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Útdráttur 

 

Verkefnið er ritgerð til BA-prófs í arkitektúr við Listaháskóla Íslands. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er algild hönnun með tilliti til sjónskertra og blindra, þar sem tekið er tillit til 

margbreytilega samfélagsins og unnið út frá því að allir geti notið bygginga og rýma óháð 

aðstæðum. Einblínt er á blinda og sjónskerta í þessu verkefni og hvernig þeir upplifa 

aðstæður og umhverfi í gengum önnur skynfæri en sjónina og að hverju þurfi að huga við 

hönnun rýma fyrir þennan hóp. 

 

Í fyrri hluta verkefnisins er hugtakið algild hönnun skilgreint og hvað felst í því að vera 

blindur eða sjónskertur. Farið er yfir mikilvægi þess að byggingar sem ætlaðar eru fyrir 

almenning séu hannaðar þannig að aðgengi sé fyrir alla og auðvelt að komast á eigin spýtur 

í gegnum rými og sérstök áhersla lögð á þennan hóp. Sérstaklega er farið yfir aðstæður í 

Sundhöll Reykjavíkur og hvernig rýmin þar standast þær kröfur sem gerðar eru til algildrar 

hönnunar m.t.t. þeirra sem eiga við blindu eða sjónskerðingu að ræða. Nýlega er búið að gera 

miklar endurbætur á þessu gamla húsi sem er friðlýst og það gerði endurbæturnar mun 

flóknari en ella í sumum rýmum. 

 

Auk almennrar skoðunar á málefninu voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga varðandi þessi 

mál, annan sjónskertan og hinn alblindan, en einungis eitt prósent þeirra sem teljast blindir 

eru alblindir, sem þýðir að viðkomandi greinir ekki birtu. Þessi viðtöl skýrðu mjög margt 

varðandi aðgengismál og upplifun hópsins og opnuðu augu undirritaðs sem tilvonandi 

arkitekts varðandi það hversu miklu máli skiptir að tekið sé tillit til allra hópa samfélagsins. 

 

Hér var leitast við að svara því hvort mögulega sé hægt að skapa betri arkitektúr ef hannað 

er með tilliti til blindra og sjónskertra og að mati höfundar er það óumdeilanlegt. 

Einstaklingar sem eru blindir eða sjónskertir læra inná byggingar með tímanum en það væri 

frábært ef blindir og sjónskertir gætu gengið inn í byggingu í fyrsta sinn og fundið fyrir 

öryggi og vellíðan í ferðalagi sínu innan hennar. 
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1. Inngangur  

„Architecture of the exterior seems to have interested architects of the avant-garde 

at the expense of architecture of the interior. As if a house were to be conceived 

for the pleasure of the eye rather than for the wellbeing of the inhabitants.“1 

                  - Eileen Gray 

 

Sjónin er eitt okkar mikilvægasta skynfæri og erfitt getur verið að ímynda sér 

raunveruleikann án hennar. Ef við lítum í kringum okkur er auðvelt að sjá hversu háð við 

erum sjóninni og þá sérstaklega á þeirri tækniöld sem við lifum á í dag, þar sem megnið af 

upplýsingum, samskiptum og vinnu fara í gegnum snjalltæki og tölvur. Fyrirtæki ná athygli 

okkar með draumkenndum auglýsingum og áberandi skiltum og myndvænar vörur og 

umhverfi þeirra er orðið jafn mikilvægur þáttur og upplifunar okkar á vörunni sjálfri. Við 

eigum auðvelt með að dæma hluti, staði og fólk með sjóninni einni saman og myndum okkur 

skoðun á nokkrum sekúndum. Þetta á við um arkitektúr líkt og annað í umhverfinu en flest 

okkar höfum komið að byggingu og myndað okkur skoðun á einu augnabliki, dæmt hvort 

þessi eða hin byggingin sé góð eða slæm hönnun, falleg bygging eða ljót.  

Arkitektúr snýst sem betur fer ekki aðeins um að hanna fallegar byggingar og á síðustu 

áratugum hefur orðið mikil vitundarvakning varðandi ábyrgð arkitekta í hönnun gagnvart 

einstaklingnum og upplifun þeirra á byggingum. Þrátt fyrir það fær maður stundum á 

tilfinninguna að sjónin og fagurfræðilegir eiginleikar bygginga fái of oft mest vægi, bæði í 

hönnunaferli og gagnrýni. Með fagurfræði að aðal markmiði í hönnun byggingar eiga 

mikilvægir þættir á hættu að týnast á leiðinni, þar með talið þarfir notandans og má 

sérstaklega nefna þarfir einstaklinga með sérþarfir.2 

Ef sjónin er tekin burt stendur eftir hrá líkamleg upplifun okkar á umhverfi í gegnum önnur 

skilningarvit. Þau skilningarvit eru m.a. efnisskynjun þ.e. lykt og bragð, heyrn og snerting, 

en einnig má nefna hitastig og jafnvægi. Líkaminn hefur ótrúlega getu til að ná utan um og 

skynja umhverfi sem við erum stödd í hverju sinni og þau áhrif sem það tiltekna umhverfi 

hefur á okkur. Við greinum huglæg einkenni rýma og líðan okkar í þeim áður en meðvituð 

athugun er gerð á hlutlægum þáttum rýmisins með sjóninni, til dæmis frágangi og efnisvali.   

