá
gerð fötlunar sem einstaklingurinn er með (Darcy, Cameron & Pegg, 2010). Það getur verið
flókið að skilgreina tegund fötlunar. Samkvæmt flokkun Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar
(World Health Organization) sem gengur undir skammstöfuninni ICIDH, eru einstaklingar
flokkaðir eftir skerðingu (e. impairment), örorku/fötlun eða hömlun (e. handicap). Skerðing
segir til um líkamlegar eða andlegar skerðingar, sem geta bæði verið skammvinn veikindi
eða náð til langs tíma. Örorka eða fötlun er í rauninni áhrif skerðingarinnar og skýrir tap
einstaklings á líkamlegri eða andlegri getu út frá henni. Hömlunvarpar svo ljósi á
erfiðleikana sem þeir upplifa í samfélaginu vegna heilsufarslegs ástands þeirra (World
Health Organization, 1980). Með tímanum kom í ljós að það fylgdu talsverðar takmarkanir
þessu kerfi, svo það var endurgert árið 1999 og nefnt ICIDH-2 (World Health Organization,
1999). ICIDH-2 varð síðan grunnurinn að kerfinu sem notað er í dag, en það ber nafnið ICF.
ICF notar ekki sömu greiningu og forverar sínir, heldur byggir á hugmyndafræði sem lýsir
sér á þann hátt, að fötlun er ekki skilgreind út frá einstaklingnum sjálfum eða hvort hann sé
skertur, öryrki eða með hömlun. Í staðinn byggir hugmyndafræðin á sameinuðum
sjónarhornum út frá bæði heilsufarslegum og umhverfisaðstæðum einstaklings (World
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Health Organization, 2001). Þar með skilgreinist fötlun einstaklings sem ákveðið
heilsuástand í óæskilegum lífskjörum eða umhverfi (Burnett & Baker, 2001). Ferðamálstofa
gaf út skýrslu sem segir samkvæmt samningi við Sameinuðu þjóðirnar, að skilgreining á
fötlun sé eftirfarandi: „Til fatlaðs fólks teljast m.a. þeir sem eru með langvarandi líkamlega,
andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar
hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við
aðra” (Ferðamálastofa, 2014). Hægt er að segja að þessi skilgreining sé ekki mjög lýsandi,
en það er þó mikilvægt að hafa í huga að hugtakið fötlun er margþætt. Ástæður fötlunar og
hreyfihömlunar eru álíka margþættar og hugtökin sjálf og geta meðal annars verið tilkomnar
vegna öldrunar, slysa og sjúkdóma.

2.4.2 Öldrun
Öldrun er óumflýjanlegt, margslungið og flókið ferli sem stafar af hrörnun líffærakerfa og
líffæravefja. Ferlið hefur mismunandi áhrif á hvern og einn, og fer það alfarið eftir genum
og áhrifaþáttum á borð við mataræði, hreyfingu, snertingu við mengun, geislun o.fl., hversu
hratt hrörnunin á sér stað. Öldrunarferlið hefur í för með sér að líkaminn verður veikbyggður,
vöðvar rýrna, og geta viðkomandi til þess að framkvæma hefðbundnar athafnir verður ekki
sú sama og áður (Nigam, Knight, Bhattacharya & Bayer, 2012). Önnur einkenni geta verið
þau að sjón versnar, heyrn skerðist og upp koma hreyfihamlandi sjúkdómar á borð við gigt
(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2012). Hér er um að ræða ákveðna gerð af
hreyfihömlun, þar sem viðkomandi getur ekki framkvæmt hefðbundnar athafnir og verður
fyrir hindrunum vegna öldrunar (Nigam o.fl., 2012).
2.4.3 Slys og sjúkdómar
Afleiðingar slysa er annar þáttur sem geta haft í för með sér skerðingu á hreyfigetu, en slys
geta bæði orsakað skammtíma eða langtíma hreyfihömlun (Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið, 2012). Langtíma hreyfihömlun getur þ.á.m. orsakast vegna mænuskaða
út frá ýmsum slysum, en bílslys og föll eru algengustu orsakirnar (Vernon, 2003).
Afleiðingar mænuskaða eru þó misjafnar og fara alfarið eftir því hvar og hvernig mænan
skaðast (Martin & Hicks, 2005). Hreyfihömlun þarf þó ekki einungis að vera tilkomin vegna
slysa, en sumir þurfa að kljást við þetta ástand vegna sjúkdóma, og enn aðrir lifa við
hreyfihömlun frá fæðingu. Hömlunin getur varað allt frá einum degi upp í alla ævi (Yau,
McKercher og Packer, 2004).

2.5 Fyrri rannsóknir
Síðastliðin ár hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á aðgengi að friðlýstum svæðum, aðgengi
fyrir fólk með hreyfihömlun og aðgengilegri ferðaþjónustu. Nýlega var framkvæmd
rannsókn á aðgengi að friðlýstum svæðum og hegðunarmynstri ferðamanna, þar sem
markmiðið var að sjá hvernig uppbygging svæðisins hefði áhrif á upplifun ferðamanna og
hegðun þeirra. Rannsóknin fór fram á fimm mismunandi svæðum og þar á meðal
Þingvöllum. Auk Þingvalla voru Kverkfjöll, Vesturdalur, Ásbyrgi og Dettifoss rannsökuð.
Rannsakendur virtust hafa áhyggjur af því, að of mikil uppbygging myndi hafa áhrif á
aðdráttarafl svæðanna, og að það gæti umbreytt upprunalegum tilgangi þeirra sem
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ferðamannastaðir. Til þess að afla gagna var gerð könnun á hverju svæði fyrir sig, og fór
gagnaöflun fram á tveimur dögum. Hinsvegar stóð könnunin við Kverkfjöll yfir í sjö daga
vegna takmarkaðrar umferðar ferðamanna. Ferðamenn voru beðnir um að svara könnuninni
áður en þeir færu af svæðinu. Úrtakið var valið á þann hátt, að þegar einn ferðamaður hafði
lokið við að svara könnuninni, rétti hann næsta ferðamanni könnunina og svo koll af kolli,
uns allir sem á svæðinu voru þá stundina höfðu lokið við að svara. Í heildina svöruðu 1322
manns könnuninni, og þar af voru flestir staddir á Þingvöllum (Tverijonaite o.fl2018
Framkvæmd var önnur rannsókn út frá aðeins öðruvísi sjónarhorni en sú fyrrnefnda, en hún
fjallaði um aðgengi hreyfihamlaðra ferðamanna á Gullna hringnum. Tekin voru fyrir fimm
mismunandi svæði, þar á meðal Gullfoss og Þingvellir. Til þess að afla gagna framkvæmdi
rannsakandi úttekt á vettvangi ásamt því að taka viðtöl við tvo aðila sem tengdust
rannsóknarefninu. Í þeirri rannsókn virtust Þingvellir koma heldur illa út ólíkt niðurstöðum
um Gullfoss. Gott er að hafa til hliðsjónar að þessi rannsókn átti sér stað fyrir nokkrum árum,
svo mögulegt er að aðgengi hefur staðið í stað, verið bætt eða versnað (Svala Stefánsdóttir,
2012).
Aðgengileg ferðaþjónusta hefur verið skoðuð í ýmsu samhengi, og ef við lítum út fyrir
landsteinana, hefur aðgengileg ferðaþjónusta víða verið skoðuð út frá nálgun sem kallast
„Whole-of-life“. Einblínt er á að hreyfihömlun getur verið fjölbreytt, óvænt og misalvarleg,
en hún ætti ekki að hafa áhrif á þátttöku einstaklingsins í samfélaginu og þ.á.m. í
ferðaþjónustu. Lýst er mögulegri þróunaraðferð aðgengilegrar ferðaþjónustu, þar sem
bakgrunnur svæða er skoðaður, og möguleikar þeirra á að geta boðið upp á slíka
ferðaþjónustu athugaðir. Þróunaraðferðin skiptist niður í fjögur skref, og út frá því hafa verið
sett í gang fjögur verkefni í Ástralíu til þess að prófa hana, og eru þau enn í vinnslu (Darcy
& Dickson, 2009).
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3 Gögn og aðferðir
Þessi rannsókn er eigindleg tilviksrannsókn sem byggir á gögnum sem aflað var með bæði
viðtölum og vettvangsathugun. Í framhaldinu verður farið yfir megin einkenni þessara
aðferða og gerð grein fyrir því rannsóknarsniði, sem notað var við þessa rannsókn. Einnig
verður greint frá því hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig unnið var með þau gögn til þess
að svara þeim rannsóknarspurningum, sem voru settar fram.

3.1 Rannsóknarsnið
Það rannsóknarsnið sem var notað til þess að afla gagna kallast tilviksrannsókn (e. case
study). Það virkar á þann hátt, að ítarleg rannsókn er gerð á tilviki eða afmörkuðu kerfi, þar
sem eitt eða fleiri afmörkuð viðfangsefni eru tekin fyrir og rannsökuð ítarlega (Punch, 2014).
Tilviksrannsóknir geta fjallað meðal annars um ákveðið samfélag, svæði, atburði eða
fyrirtæki (Bryman, 2012). Rannsökuð verða tvö tilvik, en þau eru hjólastólaaðgengi við
annars vegar Gullfoss og hins vegar í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Gögnin sem notuð eru til
að svara rannsóknarspurningu geta verið fjölbreytt í tilviksrannsóknum, en í þessu tilfelli
voru notuð viðtalsgögn og vettvangsathuganir, þar með talinn gátlisti og þátttökuathugun.
Rannsóknin er byggð á eigindlegum rannsóknum og rannsóknum á vettvangi. Einkenni
eigindlegar rannsóknar eru, að niðurstöður byggja ekki á tölfræðilegum gögnum eða
mælingum. Í stað tölfræðilegra gagna er frekar reynt að öðlast skilning á eðli og samhengi á
ákveðnu fyrirbrigði eða aðstæðum í samfélaginu (Punch, 2014). Vettvangsrannsóknin
byggist á mati og greiningu okkar á hjólastólaaðgengi við Gullfoss og á Þingvöllum.

3.2 Val á rannsóknarsvæðum
Í upphafi rannsóknar voru valin tvö friðlýst svæði á Suðurlandi, þ.e. Gullfoss og Þingvellir
(mynd 1). Staðirnir eiga það sameiginlegt að vera fjölsóttir ferðamannastaðir. Ætlunin var
að kanna aðgengi og aðstöðu fyrir fólk með hreyfihömlun á báðum þessum svæðum. Við
ákváðum að best væri að notast við vettvangsrannsókn í þeim tilgangi að fá traustari
upplýsingar og betri tilfinningu fyrir efninu. Vettvangsrannsóknin fór þannig fram, að
rannsakendur mátu aðgengi og aðstöðu út frá eigin skoðunum og gátlista, samhliða eigin
upplifun. Til þess að fá frekari innsýn í viðfangsefnið, tók önnur okkar að sér að sitja í
hjólastól, á meðan hin sá um að ýta stólnum að Gullfossi og á Þingvöllum. Þessi aðferð var
notuð í þeim tilgangi að fá raunhæfar niðurstöður um hversu fullnægjandi aðgengi og aðstaða
væri fyrir fólk með hreyfihömlun. Aðgengi var metið á göngustígum, bílastæðum,
útsýnispöllum og í göngustígum, og skoðað var hvaða leiðir væru færar hefðbundnum
hjólastólum. Aðstaðan var svo metin út frá aðgengi hjólastóla í þjónustumiðstöðvum,
gestastofu, salernisaðstöðu og merkingum bílastæða. Vettvangsrannsóknir við Gullfoss og á
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Mynd 1: Ísland, yfirlitsmynd. Sjá má staðsetningu rannsóknarsvæðanna.

