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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 
að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

_______________________________________

                                                                         Rebekka Unnarsdóttir
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Ágrip

Markmið þessa verkefnis var að svara spurningunni; Hvernig er aðgengi og notkun á útisvæðum 
við opinber heimili fatlaðra.  

Til þess að svara þessari spurningu var farið í lög og reglugerðir og búinn til gátlisti til að 
nota við úttekt á aðgengismálum. Fjögur heimili voru valin til úttektar. Við valið var haft til 
grundvallar að fá breidd hvað varðar notkun, staðsetningu og stærð og var það unnið í samráði 
við framkvæmdastjóra svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi (SMFR), Sigríði 
Kristjánsdóttur. Heimilin voru heimsótt tvisvar, einu sinni að sumarlagi og einu sinni að 
vetrarlagi.  Á vettvangi voru tekin viðtöl við forstöðumenn, úttekt gerð á umhverfi og teknar 
ljósmyndir.

Niðurstaða verkefnisins var að lög og reglugerðir tryggja á ýmsum sviðum góðan aðbúnað og 
þjónustu við fatlaða. Aðgengismál voru í mjög svipuðu ástandi á öllum fjórum heimilunum og 
yfirleitt voru það sömu þættirnir sem komu illa út og langflestir tengdust lélegu viðhaldi.  Lélegt 
viðhald hefur mikil áhrif á möguleika fatlaðra til að komast um og ekki virðist skýrt í kerfinu 
hver beri ábyrgð á þeim þætti. Það er atriði sem brýnt er að bæta. Hvort farið sé út eða ekki 
virðist að stærstum hluta komið undir áhuga starfsmanna. Þá er umhugsunarvert að hvergi hafði 
landslagsarkitekt komið að vinnu við skipulag lóða.
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Þakkir

Mikil vinna liggur á bakvið svona verkefni og margir hafa komið mér til aðstoðar. Ég vil byrja 
á því að þakka Helenu Guttormsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn, jákvæðni, 
áhugasemi, þolinmæði og hvatningu. Ég vil þakka Sigríði Kristjánsdóttir framkvæmdastjóra 
SMFR fyrir góðar viðtökur og aðstoðina við að velja heimilin. Þakka ég þeim viðmælendum 
sem komu við sögu í gerð þessa verkefnis og er þeirra getið hér að neðan sem munnlegum 
heimildum. Einnig langar mig að þakka skipulags- og byggingarsviði Kópavogs- og Garðbæjar 
fyrir aðstoðina við leit að lóðauppdráttum. Þá þakka ég fjölskyldu minni fyrir allan þann 
stuðning sem hún hefur veitt mér á námsárum mínum. Síðast en ekki síðast vil ég þakka Helen 
Sjöfn Steindórsdóttur fyrir yfirlesturinn.
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Myndaskrá

Myndir eru teknar af höfundi nema annað sé tekið fram.

1. mynd: bls. 7. Sýnir tengingar á svæðum með mismunandi lögun. Myndirnar sýna stystu 
útgönguleið af svæði. Tekið úr bókinni: An Introduction to Landscape Architecture

2. mynd: bls. 8. Einingakerfi Le Corbusier (1948). Myndin sýnir hvernig hægt er að hann í 
réttum hlutföllum miðað við mannslíkamann. Tekið úr bókinni: An Introduction to Landscape 
Architecture

3. mynd: bls. 13. Nauðsynlegt er að hvíldarfletir og halli sé í lagi. Tekið úr bæklingnum: 
Aðgengi fyrir alla.

4. mynd: bls. 13. Nauðsynlegt er að hafa skörp litaskil og áferð á gatnamótun. Tekið úr bækling-
num: Aðgengi fyrir alla.

5. mynd: bls. 14. Kantar við gönguleið hjálpar sjónskertum að rekja leið sína. Tekið úr 
bæklingnum: Aðgengi fyrir alla.

6. mynd: bls. 14. Bílastæði fyrir fatlaða þurfa að vera nægilega breið. Tekið úr bæklingnum: 
Aðgengi fyrir alla.
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7. mynd: bls. 14. Nauðsynlegt er að gróður vaxi ekki yfir göngustíg. 

8. mynd: bls. 15. Skjól er hægt að mynda með gróðri

9. mynd: bls. 15. Skilti þurfa að vera auðlæsanleg og vel staðsett. Tekið úr bæklingnum: 
Aðgengi fyrir alla.

10. mynd: bls. 15. Nauðsynlegt er að uppstig og framstig sé í réttum stærðum. Tekið úr 
bæklingnum: Aðgengi fyrir alla.

11. mynd: bls. 16. Skábrautir er nauðsynlegt að nota til að brúa hæðarmun í landslagi. Tekið 
úr bæklingnum: Aðgengi fyrir alla.

12. mynd: bls. 16. Hvíldarstaðir skulu vera fjölbreyttir og skjólgóðir. Tekið úr bæklingnum: 
Aðgengi fyrir alla.

13. mynd: bls. 16. Handrið skulu vera staðsett báðum megin við tröppu. Tekið úr bæklingnum: 
Aðgengi fyrir alla.

14. mynd: bls. 17. Nauðsynlegt er að hafa handrið í réttri hæð. Tekið úr bæklingnum: Aðgengi 
fyrir alla.

15. mynd: bls. 17. Lýsing skal vera jöfn á göngustígum. Tekið úr bæklingnum: Aðgengi fyrir 
alla.

16. mynd: bls. 17. Hljóðmön við Reykjanesbraut.

17. mynd: bls. 18. Spennandi svæði dregur fólk að.

18. mynd: bls. 18. Kennileiti í umhverfi gefur fólki meiri öryggi.

19. mynd: bls. 18. Leyndardómur vekur oft upp spennu.

20. mynd: bls. 18. Þægilegt yfirborð byggir upp sjálfsöryggi.

21. mynd: bls. 20. Sýnir staðsetningu á samb. Vallargerði. Yfirlit af tengingum og nærsvæðum 
við heimilið. Loftmynd tekin af já.is og kort fengið hjá Landmælingum Íslands. 

22. mynd: bls. 21. Aðkoma að samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna hvar myndir-
nar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

23. mynd: bls. 22. Dvalarsvæði samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

24. mynd: bls. 23. Helstu tengingar við samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna 
hvar myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

25. mynd: bls. 24.  Samþykkt teikning af breytingu lóðar, bygging bílskúrs. Teikning fengin 
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hjá Skipulags- og umhverfissvið Kópavogs.

26. mynd: bls. 25. Sýnir staðsetningu á samb. Blikaás. Yfirlit af tengingum og nærsvæðum við 
heimilið. Loftmynd tekin af já.is og kort fengið hjá Landmælingum Íslands.

27. mynd: bls. 26. Aðkoma að samb. Blikaás, litur á punktum gefur til kynna hvar myndirnar 
eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

28. mynd: bls. 27. Dvalarsvæði samb. Blikaás, litur á punktum gefur til kynna hvar myndir-
nar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is). Ljósmynd með fólki á 
dvalarsvæði er í eign sambýlisins Blikaás.

29. mynd: bls. 28. Helstu tengingar við samb. Blikaás, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

30: mynd: bls. 29. Uppdráttur af húsi og lóð. Teiknað af Yrki sf.

31. mynd: bls. 30. Sýnir staðsetningu á skammtímav. Hnotubergi. Yfirlit af tengingum og 
nærsvæðum við heimilið. Loftmynd tekin af já.is og kort fengið hjá Landmælingum Íslands. 

32. mynd: bls. 31. Aðkoma að skammtímav. Hnotubergi, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

33. mynd: bls. 32. Dvalarsvæði skammtímav. Hnotubergi,  litur á punktum gefur til kynna 
hvar myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is). Ljósmyndir 
með þjónustunotendum er í eign skammtímavistuninnar Hnotubergs. 

34. mynd: bls. 33. Helstu tengingar við skammtímav. Hnotuberg, litur á punktum gefur til 
kynna hvar myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

35. mynd: bls. 34. Teikning af lóð sem gerð var 1985 af Stikan sf. Teiknað af Stikan sf. 

36. mynd: bls. 35. Sýnir staðsetningu á skammtímav. Móaflöt. Yfirlit af tengingum og nærsvæðum 
við heimilið. Loftmynd tekin af já.is og kort fengið hjá Landmælingum Íslands

37. mynd: bls. 36. Aðkoma að skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

38. mynd: bls. 37. Dvalarsvæði skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

39. mynd: bls. 38. Helstu tengingar við skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til kynna 
hvar myndirnar eru teknar. Loftmynd tekin af vef Fasteignaskrá Íslands (fmr.is)

40. mynd: bls. 39. Uppdráttur af breytingu lóðar, tengibygging byggð á milli húss og bílskúrs. 
Teiknað af Gláma-kím.
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1    Inngangur

Fatlaðir einstaklingar eru hópur sem ekki berst sjálfur fyrir réttindum sínum og eru háðir því 
að lög, ættingjar, fagfólk og hagsmunasamtök gæti réttar hans. Heimilum fatlaðra hefur fjölgað 
talsvert á síðastliðnum 20 árum samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Til að mynda 
varð helmingsfjölgun á heimilum fatlaðra sem nutu félagslegrar aðstoðar á árunum 1991-2000. 
(Hagstofa Íslands, á,á) 

Afar lítið hefur verið kannað hvernig umhverfið í kringum heimilin lítur út og hvernig þau eru 
nýtt af heimilismönnum og hvort það sé áhugi, meðal starfsfólks heimilanna, á að fara með 
vistmenn út og nýta nærsvæðin. Fatlaðir fá mjög góða ferðaþjónustu, sem sér um að keyra þá á 
milli staða í tengslum við vinnu og frístundir, en það er afar mikilvægt svo þeir einangrist ekki. 
En annað gildir þegar ferðast er gangandi. Það að ýta hjólastól upp smá halla getur reynst mjög 
erfitt, kantar upp á gangstétt geta orðið til vandræða, malarstígar eru afleitir fyrir hjólastóla 
og göngugrindur og á hvíldarsvæðum er oft ekki gert ráð fyrir hjólastólum. Það má segja að 
umhverfið gerir einstaklinginn fatlaðan. 

Hugmyndin að því að skoða hvernig aðgengi og notkun væri á útisvæðum við opinber heimili 
fatlaðra kviknaði við reynslu höfundar af að vinna á sambýli fyrir fjölfatlaða einstaklinga og 
uppgötva að aðgengi og aðstöðu er víða ábótavant og lítill hvati til að fara út. Ýmislegt í náminu 
á umhverfisskipulagsbraut hvatti líka til hugsunar í þessa átt. Á öðru námsári höfundar var farið 
í að athuga hjólastólaaðgengi að nokkrum byggingum skólans á Hvanneyri. Nemendum var 
úthlutað hjólastólum til að kanna aðgengi og fengu góða innsýn í hvernig er að vera bundinn 
þeim og uppgötvuðu að smáatriði eins og að nokkurra sentímetra kantur, möl og halli skiptir 
megin máli. Þá hefur  höfundur lært og lesið sér til um tæknilegar útfærslur á göngustígum, 
dvalarsvæðum og afmörkun svæða með aðgengi fatlaðra í huga.

1.1    Markmið og spurningar

Markmið þessa verkefnis felst í að svara spurningunni; Hvernig er aðgengi og notkun á 
útisvæðum við opinber heimili fatlaðra. 

Verkefnið ætti því að leiða til svara við atriðum eins og  hvað er það sem stjórnar nýtingu fólks 
með líkamlega fötlun á útisvæðum, er það áhugi starfsfólks eða virðist aðgengi og upplifun 
umhverfis hafa áhrif á notkun? Hefur byggingartími, hönnun, skipulag og staðsetning áhrif á 
aðgengi og viðhald?
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1.2    Efnistök

Til að nálgast viðfangsefnið voru skoðar rannsóknir, lög og reglugerðir sem tengjast fötluðum. 
Gátlisti var unninn með hliðsjón af bæklingnum Aðgengi fyrir alla, sem Rannsóknarstofnun 
byggingariðnarins gaf út 2002.  Þar var sérstaklega leitað eftir því hvaða þættir þurfa vera í lagi 
til að allir geti notið góðs af útiveru á nærsvæðum.

Fjögur heimili voru valin til úttektar.  Við valið var lagt til grundvallar að fá breidd hvað 
varðar notkun, staðsetningu og stærð og var það unnið í samráði við framkvæmdastjóra 
svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi, Sigríði Kristjánsdóttur. Heimilin eru; sambýlið 
Vallargerði í Kópavogi, sambýlið Blikaás og skammtímavistunin Hnotuberg í Hafnarfirði og 
skammtímavistunin Móaflöt í Garðabæ.  