                                                 
1 Juhani Pallasmaa, Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, 3. útg. (Hoboken: John Wiley & Sons, 

2012), bls. 65 
2 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 



 

 

Því hefur oft verið haldið fram að blindir og sjónskertir séu fæddir með yfirnáttúrulega færni 

í heyrnar-, efna- og snertiskynjun en þó þessir einstaklingar styðjist mest við upplýsingar 

sem berast öðrum skilningarvitum en sjóninni þá hafa rannsóknir sýnt að þeir búi ekki yfir 

frekari meðfæddum hæfileikum en ófatlaðir á þeim sviðum. Aðstæður valda því hinsvegar 

að markviss kennsla og þjálfun blindra og sjónskertra í að virkja önnur skynfæri en sjónina 

við öflun upplýsinga er mikilvæg. Með sjónskerðingu verður einstaklingur því að læra að 

treysta á önnur skynfæri og það að lykta, heyra og snerta verður ný leið til að sjá, upplifa og 

komast um í hinu hversdagslega lífi.3 

Langflestir vilja upplifa góðan arkitektúr og fallegar byggingar en þó aðallega það að líða 

vel í rýminu og eiga auðvelt með að koma sér um og í gegnum rýmin einir og óstuddir. Það 

er því mikilvægt að arkitektar hugi vel að því að allir eigi þar jafna möguleika, heilbrigðir 

jafnt sem fatlaðir, ungir og gamlir.  

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um arkitektóníska hönnun með tilliti til blindra og sjónskertra. 

Hvernig arkitektar framtíðarinnar geta komið til móts við þarfir þessa hóps án þess að draga 

úr arkitektónískum gæðum, þess heldur auka þau til muna með því að gera byggingar 

hnitmiðaðari og koma manninum í betri tengingu við skilningingarvitin. 

Hér verður ekki talað gegn fagurfræðilegri hugsun, þess í stað miðlað upplýsingum um það 

hvernig hægt væri að ýta undir jákvæða upplifun blindra og sjónskertra hvað byggingar 

varðar í þeirri von að hægt sé leysa verkefnin með fallegum arkitektúr sem styrkir samband 

mannsins við umhverfið. Hér verður leitast við að svara því hvort mögulegt sé að skapa betri 

arkitektúr ef hannað er með tilliti til blindra og sjónskertra.  

2. Sjónskerðing og blinda 

Áður en hugað er að upplifun sjónskertra og blindra í arkitektúr og hvernig best væri að 

koma til móts við þarfir þeirra í byggðu umhverfi er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hvað það felur í sér að vera sjónskertur, blindur eða alblindur. Í lögum um þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, daufblinda og sjónskerta einstaklinga er að finna 

skilgreiningu á blindu og sjónskerðingu, sett hér í styttri útgáfu.4 

                                                 
3 Tryggvi Sigurðsson, „Sérstaða blindra og sjónskertra.“ Persona.is, sótt 10. október 2018, 
4 Lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög) nr. 

160/2008. 



 

 

Sjónskertur: Einstaklingur telst sjónskertur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er 

minni en 30% á betra auga með venjulegum sjónglerjum, eða á erfitt með lestur 10 punkta 

leturs með venjulegum sjónglerjum.  

Blindur: Einstaklingur telst blindur ef læknisfræðileg greining sýnir að sjón hans er minni 

en 5%, með venjulegum sjónglerjum.5  

 

Augnlæknar skipta gjarnan þeim sem eru löglega blindir niður í þrjá flokka; þá sem hafa 

einhverja sjón, þá sem hafa einhverja birtuskynjun og þá sem hafa enga birtuskynjun.6   Mjög 

lítill hópur hefur ekkert birtuskyn en talið er að aðeins um 1% þeirra sem eru sjónskertir og 

blindir skorti það, en flestir hafa einhverja tilfinningu fyrir ljósi. Langstærsti hópur blindra 

einstaklinga í samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi tekur til dæmis eftir því hvort kveikt 

er eða slökkt í herberginu.7 

Það er einnig gott að gera sér grein fyrir því að algengustu sjónvandamál fólks eins og 

nærsýni, fjarsýni og sjónskekkja flokkast ekki sem sjónskerðing enda laga gleraugu eða 

linsur yfirleitt þann vanda. Það sama á við um aldursfjarsýni, sem allir finna fyrir upp úr 

miðjum aldri. Aldursfjarsýni getur þó leitt til sjónskerðingar með tímanum og er talið að í 

kringum 85 ára aldur séu um 85% líkur á því að einstaklingur sé orðinn bæði sjónskertur og 

heyrnaskertur, en þess má geta að um 70% af félagsmönnum Blindrafélagsins eru yfir 

sjötugt.8 Það er því mikilvægt að gera sér grein fyrir því að allir eiga á hættu að verða 

sjónskertir með árunum.  

3. Skilningarvit og sjónskerðing 

Með tæknivæðingu síðustu ára hefur mikil breyting orðið á notkun skilningarvitanna. Öll 

skilningarvitin skipta okkur mjög miklu máli í daglegu lífi til að upplifa það sem gerist í 

kringum okkur en ljóst er að sjón og heyrn eru þar fremst í flokki á meðan hin skilningarvitin 

hafa minna mikilvægi í nútíma samfélagi en hins vegar nýtum við okkur þau í daglegu lífi 

                                                 
5 Lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög) nr. 

160/2008. 

6 Jóhannes Dagsson, „Hvað þarf sjón manns að vera slæm til að maður verði löglega blindur? “ 

Vísindavefurinn. 23. október. Sótt 11. október 2018 af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=52922 

7 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 

8 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=52922


 

 

til að upplifa lífið á skemmtilegri hátt. Tökum sem dæmi þann eiginleika fyrir einstakling að 

finna bragð af mat, lykt af nýslegnu grasi eða breytingu hitastigs, lífið væri tómlegra án 

þessara þátta. Öll skilningarvitin hafa því mun meiri áhrif á okkar daglega líf en við gefum 

þeim viðurkenningu fyrir. 