Þingvöllum fóru báðar fram þann 5. mars 2019 og tók hvor úttekt fyrir sig um 2
klukkustundir.

3.3 Gagnaöflun
Eigindlegi hluti rannsóknarinnar var byggður á þremur viðtölum sem tekin voru 4.-8. mars
2019. Viðmælendur voru valdir út frá fyrirframgefnum forsendum. Forsendurnar voru valdar
út frá bakgrunni þeirra, en þau eru öll í starfi sem tengist rannsóknarefninu á einhvern hátt.
Fyrsta viðtalið var tekið við Jónu Kolbrúnu Sigurjónsdóttur, en hún er verkefnastjóri Silfru
á Þingvöllum. Jóna Kolbrún er mjög vel að sér í öllum málum sem tengjast þjóðgarðinum.
Næsti viðmælandi var Valdimar Kristjánsson, yfirlandvörður á Gullfossi og Geysi en hann
þekkir mjög vel svæðið, aðgengið og hvernig öllu er háttað á þessum svæðum. Að lokum
tókum við viðtal við Jón Gunnar Benjamínsson, en hann er eigandi og stofnandi
ferðaþjónustufyrirtækisins Iceland Unlimited. Fyrirtækið sérhæfir sig meðal annars í
ferðaþjónustu fyrir fatlaða. Jón hefur mikla reynslu af aðgengismálum og hefur margoft farið
með sína viðskiptavini á þau svæði sem hér eru könnuð. Jón gat veitt okkur innsýn inn í það
hvernig er að vera ferðamaður með hreyfihömlun, þar sem hann þekkir það af eigin raun.
Viðtölin voru öll hálfstöðluð sem þýðir, að rannsakendur hafa ekki myndað fyrirfram
ákveðnar spurningar, heldur styðja sig við viðtalsramma til að koma í veg fyrir að lenda í
þroti með spurningar. Þessi leið gefur viðmælanda rými til þess að koma eigin skoðunum á
framfæri og rannsakendum færi á að spyrja spurninga, sem vakna í miðju viðtali. Þar með
gefur þessi aðferð möguleika á að öðlast frekari skilning á upplifun annarra og að skoða
viðfangsefnið með opnari huga (Punch, 2014). Ekki þótti okkur æskilegt að ákveða fyrirfram
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fastmótaðar spurningar, þar sem markmiðið með viðtölunum var að draga fram upplifun
viðmælanda á hans eigin forsendum.
Fyrir rannsóknina voru útbúnir viðtalsrammar fyrir viðtölin, en þeir fólu í sér þau atriði sem
við vildum ná fram og fá svör við. Gerðir voru tveir mismunandi viðtalsrammar og fékk
þriðji viðmælandi öðruvísi viðtalsramma. Ástæðan fyrir því var sú, að bakgrunnur hans var
ólíkur hinum tveimur, og við vildum fá annars konar upplýsingar frá honum. Viðtalsramma
viðtalanna er að finna í viðauka A.
Áður en viðtölin áttu sér stað, fóru samskipti milli rannsakenda og viðmælenda fram
símleiðis og í tölvupósti. Viðmælendur fengu færi á að velja hvar viðtölin myndu fara fram,
og voru viðtöl við Jónu og Jón Gunnar tekin á skrifstofum viðkomandi, en viðtal við
Valdimar fór fram á hóteli við Geysi. Viðtölin voru tekin í byrjun mars 2019 og voru á milli
20 og 30 mínútur að lengd. Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda.
Vettvangsathugunin á Þingvöllum og við Gullfoss fór fram 5. mars eins og áður sagði. Fyrsta
úttektin var framkvæmd á Þingvöllum, en til þess að fá betri upplifun af aðgengi fyrir
hjólastóla ákváðum við að fara óhefðbundna leið, sem liggur á gráu svæði siðferðislegra
marka. Þegar kemur að gagnaöflun félagsrannsókna eru nokkrar siðferðislegar áskoranir,
sem geta orðið í vegi rannsakenda (Punch, 2014). Þær áskoranir sem við horfðust í augu við
var á sviði blekkingar, en þegar önnur okkar þóttist vera hreyfihömluð í hjólastól, verður að
segjast eins og er, að með því villtum við á okkur heimildir við framkvæmd rannsóknarinnar.
Til þess að framfylgja rannsókn sem fer inná svæði siðferðislegra marka þurfa rannsakendur
að hafa varann á til þess að særa ekki blygðunarkennd annarra (Punch, 2014). Þar með tókum
við hlutverk okkar alvarlega og lifðum okkur inn í hlutverk einstaklings með hreyfihömlun
og aðstoðarmanns hans.
Úttektin fór fram á skipulagðan hátt þar sem tekin voru út helstu svæðin á Þingvöllum og
við Gullfoss, skoðuð var aðstaða og aðgengi og sérhannaðir gátlistar fylltir út. Gátlistinn fól
í sér að meta bílastæði, þjónustumiðstöðvar, gestastofu, salerni og aðgengið úti á svæðunum.
Til þess að styðja frekar við niðurstöður voru teknar myndir af svæði þegar við átti. Við
Gullfoss gerðum við sér úttekt á svæðinu. Annars vegar efra svæði og hins vegar neðra svæði
og gátlistar fylltir út. Hafa skal í huga að ekki var hægt að dæma hvert svæði út frá sömu
forsendum, þar sem um var að ræða mismunandi kringumstæður og umhverfi. Að lokum tók
svo við greining á þeim gögnum sem var aflað.

3.4 Gagnagreining
Í lok viðtala var hvert og eitt viðtal afritað samstundis til þess að hægt væri að fá betri
tilfinningu fyrir innihaldi þeirra. Með þeim hætti var auðveldara að lykla viðtalið, en það er
aðferð sem hjálpar til við að draga fram þá þætti, sem skipta máli við að komast að
niðurstöðum (Punch, 2014). Við afritun viðtala voru skrifaðar athugasemdir í skjalið á borð
við hugmyndir að áhersluatriðum og einnig vangaveltur yfir hvaða merkingu mætti lesa úr
orðum viðmælanda. Að afritun lokinni voru viðtölin lesin yfir, og fundin voru mikilvæg
atriði og merkt með áherslupenna til að auðvelda framhaldið. Þá var komið að því að lykla
viðtölin, en þá eru dregin fram þemu og efnisflokkar. Á meðan á lyklun stóð voru myndaðir
fjórir mismunandi flokkar, sem lýsa megininnihaldi viðtalanna, en þeir voru eftirfarandi:
upplifun á aðgengi, aðgengi svæðanna, hindranir aðgengis og ímynd svæðisins. Að þessu
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loknu var komin fram mynd af megináherslum rannsóknarinnar. Þegar þessu var lokið var
hafist handa við að skrifa um niðurstöður rannsóknarinnar, sem byggjast á viðtölunum og
vettvangsathuguninni. Í lok hennar fórum við yfir gátlistana og drógum saman heildarmynd
af hverjum stað. Að því loknu settum við niðurstöður fram í formi ferðasögu og notuðum
bæði tilvitnanir úr viðtölum og gátlista til rökstuðnings.
Niðurstöður rannsóknarinnar verða settar fram í formi ferðasögu sem byggist á upplifun
rannsakenda, þar sem annar þeirra setti sig í spor einstaklings með hreyfihömlun og þurfti
hjólastól til að komast ferða sinna. Í því fólst að vera í hjólastól og þiggja alla aðstoð við þær
athafnir, sem fylgja hreyfihömlun. Hinn rannsakandinn var því sérlegur aðstoðarmaður.
Þetta var vettvangsathugun þar sem rannsakendur vildu finna á eigin skinni, hvernig það er
að þurfa að fara um svæðin í hjólastól. Meðfram þessu voru fylltir út fyrirfram gerðir
gátlistar. Niðurstöðurnar byggja því á greiningu viðtala, vettvangsathugun og upplifun
rannsakenda á svæðunum.
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4 Niðurstöður
Að lokinni greiningu tók við vinna við að skrá niðurstöður rannsóknarinnar. Í gegnum
rannsóknina hafa margir þættir stangast á hvað varðar aðgengismál og náttúrusvæði. Þegar
allt kom til alls var það siðferðislegt mat rannsakenda, sem endurspeglaði niðurstöður þeirra.
Niðurstöðunum er skipt í þrjá kafla og hafa tveir þeirra hvor um sig tvo undirkafla. Kaflarnir
innihalda niðurstöður, sem aflað var á hverju svæði fyrir sig, og gegna undirkaflarnir því
hlutverki að lýsa ferðasögu og vangaveltum höfunda.