Þessi heimili voru heimsótt tvisvar, einu sinni að sumarlagi og einu sinni yfir veturinn.  Á 
vettvangi voru tekin viðtöl við forstöðumenn, úttekt gerð á umhverfi og teknar ljósmyndir. 
Aðstaða við hvert heimili var greind með frásögn í texta og myndum. Niðurstöður  heimilanna 
verða bornar saman og gefin einkunn og tillaga að úrbótum við hvert heimili sett fram. Í lokin 
verða dregnar ályktanir af niðurstöðum.
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2    Fræðilegur bakgrunnur

2.1    Útivera fatlaðra

Höfundur hefur ekki fundið neinar íslenskar rannsóknir um nýtingu fatlaðra á útisvæðum, hver 
sé hvatinn til að fara út og hver sé ávinningurinn fyrir þann fatlaða. Tvö verkefni hafa verið 
unnin við LbhÍ sem tengjast að hluta þessu verkefni. Þau voru annars vegur um aðgengi á 
umhverfi aldraða og hins vegar aðgengi fatlaðra að náttúruverndarsvæðum.

Til eru erlendar rannsóknir en í flestum tilfellum tengjast þær einnig rannsóknum á öðrum 
hópum s.s. öldruðum og börnum. 

2.1.1    Nýting á útisvæðum

Í Edinborg er starfrækt þverfaglegt rannsóknasetur OpenSpace sem stofnað var árið 2001. 
Setrið leggur áherslu á að allir hópar þjóðfélagsins eigi rétt á að stunda útiveru, s.s. fatlaðir, 
börn, ungt fólk, aldraðir og fátækir. Markmið rannsóknanna er að vekja athygli hönnuða og 
skipuleggjenda á að taka tillit til þarfa fólks á opnum grænum svæðum. (OpenSpace, á,á)

OpenSpace gerði rannsókn um hvað það er sem dregur fólk út. Það var m.a. gerð könnun á 
hvaða hópur fólks í mið-austur hluta Englands nýtti mest útivistarsvæði í nágrenni heimilis síns. 
Í ljós kom að fatlaðir voru um 9,6% af heildinni en þar eru fatlaðir um 20% af heildaríbúafjölda. 
Kannað var m.a. af hverju fólk færi út á þessi svæði og meirihlutinn kom til að upplifa kyrrð, 
frelsi og ná tengslum við náttúruna. 

Í rannsókninni var tekið sérstaklega út umhverfi aldraðra og kom í ljós að góðir göngustígar 
höfðu mikið að segja um hvert aldraðir fóru til stunda útiveru. Upplifunin skipti miklu máli þ.e. 
hvort það var gróður eða einhverjir spennandi hlutir á gönguleiðinni til að njóta. Aldraðir sóttu 
mest almenningsgarða sem höfðu þjónustu eins og kaffihús og snyrtingar. Það kom einnig í ljós 
að ungt fólk valdi frekar þægilega og góða göngustíga. (Thompson & Travlou, 2007) Aldraðir 
eiga oft við að glíma hreyfiskerðingu vegna aldurs og þurfa gott aðgengi eins og fólk sem er 
líkamlega fatlað. 

2.1.2    Leikur fólks með sérstakar þarfir

OpenSpace (2007) gerði rannsókn í einum almenningsgarði í Norður-Karólínu. Garðinum er 
ætlað að þjóna öllum þörfum barna og var gefið nafnið Kids Together Park. Hugmyndin með 
gerð garðsins var að skapa svæði sem höfðar til allra aldurshópa og tekur mið af getu fólks. Þar 
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sem börn gætu komið saman og leikið sér frjálslega og upplifað nýja leiki  sem þau myndu ekki 
geta á stöðluðum leiksvæðum. 

Gerðar voru greiningar á atferli barna og foreldra eða umsjónaraðila. Úrtakshópurinn í 
rannsókninni var mjög breiður. Það var sérstök áhersla lögð á  hegðun barna í barnavögnum, 
barna og fullorðinna í hjólastólum, ófatlaðra barna og fullorðinna og kynbundna hegðun hjá 
fullorðnum. Skráðar voru niður leiðir og svæði sem gestir sóttu og einnig hvað þeir dvöldu 
lengi á hverju svæði. Þá var einnig atferli gestanna skráð og ljósmyndað. Upplýsingarnar voru 
settar inn í ArcMap (kortagerðarforrit) og þannig fengin kort sem sýndu hegðun og hreyfingar 
hópanna. 

Úrtakið var um 80 manns og var þeim gefin ákveðin leið til að fylgja í garðinum. Hver 
heimsókn stóð yfir í um 60-90 mínútur og viðtöl  voru tekið í lokin.  Sérstaklega var tekið upp 
á myndband atferli fatlaðra barna. Greint var útfrá fjórum heimsóknum fjölskyldna þar sem 
einhver fjölskyldumeðlimur var fatlaður.

Heimsókn 1: Móðir kom með 28 ára gamla fatlaða dóttur sína ásamt vini þeirra. 
Móðirin hvatti dótturina til að fara úr stólnum og rölta um. Hún gerði ýmislegt til að 
hvetja hana til að ganga, t.d. látahana ýta hjólastólnum og ganga um. Þau fóru víða 
um svæðið og létu hana labba yfir rampa, brýr sem þótti vera mikil áskorun fyrir 
hana og einnig ýttu þau hjólastólnum á undan sér og létu hana elta. Þau fóru upp 
tröppur og þar sem dóttirin er með skerta vöðvastarfsemi þótti henni erfitt að fara 
10-13sm uppstig. Hún tók sér góðan tíma í að fara upp tröppurnar. 

Heimsókn 2: Foreldrar koma með tvær dætur og er önnur þeirra þorskaheft. Dóttirin 
sem var þroskaheft dáðist mikið að leik barna sem voru í rólunum. Systir hennar 
sem var eldri hvatti hana til að fara nær og vera með í leiknum. Systirin fór í róluna 
og lét síðan þroskaheftu systur sína ýta sér. Krakkar streymdu að þeim og vildu vera 
með. Þeirri þroskaheftu þótti þetta mjög gaman og sýndi það með líkamstjáningu. 
Þau fóru síðan að rólu sem hægt væri að vagga og yngri systirin fór í róluna með 
hjálp eldri systur sinnar. Eldri systirin var mjög áhugasöm að hjálpa litlu systur 
sinni og hvetja hana til að leika sér. 

Heimsókn 3: Foreldrar koma með 43 ára son sinn sem er einhverfur, tjáir sig ekki 
með orðum en er fær um að ganga. Þau fóru beint að svæði þar sem róla var og 
syninum þótti mjög gaman að róla. Faðirinn fór í eina róluna til að taka þátt í leik 
sonar síns. Samkvæmt foreldrunum fara þau mikið út saman og helst á svæði þar 
sem ekki er margt fólk því sonur þeirra verður mjög óöruggur þar sem margir eru. 

Heimsókn 4: Fjögur blind börn á aldrinum 8-10 ára koma ásamt umsjónaraðila. 
Krakkarnir sýndu að þau voru mjög spennt og upplifðu nýja hluti á leið sinni um 
garðinn. Þeim fannst mjög gaman að róla, renna sér, klifra, síga niður, fara í gegnum 
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hluti eins og rör og fara yfir brýr. Í ljós kom að það vantaði eitthvað sem börnin 
gætu notað til að skynja að hætta væri á ferð.  

Þessar fjórar heimsóknir sýna hvernig mismunandi fatlaðir einstaklinga skynja umhverfið. 
Þessir hópar hafa misjafnar þarfir og einnig getu við takast á við  aðstæður. Það þarf ekki mikið 
til svo fatlaðir nái að tengjast og upplifa umhverfið á ánægjulegan hátt. 

2.1.3    Hindranir í útiveru fatlaðra

Samgöngukerfið leggur mikla áhersla á að skapa gott öryggi í tengslum við bílaumferð en 
mættu  leggja meiri áherslu á aðstöðu og öryggi fyrir gangandi fólk. Því oft er mjög slæmt 
aðgengi fyrir fólk með sérþarfir. Fólk sem ferðast um í hjólastól þarf  breiða göngustíga, með 
þægilegum halla og brún við gangstétt, á viðeigandi stöðum. Sjónskertir þurfa hljóðboð við 
gatnamót til að vita hvenær öruggt er fyrir þá að komast yfir. Mikil þörf er á öruggu og þægilegu 
skipulagi sem nýtist öllum. Það hefur verið gefið út mikið af leiðbeiningum um hvernig má 
skapa gott aðgengi fyrir alla, ekki eingöngu fatlað fólk, sem hægt er að nota til stefnumótunar 
um öruggan og bíllausan ferðamáta. (Frumkin, Frank & Jackson, 2004)

2.2    Maðurinn og umhverfi hans 

2.2.1    Tenging mannsins við náttúrunna

Í bókinni With People in Mind eftir Kaplan R. og fleiri (1998) er fjallað um að náttúrulegt 
umhverfi geti stuðlað að betri heilsu og vellíðan manna. Náttúrulegt umhverfi þarf ekki að vera 
langt frá byggðum manna og ósnortin af manninum. Það er erfitt að finna náttúruleg svæði sem 
ekki hafa orðið fyrir áhrifum mannsins. Orðið „náttúra“ er yfirgripsmikið þar sem nánast öll 
gróðurþekja utan dyra, s.s. almenningsgarðar, trjágróður við götur, opin svæði og bakgarðar er 
sögð vera náttúra.

Mikil áhersla er lögð á að maðurinn eigi að vera hluti af umhverfinu. Fólk hefur mismikla þörf 
fyrir náttúru og heilsa manna endurspeglast af því hversu vel þörfunum er fullnægt. Þörfum 
gagnvart náttúrunni er fullnægt á mismunandi vegu þar sem sumir fá þörf sína t.d. með því að 
veiða en aðrir með að heimsækja dýragarða. Kaplan (1998) segir að náttúran eigi að vera hluti 
að lífi fólks. 

Umhverfið gefur mismunandi upplifun, bæði jákvæða og neikvæða. Í bókinni With People in 
Mind (1998) eru settir upp átta upplifunarþættir fólks á útisvæðum. Þeir eru:

Sjónræn tenging: Góð sjónræn tenging byggir upp sjálfstraust. Lélegt útsýni getur 
valdið ótta og kvíða. Útsýni getur skerts á margan hátt s.s. með veggjum og gróðri. 
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Besti kosturinn væri að ekkert stæði í vegi fyrir útsýni en það er ekki raunhæfur 
kostur. Í hönnun á nýjum svæðum þarf að huga vel hvar á gróðursetja og setja niður 
mannvirki til mynda gott útsýni. Á göngustígum er nauðsynlegt að hafa gott útsýni.

Kunnugleiki: Fólki líður vel í umhverfi sem það þekkir. Þegar heimsótt er í fyrsta 
sinn ókunnugt svæði vaknar oft upp ótti í fólki. Síðan minnkar óttinn og fer að 
hverfa eftir nokkrar heimsóknir.   

Mannleg ummerki: Fólki líður oft vel þegar það sér mannvirki í náttúrulegu 
umhverfi. Göngustígar og bekkir vekja upp góða líðan og öryggiskennd. En það 
getur einnig virkað öfugt sem ótti. Eins og svæði sem er illa haldið við vekja upp 
ótta.

Samloðandi svæði: Svæði sem hafa mörg lítil svæði innbyrðis, s.s. rjóður, sælu- og 
hvíldarsvæði með bekkjum, grillsvæði, leiksvæði, geta hangið saman og myndað 
eina heild.

Þægilegt yfirborð: Gott yfirborð byggir upp sjálfsöryggi. Yfirborð getur verið áferð 
á láréttum fleti, s.s. grasflöt og göngustígar, og lóðréttum fleti, s.s. gróður og veggir. 
Gott og aðgengilegt yfirborð segir oft til hversu vel svæðið er skipulagt. Ólík svæði 
er oft sýnt með ólíku yfirborði og áferð.

Leyndardómur: Svæði sem eru leyndardómsfull vekja oft upp spennu og draga 
fólk að. Hægt er að útbúa leyndardómsfull svæði með breytingu á landslagi, 
mismunandi legu á stígum, hafa opin og lokuð svæði og nota ljós og skugga.

Dýptartilfinning: Dýpt svæðis þarf að vera skiljanlegt og vekja upp áhuga og 
hvetja fólk til að kanna betur. 

Opnun: Skógar sem hafa verið opnaðir með grisjun veita meiri öryggistilfinningu 
heldur en ógrisjaður. Opnun á svæði skiptir máli fyrir útsýni.

Heimildir (Frumkin o.fl., 2004) gefa til tilkynna að hönnun með náttúrulegum eindum s.s. 
náttúrulegri birtu, loftgæðum, plöntum og nálægð við fjölbreytt útivistarsvæði hefur jákvæð 
áhrif á geðheilsu manna. Fredirick Law Olmstead landlagsarkitekt, hannaði m.a. Central Park 
í New York,  var frumkvöðull á 19. öld um að einföld náttúrusvæði myndu minnka stress í 
daglegu borgarumhverfi. Almenningsgarðar hafa góð áhrif á líkamlega og sálræna heilsu. 