 

Í bókinni sinni The Eyes of the skin – Architecture and the Senses, gefur Juhani Pallasmaa 

okkur sína skilgreiningu á arkitektúr:  

 

„Architecture is essentially an extension of nature into the man-made realm, 

providing the ground for perception and the horizon of experiencing and 

understanding the world. It is not an isolated and self-sufficient artefact; it 

directs our attention and existential experience to wider horizons.“9 

 

Skoðun Pallasmaa er sú að arkitektúr eigi að endurspegla mannslíkamann og hreyfingu hans 

um og í gegnum rými og heldur því fram að arkitektúr sé „multi-sensory“, þ.e.a.s. að gæði 

bygginga séu mæld jafnt með augum, eyrum, nefi, snertingu, beinagrind og vöðvum. Hann 

setur sérstaklega mikið vægi á snertiskynjun og vill meina að það sé ómögulegt að hanna 

góða byggingu án þess að huga að snertingu, sem sé fyrsta þróaða skynfæri mannsins og 

grunnurinn að þróun efna-, heyrnar- og sjónskynjuna.10  Þótt hugmyndir hans leggi mikla 

áherslu á snertingu, vinna öll skilningarvitin saman að því markmiði að ýta undir upplifun 

mannsins af því umhverfi og rými sem hann er staddur í að hverju sinni. 

Samspil áferðar, litar og ljóss er því mikilvægur þáttur í því að skapa umhverfi sem 

einstaklingar með takmarkaða sjón geta nýtt sér í greiningu rýmis, til dæmis til að átta sig á 

veggjum, lofti, gólfi og stefnu. Með þeim hætti geta blindir og sjónskertir einstaklingar greint 

rými sem einskonar „bundið“ eða „óbundið“ rými sem getur annaðhvort haft jákvæð eða 

neikvæð áhrif á líðan og öryggi. Dæmi um samspil efnis- eða litavals og lýsingar sem myndar 

svokallað óbundið rými má sjá í nýlegri byggingu í Reykjavík, kjallaranum í Hörpu. Þá eru 

gólf og veggir steypt með sömu áferð og lit, og sökum lítillar birtu í þessu rými á 

einstaklingur með sjónskerðingu erfitt með að skilja að veggi og gólf. Í þessu dæmi er um 

að ræða grátt í grátt og er slíkt aldrei ákjósanlegasti kosturinn þegar hannað er með tilliti til 

                                                 
9 Pallasmaa, Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 41 
10 Brouwers, Invisible Design, bls. 10 



 

 

sjónskertra, því einstaklingar innan þess hóps eiga þá á hættu að greina rýmið þannig að 

engir veggir séu til staðar.11 

Þetta er ekki einsdæmi í Reykjavík en nauðsynlegt að taka sem dæmi þar sem þetta er sú 

almenningsbygging sem heldur utan um fjölbreyttustu menningarviðburðina í landinu og 

flestir hópar sækja. 

 

Pallasmaa telur að sjónin sé boðberi fjarlægðar og aðskilnaðar á meðan skynfæri eins og 

snerting til dæmis, sé skynjun nálægðar, nándar og umhyggju. Í þessu samhengi er áhugavert 

að skoða samspil tilfinninga, aðstæðna og hegðunar skilningarvitanna, til dæmis þegar við 

viljum njóta tónlistar sem hreyfir við okkur eða liggjum í faðmi okkar heittelskuðu. Í flestum 

tilvikum viljum við loka augunum í þessum aðstæðum. Það má vera að það sé bein orsök 

þess að sjónin getur truflað upplifun þessara stunda með því að staðsetja okkur annarstaðar 

en akkúrat þar sem við erum.  Þetta þýðir samt ekki að slíkum aðstæðum geti ekki verið 

snúið sjóninni í hag, til dæmis þegar horft er á fallegt málverk í listasafni. Þá eigum við til, 

að reyna að loka á önnur skynfæri og njóta þeirrar stundar þar sem við náum dýpri tengslum 

og verðum eitt með málverkinu.12  

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því í þessu samhengi að sjónin er eina skilningarvitið 

sem við getum slökkt á eftir hentisemi á meðan heyrn, efna- og snertiskynjun er sífellt á 

varðbergi.  

 

Ásamt þeim megin skilningarvitum sem hér hafa verið nefnd eru aðrir hlutir sem líkaminn 

skynjar og vert er að nefna, sérstaklega í arkitektónísku samhengi, en það er skynjun á takti, 

hreyfingu, hitastigi og jafnvægi. Það sem slík skynjun er mjög persónubundin er erfitt að 

ákvarða að ein sé réttari en önnur t.d. að eitthvað hitastig sé rétt, svo lengi sem það er innan 

eðlilegra marka. Hinsvegar er gott að benda á gagnlega notkun takts til talninga í byggingum 

fyrir sjónskerta og blinda. Með talningu geta einstaklingar fljótlega komið sér á milli staða 

innan bygginga með því að vera meðvitaðir um fjölda hluta eða breytinga í umhverfinu milli 

A og B. Dæmi um hluti sem notaðir eru til talninga eru meðal annars gluggar, þ.e. ef listar 

sitja á milli gluggaeininga sem brjóta upp birtuna og skil á milli flísa ef þreifistafur er 

notaður.13 

                                                 
11 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 
12 Pallasmaa, Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, bls. 50 

13 Viðtal 2 (28. Október 2018). Viðtal höfundar við Eyþór Kamban Þrastarsson 



 

 

4. Algild hönnun  

Hugtakið Universal design, eða algild hönnun, er hugtak sem notast er við um hönnun fyrir 

alla, heilbrigða jafnt sem fatlaða, unga sem gamla. Hugtakið nær yfir hönnun á hinu byggða 

umhverfi, þjónustu, hugbúnaði, margmiðlun og vefsíðum svo eitthvað sé nefnt þó hér verði 

einblínt á algilda hönnun út frá arkitektónísku sjónarhorni.  