4.1 Samspil aðgengis og mikilvægi verndunar
náttúru og þjóðgarðsins á Þingvöllum
Þingvellir eru staðsettir á Suðurlandi, þeir skarta glæsilegum náttúrulegum fyrirbærum, sem
þykja sjaldgæf um allan heim. Vegna sögulegrar og náttúrulegrar sérstöðu, voru Þingvellir
gerðir að fyrsta þjóðgarði Íslands árið 1930 til þess hægt væri að varðveita og vernda svæðið.
Á svæðinu er rekin umfangsmikil fræðslustarfsemi, en starfsmenn hennar sjá um að fræða
ferðamenn um sögu og náttúru svæðisins (forsætisráðuneytið, 2004).
Þingvellir er þjóðgarður eins og áður sagði, og má skilgreina þjóðgarð sem svæði sem er
sérstakt á einhvern hátt, eða þar sem náttúran er fágæt eða býr yfir náttúrufyrirbrigði,
óvenjulegri fegurð eða eru staðsettir á vettvangi afdrifaríkra atburða. Náttúra þjóðgarðs skal
vera friðuð og minjar hans verndaðar ef um sögustað er að ræða. Þjóðgarður á að vera opinn
almenningi til að fólk geti komið þar til að upplifa, njóta og fræðast. Gestum þjóðgarðsins
og þeim sem þjónusta ferðamenn verða að hafa það í huga að rýra ekki rétt og möguleika
komandi kynslóða til að njóta staðarins og upplifa sögu hans (Sigrún Helgadóttir, 2011).
Árið 2004 voru Þingvellir skráðir á heimsminjaskrá UNESCO sem menningarminjar
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.) Tvenns konar minjar geta komist á heimsminjaskrána:
mannvirki annars vegar og náttúrufyrirbæri hins vegar. Menningararfleifðinni tilheyra
söguleg mannvirki, byggingar og sérstakt menningarlandslag, sem inniheldur m.a. sögulega
og þjóðfræðilega eiginleika. Náttúruarfleifðinni tilheyra staðir sem hafa gildi vegna þess að
þeir sýna fram á líf á jörðinni, eða eru jarðfræðileg, líffræðileg og vistfræðileg fyrirbæri,
ásamt því að búa yfir sérstakri fegurð og hafa vísindalegt gildi (Heimsminjanefnd Íslands,
á.á).
Í viðtali okkar við Jónu Kolbrúnu kom fram, að það sé mikilvægt fyrir ímynd Þingvalla sem
þjóðgarðs að það sé gott aðgengi fyrir fólk með hreyfihömlun. Hún segir að það sé fullt af
fólki, bæði erlendum ferðamönnum og heimamönnum sem vill heimsækja Þingvelli. Hún
segir það mikilvægt, að þessi hópur komist um og segir að Þingvellir séu álitnir
þjóðargersemi.
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Þetta er fæðingarstaður þjóðar
og þarna var Alþingi stofnað. Sagan er gríðarlega mikil, og aðstandendur Þingvalla vilja laða
Íslendinga að svo það þarf a.m.k. lágmarksaðstöðu, segir Jóna Kolbrún. Hún bætir við: Fólk
þarf að komast á salerni og geta keypt sér kaffibolla o.s.frv. Það er vissulega nauðsynlegt og
almenn krafa að allir geti komist á salerni og látið fara vel um sig.
Í lögum um náttúruvernd (60/2013) er m.a. greint frá því að öllum sé heimilt að ferðast um
íslenska náttúru og njóta hennar. Það er svo á ábyrgð sveitarfélaganna að tryggja gæði
þjónustunnar.
Samkvæmt lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum heyra þeir undir Þingvallanefnd, en hún er
kosin á Alþingi. Kosnir eru 7 alþingismenn í upphafi hvers kjörtímabils og jafn margir til
vara.
Einnig segir: „Hið friðlýsta land skal vera undir vernd Alþingis og ævinleg eign íslensku
þjóðarinnar. Það má aldrei selja eða veðsetja“. Strangar reglur eru um jarðrask og
mannvirkjagerð og allt slíkt þarf að bera undir Þingvallanefnd (Lög um þjóðgarðinn á
Þingvöllum, 47/2004). Það er því óhætt að segja að allar framkvæmdir á Þingvöllum verða
að vera vel ígrundaðar með náttúruvernd í huga.
Það má því segja, að það sem hindri helst bætt aðgengi, væru ytri aðstæður eins og Jóna
Kolbrún talar um, þ.e. náttúran sjálf. Hún er ekki á því að gera hvað sem er til að bæta
aðgengi, vegna þess að fólk kemur þarna til að njóta náttúrunnar. En á sama tíma óskar hún
þess að allir komist og geti notið þess sem náttúran býður uppá. Hún spyr sig og okkur:
Viljum við raska öllu svo að fólk komist þangað?
Það er lykilspurning í stóra samhenginu, hversu langt við viljum ganga í því að auka álag á
náttúruna með uppbyggingu, með áhrif hennar á náttúru og vistkerfi í huga.
Við veltum þessu einnig fyrir okkur í samtali við Jón Gunnar Benjamínsson. Hann hefur til
að mynda hagsmuni að gæta sem eigandi og rekstraraðili ferðaþjónustufyrirtækis, sem
sérhæfir sig í ferðaþjónustu fyrir fatlaða, og hann situr sjálfur í hjólastól. Hann telur að
náttúran og peningar séu helsta fyrirstaða þess, að hægt sé að byggja upp almennilegt
aðgengi þannig að allir komist að. Hann veltir því fyrir sér, hvort hann myndi sjálfur vilja
hafa rampa og útsýnispalla út um allt.
Sumt er líka bara ágætt að njóta úr fjarlægð!
Það er áhugavert að hann skuli segja þetta í ljósi hagsmuna hans og fyrirtækisins, en það
skín í gegn hversu meðvitaðir allir viðmælendur okkar eru og hvað þeir bera mikla virðingu
fyrir náttúrunni.
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4.2 Á slóðum þjóðgarðs - ferðasaga
Veðurspáin fyrir 5. mars lofaði góðu fyrir uppsveitarferð. Það var hávetur, en spáð var sól,
frosti og stillu, og þótti þetta upplagður dagur til að gera vettvangsathugun á Þingvöllum og
við Gullfoss. Þegar litið var út um gluggann þennan morgun á Selfossi, leit þetta ekki vel út
því það hafði snjóað hressilega. Þrátt fyrir talsverðan snjó og innanbæjarhálku var haldið af
stað, fyrst með viðkomu á Hótel Selfossi, þar sem fenginn var að láni hjólastóll fyrir
verkefnið. Stóllinn var með heldur sléttum dekkjum og þar af leiðandi ekki gerður fyrir mikla
mótstöðu.
Þá var lagt af stað, og eftir því sem lengra var ekið var sífellt minni snjór. Þegar komið var
á Þingvöll, var alveg snjólaust nema til fjalla í kring, og aðstæður voru eins og vonast hafði
verið eftir. Það hjálpaði vissulega til við rannsóknina, og það var ekki laust við að það hafi
verið vor í lofti, og fyrir vikið voru aðstæður fyrir hjólastóla góðar. Rannsakendur eru
sammála um það hversu ánægjulegt það er alltaf að koma til Þingvalla. Þar er friðsælt, og
náttúran er einstök. Sjá má (á mynd 2) staðsetningu svæðanna sem fjallað verður um í
framhaldinu.

Mynd 2: Þingvellir, yfirlitsmynd. Innan rauðu ferninganna eru svæði sem fjallað er um. Heitin eru merkt í hvítum
borða fyrir ofan hverja mynd.
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4.2.1 Við Flosagjá
Við keyrðum um í leit að bílastæði fyrir fatlaða og fundum bílastæði fyrir hreyfihamlaða í
svolítilli fjarlægð frá öðrum stæðum. Það er staðsett við Flosagjá sem gjarnan er kölluð
Peningagjá (mynd 2). Við lögðum bílnum þarna ólöglega og skrifuðum skilaboð til
landvarðar og lögðum þau ofan á mælaborð bílsins. Við komum því á framfæri við værum í
rannsóknarvinnu með hjólastól í för. Sektarkenndin plagaði okkur, vegna þess að við vorum
að villa á okkur heimildir, en réttlætum það fyrir okkur vegna rannsóknarhagsmuna.
Þá var komið að því að taka út svæðið. Á sömu stundu og við ætluðum að ráðast í verkefnið
kom hópur ferðamanna til að skoða sig um. Við hinkruðum rétt á meðan hópurinn virti fyrir
sér Peningagjá og svæðið í kring og ákváðum svo að hefja vettvangsathugunina. Þorbjörg
náði í hjólastólinn í skottið og kom honum fyrir upp við bílinn farþegamegin til að Guðrún
ætti sem auðveldast með að komast í hann. Guðrún gerði sitt besta til að lyfta sér á milli og
rétt studdi fæturna við jörðina við tilfærsluna.
Bílastæðið er malbikað, en er frekar slitið, og fórum við því mjög varlega við okkar fyrstu
skref í þessum athugunum. Skilti er við innganginn að planinu, sem tilkynnir að það sé ætlað
fyrir fatlað fólk. Samkvæmt gátlistanum vantaði að stæðið væri málað, og ójöfnur er og möl
þar sem bílaplanið og stígurinn tengjast (mynd 3). Það var erfitt fyrir Guðrúnu að rúlla sér
sjálf yfir þetta, en það gekk ágætlega með aðstoð Þorbjargar. Ekki má gleyma því að
rannsakendur voru að notast við hjólastól, sem er ekki með grófum dekkjum heldur mjóum
og tiltölulega sléttum dekkjum, og ekki gerður fyrir mikla mótstöðu.
Frá Flosagjá er mjög fínn göngustígur sem liggur framhjá gjánni og að Þingvallakirkju. Í
stað þess að beygja inn að kirkjunni, héldum við áfram og vorum fljótlega komnar nálægt
gönguleiðinni að Öxarárfossi. Stígurinn er með grófu malbiki, þannig að setan í stólnum olli
óþægindum, en óþægindin gætu líka hafa stafað af því að hjólastóllinn, sem við höfðum til
afnota, var ekki gerður fyrir miklar ójöfnur. Við veltum í þessu sambandi fyrir okkur hvort
fólk sem kæmi hingað þyrfti að vera á sérútbúnum hjólastólum.
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Mynd 3: Þingvellir, bílastæði við Flosagjá P4. Sést í bílinn okkar

Við mættum nokkrum ferðamönnum á leiðinni, og það gerðist fljótlega, að Guðrún fann fyrir
því hversu óvenjulegt það virtist vera í þeirra augum, að sjá einstakling í hjólastól á svæði
eins og Þingvöllum. Guðrún var farin að taka eftir því að vegfarendur voru ýmist með
augngotur, samúðarbros eða þá að það lét eins og það sæi hana ekki. Guðrún segir
tilfinninguna hafa verið mjög ónotalega, og fann hún hvernig það dró úr sér kjarkinn að vera
á svæðinu. Hún var þó ekki lengi að átta sig á því, að eina leiðin til þess að láta sér líða betur
væri að forðast augnsamband við aðra vegfarendur og hreinlega að hætta að spá í áliti þeirra.
Við veltum fyrir okkur allar þessar óþægilegu tilfinningar sem Guðrún upplifði á leiðinni.
Líklega er ástæðan fyrir þeim sú , að þetta eru algjörlega nýjar aðstæður fyrir hana, og ekki
er óeðlilegt að hún finni fyrir því að það sé horft meira á hana sitjandi í hjólastól, heldur en
ef hún væri fótgangandi. En það er áhugavert að velta því fyrir sér, hvernig fólki í hjólastól
sé innanbrjósts almennt á opinberu svæði eins og Þingvöllum.
Við enda göngustígsins til norðurs vorum við komnar á annað bílastæði sem heitir P2. Það
bílastæði er einnig hugsað fyrir fatlaða og fyrir rútur, en svo er annað lítið stæði rétt austar
fyrir venjulega bíla. Við treystum okkur ekki áfram eftir þeim göngustíg sem liggur að
Lögbergi og Öxarárfossi, hann er þó breiður og fínn en með möl yfir. Brekkan þangað er
aflíðandi upp í móti og var Þorbjörg orðin þreytt eftir að hafa verið að ýta hjólastólnum. Þar
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að auki treystum við ekki hjólastólnum í mölinni. Hann titraði og skalf þó svo að við værum
á þokkalega sléttu malbiki. Leiðin lá því til baka að Flosagjá og að bílnum okkar.

4.2.2 Á Hakinu
Næst á dagskrá var að fara upp á Hakið. Þegar þangað var komið tók á móti okkur slétt og
malbikað bílastæði fyrir rútur, bíla og sér stæði rétt við innganginn fyrir fatlað fólk. Við
lögðum bílnum, settum miðann góða með skilaboðunum í gluggann og héldum af stað. Þegar
inn í þjónustumiðstöðina var komið, vorum við ánægðar með að sjá hversu gott aðgengið
þar er fyrir hjólastóla. Gólfið er rennislétt, og það er einstaklega auðvelt að keyra hjólastólinn
um. Inni í gestastofunni er mjög mikið af tækjum til afþreyingar og fræðslu. Allir
fræðslutextar eru í þægilegri hæð og letrið passlegt þannig að auðvelt er að lesa þá sitjandi.
(mynd 4).