2.2.2    Notkun fólks á útisvæðum

Græn svæði nálægt heimilum dregur fólk meira út og gefur því kost á að vera í náttúrulegu 
umhverfi. Þegar umhverfið er snyrtilegt og vel hirt nær fólk meiri tengslum við það og upplifa 
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kyrrð. (Thompson & Travlou, 2007) Þegar opin útisvæði eru hönnuð þarf fyrst að greina í hvaða 
tilgangi þau eru gerð. Til dæmis ef svæðið er ætlað til að fólk komi saman og setjist niður þá 
þarf að byrja greina hvar á að sitja. Sæti þurfa ekki að vera bekkir heldur getur það verið hluti af 
hönnun svæðisins. Tröppur og veggir við gosbrunna geta þjónað sem sæti jafnt sem bekkir. Það 
sama á við þegar hannaður er leikvöllur þarf að byrja að greina leik barnanna en ekki leiktækin. 
Niðurstöðu greininga á hverjum stað ætti að nýta til að hafa fjölbreytni í stærðarhlutföllum, 
fyrir börn og fullorðna, og fjölbreytni í lögun. (Laurie, 1986)

Tenging á milli staða ætti að vera sem þægilegust. Fólk sem er á mikilli hraðferð á það til 
að stytta sér leið. Fjölfarnir stígar ættu að vera breiðari og sem minnst hlykkjóttir. Stígar eru 
einnig notaðir til að stýra hvar á að ganga. Á opnum svæðum er gjarnan stýrt leiðum fólks til 
að minnka álag á öðrum svæðum. Göngustígar í almenningsgörðum eru oft settir upp þannig að 
fólk sem er á harðferð hefur þann möguleika að fara sem stystu leið í gegnum garðinn og einnig 
er leiðum fólks oft stýrt að áhugaverðum hlutum eins og lækjum, tjörnum, dvalarsvæðum og 
leiksvæðum. 

1. mynd: Sýnir tengingar á svæðum með mismunandi lögun.  
Myndirnar sýna stystu útgönguleið af svæði. (Laurie, 1986)

Viðhald er mjög mikilvægur þáttur í að gera svæði nýtanleg og aðgengileg. Mikilvægt að 
hönnuðir taki tillit til hvernig á að viðhalda svæðunum. Til dæmis getur verið erfitt að slá 
þröng grasvæði í miklum skala með sláttuvél. Slík svæði geta átt á hættu að vera illa viðhaldið. 
Grasflatir sem hafa mjúka afmörkun er besti kosturinn. Jaðar svæða ætti ekki að vera með horn 
minna en 90° því þá er líklegra að hornin verði fyrir skemmdum. Staðsetning trjáa á grasflötum 
ætti að vera hæfilega staðsett frá hvort öðru svo sláttuvél kemst á milli.
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Hönnun á hlutum í umhverfinu þarf að samræmast hlutfalli líkamans. Til dæmis þurfa hurðir að 
vera nógu háar svo fólk komist hindrunarlaust í gegn. Sæti þurfa að vera í réttri hæð og þægileg. 
Tröppur þurfa að vera hannað með tillit til hreyfingu mannsins. (Laurie, 1986)

Arkitektinn, Le Corbusier (1948) kom upp einingakerfi um hvernig hægt er að hanna í réttum 
hlutföllum með mannslíkamann í huga. Þegar svæði er hannað sérstaklega með börn í huga þarf 
að gera frávik frá þessu einingakerfi. Leikvellir þurfa að vera í samræmi við stærð barnanna, 
getu og þorska þeirra. Það þarf einnig að hafa í huga eldra og fatlað fólk það að allt sé í samræmi 
við líkama þeirra. 

2. mynd: Einingakerfi Le Corbusier (1948). Myndin sýnir hvernig hægt er að 
hann í réttum hlutföllum miðað við mannslíkamann.
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3    Réttindi fatlaðra

Flestir menn munu glíma við einhvers konar fötlun á lífsleiðinni, hvort sem hún er af völdum 
slysa, veikinda eða öldrunar. Fatlaðir, börn og aldraðir finna oft fyrir félagslegri einangrun 
vegna lélegs aðgengis og óöryggis í umhverfi sínu vegna mikillar bílaumferðar. (Frumkin 
o.fl., 2004) Einstaklingar sem lifa með líkamlega fötlun verða fyrir mörgum hindrunum á vegi 
sínum. Fötlun ætti ekki að koma í veg fyrir útiveru og það er löngu vitað að hún hefur góð áhrif 
á geðheilsu manna. Þegar svæði eru hönnuð með tilliti til aðgengis fyrir alla verður svæðið 
aðgengilegra fyrir fleiri hópa fólks. Til dæmis fyrir hjólreiðamenn, línuskauta og barnavagna. 
Það er ekki möguleiki að uppfylla þarfir allra en hægt er að taka tillit til sem flestra. (Thompson 
&Travlou, 2007)

Réttindi fatlaðra eru tryggð með lögum í stjórnaskrá og einnig í ýmsum alþjóðasáttmálum og 
yfirlýsingum sem Ísland á aðild að. Á síðastliðnum árum hefur verið lögð áhersla á að fatlaðir 
njóti sömu kjara og aðrir. Einnig þurfi þeir á sérstökum ívilnunum og réttindum að halda vegna 
fötlun sinnar. Mikilvægt er að tryggja réttaröryggi fatlaðra því þeir eru minnihlutahópur og oft 
háðir opinberri þjónustu. (Mannréttinda skrifstofa Íslands, á,á)

3.1    Lög um málefni fatlaðra

Lög um málefni fatlaðra samþykkt 1. september 1992 eru sett til að tryggja jafnrétti og rétt 
fatlaðra til sömu lífskjara og aðrir þjóðfélagsþegnar. Lögin ná yfir einstaklinga sem eru andlega 
og líkamlega fatlaðir.  Fatlaðir einstaklingar eiga rétt á þjónustu og stuðningi samkvæmt fötlun 
sinni. (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992)

 Í öðrum kafla Stjórn og skipulag er sagt:

Sbr. 6. gr., 4. tölu. - Að annast réttindagæslu fatlaðra...þar á meðal að fatlaðir 
fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Í fjórða kafla Stoðþjónusta er sagt:

Sbr. 8. gr. – Veita skal fötluðum þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að 
lifa og starfa í eðililegu samfélagi við aðra...

Í sjötta kafla Búseta er sagt:

Sbr.10. gr. – Fatlaðir skulu eiga kost á búsetu í samræmi við þarfir þeirra og 
óskir eftir því sem kostur er. Búseta fatlaðra, sem lög þessi taka til, getur verið:
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1. Félagslegar íbúðir.

2. Verndaðar íbúðir.

3. Sambýli.

4. Vistheimili.

5. Heimili fyrir börn.

6. Áfangastaðir.

Búseta fatlaðra samkvæmt lögum þessum skal vera í íbúðabyggð, sbr. 
Skipulagslög.

Í sjöunda kafla Framkvæmd þjónustunnar er sagt:

Sbr. 12. gr., 6. tölul. – Að annast mat á þörfum hins fatlaða fyrir þjónustu, sbr. 2. 
gr., í samráði við greiningaraðila.

Í níunda kafla Málefni barna og fjölskyldur fatlaðra er sagt:

Sbr. 22. gr. – Fatlaðir skulu eiga kost á skammtímavistun fyrir fötluð börn sín 
þegar þörf krefur. Skammtímavistun er ætlað að veita fötluðum tímabundna dvöl 
til hvíldar eða vegna erfiðra heimilisaðstæðna, svo sem vegna veikinda eða 
annars álags.

Sbr. 23. gr. – Stuðla skal að því að fötluð börn eigi kost á sumardvöl þegar þörf 
er á. Sumardvöl er ætlað að gefa fötluðum kost á að skipta um umhverfi og 
dveljast utan heimilis síns sér til ánægju og tilbreytingar.

Í tíunda kafla Liðveisla er sagt:

Sbr. 24. gr. – Sveitarfélög skulu eftir föngum gefa fötluðum kost á liðveislu. Með 
liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því 
að rjúfa félagslega einangrun, t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.

Í fjórtánda kafla Ferilmál og ferðaþjónusta er sagt:

Sbr. 34. gr. – Sveitarstjórnir skulu sinna ferilmálum fatlaðra með skipulögðum 
hætti, m.a. með gerð áætlana um endurbætur á aðgengi opinberra bygginga og 
þjónustustofnana...

Sbr. 35. gr. – Sveitarfélög skulu gefa fötluðum kost á ferðaþjónustu. Markmið 
ferðaþjónustu fatlaðra er að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki 
kleift að stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda. Sveitarfélög setja reglur um 
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rekstur ferðaþjónustu fatlaðra.

Í fimmtánda kafla Réttindagæsla fatlaðra er sagt:

Sbr. 36. gr. – Svæðisráð í málefnum fatlaðra skulu standa vörð um rétt fatlaðra 
til þjónustu samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum eftir því sem við á. 
Starfsmenn, sem sinna þjónustu við fatlaða og starfa á stofnunum fatlaðra, skulu 
standa vörð um hagsmuni þeirra og gæta þess að réttindi þeirra séu virt.

Í sextánda kafla Framkvæmdasjóður fatlaðra er sagt:

Sbr. 40. gr., 5. tölul. – Heimilt er að verja allt að 10% af ráðstöfunarfé sjóðsins 
til lagfæringar á aðgengi opinberra bygginga með það að markmiði að 
hreyfihamlaðir og blindir geti athafnað sig með eðlilegum hætti...

Sbr. 40. gr., 6. tölul. – Heimilt er að verja allt að 25% af ráðstöfunarfé sjóðsins 
til meiri háttar viðhaldsframkvæmda, sem ekki falla undir rekstrarviðhald í 
skilningi fjárlaga, á þeim heimilum fatlaðra og þjónustustofnunum...

Hér að ofan hafa verið tekin út atriði úr lögum um málefni fatlaðra sem þetta verkefni er byggt 
á. 
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4    Gögn og aðferðir

4.1    Gögn

Úttekt á umhverfi var gerð eftir úttektarlista sem útbúinn var eftir bæklingnum, Aðgengi fyrir 
alla sem gefin var út af Rannsóknarstofnun byggingaiðnaðarins (2002). Markmið með útgáfu 
bæklingsins var að veita hönnuðum leiðbeiningar um hentugar lausnir við gerð  bygginga og 
umhverfi þeirra. Einnig voru tvær BS-ritgerðir frá LbhÍ nýttar við gerð listans með leyfi höfunda. 
Það voru ritgerðirnar; Umhverfi dvalarheimila: hvati til lífsgæða eða hlutlaus umgjörð, Marta 
María Jónsdóttir (2008) og Aðgengi fatlaðra að níu náttúruverndarsvæðum, Þórunn Edda 
Bjarnadóttir (2005)

Einnig var stuðst við bókin With people in mind (Kaplan, R., Kaplan, S. & Ryan, 1998) við 
gerð gátlista til að móta úttekt á upplifunarþættinum. Áður en farið var á vettvang voru skoðuð 
deiliskipulög hverfanna sem heimilin eru staðsett í til að fá upplýsingar um umhverfið og 
fyrirhugaðar breytingar. Lóðateikningar voru skoðaðar og athugað hvort þær samræmdust 
núverandi skipulagi. Lög um málefni fatlaðra voru skoðuð og einnig leitað eftir rannsóknum sem 
tengdar voru fötlun og útiveru. Loftmyndir af svæðunum voru fengnar á já.is og fasteignaskrá 
ríkisins. Þau forrit sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar eru Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adope Illustrator og Adobe Indesign. 

4.2    Aðferðafræði

Í fyrstu fór fram heimilda- og gagnaöflun um efni sem tengdist rannsókninni. Það var farið á 
vettvang á tvö sambýli fyrir fatlaða og tvær skammtímavistanir, önnur fyrir börn og hin fyrir 
fullorðna. Þau heimili sem voru heimsótt eru: sambýlið Vallargerði í Kópavogi, sambýlið Blikaás 
í Hafnarfirði, skammtímavistunin Hnotuberg í Hafnarfirði og skammtímavistunin Móalflöt í 
Garðabæ. Þessi heimili voru valin með hjálp framkvæmdastjóra SMFR (Svæðisskrifstofa 

Á
L

MG
Í lagi
Ábótavant

Mjög gott

Ekki til staðar

málefna fatlaðra á Reykjanesi) Sigríðar Kristjánsdóttur. 
Við valið var reynt að fá sem mesta breidd hvað varðar 
starfsemi, stærð, staðsetningu og fötlun einstaklinga. 