The Center for Universal Design í North Carolina State University skilgreinir algilda hönnun 

sem hönnun á vöru eða umhverfi til notkunar fyrir alla einstaklinga, að því marki sem unnt 

er án þess að þörf sé á aðlögun eða sérhæfðri hönnun. 14 

 

Algild hönnun nær því yfir hönnun fyrir alla, folk í öllum stöðum og stéttum, fólk með fötlun, 

foreldra með börn, smábörn og eldri borgara svo eitthvað sé nefnt. Persónulegir eiginleikar 

sem teknir eru með í algildri hönnun geta verið aldur, kyn, kynþáttur, þjóðerni, menning og 

móðurmál. Það má því segja að algild hönnun sé hönnun fyrir alla þar sem tekið er tillit til 

margbreytileika samfélagsins og unnið er út frá því að allir geti notið, óháð aðstæðum. 

Sama stofnun setti fram sjö viðmiðunarreglur varðandi algilda hönnun til að leiðbeina þeim 

sem starfa í fjölbreyttum hönnunargreinum og einblína aðallega á hönnun á umhverfi, 

byggingum og vörum. Þessum sjö viðmiðunarreglum er ætlað að tryggja að hönnunin 

standist kröfur um algilda hönnun og má beita í ýmsum verkefnum s.s. til að meta núverandi 

hönnun, leiða hönnunarferli en einnig til að fræða bæði hönnuði og neytendur um einkenni 

nothæfra vara og bygginga.15  Þær eru eftirfarandi: 

 

• Nothæft fyrir alla (e. Equitable Use) 

• Sveigjanleiki í notkun (e. Flexibility in Use) 

• Einföld og leiðandi hönnun (e. Simple and Intuitive Use) 

• Sýnilegar/Sjónrænar upplýsingar (e. Perceptible Information (e.g., color contrast)) 

• Þolmörk fyrir hættum/óhöppum (e. Tolerance for Error) 

• Lítil líkamleg áreynsla (e. Low Physical Effort) 

• Altæk nálgunarviðmið (e. Size and Space for Approach and Use)16 

                                                 
14 Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, The 

Principles of Universal Design. (North Carolina: The Center for Universal Design, 1997). Sótt 8. október 

2018, https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 
15 Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, The 

Principles of Universal Design. (North Carolina: The Center for Universal Design, 1997). Sótt 8. október 

2018, https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 

16 Craven, Jackie, „Universal Design – Architecture for All: The Philosophy of Designing for Everyone,“ 

ThoughtCo, 25. nóvember 2017. Sótt 8. Október 2018, https://www.thoughtco.com/universal-design-

architecture-for-all-175907 

https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm
https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm
https://www.thoughtco.com/universal-design-architecture-for-all-175907
https://www.thoughtco.com/universal-design-architecture-for-all-175907


 

 

Algild hönnun í arkitektúr stendur því í raun fyrir það eitt að hanna og búa til rými sem mætir 

þörfum allra, að allir geti sjálfstætt framkvæmt þau verkefni sem bíða þeirra innan byggingar 

og hreyft sig frjálslega um og milli rýma. Hún tekst jafnt á við þarfir heilbrigðra og þeirra 

sem búa við skerðingu af einhverjum toga enda nauðsynlegt markmið að sjá til þess að hlutir, 

staðir og rými séu ekki aðeins fyrir þá heilbrigðu.17 Það eru mikið af stórum og smáum 

atriðum sem huga þarf að við algilda hönnun og framtíðarverkefni hönnuða og arkitekta að 

leysa slíkt með faglegri og fallegri hönnun.  

5. Sundhöll Reykjavíkur 

Sundhöll Reykjavíkur og nýleg viðbygging hennar er áhugavert verkefni að skoða með tilliti 

til hönnunar fyrir blinda og sjónskerta og verða nokkrir þættir sem máli skipta í þeirri hönnun 

raktir hér. 

Sundhöll Reykjavíkur á horni Barónsstígs og Bergþórugötu er ein af þekktari sundlaugum 

landsins, hönnuð af Guðjóni Samúelssyni og er eitt af hans þekktari verkum. Hönnunarferlið 

og framkvæmdin tók samtals níu ár og var Sundhöllin í Reykjavík vígð þann 23. mars 1937 

og er talin ein besta hönnun Guðjóns.18 

 

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á lauginni í gegnum tíðina, smáar sem stórar en stærsta 

breytingin sem Sundhöllin hefur undirgengist er stækkun laugarinnar með nýrri viðbyggingu 

og útisundlaugasvæði. Fram fór samkeppni um þessar breytingar og  má segja að hún hafi 

markað tímamót í íslenskri byggingarsögu því þar var í fyrsta sinn efnt til 

hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og breytingu á friðuðu húsi á Íslandi. Fjölmargar 

tillögur bárust í samkeppnina en það voru VA Arkitektar sem urðu hlutskarpastir og hlutu 

því fyrstu verðlaun.19 

                                                 
17 „What is the difference between accessible, usable, and universal design?” Disabilities, Opportunities, 

Internetworking, and Technology, 15. September 2017. https://www.washington.edu/doit/what-difference-

between-accessible-usable-and-universal-design?337= 

18 Reykjavík, Sundhöllin í Reykjavík, Opin hönnunarsamkeppni um viðbyggingu og útilaug við Sundhöll 

Reykjavíkur, Dómnefndarálit, sótt 5.12.17 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/sundhollin_highres.pdf   

19 Reykjavík, Viðbygging og útisundlaug við Sundhöll Reykjavíkur, sótt 22.11.17 af 

http://reykjavik.is/frettir/vidbygging-og-utisundlaug-vid-sundholl-reykjavikur  
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Helstu ástæður fyrir vali Sundhallarinnar til umfjöllunar í þessu verkefni eru mikilvægar 

áherslur dómnefndar í áðurnefndri samkeppni varðandi umferðar- , öryggis- og aðgengismál 

í tengslum við það flókna verkefni að gera friðlýsta byggingu frá 1937 aðgengilega öllum. 