Öll tæki að einu undanskildu eru mjög aðgengileg. En þetta eina tæki er aðeins of hátt uppi
fyrir manneskju í hjólastól. Það virkar þannig að maður setur fingur ofan í þar til gerða rennu
og færir hann til eftir henni. Þá birtist á skjá m.a. leiðin sem farin var á árum áður til að
komast á þingið á Þingvöllum. En þetta er bara hægt að sjá ofan frá og til þess að sjá
almennilega þarf maður að geta staðið. Salernisaðstaðan er til fyrirmyndar. Salernið sjálft er
í fínni hæð, Guðrún gat séð sig í speglinum, notað handlaugina og einnig var nægt rými til
þess að snúa hjólastólnum við þar inni. Hjólastólaaðgengið í þjónustumiðstöðinni virðist

Mynd 4: Gestastofa þjónustumiðstöðvar á Hakinu
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Mynd 5: Afgreiðsluborð þjónustumiðstöðvarinnar á
Hakinu

vera hugsað í þaula, t.d. er afgreiðsluborðið lægra í öðrum endanum svo að fólk í hjólastól
og börn eigi ekki í neinum vandræðum með að eiga í samskiptum við starfsfólkið (mynd 5).
Eftir að hafa skoðað gestastofuna færðum við okkur yfir í kaffiteríuna og
minjagripaverslunina, en þar var þægilegur og aflíðandi rampur, þar sem auðvelt var að fara
upp og niður. Þegar við vorum komnar upp, var heldur þrengra um okkur en þó nóg pláss
fyrir hjólastól. Þorbjörg ýtti stólnum varlega í gegnum litlu verslunina og auðvelt var að
skoða minjagripina. Á einstaka stað hefði Guðrún þurft aðstoð til þess að teygja sig í hluti,
hefði ætlunin verið að versla. Annar útgangur er við enda verslunarinnar, en þar er nokkuð
hár þröskuldur svo við fórum sömu leið til baka. Við komum auga á þriðja útganginn, þegar
við vorum að fara niður rampinn, og við ákváðum að prófa að fara þar út. Þorbjörg þurfti að
lyfta stólnum aðeins til að hægt væri að komast yfir hann, en það tókst þó án mikilla átaka.
Það leiðir hugann að þeim aðstæðum, sem fólk í hjólastól býr við, þegar það þarf að notast
við hann hvert sem það fer. Allar þessar litlu hindranir, litir hlutir sem skipta fólki í hjólastól
gríðarlega miklu máli, en aðra akkúrat engu.
Eftir að hafa farið yfir umræddan þröskuld lá leiðin út á útsýnispallinn á Hakinu. Trillað var
upp vel byggðan ramp. Útsýnispallurinn er byggður í boga, þar sem fólk getur gengið upp
örlítinn halla og virt fyrir sér útsýnið yfir svæðið. Rampurinn var ágætlega breiður, og fólk
var mjög tillitssamt við að færa sig úr vegi þegar við mættumst. Aðgengi á útsýnispallinum
á Hakinu er fullnægjandi fyrir hjólastóla að okkar mati. Þegar við höfðum spókað okkur
þarna svolitla stund, fórum við til baka niður af bogadregnum útsýnispallinum (mynd 6).
Þegar við komum niður, fórum við að skoða stíginn á hægri hönd, sem liggur að Lögbergi.
Okkur leist strax illa á að fara þá leið, vegna þess hversu bratt er þarna niður eftir, auk þess
sem þar er malarstígur. Það hefði ekki þurft stór mistök til þess að annað hvort myndi Guðrún
slasa sjálfa sig eða einhvern annan. Við mátum það því svo, að þetta væri ekki aðgengilegt
fyrir okkur og þann útbúnað sem við höfðum til umráða. Upplifun okkar var alveg í takti við
það, sem Jóna Kolbrún talaði um, þegar við ræddum við hana um hjólastólaaðgengi á
Þingvöllum. Þá sagði hún m.a. að aðgengið sé erfiðara út á svæðinu.
Í viðtalinu lýsti hún því svo, að það sé gert ráð fyrir, að fatlaðir geti lagt bílum við Flosagjá
og að þaðan sé malbik alveg að kirkjunni. En til að komast upp að Lögbergi þarf að fara eftir
malarstíg ofan frá Hakinu eða frá bílastæði, sem er kallað P2 og er rétt hjá fossinum eða þar
rétt fyrir neðan fossinn. Þar er bara malarstígur, og þegar rignir verður stígurinn blautur og
háll. Það myndast holur á stígnum og ef farið er frá Hakinu og niður að Lögbergi, er þar
mjög brött brekka. Jóna Kolbrún segist hafa séð hjólastóla fara þar niður, en það þarf
auðvitað einhver að halda fast í stólinn.
Það er hægt að komast niður að Lögbergi, en það er ekkert frábært.
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Mynd 6: Þingvellir, útsýnispallur uppá Haki

Við fórum því aftur inn í þjónustumiðstöðina, en núna inn um dyrnar, sem við lögðum ekki
í að fara út um áður vegna þröskuldsins. Þegar við vorum að reyna að komast yfir
þröskuldinn, sáum við að ferðamaður hafði komið auga á okkur. Hann hugsaði sig ekki
tvisvar um og stökk til okkar, til þess að aðstoða okkur við að koma Guðrúnu yfir. Fyrir
innan dyrnar voru ferðamenn, sem sátu við borð. Þeir sáu um að rýma svæðið fyrir
hjólastólnum þ.á.m. ýta dóttur sinni varlega úr vegi hjólastólsins, og þá fann Guðrún
samviskubitið magnast innra með sér og fannst hún vera að nýta sér góðmennsku fólksins
að óþörfu. Eftir að hafa lokið vettvangsathugun á Hakinu var kominn tími til að halda förinni
áfram og keyra að Gullfossi.

4.3 Náttúran og hjólastólaaðgengi við Gullfoss
Gullfoss er gríðarlega vinsæll áningarstaður ferðamanna á Íslandi ,og samkvæmt mælingum
Umhverfisstofnunar lögðu ein milljón og tvö hundruð þúsund manns leið sína upp að
fossinum árið 2016. Fossinn og næsta nágrenni var friðlýst árið 1979. Megin tilgangur með
friðlýsingunni var að friða fossinn og gljúfrið fyrir neðan hann, þannig að fólk geti um
ókomna tíð notið þessarar náttúrufegurðar (Umhverfisstofnun, á.á.) Gefin var út stjórnunarog verndaráætlun fyrir Gullfoss í nóvember árið 2016. Áætlunin nær frá árinu 2016 - 2025.
Hún var unnin í samræmi við 81. gr. laga. nr. 60/2013 um náttúruvernd. Hugsunin á bak við
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áætlunina er að vera stefnumótandi skjal sem unnið er í samvinnu við landeigendur og
sveitarfélag til að móta framtíðarsýn svæðisins (Umhverfisstofnun, á.á).
Í kaflanum um innviði og mannvirki í verndaráætluninni er sagt, að fyrirhugað sé að
endurbæta eða endurbyggja helstu innviði svæðisins í samræmi við núgildandi
deiluskipulag. Tvö bílastæði eru við Gullfoss. Þau eru gjarnan skilgreind sem efra og neðra
svæði, sjá mynd 2. Það efra er rétt utan friðlands. Neðra svæðið er innan friðlands og
skilgreint sem skutl svæði (e.drop-off) ásamt því að vera bílastæði fyrir fatlaða.
Stígar, gönguleiðir og útsýnispallar eru við Gullfoss. Að hluta til er stígakerfið gert úr
plasttrefjaefni eða lerki og eru að jafnaði um tveir metrar að breidd. Plasttrefjaefnið er ekki
ákjósanlegt, sérstaklega á veturna þar sem oft myndast mikil hálka (Umhverfisstofnun, á.á).
Aðgengið við Gullfoss er að mörgu leyti gott þó vissulega megi alltaf gera betur. Í viðtali
við Valdimar Kristjánsson, yfirlandvörð við Gullfoss og Geysi, sagði hann að
hjólastólaaðgengi við Gullfoss sé flókið vegna þess að svæðið skiptist í tvennt, í efra og
neðra svæði (mynd 7). Þau tengjast saman með nýlegum og stórum tröppum. Neðra svæðið
er hugsað sem bílastæði fyrir rútur og fólk með hreyfihömlun. Bílastæðið á efra svæðinu er
ekki í umsjá Umhverfisstofnunnar, en þar eru einnig bílastæði fyrir fatlaða, venjulega bíla
og rútur.

Mynd 7: Gullfoss, yfirlitsmynd. Rauðu ferningarnir afmarka svæðin sem eru til umfjöllunar ásamt textaskýringum.
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4.3.1 Gullfoss – hjólastólaaðgengi við efra svæðið
Ferðinni var haldið áfram að Gullfossi. Við vissum það fyrir, að þar voru tvö bílastæði. Við
byrjuðum á að fara á efra svæðið. Það var háannatími og margir á ferðinni, og við leituðum
að bílastæðum fyrir hreyfihamlaða. Við keyrðum um á bílaplaninu og komum aldrei auga á
nein slík stæði fyrir hreyfihamlaða. Við lögðum því bílnum í almennu bílastæði, þar sem
voru laus stæði beggja megin og talsvert langt frá þjónustumiðstöðinni. Það hefði ekki verið
mögulegt að koma Guðrúnu inn og út úr bílnum ef lagt væri báðum megin við bílinn svo það
var áhætta sem við tókum til að geta hafist handa við frekari vettvangsathugun.
Þegar við vorum komnar af stað, athuguðum við enn betur hvort það væru engin bílastæði
fyrir hreyfihamlaða, því það væri bæði óásættanlegt og undarlegt á jafn fjölförnum
ferðamannastað sem þessum, ef ekki væri neitt stæði ætlað fyrir þennan hóp. Við skoðuðum
svæðið og fundum stæði sem gátu mögulega verið fyrir hreyfihamlaða, en það var búið að
helluleggja og setja steina yfir helminginn af þeim, og einnig vantaði skilti sem sagði til um
að bílastæðið væri ætlað hreyfihömluðum (mynd 8). Það leit út fyrir, að það hafi nýlega verið
í gangi framkvæmdir á þessu svæði og bílastæðið þá horfið að mestu undir hellulögnina.
Engu að síður hefði verið upplagt að setja í það minnsta bráðabirgðaskilti til að auðkenna
bílastæðið, þannig að ekki færi á milli mála að þarna væri bílastæði ætlað fyrir fólk með
hreyfihömlun. Annars var auðvelt að komast um með hjólastólinn. Undirlag var mjög slétt
og litlar sem engar misfellur þar sem bílastæðin og hellulögnin mættust.
Rétt hjá meintu bílastæði fyrir fatlaða á vinstri hönd er salernisaðstaða. Við fórum rakleitt
þangað. Þetta er kofi sem stendur einn og sér nokkrum metrum frá Gullfosskaffi. Salernin
eru merkt hvort sínu kyninu, og svo var eitt salerni fyrir fatlaða. Þegar við komum að
byggingunni komum við strax auga á frekar háan þröskuld sem Guðrún, sem sat í stólnum,
komst ekki yfir af sjálfsdáðum. Með aðstoð Þorbjargar tókst það, en eldri kona með
göngugrind, sem var ekki langt á eftir okkur, komst hins vegar ekki yfir og hætti þar með
við að nýta sér salernisaðstöðuna. Það segir okkur að þarna er aðgengi ábótavant.