Áður en úttekt fór fram var útbúinn gátlisti og þar settir 
fram þættir sem leggja átti áherslu á og meta, gátlistinn er 
í viðauka 1. Það er nánar farið út í áhersluatriði gátlistarins 

í kafla 4.3. Við úttekt var lögð áhersla á að meta aðkomu, dvalarsvæði og tengingar við nærsvæði. 
Gátlistanum er skipt upp í þrjá hluta þar sem aðkoma, dvalarsvæði og tengingar við nærsvæði er 
metið hvert fyrir sig með samtals fimmtíu og þremur þáttum sem voru skoðaðir. Við úttektina 

1. tafla: Skilgreiningar sem 
notað var við úttekt á gátlista.
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var notast við liti til að meta ástand hvers þáttar, sýnt á töflu 1. Það var notaður blár sem sýnir að 
viðkomandi þáttur er ekki til staðar. Rauður sýnir að þáttur sé til staðar en sé ábótavant. Gulur 
sýnir að þáttur sé til staðar og í lagi. Grænn sýnir að þáttur sé til fyrirmyndar. 

Heimilin voru heimsótt fyrst sumarið 2009 til að kanna umhverfi og ljósmynda. Úttektin á 
útisvæðum fór fram í febrúar og mars 2010 og einnig viðtölin við forstöðumennina.  Fyrst var 
tekið viðtal við forstöðumenn til að fá upplýsingar um heimilið og nýtingu á nærsvæðum. Í 
viðtölum var stuðst við fyrirfram gerðan spurningalista, sjá viðauka 2. Síðan var farið út og 
úttekt framkvæmd með gátlista og ljósmyndun, sjá útfyllta gátlista í viðauka 3. Eftir að úttekt 
fór fram var unnið úr gátlistunum og viðtölunum og fengið út niðurstaða. Svæðin voru borin 
saman og gefin einkunn. 

4.3    Áhersluþættir

Hér að neðan eru útskýrðir helstu þættir sem lögð var áhersla á við úttektina. Atriðin voru í heild 
sinni fimmtíu og þrjú eins og áður hefur komið fram en um það bil sautján atriði í hverjum hluta. 
Atriðin hafa verið dregin saman í tíu megin áhersluþætti og útskýrð. Þessa þætti er fjallað um í 
bæklingnum Aðgengi fyrir alla (2002) og byggist samantektin á þeim upplýsingum.

4.3.1    Göngustígar, breidd, halli og yfirborð

Göngustígar eiga að vera samfelldir og aðgreindir frá 
umhverfinu, þ.e. fyrir blinda og sjónskerta. Á gatnamótum 
skal hafa mismunandi áferð á yfirborði til að gefa til kynna 
nýja stefnu eða beygju. Forðast skal þrep og upphækkun 
en ef það er ekki hægt skal merkja hindrunina vel með lit 
og áferð. 

Halla á göngustígum skal forðast að hafa yfir 1:20.  Fólk 
í hjólastólum á erfitt með að fara um í halla yfir 1:20. Ef 
ekki er hægt að komast hjá halla yfir 1:20 skal gera ráð 
fyrir hvíldarpalli og handriði við gangstíg.

Breidd göngustíga skal ekki vera minni en 150sm en 
æskilegt er að hafa hana 180-200sm. Þá geta hjólastólar 
snúið hindrunarlaust. 

Yfirborð á göngustígum skal vanda og forðast skal 
sprungur og holur stærri en 5mm. Yfirborð sem er hart og 
með jafnri áferð er gott fyrir rafmagnshjólastóla til komast 

3. mynd: Nauðsynlegt er að hvíldar-
fletir og halli sé í lagi. (Jón Ólafur 
Ólafsson o.fl., 2002)

4. mynd: Nauðsynlegt er að hafa 
skörp litaskil og áferð á gatnamótun. 
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)
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greiðlega um. Malbik, steinsteypa og bundin möl er góður 
kostur. Ójafnt yfirborð, náttúrusteinar og laus möl,  er ekki 
heppilegt  fyrir fólk með staf eða í hjólastólum. 

Varasamt er að hafa óheflað timbur þar sem hjólastólar fara 
um því flísar geta stungist í dekk og í hendur. 

Grasflatir eru mjög óaðgengilegar fyrir hjólastóla nema þar 
sem notað er þéttvaxið og snöggslegið gras eða það bundið 
í sérstaka holsteina sem mynda slétt og hart yfirborð. (Jón 
Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt göngustíga var metið yfirborð, halla og 
hvort hitalögn væri. Halli var ekki mældur með 
sérstakri hallmælingu heldur metið af rannsakenda með 
óhefðbundnum mælingu. 

4.3.2    Sérmerkt bílastæði

Bílastæði fyrir hreyfihamlaða á að vera 380-400sm breitt. 
Svæði fyrir framan og aftan bíl skal vera a.m.k. 90sm 
breiður gangvegur. Við hlið bíls þarf athafnarsvæði vera 
nægilega stórt til að hjólastólar komist hindrunarlaust í og 
úr bifreið. Skilti skal setja upp við bílastæði ætlað fötluðum 
og einnig merkja yfirborð. (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt var metið hvort bílastæði væri nægilega breytt, 
staðsetning og hvort það væri merkt.

4.3.3    Gróður og skjól

Skjól á útivistarsvæðum er góður kostur og laðar fólk að. 
Staðsetning útivistarsvæðis og lega göngustíga skal miða 
að því  að skapa gott skjól. 

Gróður skal velja með það í huga að hann valdi ekki ofnæmi.  
Á frjóvgunartíma valda sumar tegundir ofnæmis-
viðbrögðum. Það skal þó ekki sniðganga ofnæmisvaldandi 
tegundir heldur passa að notkun verði ekki neikvæð.

5. mynd: Kantar við gönguleið 
hjálpar sjónskertum að rekja leið sína. 
(Jón  Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

6. mynd: Bílastæði fyrir fatlaða þurfa 
að vera nægilega breið. (Jón Ólafur 
Ólafsson o.fl., 2002)

7. mynd: Nauðsynlegt er að gróður 
vaxi ekki yfir göngustíg. 
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Trjágróður skal ekki vaxa yfir gangstíga og klippa skal 
greinar undir 220sm. frá jörðu sem ná út yfir þá. (Jón 
Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt á gróðri var metið ástand, staðsetning og hvort 
gróður væri farinn að vaxa fyrir gönguleiðir.

4.3.4    Merkingar og skilti

Skilti skulu ekki vera staðsett þannig að þau hindri umferð 
gangandi fólks. Upplýsingar skulu vera auðlæsar. Á 
stórum skiltum hentar best að vera með dökkan bakgrunn 
og hvíta stafi, t.d. skilti með götuheitum. Á minni skiltum 
hentar best að vera með hvítan bakgrunn og dökka stafi. 
Kort með blindraletri er mikilvægt fyrir sjónskerta. 

Skilti, ljósastaura og umferðarmerki skal ekki staðsetja 
í ganglínu. Hæð útistandandi hluta skiltis skal ekki vera 
minni en 220sm. (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt á merkingum var metin staðsetning, læsanleiki 
og ástand. 

4.3.5    Tröppur, kantar og skábrautir/
hvíldarpallar

Tröppur eiga að vera beinar því snúnar valda sjónskertum 
og hreyfihömluðum erfiðleikum. Þrep ættu ekki að vera 
færri en þrjú og ekki fleiri en átta. Ef þrep eru fleiri en átta 
skal setja hvíldarflöt, a.m.k. 150sm langan. Uppstig skal 
vera 12-15sm og framstig 32-40sm. 

Tröppur skal aðgreina með efni eða lit á a.m.k. 60sm löngum 
fleti, sem gefur til kynna upphaf og endi. Nauðsynlegt er 
að aðgreina þrepbrúnir frá lit og áferð tröppunnar.

Kantar meðfram göngustígum er æskilegt að hanna með 
tilliti til sjónskertra. Kantsteinn skal var a.m.k. 4sm hærri 
en göngustígur. Hjá bröttum brekkum skal koma fyrir 
handriði í a.m.k. 90sm  hæð og aukalista í 10-35sm hæð 

8. mynd: Skjól er hægt að mynda 
með gróðri.

9. mynd: Skilti þurfa að vera 
auðlæsanleg og vel staðsett. (Jón 
Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

10. mynd: Nauðsynlegt er að uppstig 
og framstig sé í réttum stærðum. (Jón 
Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)
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fyrir fólk með blindrastaf. 

Skábrautir eru nauðsynlegar til að brúa hæðarmun í 
landslagi. Aðkoma að skábraut skal vera a.m.k. 150x150sm 
sléttur flötur. Breidd skal ekki vera minni en 90sm milli 
handriða og ekki meiri en 120sm. Kantur skal vera beggja 
megin til að hjólastólar og barnavagnar renni ekki útaf. 
Halli skal ekki vera meira en 1:20. Hvíldarflötur skábrautar 
er 150sm en æskilegt er að hafa hann 200sm svo stórir 
hjólastólar geti athafnað sig án hættu. (Jón Ólafur Ólafsson 
o.fl., 2002)

Við úttekt á tröppum, köntum og skábrautum var metið 
með því að mæla tröppur hvort að uppstig og framstig og 
breidd væri í lagi. Það sama var gert við skábrautir mæld 
var breidd, lengd og skoðað hvort halli væri í lagi.

4.3.6    Bekkir og hvíldarstaðir

Hvíldarstaðir skulu vera með reglulegu millibili. Við 
gangstíga ætti að hafa bekki með a.m.k. 100m. millibili, í 
byggð er æskilegt að þeir standi þéttar. Staðirnir skulu vera 
fjölbreyttir og skjólgóðir. (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt á hvíldarstöðum var metið hvernig bekkirnir 
voru staðsettir, ástand bekkjanna, hvort þeir væru staðsettir 
með reglulegu millibili og hvort gert var ráð fyrir hjólastól 
við hlið þeirra.

4.3.7 Handrið og hæð þeirra

Handrið skal vera báðum megin við tröppur og skábrautir 
og vera samfelld frá upphafi til enda. Hæð handriðs við 
tröppu skal vera 90sm. Við tröppur skal handrið ná a.m.k. 
30sm út fyrir þrep og jafnlangt fram yfir efsta þrep. 

Á láréttum fleti skal handrið vera 90sm hátt og vera með 
aukalista í 10-35sm hæð fyrir fólk með blindrastaf.

Form á handriði skal falla vel að gripi handarinnar. Handrið 

11. mynd: Skábrautir er nauðsynlegt 
að nota til að brúa hæðarmun í land-
slagi. (Jón Ólafur Ólafsson, 2002)

12. mynd: Hvíldarstaðir skulu vera 
fjölbreyttir og skjólgóðir. (Jón Ólafur 
Ólafsson, 2002)

13. mynd: Handrið skulu vera stað-
sett báðum megin við tröppu. (Jón 
Ólafur Ólafsson, 2002)
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sem eru of breið eða mjó geta komið í veg fyrir eðlilegt 
grip og valdið öryggisleysi hjá fólki. Gott grip á handriði 
er með þvermál á bilinu 4-5sm. 

Handrið sem áföst eru við vegg skulu vera í a.m.k. 4,5sm. 
fjarlægð frá honum. 

Efni handriðs skal valið með tilliti til góðs grips og að það 
verði ekki fyrir miklum áhrifum af raka- og hitabreytingum. 
Handrið úr tré er gott vegna þess að það verður sjaldan kalt 
viðkomu. Stál og plastefni eru köld viðkomu og sleip í 
bleytu. (Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt á handriðum var metið hæð, áferð og hvort þau 
væru til staðar á stöðum sem þau eru nauðsynleg.

4.3.8    Lýsing og litir

Lýsing á göngustígum skal vera jöfn og liggja sömu megin 
við gangbraut. Æskilegt er að staðsetja staurana 50sm fyrir 
utan gangstíg. Þéttleiki staura skal miðast við að ekki verði 
óupplýstir fletir. 

Lýsing þarf að vera við tröppur  til að þær sjáist greinilega 
og vera þannig að skuggi falli ekki á þrepbrún. (Jón Ólafur 
Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt á lýsingu og litum var metið hvar ljós voru 
staðsett og hvort þau væri til staðar.

4.3.9    Hljóðstig

Hljóðvist í umhverfi skal vera hagstæð. Mikilægt er að 
heyra  eigið fótatak og í staf fyrir blinda og sjóskerta. (Jón 
Ólafur Ólafsson o.fl., 2002)

Við úttekt var hljóðstig metið útfrá hávaða frá bílaumferð 
og öðrum áberandi hljóðum af svæðinu. Tekið skal fram 
að ekki fór fram nákvæm mæling á desíbil kvarða heldur 
metið útfrá upplifun rannsakenda. 

14. mynd: Nauðsynlegt er að hafa 
handrið í réttri hæð. (Jón Ólafur 
Ólafsson, 2002)

15. mynd: Lýsing skal vera jöfn á 
göngustígum. (Jón Ólafur Ólafsson, 
2002)

16. mynd: Hljóðmön við Reykjanes-
braut.
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4.3.10    Upplifunarþættir

Upplifunin var metin útfrá þeim þáttum sem koma fram í bókinni With People in mind (Kaplan 
o.fl., 1998). Þar hefur verið skipt upplifunarþáttun í átta flokka frá þeim er frekar greint í kafla 
2.2.1. Þeir eru: sjónræn tenging, kunnugleiki, mannleg ummerki, samloðandi svæði, þægilegt 
yfirborð, leyndardómur og dýptartilfinning.