Einnig hafði það mikil áhrif á valið hve mikil áhrif það hefur og upplifun það er fyrir 

skilningarvitin að nýta sér sundlaugar.   

Algild hönnun? 

Aðgengi  

Veturinn er kominn og frost liggur yfir miðbæ Reykjavíkur. Vel sandaðir göngustígar í 

krigum Sundhöllina gera það að verkum að auðvelt er að ferðast þar um. Aðgengi gangandi 

vegfaranda, einstaklinga í hjólastólum og þjónustubíla fatlaðra að byggingu er einnig gott, 

breiður rampur beint fyrir utan innganginn brúar bilið á milli götu og gangstéttar auk þess 

að þjóna tilgangi sem sérmerkt stæði þjónustubíla. Slíkt er oft forsenda þess að fatlaðir geti 

nýtt sér þá þjónustu og afþreyingu sem í boði. Mikilvægt er að bílastæði fyrir fólk með 

hreyfihömlun séu merkt á yfirborði og með skilti til að aðgreiningar frá öðrum stæðum. 

Skiltin eru sérstaklega mikilvæg til auðvelda fólki að staðsetja stæðin úr fjarlægð og þegar 

snjór þekur yfirborðið.20 Þessir þættir voru til fyrirmyndar hjá Sundhöllinni. 

Inngangur 

Steinsteyptir veggir og gulir litir einkenna bygginguna að innan sem gerir rýmin lífleg. 

Skemmtilegt er að sjá hvernig þessi litanotkun er ekki aðeins bundin húsgögnum og 

málningu á veggjum heldur hefur hún einnig notagildi og þjónar þeim tilgangi að vera 

leiðarvísir fyrir sjónskerta. Gula litinn má einnig sjá á veggmerkingum og öryggislistum á 

tröppum í húsinu. Þetta er gott dæmi um hvernig hægt er að koma grunnþörfum fatlaðra og 

aldraða inn í hönnun á byrjunarstigi svo ekki þurfi að grípa til eftirábreytinga til að mæta 

byggingareglugerðum. Afgreiðslan í sundlauginni er vel staðsett miðað við innganginn og 

ólíkt efnisval á henni gerir einstaklingum auðvelt fyrir að átta sig á aðstæðum. Gott aðgengi 

að upplýsingum um byggingar fljótlega eftir að komið er inn, eins og er þarna,  er mikilvægt 

að hafa í huga þegar þær eru hannaðar með alla í huga, sérstaklega ef um er að ræða 

byggingar fyrir almenning sem tekur tíma að læra inná, til dæmis sundlaugar og leikhús.   

Inngangur laugarinnar væri ákjósanlegur staður fyrir leiðarlínu sem gæfi í skyn þær fjórar 

áttir sem í boði eru; að afgreiðslu, karlaklefum, kvennaklefum og setusvæði. Þó má segja að 

með afgreiðslu staðsetta þar sem hún er megi auðveldlega leita aðstoðar ef þess gerist þörf. 

                                                 
20 Öryrkjabandalag Íslands 2017 



 

 

Yrði ákveðið að leggja leiðarlínu er mikilvægt að sú leið væri án hindrana, til dæmis skilta 

og sorptunna.  

Blindir og sjónskertir tala um tvenns konar flæði, annarsvegar flæði fólks í umhverfinu og 

hinsvegar flæði bygginga og því er mikilvægt við hönnun þeirra að flæðið sé eðlilegt fyrir 

alla. Með eðlilegu flæði er átt við að gönguleiðir séu skýrar, afmarkaðar og hættulausar svo 

auðvelt sé að fylgja þeim með þreifistaf.21  

Veggmerkingar eru mikilvægar til upplýsingagjafar og eru þær til staðar í Sundhöllinni eins 

og kom fram hér að framan, en þótt guli liturinn þjóni góðum tilgangi fyrir sjónskerta mættu 

skiltin einnig vera með braille-blindraletri eða að minnsta kosti útstæðum bókstöfum fyrir 

blinda til að auðvelda ferðalagið.  