Mynd 8: Gullfoss - efra svæði. Bílastæði fyrir fatlaða
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Við fundum til með konunni, en gátum ekki lesið það úr svipbrigðum hennar, að hún hafi
verið hneyksluð eða hissa á þessum aðstæðum. Vegna viðbragða hennar veltum við því fyrir
okkur, hvort það væri kannski ekki óvanalegt fyrir hreyfihamlaða að rekast á slíkar hindranir.
Þegar Þorbjörg hafði lyft hjólastólnum hennar Guðrúnar, rákumst við á næstu hindrun. Þegar
inn var komið, sáum við að það væri vandamál, hvernig hægt væri að komast inn á salernin.
Þarna er sjálfsali að salernunum, en samt sem áður komst hjólastóllinn ekki með nokkru móti
í gegnum hliðið (mynd 9). Þetta er talsvert mikill galli á hjólastólaaðgengi að salerninu, svo
við skráðum það á gátlistann. Við hliðina á þessu afgreiðsluhliði er hurð merkt „staff only“.
Við bönkuðum á dyrnar í von um að fá hjálp eða skýringar á því hvernig Guðrún ætti að
komast á salernið, en það var enginn við. Vegna þessa sáum við okkur ekki fært að gera
vettvangsathugun á salernunum þarna. Þá lá leið okkar að þjónustumiðstöðinni og
Gullfosskaffi.
Planið á milli salernisaðstöðunnar og þjónustumiðstöðvarinnar er hellulagt og nokkuð
auðvelt er að fara á milli þeirra. Inngangurinn er sléttur og fínn. Þegar inn var komið var þar
frekar margt fólk, en þó var það ekki þannig, að erfitt væri að komast um. Við komum auga
á aðra salernisaðstöðu inn af Gullfosskaffi, þar sem er sér salerni ætlað fyrir fatlaða. Enginn
þröskuldur flækist fyrir hjólastólnum, rýmið er hæfilega stórt, spegill í réttri hæð og öll
hjálpartæki til staðar. Guðrún tók upp gátlistann og merkti ánægð við fullnægjandi aðstöðu,
sem ekkert var út á að setja. Næst lá beint við að kanna veitingastaðinn. Þar er gólfið slétt,
svo auðvelt var að keyra stólinn um og rými er sæmilegt svo auðvelt var að snúa honum.
Guðrún gat auðveldlega séð veitingarnar sem voru á boðstólum. Auðvelt er að koma
hjólastól inn undir borðin, versla og athafna sig á svæðinu þrátt fyrir fjölmennið.
Söluvarningur þrengir þó að, að hluta til, þar mætti fækka stöndum eða færa þá betur frá
gangveginum til að auðvelda aðgengi og gera leiðina greiða fyrir alla. Að þessari úttekt
lokinni héldum við aftur út á svæðið.

Mynd 9: Gullfoss, hlið til að komast á salerni á efra svæði
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Við komum út og fórum eftir hellulögðum stíg í átt að fossinum. Við tók rampur, u.þ.b.
tveggja metra breiður sem liggur að útsýnispalli, þar sem einnig er hægt að lesa á
upplýsingaskilti. Skiltin eru í fínni hæð svo það var auðvelt fyrir Guðrúnu að skoða
upplýsingarnar á þeim. Rampurinn er frekar lúinn, en þrátt fyrir það er nokkuð einfalt að fara
eftir honum. Búið var að lagfæra hann á einstaka stað. Það sást auðveldlega þar sem ekki var
sami litur á nýju þiljunum. Stígurinn mætti vera breiðari til að auka þægindin, en það er þó
ekki nauðsynlegt. Frá útsýnispallinum er hægt að fara niður tröppurnar á neðra svæðið, eða
þá halda áfram og fara út á tanga (mynd 7). Við lögðum leið okkar að tanganum sem var
síðasti viðkomustaðurinn í athugun okkar á efra svæðinu. Við héldum eftir stígnum út að
tanganum, en hann endar mjög skyndilega, og við tekur gróf möl (mynd 10). Það er augljóst
að ekki er auðvelt að koma hjólastól þessa leið, hvort heldur það væri við bestu aðstæður
eða ekki. Eflaust væri hægt að fara þetta á sérútbúnum hjólastól, sem væri gerður fyrir
aðstæður eins og þessar. En við létum staðar numið þarna og létum það nægja að horfa út á
tangann, á meðan aðrir ferðamenn gengu fram hjá okkur og fóru alla leið og virtu fyrir sér
fossinn frá því sjónarhorni.
Við þessar aðstæður veltum við því fyrir okkur hvernig tilfinning það sé að lenda
raunverulega í aðstæðum sem þessum. Upplifun Guðrúnar var sú, að henni þótti þetta
óásættanlegar aðstæður og var misboðið, því að okkar mati er landslagið ekki þess eðlis, að
ekki sé hægt að leggja uppbyggðan stíg alla leið út á tangann. Slíkur stígur ætti hvorki að
skemma umhverfið né eyðileggja upplifun annarra af svæðinu. Umhverfið og þessi stutti
spölur er svo gott sem alveg sléttur og leiðin ekki löng, kannski 50 metrar á að giska. Það
má því leiða hugann að því, hvers konar upplifun það er fyrir fólk í hjólastól, sem kemur á
þennan stað, og horfir á aðra komast fótgangandi þessa tiltölulega stuttu leið út á tangann, á
meðan það sjálft verður frá að hverfa og fær ekki notið þess sama og aðrir gestir.
Við snerum aftur út í bíl og lukkulega gátum við sett hjólastólinn við hlið bílsins farþegamegin, þannig að Guðrún komst klakklaust inn í bílinn.

Mynd 10: Gullfoss, þar sem rampur endar á leið út á tanga
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4.3.2 Gullfoss – hjólastólaaðgengi á neðra svæðið
Til að komast af efra svæðinu niður á það neðra eru tveir kostir í stöðunni. Annars vegar er
hægt að fara niður tröppurnar og hins vegar að setjast upp í bíl og keyra þangað. Við urðum
að velja seinni kostinn og lögðum þar í stæði sérstaklega ætlað fyrir fatlaða. Bílastæðin eru
tvö og eru malbikuð en slitin, og merkingarnar á stæðunum eru mjög ógreinilegar auk þess
sem engin skilti sáust (mynd 11). Það er heldur stór kantur á milli bílastæðisins og stígsins
að útsýnispallinum, en það var þó ekkert sem við réðum ekki við. Nokkuð nýleg og
aðgengileg hellulögn leiddi okkur að útsýnispalli sem er sléttur og fínn. Við gátum virt
Gullfoss vel fyrir okkur og þá stórbrotnu fegurð sem svæðið býr yfir (mynd 11). Rampurinn
að útsýnispallinum mætti vera breiðari, en ferðamönnum var á þessum tímapunkti farið að
fækka, svo það kom ekki að sök. En við gátum dregið þá ályktun, að þegar fjöldinn á svæðinu
er í hámarki, gæti verið erfitt að komast um vegna þrengsla.
Stígurinn sem liggur alveg niður að fossinum var lokaður (mynd 12). Valdimar landvörður
sagði að það væri venjan yfir vetrarmánuðina vegna grjóthruns og íss sem liggur gjarnan yfir
stígnum á veturna. Sá stígur er alls ekki gerður fyrir hjólastóla, og er landslagið þannig að
það gaf auga leið, að við hefðum heldur ekki getað farið þar niður við bestu mögulegu
skilyrði. Brattinn er mikill í brekkunni, og einnig er hætta á því að lenda utan stígs, þar sem
það er mjög bratt niður hlíðina. Handriðið er úr sterkbyggðum staurum og er með tvöfaldan
kaðal sem tengir þá saman og girðir stíginn af. Við enda stígsins er klöpp sem fær að njóta
sín óáreitt fyrir utan öryggishandrið, sem er til að varna því að fólk fari of nærri fossinum og
eigi það á hættu að detta fram af.

Mynd 11: Gullfoss, bílastæði fyrir fatlaða - neðra svæði. Sýnir malargöngustíg sem leiðir beint út á útsýnispallinn.
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Mynd 12: Gullfoss, stígur niður að fossi, lokaður yfir vetrartímann