Við úttekt á svæðunum var reynt að greina frá þessum atriðum og þeim gefið vægi.

17. mynd: Spennandi svæði dregur 
fólk að.

18. mynd: Kennileiti í umhverfi gefur 
fólki meiri öryggi.

19. mynd: Leyndardómur vekur oft 
upp spennu.

20. mynd: Þægilegt yfirborð byggir 
upp sjálfsöryggi.
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5    Niðurstöður

Úttekt var gerð á fjórum heimilum fyrir fatlaða einstaklinga. Skoðuð voru tvö sambýli og tvær 
skammtímavistanir. Heimilin eru í umsjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi. Þau 
eru staðsett á Höfuðborgarsvæðinu það er í Garðabæ, Kópavogi og Hafnarnafirði. Þessi heimili 
eru ólík með tilliti til hreyfigetu og fötlunar einstaklinga á hverjum stað. Heimilin eru ýmist 
byggð sérstaklega sem heimili fyrir fatlaða, þar sem í hönnun er tekið tillit til íbúa, eða eru í 
almennu húsnæði sem hefur verið breytt með aðgengi fyrir alla í huga. 

Taflan að neðan sýnir upplýsingar um heimilin, fengnar úr viðtölum við forstöðumenn 
heimilanna og úr Fasteingaskrá Íslands. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

 Byggingarár Stofnun  Fjöldi Aldur Hönnun lóðar 

Vallargerði 1960 1984 5 26-68 ára Landstólpi hf. 
Blikaás 2003 2002 6 29-45 ára Yrki sf. 
Hnotuberg 1983 1988 30 16-37 ára Stikan sf 
Móaflöt 1977 1996 28 9-18 ára Glíma kím 
 

2. tafla: Upplýsingar um úttektarstaði.

5.1    Sambýlið Vallargerði í Kópavogi

5.1.1    Almennt

Sambýlið Vallargerði var stofnað 1984 húsnæðið var upphaflega byggt sem almennt 
íbúðarhúsnæði en var síðan breytt í sambýli. Þar búa fimm einstaklingar á aldrinum 26 - 68 
ára. Vallargerði er staðsett í Vesturbæ Kópavogs. Forstöðumaður heimilisins er Ágúst Elvar 
Vilhjálmsson. (Ágúst Elvar Vilhjálmsson, forstöðumaður, munnleg heimild, 10. febrúar 2010).

Íbúarnir hafa mikla hreyfigetu og sjálfstæði og eru allir án hjálpartækja. Þeir eru ekki háðir 
fylgdarmanni þegar farið er út fyrir nærsvæði heimilisins. Það eru fyrst og fremst íbúarnir sem 
sýna frumkvæði að því að nýta umhverfi sitt, enginn er neyddur til að fara út. Starfsfólk kemur oft 
með hugmyndir til að hjálpa þeim að stunda afþreyingu utandyra og er það undir þeim sjálfum 
komið að nýta hugmyndina. Íbúarnir eru mjög virkir í félags- og skemmtanalífinu. Þeir sækja 
helst í íþróttavelli, Hamraborgina (þjónusta) og Kópavogslaug, allt staðir í nágrenninu. Einnig 
sækjast mikið út fyrir sitt nærsvæði og þá helst á íþróttaviðburði, í Hitt húsið, félagsmiðstöðvar, 
almennar sundlaugar, kaffihús og kvikmyndahús.

Dvalarsvæði heimilisins er gamall og vel gróinn garður. Helstu takmarkanir og gallar svæðisins, 
samkvæmt upplýsingum  forstöðumanns, er að garðurinn hvetur ekki íbúa til að nýta sér hann, 
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vekur ekki áhuga. Það vantar það sem íbúar myndu sækja í, s.s. heitan pott því hann mun auka 
nýtingu í garðinum og eykur vellíða íbúa. Þá er mikil vinna að halda garðinum við. Talsvert 
var grisjað af trjám sumarið 2009 og það opnaði garðinn meira og nýting á honum varð betri. 
Garðurinn er eingöngu notaður á góðum sumardögum. Að sögn forstöðumanns er helsti kostur 
garðsins sá að íbúar hafa möguleika á að nýta sér hann. Grisjun á garðinum gaf tækifæri á að 
stunda leiki, eins og krikket og badminton, sem var ekki hægt áður en grisjað var. Hann er vel 
gróinn og skjólsæll. Garðurinn var verðlaunagarður á tímum fyrri eigenda.

5.1.2    Athugun á umhverfi

Umhverfi Vallargerðis er almennt mjög gott. Það eru góðar tengingar í þá afþreyingu sem íbúar 
stunda á nærsvæði sínu. Vallagerði er staðsett í gömlu og grónu hverfi og er ýmislegt sem þarfnast 
viðhalds, s.s. stígar og bekkir. Það er stutt í þjónustu og á útivistarsvæði. Umferðaröryggi er 
almennt gott, það eru ýmist upphækkaðar gangbrautir, umferðarsljós fyrir gangandi vegfarendur 
eða undirgöng, og einnig er ökuhraði bíla takmarkaður. Dvalarsvæði íbúa er gott en þarfnast 
viðhalds og endurbóta.   

21. mynd: Sýnir staðsetningu á samb. Vallargerði. (Landmælingar Íslands, á,á) Yfirlit af tengingum og 
nærsvæðum við heimilið. (Já, á,á)
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5.1.3    Aðkoma

Aðkoman að heimilinu er mjög góð. Bílastæði er hellulagt og ástand hellna á því svæði er til 
fyrirmyndar. Stæði eru nægilega breið til að fólk í hjólastól komist úr bílum og einnig er nægt 
rými fyrir þjónustubíl til að sækja heimilisfólk. Það vantar að merkja að sérstakt stæði ætlað 
fötluðum. Lýsingu á aðkomusvæði er ábótavant. Halli á yfirborði fer ekki yfir 5% (1:20) sem er 
gott fyrir einstaklinga með skerta hreyfigetu. Yfirborð hellna við inngang hjá íbúðarhúsi þarfnast 
lagfæringar, hellur eru farnar að síga og orðnar mosavaxnar. Tröppur liggja inngangi íbúðarhúss 
en þar hefur verið sett handrið í réttri hæð, hæð handriðs miðast við 70-90cm. Gróður á svæðinu 
er í góðu ástandi og hefur verið grisjaður mikið. Hann myndar gott rými við aðkomu. Hljóðstig 
er mjög gott þar sem í hverfinu er hraðatakmörkun bíla. 

22. mynd: Aðkoma að samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Góð aðkoma

Góð rýmismyndun Lélegt viðhald
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5.1.4    Dvalarsvæði

Dvalarsvæði heimilisins er gamall og vel gróinn garður. Garðurinn fór í órækt fyrir nokkrum 
árum en sumarið 2009 var farið í mikla framkvæmd við grisjun og það opnaði garðinn mikið, 
sem gaf svæðinu meiri möguleika til að nýtingar. Í heildina er dvalarsvæðið gott en þarfnast  
mikils viðhalds. Hellur er farnar að síga og steinsteyptir stígar illa farnir. Lýsing í garðinum 
er lítil. Gróður er í góðu ástandi og fjölbreyttur. Gott skjól myndast í garðinum vegna mikils 
trjágróðurs. Rýmismyndun er minni eftir grisjun.

23. mynd: Dvalarsvæði samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Lélegt viðhald

Slæm umhirða Gróður í góðu ástandi
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5.1.5    Tengingar við nærsvæði

Tengingar frá heimilinu eru góðar í þjónustu og útivist. Stígarnir á flestum svæðum eru undir 
150sm á breidd sem er lágmarksbreidd miðað við aðgengi hjólastóla. Halli á stígum fer á sumum 
svæðum yfir 5% (1:20) en sá vandi er leystur með skábrautum og tröppum. Yfirborð á stígum 
er almennt til fyrirmyndar en þarfnast sums staðar viðhalds vegna aldurs. Lýsing á stígum 
er mjög góð. Skjól er yfirleitt gott en eðlilega minna þar sem lítið er af gróðri og á opnum 
svæðum. Fjölda bekkja og hvíldarstöðum er ábótavant. Bekkir eru ekki með 100m millibili 
og staðsetning þeirra er oftast óviðunandi. Merkingar og upplýsingaskilti eru í góðu ástandi 
en ýmsar merkingar illa staðsettar. Handrið eru í réttum stærðum þar sem þau voru til staðar 
en vantaði þar sem þau voru nauðsynleg. Útsýni við gönguleiðir var mjög gott. Rýmismyndun 
er góð þar sem hús og gróður mynda rými. Hljóðstig er almennt ágætt en þó ekki mjög gott í 
Hamraborginni þar sem heimilismenn sækja mikið í þjónustu. Þar fer mikil bílaumferð í gegn. 

24. mynd: Helstu tengingar við samb. Vallargerði, litur á punktum gefur til kynna 
hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Lélegt viðhald

Gott útsýni Léleg staðsetning

Góð tenging Léleg tenging Góður halli
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5.1.6    Skipulag

Lítið er til af upplýsingum um hver hannaði upphaflega húsið. Teikning hér að neðan er ein 
af tveim sem skipulags- og byggingarsviðs bjuggu yfir. Teikning sýnir byggingu bílskúrs sem 
var samþykkt af byggarnefnd Kópavogs 1972. Hin teikning sínir uppdrátt af íbúðarhúsi sem er 
teiknað af Landstólpa verkfræðistofu. Það hefur ekki gerð nein hönnun á garði sérstaklega. Þegar 
húsnæðið var tekið í notkun sem sambýli var garðurinn vel gróinn og einnig verðlaunagarður.  

25. mynd: Samþykkt teikning af breytingu lóðar, bygging bílskúrs. (Skipulags- 
og umhverfissvið Kópavogsbæjar, 2010)

5.2    Sambýlið Blikaás í Hafnarfirði

5.2.1    Almennt

Sambýlið Blikaás var stofnað 2002 og er byggt sem þjónustuhúsnæði. Þar búa sex einstaklingar 
á aldrinum 29 - 45 ára. Blikaás er staðsett í Ásahverfinu í Hafnarfirði. Forstöðumaður er 
Svanfríður Sigurðardóttir. (Svanfríður Sigurðardóttir, forstöðumaður, munnleg heimild, 18. 
febrúar 2010)

Íbúarnir eru fjölfatlaðir og hafa litla hreyfigetu. Þeir eru háðir fylgdarmanni þegar farið er út 
fyrir heimilið og er því háð starfsfólki hvort farið sé út.

Það er mikil áhersla lögð á að starfsfólk sé virkt í nýta svæðið í kring með íbúum. Þau svæði 
sem eru nýtt mest í nágrenninu eru Ásvellir, þá helst sundlaugin, Tjarnavellir þar sem er bakarí 
sem oft er heimsótt og síðan labba þau í miðbæ Hafnarfjarðar.  Þau leita ekki eftir útivist út fyrir 
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nærsvæði en sækja í aðra afþreyingu og þjónustu. Það er helst farið í kvikmyndahús, leikhús, á 
tónleika, í verslunarmiðstöðvar og fleira. 

Dvalarsvæði heimilisins er stórt en lítill hluti þess er nýttur. Helstu gallar og takmarkanir 
samkvæmt forstöðumanni eru að svæðið nýtist illa, sérstaklega fyrir hjólastóla. Stór hluti 
garðsins er grasflöt sem hjólastólar eiga ekki greiða leið um. Það vantar hellur eða svæði með 
hörðu yfirborði. Að sögn forstöðumanns eru helstu kostir garðsins þeir að það svæði sem er 
nýtt er veður- og skjólsælt,. Það er góð aðstaða framan við húsið sem hefur nýst vel á hlýjum 
sumardögum. 

5.2.2    Athugun á umhverfi

Umhverfi Blikaáss er vel viðunandi. Það eru góðar tengingar í þau nærsvæði sem heimilismenn 
nýta sér. Nærsvæðin eru gönguleið við Ástjörn, Vallarlaug og kaffihús við Tjarnavelli. Blikaás er 
staðsett í nýlegu hverfi sem fór að byggjast fyrir um 10 árum. Stígar eru góðu ástandi en gróður 
lítill við tengingar. Skjól er mjög gott á dvalarsvæði íbúa en minna á gönguleiðum á nærsvæði 
þar sem er mjög opið fyrir vindum. Umferðaröryggi er mikið, þar eru ýmist upphækkaðar 
gangbrautir, umferðarljós fyrir gangandi vegfarendur eða undirgöng. Umferðarhraði er mestur 
við Ástorg. 