Búningsklefar 

Búningsklefar fyrir karlmenn, sem eru hinir upprunalegu klefar Sundhallarinnar, eru sígildir 

og skemmtilegir en fyrir einstakling að ganga þar inn í fyrsta sinn geta þeir verið gríðarlega 

ruglandi. Gangarnir í klefanum eru þröngir, þar er mikið af innskotum sem maður áttar sig 

ekki nægilega vel á hvaða tilgangi þjóna og skóhrúga á gólfi hindrar aðgang að skápum sem 

hugsaðir eru fyrir minni persónulega muni. Það verður lítilsháttar breyting í mynstri á 

gólfflísum sem hjálpar manni að greina stefnu frá fataskápum að sturtum en það er einnig 

auðveldlega leyst með plastmottum í sterkum lit sem leiða mann áfram. Val á mismunandi 

gólfefnum getur verið gríðarlega sterkt verkfæri til að hjálpa blindum og sjónskertum að 

greina stöðu sína í rými og auðveldar oft ferðalag þeirra að mikilvægum kjörnum innan 

byggingar eða rýmis.22 

Sturtuklefar  

Sturtuklefarnir í gömlu Sundhöllinni eru einfaldir og auðvelt er að finna handklæðastand 

sem stendur á miðju gólfi eftir að gengið er inn í rýmið. Eins og kom fram hér að framan er 

húsið friðað og karlaklefarnir staðsettir í gömlu byggingunni. Það veldur því að ekki er um 

nútíma blöndunartæki að ræða heldur er notast við kalda og heita krana þar sem gestir blanda 

sitt eigið hitastig. Það má kannski segja að slíkt þurfi ekki endilega að vera slæmt ef tekið er 

tillit til blindra og sjónskertra en einfaldari og öruggari leið má hafa í huga þegar valin eru 

blöndunartæki í nýjar laugar ef líta skal til algildrar hönnunar enda getur brunahætta skapast 

ef börn eiga í hlut.  

                                                 
21 Öryrkjabandalag Íslands 2017 
22 Viðtal 2 (28. Október 2018). Viðtal höfundar við Eyþór Kamban Þrastarsson. 



 

 

Dæmi um einfaldari og öruggari blöndunartæki má finna í nýjum búningsklefum kvenna í 

viðbyggingunni en þar er um að ræða einfalda lausn, einn takki sem kemur af stað vatnsflæði 

sem rennur í tiltekinn tíma og er hitastigið staðlað. Það má leiða líkum að því að þetta sé 

öruggasta leiðin fyrir alla og ekki má vanmeta þann sparnað sem næst á vatnsnotkun í 

húsinu.  

Sundlaugarsvæði  

Sundlaugarsvæðið sjálft tekur vel á móti fólki og auðvelt er að komast um án þess að lenda 

í vandræðum eða hættu. Handrið eru í réttri hæð miðað við byggingareglugerð og tröppur 

hannaðar eftir skandinavískum stöðlum en þar kemur fram að handrið stigapalla, stiga og 

trappna utan íbúða skuli aldrei vera lægri en 0,90 metrar og skuli byrja 10cm áður en fyrsta 

trappa byrjar. Það er mjög mikilvægt fyrir fólk með sjónskerðingu að geta treyst á það að 

handrið séu á þeim stað sem ætlast er til og skiptir sérstaklega miklu máli þegar gengið er 

niður tröppur.23 

Gönguleiðir í votrými eru góðar og þar sem möguleiki er á að fólk geti runnið til er 

plastmottum komið fyrir, en það er ekki aðeins öryggisatriði heldur nýtist líka sem leiðarvísir 

fyrir sjónskerta og blinda. Í kringum nýju útilaugina er gólfefni stamt og auðvelt er að athafna 

sig örugglega um svæðið. Það er gríðarlega mikilvægt til að koma í veg fyrir alvarleg slys 

og sérstaklega þar sem börn eru við leik.   

Skynræn upplifun 

Þegar gengið er á köldu vetrarkvöldi að inngangi laugarinnar úr vestri sprettur upp sú 

nostalgíska sundlaugartilfinning sem við þekkjum öll, þegar hitinn frá lauginni tekur á móti 

þér á síðustu skrefunum inn úr kuldanum. Inngangur sundhallarinnar í dag er vel upplýstur 

og sýnilegur öllum, skær birtan lýsir upp myrkrið á dimmustu mánuðum. 

Þegar gengið er síðan inn um aðalinngang nýju viðbyggingarinnar stendur maður á 

krossgötum lyktarskynsins þar sem hreinsiefnalykt frá klefunum stígur upp á vinstrihönd en 

hinumegin ilmar rýmið af botnbrenndri uppáhellingu í afgreiðslunni. Terrazzo gólfið í 

afgreiðslunni veitir manni þá tilfinningun að maður standi úti, á upphitaðri gangstétt með 

óhindrað útsýni yfir útilaugina og fólk að baða sig. Byggingin lifnar við þegar hlátraköll og 

ærsl berast frá hlaupandi börnum og óskýr samtöl málglaðra fastagesta sem sitja yfir 

kaffibolla berast um rýmið. 

Heyrnin skiptir sköpum fyrir blinda og sjónskerta en að hlusta eftir og skynja þannig hljóð, 

hreyfingu og flæði innan rýmis er mikilvægur partur af því að kynnast rými og ferðast innan 

                                                 
23 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 



 

 

þess. Með því að leggja aukna áherslu á heyrnina er auðveldlega hægt að gera sér grein fyrir 

byggingunni og helstu leiðum innan hennar. Heyra má t.d. einstaklinga ganga í átt að 

karlaklefum, hvernig skrefin þyngjast þegar gengið er niður stiga, hendur sem strjúka 

álhandrið í átt að kvennaklefum, samtöl úr setusvæði og afgreiðslu. Vel skipulagt og auðvelt 

flæði gerir gæfumuninn fyrir fólk sem á við sjónskerðingu eða blindu að stríða til að komast 

örugglega um. 24 

Í karlaklefa gömlu Sundhallarinnar, sem enn er notaður í dag, er erfiðara að styðjast við 

heyrn þegar skynja þarf flæði innan rýmisins en mikið bergmál myndast þar inni vegna  þess 

hve hart yfirborð er bæði á veggjum og gólfum. Skær birta skín inn um glugga sem standa 

ofarlega hægramegin við inngang inni í klefunum, þeir liggja meðfram skápaplássi að 

sturtum og taktfastir listar með jöfnu millibili skipta þeim upp í sérstæðar einingar. Þessir 

gluggar hafa ákveðið aðdráttarafl og geta blindir og sjónskertir nýtt sér þá sem leiðarvísi en 

einnig sem tól til talninga25, til dæmis hversu mörg skil í glugganum eru frá skáp viðkomandi 

að sturtu en eins og kom fram í byrjun þá er lítill hópur blindra sem hefur ekkert birtuskyn 

en all flestir hafa einhverja tilfinningu fyrir ljósi. 