Talsvert meira fjölmenni var við Gullfoss en á Þingvöllum, Gullfoss er minna svæði og við
komum akkúrat þegar mesta umferðin var. En það sem blasti við okkur þegar við komum á
neðra svæðið var malbikað bílaplan. Það vantar merkingu sem sagði til um bílastæði fyrir
fatlað fólk. Við komum því ekki auga á það fyrr en við vorum komnar alveg að því, og þá
var það nokkuð augljóst að þarna var um að ræða bílastæði ætlað fyrir fatlað fólk. Sjálft
stæðið er málað með bláu og hvítu (mynd 11) Talsverður sandur var yfir því eftir veturinn,
og var komin þörf á að sópa bílastæðið til þess að gera stæðin sýnilegri. En þarna vantar
skilti til að auðkenna þau ekki síst vegna þess, að yfir vetrartímann liggur oft snjór yfir öllu,
og því gerum við ráð fyrir, að ekki sé hægt að finna þessi stæði með góðu móti. Nokkrar
ójöfnur á milli bílaplans og hellulagnar eru til staðar. Það er smávægilegt vandamál, og þótt
það væri þægilegra að hafa það rennislétt, varð það þó ekki til þess að hjólastóllinn væri í
erfiðleikum með að komast þetta. Þegar á heildina er litið, er aðgengið á neðra svæðinu gott.
Örfáum dögum eftir vettvangsathugun við Gullfoss var tekið viðtal við Valdimar
Kristjánsson yfirlandvörð við Gullfoss og Geysi. Þegar hann ber saman Gullfoss og Geysi,
segir hann Gullfoss vera í mikið betri málum þegar horft er til aðgengis fyrir fatlaða, heldur
en nokkurn tímann Geysir, en bætir því við, að honum finnist megi gera enn betur. Hann
segir að það þurfi alltaf að hugsa um heildarmyndina, þannig að sem flestir hafi aðgang. Það
leyndi sér ekki að Valdimar velti mikið vöngum yfir þessu málefni og var mjög hlynntur því
að mæta þörfum þeirra sem eru í hjólastól, en hann sagði helstu hindranirnar vera náttúran
sjálf. Hann hafði einmitt orð á því og setur sig í spor þess sem er í hjólastól, þegar við ræðum
við hann um hindranir við uppbyggingu ferðamannastaða í samhengi við náttúruna. Í
viðtalinu segir hann:
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Maður gæti alveg ímyndað sér að það væri svolítið fúlt að koma þarna á Gullfoss
með fjölskylduna og maður væri í hjólastól og maður færi þarna niður að fossinum
og þá, þú veist þá væri miklu erfiðara fyrir mann að koma sjálfur ef maður væri í
hjólastól! Geta ekki farið með eða ef maður væri einn á ferð til dæmis en menn
komast ekki allt skiljið þið mig?!
Valdimar virðist vera mjög lausnamiðaður, hann er lærður smiður og talaði meðal annars
um möguleikann á því að gera fljótandi pall niður á svæðið, þar sem hvað erfiðast er að fara
með hjólastól. Fljótandi pallur var þá líka hugmynd sem hefur verið varpað fram vegna
grjóthruns sem alltaf er hætta á, á þessu svæði að hans sögn. Ef til þess kæmi að menn færu
að smíða þannig palla þarna, myndi grjótið þá rúlla undir pallinn í stað þess að fara beint á
stíginn. Þetta eru miklar pælingar og það er alltaf spurning um það hversu mikið á að ráðast
í uppbyggingu á aðgengi þegar kemur að náttúruperlum. Samkvæmt verndaráætlun er gert
ráð fyrir að stígar og pallar á efra svæði og neðra svæði verði stækkaðir árið 2020 – 2021.
Samkvæmt okkar athugunum þá myndi það bæta aðstæðurnar mikið að gera stígana breiðari,
ekki síst fyrir þá sem koma þarna að í hjólastól. Það er líklegt að breiðari stígar myndu bæta
upplifun gestanna á svæðinu og ekki síst þeirra sem þurfa meira rými eins og þeir sem nota
hjólastól. Við spurðum annan viðmælanda okkar, Jón Gunnar Benjamínsson, um álit hans á
hjólastólaaðgenginu við Gullfoss. Hann segir að búið sé að laga heilan helling og byggja
stóran útsýnispall út frá Gullfosskaffi og telur upp sitthvað smávægilegt sem mætti gera
betur. Hann bætir við:
En það þarf líka sýna því skilning að íslensk náttúra sé býsna villt og að það sé erfitt
að klastra upp mannvirkjum upp um allt þannig að það yrði bara sjónmengun af því
þannig að það þarf að fara einhvern milliveg, segir hann með fullan skilning á málinu.
Það er öllum okkar viðmælendum efst í huga að vernda fyrst og fremst náttúruna fyrir ágangi.
Eins og Jón Gunnar sagði, þá er stundum betra að horfa á falleg svæði úr fjarska í stað þess
að eyðileggja þau með mannvirkjum. Hann var frekar sáttur við hjólastólaaðgengið á þessum
stöðum, en svo virtist sem forsvarsmenn staðanna hafi verið gagnrýnni á aðgengið eins og
það er núna og voru hlynntir því að gera enn betur, þannig að fólk í hjólastól hefði sem bestan
aðgang til jafns við aðra. Viðmælendur okkar voru sammála um, að helsta hindrunin að bættu
aðgengi sé náttúran sjálf. Svæðin eru misjöfn og meta þarf hvert svæði fyrir sig, hvað megi
og hvað megi ekki gera. Svo þarf að fara eftir lögum um náttúruvernd, sem stuðla að því að
ekki sé gengið of nærri náttúrunni við uppbyggingu mannvirkja og innviða.
Okkar niðurstöður eftir vettvangsathuganir eru að aðgengið fyrir hjólastóla á Þingvöllum er
misgott. Allt sem snýr að þjónustumiðstöðinni og bílaplaninu er til fyrirmyndar, en þegar
komið var út á önnur svæði var það misjafnt hversu auðvelt var að komast um í hjólastól.
Mikið er um malarstíga og má leiða að því líkum að hægt sé að komast víðar um svæðið á
hjólastól með grófari dekkjum heldur en eins og þeim sem voru á okkar hjólastól.
Takmörkunin miðast því að hluta til við hvernig hjólastóllinn er útbúinn.
Að Gullfossi var aðstaðan að mestu leyti góð. Við komumst um allt svæðið nema út á
tangann á efra svæðinu og niður göngustíginn alveg að fossinum. Svo var salernisaðstaðan í
húsinu fyrir utan Gullfosskaffi ófullnægjandi, þar sem við komumst aldrei í gegnum hliðið
þar sem á að borga fyrir salernisferð.
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5 Umræður
Þessi rannsókn snérist um að skoða hjólastólaaðgengi við Gullfoss og Þingvelli og rannsaka
hvaða hindranir það eru, sem standa í vegi fyrir uppbyggingu aðgengis á friðlýstum
náttúrusvæðum. Aðgengi svæðanna er í misgóðu standi og er ljóst, að einstaklingur í
hjólastól er ekki fær um að fara um svæðin af sjálfdáðum. Að okkar mati er margt sem má
bæta, en á sama tíma margt sem er gott. Þegar kemur að hömlunum var okkur ljóst, að
uppbygging á slíkum svæðum er einstaklega flókin á þann hátt, að of mikil uppbygging, sem
væri þá í hag hreyfihamlaðra, væri líkleg til að draga úr aðdráttarafli og eiginleikum
náttúrusvæðisins. Einnig eru í gildi náttúruverndarlög og siðferðislegt álit sem hindra frekari
uppbyggingu á þessum svæðum. Hér fyrir neðan verða svörin við rannsóknarspurningunum
rædd og útskýrð nánar. Kaflinn inniheldur þrjá undirkafla sem fjalla um aðgengismál,
hindranir og siðferðislegar áskoranir.

5.1 Hjólastólaaðgengi á friðlýstum svæðum
Við upphaf rannsóknarinnar höfðum við mótað hugmynd okkar um það, að við vildum sjá
hjólastólaaðgengi á umræddum friðlýstum svæðum í góðu standi. Við ræddum það okkar á
milli að okkur þætti sjálfsagt, að fólk í hjólastól hafi jafnan aðgang að þessum náttúruperlum.
Það leyndi sér ekki að viðmælendur okkar voru okkur sammála, en málið er ekki alveg svona
einfalt. Íslenska náttúran er fjölbreytt og er oft á tíðum heilmikil áskorun. Veðurfar spilar
þar oft stórt hlutverk. Það breytir því ekki að fara þarf eftir lögum og reglum, þegar kemur
að framkvæmdum af einhverju tagi á friðlýstum svæðum. Markmið með lögum er fyrst og
fremst að vernda náttúruna fyrir ágangi og öðrum spjöllum. Á vef Umhverfisstofnunar segir,
að á friðlýstum náttúrusvæðum eigi að reyna að draga úr áhrifum mannsins, halda
mannvirkjagerð í lágmarki og raska ekki landi, jarðmyndunum eða lífríki (2019).
Viðmælendur okkar voru sammála því hversu mikilvægt það sé, að vernda náttúruna fyrir
ágangi og spjöllum. Það fylgir starfi bæði Jónu Kolbrúnar verkefnastjóra á Þingvöllum og
Valdimars yfirlandvarðar á Geysi og Gullfossi að vera með eftirlit á svæðunum.
5.1.1 Hjólastólaaðgengi og hindranir á Þingvöllum
Rannsóknin leiddi í ljós að aðgengi á Þingvöllum virtist vera alveg í samræmi við það, sem
Jóna Kolbrún hafði um það að segja. Það væri ólíklegt að margir myndu treysta sér til að
fara niður að Lögbergi frá Hakinu fyrst og fremst vegna brattans niður í Almannagjá og svo
er malarstígur alla leið. Sömu sögu er að segja með leiðina frá bílastæðinu P2. Þar er brekkan
ekki eins brött, en hún er löng og aflíðandi og lögð möl, svo við treystum okkur ekki í þá
ferð. Leiðina upp að Öxarárfossi lögðum við heldur ekki í, vegna þess að Kolbrún Jóna hafði
áður sagt okkur að erfitt væri koma þangað hjólastól. Það var því mjög hamlandi að fara um
þessi svæði á hjólastól. Við veltum því fyrir okkur hvort auðveldara væri að fara þarna um á
sérútbúnum hjólastól með grófari dekkjum og jafnvel sterkan aðstoðarmann. Ekki var allt
útisvæðið sem verst. Bílastæðið við Flosagjá er þokkalegt, og stígurinn þaðan bæði í átt að
Þingvallakirkju og til hægri í átt að bílastæði P2 er malbikaður og rúmgóður. Ekki má gleyma
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því, að við vorum þarna við kjöraðstæður um hávetur, og gerði það úttektina auðveldari að
öllu leyti.
Þjónustumiðstöðin er algjörlega til fyrirmyndar sem og gestastofan. Fræðslan er öll í mjög
aðgengilegri hæð sem hentar fyrir stóra og smáa, þar með talið fólk í hjólastól. Það er eitt
afþreyingartæki, sem er ekki nægilega aðgengilegt fyrir þá sem notast við hjólastól. Það þarf
að horfa á það ofanfrá, þannig að það útheimtir, að gestir standi við að skoða það
almennilega. Salernisaðstaðan er til fyrirmyndar að öllu leyti. Bílastæðið er rúmgott og
nálægt byggingunni, en það mætti setja upp skilti sem segja til um, hvar þau eru nákvæmlega,
því þau er bara merkt á götuna sjálfa og sjást ekki, þegar snjór liggur yfir. Okkur fannst
frábært að komast að útsýnispallinum á Hakinu. Þar er allt slétt og fínt og pallurinn
rúmgóður. Það má því segja, að við höfum upplifðað allan skalann á Þingvöllum hvað varðar
bæði gott og heldur slæmt aðgengi.
En er við einhvern að sakast varðandi það sem miður fer? Af hverju er þetta ekki bara allt
malbikað og byggt upp þannig að hjólastólar komist hvert á land sem er? Það er akkúrat
málið, að hindranir fyrir því eru af ýmsum toga. Eitt dæmi er lög um náttúruvernd, einnig
kemur til friðlýsing ásamt því að Þingvellir eru á heimsminjaskrá UNESCO. Samkvæmt því
sem Jóna Kolbrún tjáði okkur, gerir UNESCO kröfur um, að fjarlægja verði eða færa
aðgengi, eins og til dæmis bílastæði, lengra frá svæðinu. Það er því óhætt að segja, að þarna
séu ólík sjónarmið í gildi, en eins og Jón Gunnar sagði, þá er það ekki endilega málið að
smíða palla og stíga upp um allt, því sumt er fallegra úr fjarlægð og ætti ekki að skemma
með of mikilli uppbyggingu.
5.1.2 Hjólastólaaðgengi og hindranir við Gullfoss
Svæðið við Gullfoss er gjörólíkt Þingvöllum. Svæðið er tvískipt í efra og neðra svæði. Ekki
er hægt að komast á milli þeirra í hjólastól, heldur verður að setjast upp í bíl og keyra á milli.
Þetta svæði er gott dæmi um það, að náttúran býður ekki upp á það á nokkurn hátt, að hægt
sé að fara á milli svæðanna í hjólastól. Til þess að það væri hægt þyrfti að setja upp einhvers
konar lyftu. Það væri umræðuefni í aðra ritgerð, ef ætti að fara út í svoleiðis framkvæmdir.
Það leit ekki vel út með stæði, þegar við mættum að Gullfossi, þ.e. á efra svæðið, sem var
stappfullt af rútum. Við fundum ekki stæði fyrir fatlaða. Við hringsóluðum á stæðinu og
áttum bágt með að trúa því, að þar væri ekkert stæði að finna fyrir fatlaða. Það voru
framkvæmdir í gangi vestan við Gullfosskaffi, og svo hafði nýlega verið búið að helluleggja
fyrir framan Gullfosskaffi og þar sem bílastæði fyrir fatlaða “er/var” . Þetta sást ekki með
nokkru móti, þegar við keyrðum um bílastæðið, en við sáum svo að lokum glitta í gamla
málningu á götunni, þar sem hluti af myndinni er kominn undir hellulögn. Þetta fannst okkur
heldur klént, og vorum við hálf skúffaðar og fannst okkur þetta ekki vera mjög aðlaðandi
fyrir þá sem þurfa að leggja í fatlað stæði. Næsta mál hjá okkur var að taka út
salernisaðstöðuna sem er í skúr þarna fyrir utan Gullfosskaffi og snýr beint út á bílastæðið.
Það fær að okkar mati falleinkunn. Í fyrsta lagi er þarna sjálfsafgreiðsla þar sem hægt er að
borga með korti í gegnum posa eða með smápeningum. Í öðru lagi er þarna hlið sem við
gátum ekki séð að hjólastóll kæmist í gegnum með nokkru móti og á undan hliðinu er
óþarflega hár kantur, þannig að lyfta þarf framenda hjólastólsins til að komast yfir hann.
Okkur fannst þetta skrítið og enn verra var þegar við sáum konu á undan okkur með
göngugrind hrökklast í burtu. Hún byrjaði ekki vel, heimsóknin okkar að Gullfossi. Við
vorum þó ánægðar með þjónustumiðstöðina, veitingasöluna og salernið. Úti á svæði héldum
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við frá Gullfosskaffi og er rampurinn þar alveg ágætur, en miðað við fjöldann sem var þarna
þyrfti hann að vera breiðari. Hann er líka orðinn svolítið úr sér genginn og lúinn. En það
stendur til bóta í sumar, því það stendur til að breikka stígana um helming og stækka
útsýnispallinn samkvæmt upplýsingum frá Valdimari. Rampurinn frá útsýnissvæðinu og
áleiðis út að tanga er sömuleiðis í þokkalegu ásigkomulagi, fyrir utan það að hann endar
skyndilega, og við tekur möl og ójöfnur. Það voru vissulega vonbrigði því úti á tanga er hægt
að sjá fossinn frá allt öðru sjónarhorni. Okkur þótti það mjög svekkjandi að komast ekki
þangað, en aðstæður okkar voru í rauninni eins og á Þingvöllum, þannig að ef við hefðum
verið með betur útbúinn hjólastól og sterkari aðstoðarmann, hefði örugglega verið hægt að
dröslast þangað. Þessi skyndilegi endir á uppbyggða stígnum var dálítið skrítinn, og þetta
virkaði á okkur eins og það hafi ekki verið til meiri peningar til að ljúka verkinu . Við sáum
annars ekkert því til fyrirstöðu að klára verkið, það gæti verið þarna rampur sem næði alla
leið út á tangann. Við trilluðum því til baka og út í bíl til að fara og heimsækja neðra svæðið.
Þar fundum við stæði fyrir fatlaða alveg um leið. Þar vantar þó skilti fyrir framan þau, en
táknið var málað á götuna fyrir tvö afmörkuð stæði. Aðgengið þarna fannst okkur bara fínt.
Þetta er ekki mjög stórt svæði og er slétt út frá bílastæðinu að útsýnispallinum. Þarna stóðst
svæðið væntingar okkar, þó svo að það hafi verið kominn tími til að sópa sandinn af
malbikinu eftir veturinn.
Svæðið frá útsýnispallinum og niður að fossi var lokað eins og venja er yfir vetrarmánuðina.
Við teljum stíginn niður að fossinum vera mestu áskorunina í því að útbúa aðgengi fyrir
hjólastóla. Þar er bratt, hætta er á grjóthruni í hlíðinni og svo eru þarna klettar við enda
stígsins sem þarf að príla uppá. Á að gera þetta aðgengilegt með stórframkvæmdum eða gera
sem minnst? Fljótandi stígur er ein hugmyndin sem Valdimar nefndi. Það gæti verið góð
lausn, en allt sem er gert á þessum hluta leiðarinnar getur breytt ásýnd fossins. Þá aðallega
frá útsýnispallinum á neðra svæðinu að okkar mati.
Eftir að hafa kynnt okkur vel svæðin fannst okkur margt vera vel gert og þá sérstaklega það
sem snéri að byggingum og þjónustu. Við fengum að vita, að yfir vetrartímann er stundaður
snjómokstur til að auðvelda ferðamönnum að komast um. Það hefði verið áhugavert að fá að
deila þeirri reynslu með lesendum, en okkar reynsla við þessar kjöraðstæður, sem voru fyrir
hendi þegar á heimsókn okkar stóð, verða að duga. Við erum sammála um, að það sé margt
sem megi gera betur, þegar kemur að aðgengi fyrir hjólastóla á þeim tveimur
ferðamannastöðum sem við gerðum úttekt á.
Til að svara spurningunni um hindranir í bættu aðgengi, þá komumst við að þeirri niðurstöðu
að þetta þarf alltaf að vera samspil við náttúruna, þar sem náttúran er sett í fyrsta sæti. En
þar sem yfir höfuð hefur verið útbúið aðgengi, sjáum við að það mætti leggja meiri metnað
í að vanda til verka við gerð hjólastólaaðgengisins og þá helst úti á svæðunum.
5.1.3 Að villa á sér heimildir
Það lá fyrir mjög snemma í ferlinu, að við vildum fara sjálfar með hjólastól, upplifa hvernig
það er að komast um í hjólastól og reyna með því að gera okkur í hugarlund, hvernig það er
fyrir fólk í hjólastól að komast um á þessum svæðum. En með þessu vorum við auðvitað að
villa á okkur heimildir. Við höfðum báðar mikið samviskubit og þá sérstaklega þegar við
fengum aðstoð, þegar opnaðar voru fyrir okkur dyr og ef einhver þurfti að færa sig til þess
að hjólastóllinn kæmist framhjá. Okkur þótti vænt um hjálpina sem við fengum, en okkur
leið ekki vel með að hafa þessar blekkingar á samviskunni. Við sannfærðum okkur sjálfar