26. mynd: Sýnir staðsetningu á samb. Blikaás. (Landmælingar Íslands, á,á) Yfirlit af 
tengingum og nærsvæðum við heimilið. (Já, á,á)
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5.2.3    Aðkoma

Aðkoman að heimilinu er mjög góð. Bílastæði er hellulagt og steinsteypt og er ástand yfirborðs 
mjög gott. Það er nægilega breitt fyrir fólk í hjólastól að komast í og úr bílum og einnig nægt 
rými fyrir þjónustubíl til að sækja íbúa. Á bílastæði vantar sérmerkt stæði fyrir fatlaða. Lýsing 
er mjög góð við aðkomu. Halli á yfirborði fer ekki yfir 5% (1:20) sem er gott fyrir einstaklinga 
með skerta hreyfigetu. Gróður á aðkomusvæði er ekki mikill og rýmismyndun lítil. Hljóðstig er 
mjög gott þar sem lítil bílaumferð er í hverfinu. 

27. mynd: Aðkoma að samb. Blikaás, litur á punktum gefur til kynna hvar myndirnar 
eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Yfirborð gott

Góð aðkoma
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5.2.4    Dvalarsvæði

Dvalarsvæðið við heimilið er almennt í fínu lagi. Yfirborð er steinsteypt og í góðu ástandi. 
Halli á dvalarsvæði fer ekki yfir 5% (1:20) sem er til fyrirmyndar þar sem íbúar eru með skerta 
hreyfigetu. Lýsing á svæðinu er góð. Gróður er ungur og því ekki mikill. Rýmismyndun er ágæt 
sem myndast með veggjum sem gerðir eru til að afmarka bílastæði og dvalarsvæði. Hljóðstig er 
afar gott þar sem bílaumferð er ekki mikil eða hröð. Bakgarður heimilisins nýtist illa fyrir íbúa 
því það svæði er að mestum hluta grasflöt sem ekki er hentugt fyrir hjólastóla.

28. mynd: Dvalarsvæði samb. Blikaás (Sambýlið Blikaás, á,á), litur á punktum 
gefur til kynna hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Nýtist illa

Yfiborð til fyrirmyndar Góð nýting



28

5.2.5    Tengingar við nærsvæði

Tengingar frá heimilinu eru góðar á þau nærsvæði sem íbúar nýta sér. Stígarnir eru með hæfilega 
breidd, 180-200sm. Halli á stígum fer sjaldan undir 5% (1:20) sem getur verið varasamt fyrir 
einstakling í hjólastól.  Yfirborð á stígum eru í góðu ástandi en kantar við göngustíga eru ekki 
samkvæmt stöðlum. Lýsing á stígum er ákaflega góð. Skjól er ekki mikið þar sem svæðið er 
mjög opið fyrir vindi. Bekkir eru ekki nógu margir og er mikill skortur á þeim á útivistarsvæði. 
Merkingar og upplýsingaskilti eru í góðu standi og staðsetning þeirra góð. Handrið eru í 
réttum stærðum en vantar á svæðum þar sem þau eru nauðsynleg. Útsýni við gönguleiðir er 
fínt. Rýmismyndun er ekki mikil þar sem svæðið er mjög opið. Hljóðstig er almennt í lagi á 
tengingum og nærsvæðum. 

29. mynd: Helstu tengingar við samb. Blikaás, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Léleg staðsetning

Vel heppnað skilti Mikill halli

Góðir göngustígar
Vandræði fyrir 
hjólastóla
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5.2.6    Skipulag

Hús og lóð er hannað af arkitektastofunni Yrki sf. Ásdís H. Ágústdóttir og Sólveig Berg 
Björnsdóttir arkitektar unnu bæði að hönnun hússins og umhverfi þess. Húsið er sérhannað sem 
heimili fyrir fatlaða með umsjá félagsmálaráðuneytisins. Hver íbúi hefur sína íbúð það er með 
stofu, eldhúsi og baðherbergi. Auk þess er sameiginlegt baðherbergi útbúið fyrir hreyfihamlaða, 
eldhús, stofa og starfsmannaðstaða. Í suðausturhorni byggingarinnar hefur verið hannaður 
skjólgarður sem er umlukin byggingunni sjálfri og skjólveggi til aðskilja frá bílastæðum. 

30: mynd: Uppdráttur af húsi og lóð. (Ásdís H. Ágústdóttir & Sólveig 
Berg Björnsdóttir, 1999)

5.3    Skammtímavistunin Hnotuberg í Hafnarfirði

5.3.1    Almennt

Skammtímavistunin Hnotuberg hóf starfssemi sína 1988. Húsnæðið var upphaflega byggt sem 
almennt íbúðarhúsnæði en var síðan breytt í skammtímavistun. Hnotuberg er í Setbergshverfi í 
Hafnarfirði. Forstöðumaður er Birgir Freyr Birgisson. (Birgir Freyr Birgisson, forstöðumaður, 
munnleg heimild, 10. febrúar 2010)

Þjónustunotendum er skipt í fimm hópa og dvelja sex til sjö einstaklingar á heimilinu í einu. Á 
skammtímavistuninni er fólk á aldrinum 16-37 ára. Hreyfigeta og sjálfstæði er mismunandi fer 
eftir  einstaklingum. Þeir eru frá því að vera bundnir hjálpartækjum, til hreyfingar, upp í að hafa 
mjög mikla hreyfigetu. Meirihluti notenda er sjálfbjarga og töluvert sjálfstæður. Þeir eru ekki 
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alltaf háðir fylgdarmanni þegar farið er út fyrir heimilið.

Það er mikil áhersla lögð á að stunda útivist og starfsfólk er mjög virkt í að fara með 
þjónustunotendur út. Þau svæði sem helst er farið á í nágrenninu eru gönguleið sem liggur í 
kringum hverfið, miðbær Hafnarfjarðar og lækurinn við miðbæinn. Það er helst leitað út fyrir 
nærsvæðið um helgar, þá er oft farið í göngu- og fjallaferðir sem eru í samstarfi við Rauða kross 
Íslands. Það er einnig farið í kvikmyndahús, á tónleika og á skemmtanir sem miðaðar eru við 
áhugasvið hvers og eins. 

Dvalarsvæði heimilisins er opið og einfalt. Helstu gallar eða takmarkanir garðsins samkvæmt 
forstöðumanni eru að það vantar meiri fjölbreytni svo hann nýtist sem flestum. Hjólastólaaðgengi 
er mjög ábótavant. Það sem myndi gera garðinn meira spennandi er t.d. trampólín og hengirúm. 
Að sögn forstöðumanns eru bestu kostir garðsins að hann er skjólsæll, stílhreinn,  í honum góð 
verönd með heitum potti sem allir geta notað og hann er hæfilega stór.

5.3.2    Athugun á umhverfi

Umhverfi Hnotubergs er að flestu leyti hagstætt. Það eru góðar tengingar í þau nærsvæði sem 
þjónustunotendur nýta sér. Nærsvæðin er gönguleið sem liggur í gegnum hverfið og lækurinn í 
miðbæ Hafnarfjarðar og miðbærinn. Hnotuberg er staðsett í gömlu grónu hverfi. Stígar þarfnast 
almenns viðhalds. Mikill gróður er á svæðinu og er ástand hans gott. Skjólsælt er á nærsvæðum 
og dvalarsvæði. Hljóðstig er ágætt þar sem  settar hafa verið hljóðmanir til að minnka hávaða frá 
bílaumferð. Umferðaröryggi er gott þar sem undirgöng eru undir umferðamestu akbrautirnar.

31. mynd: Sýnir staðsetningu á skammtímav. Hnotubergi. (Landmælingar 
Íslands, á,á) Yfirlit af tengingum og nærsvæðum við heimilið. (Já, á,á)
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5.3.3    Aðkoma 

Aðkoma við heimilið er mjög góð. Bílastæði er hellulagt og er ástand yfirborðs í lagi fyrir utan 
nokkrar sprungnar hellur. Bílastæði er nægilega breitt til að fólk í hjólastól komist í og úr bílum 
og einnig nægt rými fyrir þjónustubíl til að sækja þjónustunotendur. Að vísu vantar sérmerkt 
stæði fyrir fatlaða. Lýsing er mjög lítil á aðkomusvæði. Halli á yfirborði fer ekki yfir 5% (1:20). 
Gróður á aðkomusvæði er ekki mikill en sá gróður sem er til staðar er í fínu ástandi. Hljóðstig 
er mjög gott þar sem bílaumferð er ekki mikil í hverfinu.

32. mynd: Aðkoma að skammtímav. Hnotubergi, litur á punktum gefur til kynna 
hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Snyrtileg aðkoma

Yfiborð í góðu ástandi
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5.3.4    Dvalarsvæði

Dvalarsvæði við heimilið er yfir höfuð ágætt. Yfirborð svæðisins eru hellur, timburpallur og 
grasflöt. Hellur og timburpallur eru í góðu ástandi. Halli á dvalarsvæði fer ekki yfir 5% (1:20). 
Lýsing á er afar lítil og gróður er ekki mikill á svæðinu. Rýmismyndun er góð á timburpalli. 
Hljóðmanir hafa verið settar til að minnka hljóð frá bílaumferð á Reykjanesbraut.

33. mynd: Dvalarsvæði skammtímav. Hnotubergi (Skammtímav. Hnotuberg, 2009),  
litur á punktum gefur til kynna hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 
2008)

Sælureitur

Opið rými Lélegt aðgengi

Góð nýting Möguleikar
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5.3.5    Tengingar við nærsvæði

Tengingar frá heimilinu eru góðar á þau nærsvæði sem íbúar nýta sér. Stígarnir eru í hæfilegri 
breidd, sem er 180-200sm. Halli á stígum fer sjaldan yfir 5% (1:20) sem er gott. Yfirborð á 
stígum eru í góðu ástandi en þarfnast þó viðhalds á nokkrum stöðum. Kantar við göngustíga eru 
í óviðunandi ástandi og er brýn þörf  á að laga þá. Lýsing á stígum er ákjósanleg. Skjólgott er 
þar sem byggðin er þétt og mikill gróður á svæðinu. Bekkir og hvíldarstaðir eru til fyrirmyndar 
við lækinn en á öðrum svæðum er skortur á bekkjum. Merkingar og upplýsingaskilti eru í góðu 
lagi og staðsetning framúrskarandi. Handrið eru í réttum stærðum en vantar á svæðum þar sem 
þau eru nauðsynleg. Útsýni við gönguleiðir er frábært. Rýmismyndun er góð. Hljóðstig er fínt 
þar sem gerðar  hafa verið hljóðmanir.

34. mynd: Helstu tengingar við skammtímav. Hnotuberg, litur á punktum gefur til 
kynna hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Slæmt yfirborð

Gott aðgengi Slæm staðsetning

Vantar kant Slæmt yfirborð og varasamt
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5.3.6    Skipulag

Hús og lóð er hannað af arkitektunum Ásmundi Harðarsyni og Karli-Erik Rocksén. Samkvæmt 
teikningu hefur hönnun lóðarinnar breyst eða ekki verið fylgt. Húsnæði var tekið í notkun sem 
skammtímavistun árið 1988. Í dag er nánast enginn gróður í vesturhluta garðsins en í norður- og 
austurhluta er mikill gróður.
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35. mynd: Teikning af lóð sem gerð var 1985 af Stikan sf. (Ásmundur Harðarson 
& Karl-Erik Rocksén, 1985)

5.4    Skammtímavistunin Móaflöt í Garðabæ

5.4.1    Almennt

Skammtímavistunin Móaflöt var stofnuð 1996 en húsnæðið var upphaflega byggt sem almennt 
íbúðarhúsnæði en síðan breytt í skammtímavistun. Móaflöt er staðsett í Flathverfi í Garðabæ. 
Forstöðumaður er Sigurbjörg G. Friðriksdóttir. (Sigurbjörg G. Friðriksdóttir, forstöðumaður, 
munnleg heimild, 18. febrúar 2010)

Móaflöt er skammtímavistun fyrir börn og eru þau tuttugu og átta sem nota þessa þjónustu. 
Börnin eru á aldrinum 9-18 ára. Hreyfigeta þeirra er mjög góð en þó hafa dvalið þar börn sem 
bundin eru hjólastól. Þau fara með fylgdarmanni ef farið er út fyrir nærsvæði heimilisins en 
einstaka börn geta verið frjáls og leikið sér í nágrenninu.

Það er mikil virkni hjá starfsfólki og börnum við að gera eitthvað saman. það er aðallega farið 
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í gönguferðir, í sund, á leikvelli og á íþróttavelli. Þá er einnig farið í lengri gönguferðir eins 
og t.d. að Vífilsstaðavatni eða upp í Heiðmörk. Þau nota einnig sundlaugar, bókasöfn, leikhús, 
kvikmyndahús og kaffihús sem og aðra afþreyingu bæði á nærsvæði og utan þess. 

Dvalarsvæði heimilisins er stórt en lítill hluti þessi er nýttur. Helstu gallar við svæðið samkvæmt 
forstöðumanni eru að leiksvæðið er lítið og lokað. Svæðið fyrir utan leiksvæðið er lítið notað. 
Garðurinn mundi nýtast betur ef leiksvæðið væri stærra og fjölbreyttara og þannig nýtast 
börnum á öllum aldri. Að sögn forstöðumanns eru helstu kostir garðsins að hann er vel gróinn, 
stutt í náttúruna, er  í öruggu hverfi með lítilli bílaumferð og þar er mikið pláss sem hægt væri 
að nýta betur. Það liggja margir göngustígar  um hverfið og flest barnanna geta farið um þá frjáls 
ferða sinna án þess að óttast þurfi um öryggi þeirra.