Ánægjulegt er að finna fyrir volgu vatni streyma yfir gólfið þegar gengið er yfir skilin milli 

búningsklefa og sturtuklefa en það gefur manni sterka tilfinningu fyrir því hvert maður er 

kominn. Þegar gengið er út úr sturtuklefanum og yfir í gul lýsta innilaugina tekur við 

óvissutímabil í ferðalaginu. Það er ánægjulegt að heyra leikgleði barna jafnt og fullorðinna 

í lauginni, en mikið bergmál innan rýmisins veldur því að gleðilætin loka á önnur mikilvæg 

skynfæri líkt og heyrnina og gerir það einstaklingum erfiðara fyrir að greina leiðir. Með 

örlítillri hreyfingu fóta finna þeir upplyfta plastmottu sem leiðir mann út en þó það virki sem 

nokkuð augljós lausn, jafnvel ómeðvituð, og mottan kannski eingöngu þarna til að koma í 

veg fyrir að gestir renni til, þá virkar hún samt sem áður sem mjög mikilvæg, einföld og góð 

lausn fyrir fólk sem býr við sjónskerðingu eða blindu.  

Forðast skal eftir bestu getu marglitt yfirborð eða óreiðu í yfirborði, en það getur valdið 

óöryggi og hjá sumum jafnvel vanlíðan og þá sérstaklega hjá þeim sem sjónskertir eru.26 

Hönnun VA arkitekta á umræddri viðbyggingu er að að langstærstum hluta góð fyrir alla 

hópa fólks þó alltaf megi gera betur. Ef nefna skal helstu vankanta sem fram komu má benda 

á mikilvægi þess að hafa sjálfvirkar opnanir á hurðum milli gamla og nýja hluta 

                                                 
24 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 
25 Viðtal 2 (28. Október 2018). Viðtal höfundar við Eyþór Kamban Þrastarsson. 
26 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 



 

 

Sundhallarinnar auk braille-blindraleturs og/eða útstæðra bókstafa á annars góðum 

skiltamerkingum.  

6. Stuðlað að betri arkitektúr 

Það getur verið gríðarlega krefjandi en áhugavert verkefni að ná fram góðri hönnun á 

almenningsbyggingum til að koma til móts við þarfir einstaklinga sem eiga við fötlun að 

stríða. 

Arkitektar vilja hafa svigrúm til þess að skapa áhugaverðar og heilllandi byggingar og skilja 

eftir sig verkefni leyst á faglegan og skemmtilegan máta.  Mikilvægt er að fylgja þeim 

byggingareglugerðum sem í gildi eru án þess þó að láta þær hefta sköpunarferlið.  

Að sjáfsögðu þarf að tryggja að aðgengi sé ásættanlegt og að blindir og sjónskertir 

einstaklingar geti gengið að því vísu að handrið sé á ákveðnum stöðum í ákveðinni hæð. 

Hugsa þarf alla þætti frá upphafi hönnunarferlisins til að koma í veg fyrir erfiðar endurbætur 

eftirá því slíkt kemur oftar en ekki niður á hönnuninni sjálfri og er kostnaðarsamt. 

Þarfagreining er þvi alltaf nauðsynleg strax í upphafi hönnunarferlisins og ef mögulegt er 

með öllum hagsmunaaðilum. Einnig væri ákjósanlegt að endurtaka þarfagreininguna seinna 

í ferlinu, jafnvel nokkrum sinnum, því oft koma upp ófyrirsjáanlegar aðstæður sem leiða til 

breytinga á upprunalegri hönnun og/eða efnisvali.27  

Áhugaverð hugmynd, þó mögulega nokkuð róttæk, væri að setja reglur um að staðla ýmsa 

hversdagslega hluti í almenningsbyggingum. Mikið af þeim eru notaðir út um allan heim en 

taka á sig mismunandi mynd og notkunareiginleika. Það eru t.d. til fjölmargar týpur af 

blöndunartækjum á salernum, sum þar sem þú þarft að ýta á takka, önnur þar sem að hreyfing 

setur af stað vatnsflæði og svo þau sem þú  snýrð eða lyftir upp handfangi til að virkja, en 

það sama á í raun líka við um klósett og ljósrofa. Þessi mismunandi afbrigði sama hlutsins 

gerir blindum og sjónskertum erfitt fyrir þegar farið er á salerni í almenningsbyggingum svo 

dæmi sé tekið, en skiljanlega líður engum vel með að þreifa fyrir sér á almenningssalerni.28 

Þetta er dæmi um hlut sem er lítið mál fyrir okkur að venjast en getur skipt sköpum fyrir 

aðra. 

                                                 
27 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 
28 Arets, Danielle. Out of Touch. Eindhoven: Design Academy Eindhoven, 2015. Sótt 25. September 2018 á 
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Fyrir flesta framtíðar arkítekta er skólinn og kennarar þeirra fyrsta upplifun af faginu. Það er 

því mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um þau áhrif sem þeir hafa á ómótaða nemendur. 