45

um, að þetta væri í lagi, þar sem þetta var gert í rannsóknarskyni og niðurstöðum úr
rannsókninni yrði miðlað til fleiri. Upplifun Guðrúnar, að sitja í hjólastól, var útaf fyrir sig
mjög skrítin. Það kemur fram í niðurstöðum okkar, að Guðrún upplifði það að hún vekti
eftirtekt hjá nánast hverjum þeim, sem hún mætti. Það er trúlega ekki óeðlileg tilfinning þar
sem þetta er algjörlega ný upplifun fyrir hana.
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6 Lokaorð
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna aðgengi fyrir hjólastóla á Þingvöllum og við
Gullfoss og hvaða mögulegar hindranir stæðu í vegi fyrir uppbyggingu eða bættu aðgengi.
Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á. að það væru umhverfisþættir eða náttúran sjálf, ásamt
lögum um náttúruvernd, sem hefðu mestu áhrifin á takmörkun aðgengis. Önnur
aðgengistengd málefni á borð við viðhald aðstöðu voru ofarlega á forgangslista beggja
svæða. Burtséð frá því er hjólastólaaðgengi á svæðunum takmarkað á þann hátt, að
einstaklingur í hjólastól kemst ekki út um allt, og nýtur þar af leiðandi ekki jafnréttis á við
aðra. Öll okkar gögn benda til þess, að hjólastóll er ekki fær um að komast um öll svæðin og
þá hvorki að Gullfossi né á Þingvöllum. Aðgengilegu svæðin eru ágæt, en margt er þar sem
mætti bæta. Til dæmis þarf að fara vel og vandlega yfir útisalernisaðstöðuna að Gullfossi og
annað hvort bæta aðgengi í kofanum eða taka skiltið fyrir fatlaða af húsinu. Lagfæra má
bílastæðin á báðum svæðum og einnig endurnýja efni í stígum og malbika aðra. Að öðru
leyti hafa gögn leitt í ljós, að aðgengi svæða byggist að miklu leyti á siðferðislegu mati um
hvort náttúruvernd eða mannréttindi hafa meira vægi. Það sem kom okkur mest á óvart var
það hversu niðurlægjandi það getur stundum verið að geta ekki notið sömu gæða og tækifæra
við hluti, sem er einfalt að hafa í lagi. Gott dæmi um það má nefna, að á efra svæðinu við
Gullfoss liggur stígur út á tanga. Þar endaði uppbyggði stígurinn skyndilega á miðri leið
þangað, og þar af leiðandi var ekki hægt að skoða fossinn frá því sjónarhorni sem er í boði
yst á tanganum. Þessi vettvangsrannsókn opnaði augu okkar rannsakenda fyrir hlutum, sem
ófötluðu fólki finnst almennt sjálfsagðir í daglegu lífi. Þarna gátum við sett okkur betur í
spor þeirra sem komast ekki um allt og gátum vel ímyndað okkur hvernig það er að mæta
hindrunum sem þessum í raunveruleikanum.
Þegar kemur að frekari rannsóknum væri áhugavert að fara dýpra í þessi mál og fara
markvisst yfir fleiri friðlýst svæði. Td væri þetta upplagt ársverkefni fyrir Sjálfsbjörgu,
landssamband hreyfihamlaðra, sem þegar hefur gert úttektir á sundlaugum árið 2017 og
söfnum árið 2018. Þá væri upplagt að bæta við fleiri friðlýstum ferðamannastöðum til að
hafa breiðari skírskotun.
Þessi rannsókn hefur að öllu leyti verið áhugaverð og gefandi fyrir okkur sem rannsakendur.
Hún hefur kennt okkur að það er ekki sjálfgefið fyrir alla að komast um við náttúruperlur
eins og hér hefur verið lýst. Það er okkur hugleikið að fólk sem býr við einhvers konar
hömlun og þarf að vera í hjólastól til að komast ferða sinna, fái jafn mikil tækifæri til að
njóta óhindrað svæða eins og þau sem um er að ræða. En alltaf komum við svo að því að
hlutirnir eru ekki alltaf svo einfaldir. Við höfum hér á landi náttúru sem þarf að huga vel að.
Hún spilar stærsta hlutverkið í þessu öllu saman, og er ljóst að aðgengi þarf að byggja upp
með tilliti til náttúrunnar og ekki í trássi við hana. Annars er hætt við að unnin séu
náttúruspjöll sem aldrei verður hægt að bæta upp síðar. Það þarf að gæta jafnvægis þarna á
milli, að auðvelda aðgengi að fagurri náttúru um leið og er gætt að hún er ekki eyðilögð.
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Viðauki A – Viðtalsrammi
Viðtalsrammi fyrir Jón Gunnar Benjamínsson – Iceland Unlimited
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnupplýsingar – nafn og starfsheiti
Upplýsingar um gerð ferðaþjónustunnar Iceland Unlimited
Viðbrögð varðandi aðgengilega ferðaþjónustu
Kostnaður við ferðalög
Fjöldi hreyfihamlaðra ferðamanna
Reynsla af íslenskum ferðamannastöðum
Afstaða varðandi aðgengismál á ferðamannastöðum á Íslandi
Upplifun á aðgengi við Gullfoss og á Þingvöllum
Hindranir og aðgerðir

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við Gullfoss og á Þingvöllum
• Grunnupplýsingar - nafn/starf
• Upplifun af aðgengismálum - afstaða
• Þróun aðgengismála
sl. áratugi? nokkur ár?
• Hjólastólaaðgengi – skoðanir, lýsingar á svæði
• Markmið í aðgengismálum fyrir hreyfihamlaða
• framtíðaráform -skipulag, uppbygging
• Mikilvægi ímyndar - fyrir markhóp hreyfihamlaðra
• Hindranir vegna uppbyggingar aðgengis
• Samspil betra aðgengis og náttúruverndar
• Eftirlit með aðgengismálum?
• Kröfur UNESCO varðandi aðgengismál (Þingvellir)
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Viðauki B – Útfylltir gátlistar
Þingvellir
Dagsetning: 5. Mars
Aðgengi fyrir hjólastóla
Bílastæði: Hakið
•
•
•
•
•