5.4.2    Athugun á umhverfi

Umhverfi Móaflatar er ákjósanlegt. Það eru góðar tengingar í nærsvæði sem heimilið nýtir 
sér. Nærsvæðin eru leikvöllur, hraunsvæði, garðatog og íþróttamiðstöðin í Ásgarði. Móaflöt er 
staðsett í gömlu grónu hverfi. Stígar á þarfnast lítils viðhalds. Mikill gróður er á svæðinu og 
í góðu ástandi. Skjól er ágætt á nærsvæðum og sérlega gott á dvalarvæði. Hljóðstig er flott á 
dvalarsvæði en á nærsvæðum er hljóðstig í lagi næst Vífilstaðavegi. Umferðaröryggi er mikið 
þar sem gangbrautir eru upphækkaðar og umferðarljós eða undirgöng eru yfir umferðarmestu 
akbrautirnar. 

5.4.3    Aðkoma 

36. mynd: Sýnir staðsetningu á skammtímav. Móaflöt. (Landmælingar Íslands, 
á,á) Yfirlit af tengingum og nærsvæðum við heimilið. (Já, á,á)
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5.4.3    Aðkoma

Aðkoma við heimilið er mjög góð. Bílastæði er malbikað og er ástand yfirborðs gott. Það er 
nægilega breitt til að fólk í hjólastól komist í og úr bílum og einnig nægt rými fyrir þjónustubíl 
til að sækja og skila þjónustunotendum. Á bílastæði vantar sérmerkt stæði fyrir fatlaða. Lýsing 
er fullkomin. Halli á yfirborði fer ekki yfir 5% (1:20). Gróður er ræktarlegur og myndar gott 
rými við aðkomu. Hljóðstig er hagstætt þar sem bílaumferð er lítil og hæg í hverfinu. 

37. mynd: Aðkoma að skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Góð aðkoma

Hellur lausar Góð tenging við nærsv.
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5.4.4    Dvalarsvæði 

Dvalarsvæðið við heimilið er að mestu í fínu lagi. Yfirborð svæðisins eru hellur, timburpallur 
og grasflöt. Hellur eru farnar að síga og þarfnast viðhalds en timburpallur pottþéttur. Halli á 
dvalarsvæði fer ekki yfir 5% (1:20). Lýsing er of lítil á svæðinu. Gróður er ekki mikill þar sem 
börnin leika sér en fyrir utan leiksvæðið er mikill gróður. Rýmismyndun er ágæt þar sem há 
girðing myndar rými leiksvæðisins. Hljóðstig er ákjósanlegt. 

38. mynd: Dvalarsvæði skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til kynna hvar 
myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Möguleiki á nýta betur

Gott leiksvæði Sælureitur

Viðhald Gott leiksvæði
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5.4.5    Tengingar við nærsvæði

Tengingar frá heimilinu eru í góðu lagi á þau nærsvæði sem heimilið nýtir sér. Stígarnir eru 
hæfilega breiðir en næst heimilinu eru þeir um metri á breidd. Halli á stígum fer sjaldan yfir 5% 
(1:20). Yfirborðið er ófullnægjandi innan hverfisins sem eingöngu stafar af skorti á viðhaldi. 
Stígar sem liggja um útivistar- og leiksvæði eru góðir. Kantar við göngustíga eru ómögulegir 
en þá er brýnt að hafa í lagi. Lýsing er vel fullnægjandi. Skjólgott er innan hverfisins síður 
fyrir utan það. Bekkjum og hvíldarstöðum er ábótavant á öllum nærsvæðum. Merkingar og 
upplýsingaskilti eru í góðu lagi og staðsetning fín. Handrið eru í réttum stærðum og eru staðsett 
á þeim stöðum sem þau eru nauðsynleg. Útsýni við gönguleiðir er ákjósanlegt. Rýmismyndun 
er ágæt en þó misjöfn eftir svæðum. Hljóðstig er gott en verst við íþróttamiðstöðina Ásgarð. 

39. mynd: Helstu tengingar við skammtímav. Móaflöt, litur á punktum gefur til 
kynna hvar myndirnar eru teknar. (Fasteignaskrá Íslands, 2008)

Slæmur frágangur

Gott leiksvæði Slæmt yfirborð

Léleg umhirða Slæmt aðgengi

Spennandi svæði Góð tenging
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5.4.6    Skipulag

Lítið er til af upplýsingum um upprunalega hönnun. Teikning hér að neðan er sú einu sem 
skipulags- og byggingarsvið Garðabæjar bjó yfir. Teikningin sýnir breytingar á notkun bílskúrs 
og einnig tengibyggingu úr bílskúr í íbúðarhús, teiknað af arkitektastofunni Gláma kím. Það 
hefur ekki verið gerð nein hönnun sérstaklega á dvalarsvæði. 

40. mynd: Uppdráttur af breytingu lóðar, tengibygging byggð á milli húss og bíl-
skúrs. (Árni Kjartansson & Sigbjörn Kjartansson, 1996)

5.5    Samanburður niðurstaða

Þegar niðurstöður eru bornar saman eru heimilin mjög jöfn. Oft eru það sömu þættirnir 
sem koma illa út. Á aðkomu- og dvalarsvæði vantar sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða á öllum 
heimilum. Halli undir 5% kom vel út á aðkomu- og dvalarsvæði. Yfirborð voru í misgóðu 
ástandi og oft var það vegna slæmrar umhirðu. Lýsing var í fínu lagi á nærsvæðum en ábótavant 
á dvalarsvæðum. Gróður var að öllu jöfnu til fyrirmyndar og ógnaði ekki vegfarendum. 
Umferðaröryggi á nærsvæðum var mjög mikið á öllum svæðum, það er að hafa skörp lita skil 
og áferð á umferðasvæðum. Kantar við gönguleiðir komu illa út á öllum svæðum. Bekkir og 
hvíldarstaðir voru ekki nógu margir að öllu jöfnu. Merkingar og upplýsingaskilti kom mjög 
vel út þar sem þau eru rétt staðsett og allir geta notið góðs af. Útsýni var metið útfrá því hvort 
einstaklingur verði var við hættu í tæka tíð, sá þáttur kom vel út. Rýmismyndun kom best út á 
dvalarsvæðum en var sæmileg á nærsvæðum. Hljóðstig var almennt gott vegna umferðarhávaða 
og eru flest heimilin staðsett í úthverfi borgarinnar. Skábrautir og tröppur voru af misjafnari 
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gerð og í ólíku ástandi. Tröppur voru almennt rétt gerðar og ekki of mörg þrep í röð og handrið 
í réttri hæð. Skábrautir voru ýmist bragðabirgðalausnir eða rétt útbúnar. Breidd göngustíga var 
mjög misjöfn en almennt góð á nýlegum stígum. Samanburður á niðurstöðu sýnt á töflu 3.
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Sambýlið Blikaás 31
Sambýlið Vallargerð 26

Skammtímavistun Móaflöt 31
Skammtímavistun Hnotuberg 34

3. tafla: Samanburður niðurstaðna útfrá gátlista.

5.6    Einkunnagjöf niðurstaðna

Eftir að samanburður var gerður var farið í að reikna út einkunnagjöf útfrá stigafjölda. Mögulegt 
var að fá mest 50 stig. Heimilin fengu stig á bilinu 26-34 stig. Hverju heimili var gefin einkunn 
á bilinu 1-10. Einkunnin var fengin með því að deila stigafjölda í hæsta mögulegan stigafjölda, 
dæmi Samb. Vallargerði: 26 stig / 50 stig = 0,52 (52%). Einkunnir heimilanna sýndar á töflu 4.

Stig Hlutfall af 100% Einkunn 

Sambýlið Vallargerð 26 52% 5,2

Sambýlið Blikaás 31 62% 6,2

Skammtímavistunin Hnotuberg 34 68% 6,8

Skammtímavistunin Móaflöt 31 62% 6,2

 

5. tafla: Einkunnagjöf

3
2
1

Mjög gott
Gott

Sæmilegt

4. tafla: Skýringar á stigagjöf.
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5.6.1    Tillaga að úrbótum á Dvalarsvæðum

Sambýlið Vallargerði – einkunn 5,2

Dvalarsvæðið þarfnast mikilla lagfæringa og úrbóta. Stéttir og stígar eru illa farnir og lagt er til að 
þeir verði endurgerðir. Núverandi hellur er hægt að nýta aftur við gerð á nýjum stígum. Í garðinn 
vantar sælureit þar sem íbúar geta notið þess að sitja úti á góðviðrisdögum. Í sælureitnum væri 
hægt að hafa borð og bekki, grillaðstöðu og jafnvel heitan pott. Garðurinn býður upp á marga 
möguleika til ýmissa leikja og hægt væri að koma fyrir tveimur staurum á grasflötinni og setja 
net á milli þeirra. Það myndi líklega hvetja heimilismenn til fleiri leikja svo sem badmintons, 
blaks og tennis. Í vesturhluta garðsins væri hægt að koma fyrir litlum púttvelli. 

Sambýlið Blikaás – einkunn 6,2

Núverandi dvalarsvæði er mjög gott. Svæðið fyrir aftan húsið nýtist ekkert. Þar væri hægt 
að leggja stíga og stéttir til að gera bakgarðinn aðgengilegri fyrir hjólastóla. Gróður er lítill í 
bakgarðinum og hægt væri að setja runnabeð, stök tré og fjölæringabeð til að mynda skjól og 
rými. Í bakgarði væri hægt að vera með heitan pott þar sem vatn örvar skynjun og fólki sem er 
bundið hjólastól finnst oft gott að komast úr stólnum og fá að vera „frjálst“. 

Skammtímavistunin Hnotuberg – einkunn 6,8

Dvalarsvæði er mjög opið og einfalt. Ein róla er í garðinum, pallur og heitur pottur. Garðurinn 
er mjög opinn og býður upp á möguleika til margra leikja sem er góður kostur. Það vantar meiri 
fjölbreytni í garðinn svo hann nýtist sem flestum þjónustunotendum. Bæta má við leiktækjum 
eins og trampólíni sem flestir myndu hafa gaman af. Gera garðinn aðgengilegri fyrir hjólastóla 
að fara um til dæmis með því að gera stíg um garðinn svo notendur fái meiri tilfinningu fyrir 
honum. Girðinguna sem afmarkar garðinn þarf að taka niður vegna mikils fúa og setja upp nýja. 

Skammtímavistunin Móaflöt – einkunn 6,2

Dvalarsvæði er lítið miðað við stærð lóðarinnar. Á núverandi leiksvæði er róla, trampólín, 
sandkassi og heitur pottur. Leiksvæði barnanna mætti stækka til að auka athafnarými þeirra. 
Stækkun á leiksvæði myndi opna fleiri möguleika til nýrra leikja og einnig væri hægt að útbúa 
leiksvæði sem myndi hæfa börnun í hjólastólum. 
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6    Umræður

Í niðurstöðum kemur fram hvernig heimilin voru greind og borin saman útfrá gátlista. Þar koma 
einnig fram helstu styrkir og veikleikar svæðanna. Þau útisvæði og stígar sem voru vel heppnuð  
voru nýtt allt árið. Það er mikilvægt að íbúar og starfsmenn séu öryggir í sínu nánasta umhverfi. 
Umhverfið og upplifun þess ræður mestu um hvert farið er og hvort nærsvæði nálægt heimili 
eru nýtt af heimilismönnum og starfsfólki.

Ein lóð af fjórum var sérstaklega hönnuð með þarfir fatlaðra í huga. Hinar lóðirnar voru 
upphaflega hannaðar sem almennar íbúðarlóðir. Ein þeirra var hönnuð sérstaklega sem 
dvalarsvæði. Lóðirnar og íbúðarhúsin eru teiknuð af arkitektum. Engar upplýsingar eru til um 
að landlagsarkitektar hafi komið við sögu við hönnun á lóðunum. Það heimili sem er sérhannað 
er með áberandi grátóna yfirbragð, s.s. hellur, steypu og malbik. Samanber könnun sem 
Marta María Jónsdóttir (2008) gerði um umhverfi dvalarheimili kom í ljós að eitt af fjórum 
dvalarsvæðunum við heimilin var teiknað af arkitekti. Á því svæði var áberandi þessi grámi. 
Lítill gróður er notaður til að lífga upp svæðið og stór grasflöt er látin standa auð og nýtist 
íbúum ekkert. Höfundur telur að ef landslagsarkitekt hefði hannað útisvæðið hefði það orðið  
hlýlegra og hugsað betur úti hvernig nýta mætti garðinn sem best. 