Þetta gefur möguleika á því að kynna algilda hönnun strax í upphafi náms og aðra þá þætti 

sem skipta framtíðina máli og má þar nefna sjálfbæri, umhverfisvitund o.fl. í byrjun náms 

með skapandi hætti í gegnum áhugaverð verkefni. 

 

Hugmyndin er að taka slíkt upp við Arkitektaskóla Konunglega Danska Listaháskólans 

(KADK) á næstu árum og efla skólann og nemendur hans í rannsóknum og fræðslu í 

byggingarlistum fyrir fólk með fötlun á öllum toga. Verkefnið er styrkt af Bevica  

Foundation (sem er nokkurs konar öryrkjabandalag) og ber yfirheitið "Universal Design and 

Accessibility for All: Architecture, Cities and Rooms". Í tengslum við verkefnið útvegar 

öryrkjabandalagið tveimur aðstoðar prófessorum, annarsvegar sérfræðingi frá þeim sem 

sérhæfir sig í málefnum fatlaðra innan bygginga, hinsvegar erlendum gestaprófessor sem 

einblínt hefur á algilda hönnun í störfum sínum. 29 

 

"...It is the starting point for an increased focus on how we as architects and 

designers can help improve conditions for people with, for example, movement 

challenges and how a better understanding of their challenges can challenge our 

habit of how rooms benefit whole society."30  

   - Peter Thule Kristensen, Head of the School of Architecture

  

Mikilvægast er þó að hafa í huga að þó svo að það séu margir hlutir sem auðvelda og bæta 

tilveru blindra og sjónskertra í byggingum þá er skipulag mikilvægast af öllu, en bygging 

sem er þæginleg í notkun fyrir heilbrigt fólk er það oftast líka fyrir blinda og sjónskerta.  

  

                                                 
29 Viðtal 1 (3. október 2018). Viðtal höfundar við Rósu Maríu Hjörvar. 
30 The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Design and Conservation 2016 



 

 

7. Lokaorð 

Hönnun VA arkitekta á viðbyggingu Sundhallarinnar er vel heppnuð og yfirhöfuð góð fyrir 

alla hópa. Stofan á hrós skilið fyrir þá virðingu sem þeir báru gagnvart bæði fötluðum og 

Guðjóni Samúelssyni í hönnun sinni. Einnig má hrósa starfshópnum sem fékk það hlutverk 

að fara yfir hugmyndir um stækkun Sundhallarinnar og lagði auknar áherslur á umferðar- , 

öryggis- og aðgengismálum í byggingunni. Það er ekki sanngjarnt að dæma íslenska 

byggingu frá árinu 1937 út frá eiginleikum hennar gagnvart blindum, sjónskertum og algildri 

hönnun en það er ýmislegt sem hægt er að draga lærdóm af.   

 

Tilgangurinn með þessari ritgerð var ekki sá að fá arkitekta til að fylgja byggingareglugerð 

í blindni, heldur þess í stað láta þá hafa ákveðin verkfæri í hendurnar sem hægt er að hafa í 

huga og vinna með á skapandi hátt til þess að allir getið notið almennisbygginga jafnt. Reynt 

var að varpa ljósi á það hvernig arkitektar geta komið enn betur til móts við sjónskerta og 

blinda með algildri hönnun án þess að hætta sé á að gæði hönnunar minnki í kjölfarið.  

 

Áhugi höfundar á arkitektónískri hönnun með tilliti til blindra og sjónskertra hófst árið 2017 

þegar hann var að ljúka fyrsta ári sem nemandi í arkitektúr við Listaháskóla Íslands. 

Hrokafullur og fáfróður tók hann þátt í hópsamræðum nokkurra ókunnugra einstaklinga um 

arkitektúr og upplifun hvers og eins á einstökum byggingum bæði innan- og utanlands, og 

þá sérstaklega upplifun og hönnun á tiltekinni byggingu í Reykjavík. Eftir að dágóðum tíma 

hafði verið varið í lýsingar og rökræður um upplifun á byggingunni skaut eldri maður 

glettilega inn í samræðurnar spurningunni; „en hvað ef ég sé ekki neitt?“. Fáir innan hópsins 

bjuggu yfir þeirri vitneskju að sjónskertur maður hafi verið í nágrenninu í gegnum 

samræðurnar og enn færri höfðu svarið við spurningunni.  

 

Í fullkomnum heimi á enginn að þurfa að líða fyrir fötlun sína í hversdagslegu lífi og er 

mikilvægt að við reynum öll að leggja okkar af mörkum til að sjá til þess. Algild hönnun og 

byggingareglur mega ekki vera hamlandi afl í hönnun heldur á frekar að líta á það sem 

spennandi verkefni til að leysa á áhugaverðan hátt í hönnun á byggingum. Á sama tíma og 

fylgja þarf byggingareglum verður einnig að gefa arkitektum og hönnuðum það svigrúm sem 

þarf til að prufa nýja hluti í von um að betrumbæting eigi sér stað og nýjar lausnir verði til. 

 



 

 

Hér var leitast við að svara því hvort mögulega sé hægt að skapa betri arkitektúr ef hannað 

er með tilliti til blindra og sjónskertra og að mati höfundar er það óumdeilanlegt. 

Einstaklingar sem eru blindir eða sjónskertir læra inná byggingar með tímanum, hvernig þær 

snúa, hvar ákveðin rými eru staðsett og hvernig flæðið fólks innan bygginganna virkar. Það 

segir sig sjálft að því fleiri heimsóknir einstaklings í byggingu því betur lærir viðkomandi á 

bygginguna, en væri ekki frábært ef blindir og sjónskertir gætu gengið inn í byggingu í fyrsta 

sinn og fundið fyrir öryggi og vellíðan í ferðalagi sínu innan hennar. 
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