Er bílastæðið malbikað __ steypt__ hellulagt X eða möl__
Skilti – sérmerkt fyrir fatlaða? Já X nei__
Bílastæði málað? Já X nei__
Er eitthvað sem þarf að gera betur á bílastæði? Já X nei__
Ef já, hvað? Setja upp skilti sem sýna bílastæði fyrir hreyfihamlaða
Athugasemd: _____________________________________________
________________________________________________________

Bílastæði: Flosagjá P4
•
•
•
•

•

Er bílastæðið malbikað X steypt__ hellulagt __ eða möl__
Skilti – sérmerkt fyrir fatlaða? Já X nei__
Bílastæði málað? Já__ nei X
Er eitthvað sem þarf að gera betur á bílastæði? Já X nei__
Ef já, hvað? Það er talsvert af ójöfnum þar sem bílastæði og stígurinn mætast sem þyrfti
að slétta úr
Athugasemd: _____________________________________________
________________________________________________________

Gestastofa/ þjónustumiðstöð:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiðin frá bílastæði að gestastofu/þjónustumiðstöð greið? Já X Nei__
Er aðgengið gott að afgreiðsluborði? Já X nei__
Er afgreiðslan í þægilegri hæð fyrir fólk í hjólastól? Já X nei__
Eitthvað annað varðandi anddyrið/afgreiðsluna? Stóllinn rann vel eftir gólfinu
Aðgengi í sýningarsal, er það gott? Já X Nei__ EN
Ef nei, hvað má betur fara? Það er einn staður sem aðili í hjólastól nær ekki að skoða.
Er veitingaaðstaðan aðgengileg fyrir hjólastóla? Já X Nei__
Athugasemdir _____________________________________________
_________________________________________________________

Salerni:
•
•
•
•
•
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Er salerni fyrir fatlaða á staðnum? Já X nei__
Er það merkt? Já X Nei__
Er gott aðgengi að því fyrir hjólastól? Já X Nei__
Er handlaug þar í hjólastólahæð? Já X Nei__
Er spegill í hjólastólahæð? Já X Nei__

Svæðið:
•

•
•
•
•
•
•
•

Hvernig er að nálgast náttúrperlurnar? Auðvelt er að komast að Flosagjá og ágætur stígur
er á svæðinu. Hann er heldur ósléttur. Aðgengið frá bílastæðinu mætti vera betra en á
ákveðnum stað breytist yfirborð stígsins úr malbiki, yfir í hellulagðan stíg og svo í möl.
Suma staði er ekki hægt að nálgast eins og t.d. Öxarárfoss.
Hvers konar undirlag er á göngustígum? Malbik, hellur og möl.
Eru göngustígarnir sléttir? Já__ Nei X - eru sléttir sums staðar
Eru kantar eða misfellur áberandi á göngustígunum? Já X nei__-er áberandi hjá
bílastæðinu
Liggja göngustígar að útsýnispöllum? Já X nei__
Eru stígar á gönguleiðum upp á útsýnispalla? Já X nei__ - Hins vegar er erfitt aðgengi út
af möl
Er hægt að komast á áfangastað öðruvísi en að nota tröppurnar? Já__ Nei__
Athugasemdir: Það er líklegast hægt á sérútbúnum hjólastól eða á einum sem hefur
grófari dekk

Gullfoss – Efra svæði
Dagsetning: 5. Mars
Aðgengi fyrir hjólastóla
Bílastæði:
•
•
•
•

•

Er bílastæðið malbikað X steypt__ hellulagt__eða möl__
Skilti – sérmerkt fyrir fatlaða? Já__ nei X
Bílastæði málað? Já__ nei X
Er eitthvað sem þarf að gera betur á bílastæði? Já X nei__
Ef já, hvað? Afmarka þarf bílastæði á þessu svæði. Óljóst er hvort bílastæði fyrir fatlaða
séu á svæðinu vegna framkvæmda.
Athugasemd: ______________________________________________

Gestastofa/ þjónustumiðstöð:
•
•
•
•
•
•

Leiðin frá bílastæði að þjónustumiðstöð greið? Já X Nei__
Er aðgengið gott að afgreiðsluborði? Já X nei__
Er afgreiðslan í þægilegri hæð fyrir fólk í hjólastól? Já__ nei X
Eitthvað annað varðandi anddyrið/afgreiðsluna? Heldur þröngt vegna söluvara sem voru
þar
Er veitingaaðstaðan aðgengileg fyrir hjólastóla? Já X Nei__
Athugasemdir _____________________________________________
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Salerni: Salerni inni á veitingastað
•
•
•
•
•

Er salerni fyrir fatlaða á staðnum? Já X nei__
Er það merkt? Já X Nei__
Er gott aðgengið að því fyrir hjólastól? Já X Nei__
Er handlaug þar í hjólastólahæð? Já X Nei__
Er spegill í hjólastólahæð? Já X Nei__

Salerni: Salerni á útisvæði
•
•
•
•
•
•

Er salerni fyrir fatlaða á staðnum? Já X nei__
Er það merkt? Já X Nei__
Er gott aðgengið að því fyrir hjólastól? Já __ Nei X
Er handlaug þar í hjólastólahæð? Já __ Nei__
Er spegill í hjólastólahæð? Já __ Nei__
Athugasemdir: ekki er hægt að komast að salerninu í hjólastól. Einnig er hár þröskuldur á
leiðinni inn í salernishúsið.

Svæðið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvernig er að nálgast náttúrperlurnar? Nokkuð auðvelt. Þó erfitt að komast alveg út á
tangann þar sem uppbyggði stígurinn endar skyndilega og við tekur möl
Hvers konar undirlag er á göngustígum? Timbur, möl og hellur
Eru göngustígarnir sléttir? Já__ Nei__ - eru sléttir sums staðar en annars staðar ekki
Eru kantar eða misfellur áberandi á göngustígunum? Já X nei__
Liggja göngustígar að útsýnispöllum? Já X nei__ - Að öllum nema einum
Eru stígar á gönguleiðum upp á útsýnispalla? Já X nei__
Er hægt að komast á áfangastað öðruvísi en að nota tröppurnar? Já X Nei__
Athugasemdir: ________________________________________________

Gullfoss – Neðra svæði
Dagsetning: 5. mars
Aðgengi fyrir hjólastóla
Bílastæði:
•
•
•
•

•
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Er bílastæðið malbikað X steypt__ hellulagt__eða möl__
Skilti – sérmerkt fyrir fatlaða? Já__ nei X
Bílastæði málað? Já X nei__
Er eitthvað sem þarf að gera betur á bílastæði? Já X nei__
Ef já, hvað? Setja upp skilti og laga slitna malbikið og ójöfnur
________________________________________________________
Athugasemd: ______________________________________________

Gestastofa/ þjónustumiðstöð: Á ekki við
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiðin frá bílastæði að gestastofu/þjónustumiðstöð greið? Já__ Nei__
Er aðgengið gott að afgreiðsluborði? Já__ nei__
Er afgreiðslan í þægilegri hæð fyrir fólk í hjólastól? Já__ nei__
Eitthvað annað varðandi anddyrið/afgreiðsluna? _________________
_________________________________________________________
Aðgengi í sýningarsal, er það gott? Já__ Nei__
Ef nei, hvað má betur fara? __________________________________
_________________________________________________________
Er veitingaaðstaðan aðgengileg fyrir hjólastóla? Já__ Nei__
Athugasemdir _____________________________________________
_________________________________________________________

Salerni: Á ekki við
•
•
•
•
•

Er salerni fyrir fatlaða á staðnum? Já__ nei__
Er það merkt? Já__ Nei__
Er gott aðgengi að því fyrir hjólastól? Já__ Nei__
Er handlaug þar í hjólastólahæð? Já__ Nei__
Er spegill í hjólastólahæð? Já__ Nei__

Svæðið:
•

•
•
•
•
•
•
•

Hvernig er að nálgast náttúrperlurnar? Heldur mikið af möl. Rampar eru í kringum 160 cm
breiðir. Vegna fólksfjölda verður rampurinn frekar þröngur. Fólk samt duglegt að víkja fyrir
hjólastólnum.
Hvers konar undirlag er á göngustígum? Timbur og möl
Eru göngustígarnir sléttir? Já X Nei__
Eru kantar eða misfellur áberandi á göngustígunum? Já__ nei X
Liggja göngustígar að útsýnispöllum? Já X nei__ - Að einum. Hinn stígurinn er lokaður yfir
veturinn
Eru stígar á gönguleiðum upp á útsýnispalla? Já X nei__
Er hægt að komast á áfangastað öðruvísi en að nota tröppurnar? Já X Nei__
Athugasemdir: ________________________________________________
____________________________________________________________
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Viðauki C – Kynning á viðfangsefni
rannsóknar og rannsakendum
Kynning á viðfangsefni rannsóknar og rannsakendum

Bréf þetta lesist upp fyrir viðmælanda og/eða verður sent til viðkomandi í tölvupósti.

Við undirritaðar, Guðrún Ósk Jóhannsdóttir og Þorbjörg Tryggvadóttir, erum nemendur í
Ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum að vinna að BS ritgerð, sem er lokaverkefni
okkar í náminu. Ritgerðin fjallar um aðgengi hreyfihamlaðra á tveimur vinsælum
ferðamannastöðum á Suðurlandi. Það eru Þingvellir og Gullfoss. Kannaðar verða aðstæður
fyrir þann hóp hreyfihamlaðra sem bundnir eru við hjólastól.
Leiðbeinandi verkefnisins er, Edda R. Waage, lektor við HÍ.
Rannsóknin byggir á viðtölum, notkun gátlista og að prófa einnig á eigin skinni hvernig það
er að fara um þessi svæði á hjólastól.
Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð með samþykki viðmælanda.

Við óskum eftir þátttöku þinni í þessu verkefni með því að veita okkur viðtal varðandi þau
svæði og aðstöðu sem okkur er hugleikið að skoða.

Með fyrirfram þökkum,
Guðrún Ósk og Þorbjörg.
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Viðauki D – Samþykktaryfirlýsing
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn um aðgengi hreyfihamlaðra sem
bundnir eru við hjólastól á Þingvöllum og við Gullfoss.

Rannsóknin er unnin af Guðrúnu Ósk Jóhannsdóttur og Þorbjörgu Tryggvadóttur sem stunda
nám í Ferðamálafræði við Háskóla Íslands.

Þátttaka í þessari rannsókn felur í sér viðtal um atriði sem varða aðgengi hreyfihamlaðra á
Þingvöllum og við Gullfoss. Viðtalið er hljóðritað og afritað, og verður aðeins notað vegna
ofangreindrar rannsóknar. Farið verður með viðtalsgögnin sem trúnaðarmál og þau geymd
þannig að enginn hafi aðgang að þeim.

Með þátttöku fær viðmælandi að sjálfsögðu að lesa yfir drögin sem hann/hana varða áður
en rannsóknin verður birt, ef hann/hún kýs það. Með undirskrift sinni samþykkir viðmælandi
að nafn hans/hennar sé getið í umfjöllun um rannsóknina og í niðurstöðum hennar.

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar.

___________________________
Undirskrift þátttakanda

___________________________
Staður og dagsetning
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