Það er ekki hægt að segja að byggingartími né staðsetning hafi afgerandi áhrif á niðurstöður. 
Elsta heimilið kemur þó verst út en má benda á að  þekkingarleysi starfsmanna um umhirðu 
garða endaði með þeim afleiðingum að hann fór í órækt. Staðsetning hefur lítil áhrif þar 
sem öll heimilin eru á höfuðborgasvæðinu í þéttri byggð. Heimilið sem kom best út er elsta 
skammtímavistunin innan SMFR og ekki hefur rekstur mikil áhrif á niðurstöður. 

Sá þáttur sem kom verst út hjá öllum heimilunum var viðhald og umhirða. Það er ekki lögbrot 
að vera með lélega umhirðu. Viðhald og umhirða er á mjög gráu svæði hvað varðar ábyrgð. Eru 
það íbúar, starfsfólk, embættismenn, almenningur eða stjórnendur sem bera hana? Það vantar 
einhvern aðila sem sér um að aðgengi og umhirða svæða sé í lagi. Mikil áhersla er lög á að 
allt innandyra sé í góðu standi, s.s. brunavarnakerfi, rafmagn, lagnakerfi og loftræsting. Það er 
einnig mikilvægt að umhverfi í kring sé vel viðhaldið svo fólk njóti góðs af. Það er eins og það 
gleymist að setja umhirðuþáttinn í rekstraráætlun heimilanna og sveitarfélaganna eða er þeim 
kannski bara ýtt til hliðar? 
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7    Lokaorð

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um dvalar- og nærsvæði fjögurra heimila fyrir fatlaða á 
Höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið greint frá nokkrum erlendum rannsóknum sem tengjast 
fötluðum, útiveru og vellíðan manna í umhverfinu. Í ljós kom að þekking á Íslandi er ekki 
mikil um nýtingu fatlaðra á útisvæðum. Einnig voru dregin saman lög um málefni fatlaðra sem 
verkefnið notar til hliðsjónar. Höfundur áttaði sig á að umhverfið stjórnar oft ferðum manna og 
er upplifun svæðisins einn af lykilþáttunum í að hanna gott svæði.

Verkefnið var unnið með því að svara meginspurningunni:  Hvernig eru útisvæði nýtt og eru þau 
aðgengileg fyrir fólk sem býr á heimilum fyrir fatlaða? Það er hægt að segja útfrá niðurstöðum 
að aðgengi er mjög jafnt og ekkert eitt heimili sem sker sig áberandi úr. Verkefnið hefði líklega 
fengið út breiðari niðurstöðu ef heimilin væru dreifðari, s.s. á landsbyggðinni. 

Í ljós kom að hlutföll hönnunar skipta miklu máli samkvæmt Arkitektinum Le Curbusier 
(1948) sem kom snemma með þá hugmyndafræði að hönnun þurfi að vera í samræmi við 
mannslíkamann. Það skiptir máli hvort hannað sé fyrir aldraða, fatlaða eða börn þar sem þessir 
hópar er ólíkir og með ólíkar þarfir. Það er mikilvægt fyrir fólk með skerta hreyfigetu að handrið 
sé í réttri hæð, tröppur og skábrautir séu rétt útfærðar og bekkir séu í réttum hlutföllum.

Höfundur þessa verkefnis vonast til að meira verði gert af íslenskum rannsóknum sem tengjast 
atferli fatlaðra á útisvæðum. Einnig að eftirlit verði sett upp til að koma í veg fyrir að slæmt 
aðgengi nái að myndast. Hugmynd höfundar var að vekja athygli á efninu út frá fræðilegum 
forsendum og auðvelda lesendum að skilja hvaða þættir er góðir og slæmir í umhverfi fatlaðra. 
Þannig að lesandi ætti að fá tilfinningu fyrir því hvað það er sem skapar gott aðgengi.

Höfundur hefur lært margt við gerð og vinnu verkefnisins. Það að halda utan um öll gögn og 
vinna úr þeim og hafa skipulag á hlutunum. Einnig að setja niður vel skilgreind markmið og 
fylgja þeim eftir. 
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9    Viðaukar

Viðauki 1
Gátlisti

Staður:
Heimilisfang: Á
póstnúmer: L
úttekt unnin af: MG
Dags:
Tengiliður á staðnum: 

Aðkoma já nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
er halli minna en 5%
yfirborð
Bílastæði fyrir fatlaða
  er stæðið merkt með skilti
  er breidd á stæði í lagi? (380-400cm)
Lýsing
Gróður
skjól
Tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
merkingar
Eru handrið? (rétt hæð 70-90cm)
útsýni
Rýmismyndun
Hljóðstig

Athugasemd:

Dvalarsvæði já nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
Verönd
er halli minni en 5%
yfirborð
upphækkkuð beð
tengingar í græn svæði
lýsing
gróður
skjól
tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
bekkir/hvíldarstaðir
Handrið (hæð 70-90 Cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Tengingar við græn sv. og þjónust. já nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
Göngustígur
    er hæfileg breidd? (150cm)
    er halli minni en 5%
upphækkuð beð
lýsing
gróður
áferð og litur (mismunandi umferðarsv.)
skjól
tröppur
skábrautir
   er halli minn en 5%?
kantar við gönguleiðir
merkingar/upplýsingaskilti
    skýringarmyndir við merkingar
    blindraletur - hljóð?
    staðsetning 
bekkir/hvíldarstaðir
    rými (90cm) við hliðina á bekkjum
    100m á milli bekkja á útivistarsv.?
Handrið (hæð 70-90 cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Ekki til staðar
Ábótavant
Í lagi
Mjög gott
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Viðauki 2

Staður:    Dags: 
Fostöðukona/maður: 

Spurningalisti Fyrir sambýli/skammtímavistun 

 

 
1. Aldur heimilis – 

 
2. Fjöldi heimilismanna – 

 
3. Aldur heimilismanna – 

 
4. Hreyfigeta og sjálfstæði heimilismanna‐ 

 
5. Er samvera í virkni heimilsmanna‐ 

 
6. Virkni starfsfólks að nýta nærsvæði til útivistar með heimilisfólki‐ 

 
7. Á hvaða árstíma er helst farið út – 

 
8. Hvaða svæði er helst notað í nágrenninu – 

 
9. Er leitað út fyrir svæði, t.d. í þjónustu eða útivist – 

 
10. Hvað önnur afþreying er notuð‐ 

 
11. Hverjir eru helstu gallar eða takmarkanir dvalarsvæðis – 

 
12. Hverjir eru helsti kostir við dvalarsvæðið – 
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Gátlisti
Staður: Sambýlið Blikaás
Heimilisfang: Blikaás 1 Á
póstnúmer: 221 Hafnarfjörður L
úttekt unnin af: Rebekka Unnarsd. MG
Dags: 18. febrúar 2010
Tengiliður á staðnum: Svanfríður Sigurðardóttir

Aðkoma já nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
er halli minna en 5%
yfirborð
Bílastæði fyrir fatlaða
  er stæðið merkt með skilti
  er breidd á stæði í lagi? (380-400cm)
Lýsing
Gróður
skjól
Tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
merkingar
Eru handrið? (rétt hæð 70-90cm)
útsýni
Rýmismyndun
Hljóðstig

Athugasemd:

Dvalarsvæði já nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
Verönd
er halli minni en 5%
yfirborð
upphækkkuð beð
tengingar í græn svæði
lýsing
gróður
skjól
tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
bekkir/hvíldarstaðir
Handrið (hæð 70-90 Cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Tengingar við græn sv. og þjónusjá nei hellur malbik Steinst.gúmí timbur málað möl hált hital.
Göngustígur
    er hæfileg breidd? (150cm)
    er halli minni en 5%
upphækkuð beð
lýsing
gróður
áferð og litur (mismunandi umferðarsv.)
skjól
tröppur
skábrautir
   er halli minn en 5%?
kantar við gönguleiðir
merkingar/upplýsingaskilti
    skýringarmyndir við merkingar
    blindraletur - hljóð?
    staðsetning 
bekkir/hvíldarstaðir
    rými (90cm) við hliðina á bekkjum
    100m á milli bekkja á útivistarsv.?
Handrið (hæð 70-90 cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Ekki til staðar
Ábótavant
Í lagi
Mjög gott

Viðauki 3
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Gátlisti
Staður: Skammtímavistun Hnotuberg
Heimilisfang: Hnotuberg 19 Á
póstnúmer: 221 Hafnarfjörður L
úttekt unnin af: Rebekka Unnarsdóttir MG
Dags: 10. febrúar 2010
Tengiliður á staðnum: Birgir Freyr Birgisson

Aðkoma já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
er halli minna en 5%
yfirborð
Bílastæði fyrir fatlaða
     er stæðið merkt með skilti
     er breidd á stæði í lagi? (380-400cm)
Lýsing
Gróður
skjól
Tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
merkingar
Eru handrið? (rétt hæð 70-90cm)
útsýni
Rýmismyndun
Hljóðstig

Athugasemd:

Dvalarsvæði já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
Verönd
er halli minni en 5%
yfirborð
upphækkkuð beð
tengingar í græn svæði
lýsing
gróður
skjól
tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
bekkir/hvíldarstaðir
Handrið (hæð 70-90 Cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Tengingar við græn sv. og þjónusjá nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
Göngustígur
    er hæfileg breidd? (150cm)
    er halli minni en 5%
upphækkuð beð
lýsing
gróður
áferð og litur (mismunandi umferðarsv.)
skjól
tröppur
skábrautir
   er halli minn en 5%?
kantar við gönguleiðir
merkingar/upplýsingaskilti
    skýringarmyndir við merkingar
    blindraletur - hljóð?
    staðsetning 
bekkir/hvíldarstaðir
    rými (90cm) við hliðina á bekkjum
    100m á milli bekkja á útivistarsv.?
Handrið (hæð 70-90 cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Ekki til staðar
Ábótavant
Í lagi
Mjög gott



50

Gátlisti
Staður: Skammtímavistuninn Móaflöt
Heimilisfang: Móaflöt 24 Á
póstnúmer: 210 Garðabær L
úttekt unnin af: Rebekka Unnarsdóttir MG
Dags: 18. febrúar 2010
Tengiliður á staðnum: Sigurbjörg G. Friðriksdóttir

Aðkoma já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
er halli minna en 5%
yfirborð
Bílastæði fyrir fatlaða
 er stæðið merkt með skilti
 er breidd á stæði í lagi? (380-400cm)
Lýsing
Gróður
skjól
Tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
merkingar
Eru handrið? (rétt hæð 70-90cm)
útsýni
Rýmismyndun
Hljóðstig

Athugasemd:

Dvalarsvæði já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
Verönd
er halli minni en 5%
yfirborð
upphækkkuð beð
tengingar í græn svæði
lýsing
gróður
skjól
tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
bekkir/hvíldarstaðir
Handrið (hæð 70-90 Cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Tengingar við græn sv. og þjónust. já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
Göngustígur
    er hæfileg breidd? (150cm)
    er halli minni en 5%
upphækkuð beð
lýsing
gróður
áferð og litur (mismunandi umferðarsv.)
skjól
tröppur
skábrautir
   er halli minn en 5%?
kantar við gönguleiðir
merkingar/upplýsingaskilti
    skýringarmyndir við merkingar
    blindraletur - hljóð?
    staðsetning 
bekkir/hvíldarstaðir
    rými (90cm) við hliðina á bekkjum
    100m á milli bekkja á útivistarsv.?
Handrið (hæð 70-90 cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Í lagi
Mjög gott

Ekki til staðar
Ábótavant
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Gátlisti
Staður: Sambýlið Vallargerði
Heimilisfang: Vallargerði 26 Á
póstnúmer: 200 Kópavogur L
úttekt unnin af: Rebekka Unnarsdóttir MG
Dags: 10. febrúar 2010
Tengiliður á staðnum: Ágúst Elvar Vilhjálmsson

Aðkoma já nei hellur malbik steinst. gúmí timbur málað möl hált hital.
er halli minna en 5%
yfirborð
Bílastæði fyrir fatlaða
  er stæðið merkt með skilti
  er breidd á stæði í lagi? (380-400cm)
Lýsing
Gróður
skjól
Tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
merkingar
Eru handrið? (rétt hæð 70-90cm)
útsýni
Rýmismyndun
Hljóðstig

Athugasemd:

Dvalarsvæði já nei hellur malbik steinst gúmí timbur málað möl hált hital.
Verönd
er halli minni en 5%
yfirborð
upphækkkuð beð
tengingar í græn svæði
lýsing
gróður
skjól
tröppur
skábrautir
kantar við gönguleiðir
bekkir/hvíldarstaðir
Handrið (hæð 70-90 Cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Tengingar við græn sv. og þjónjá nei hellur malbib steinst gúmí timbur málað möl hált hital.
Göngustígur
    er hæfileg breidd? (150cm)
    er halli minni en 5%
upphækkuð beð
lýsing
gróður
áferð og litur (mismunandi umferðarsv.)
skjól
tröppur
skábrautir
   er halli minn en 5%?
kantar við gönguleiðir
merkingar/upplýsingaskilti
    skýringarmyndir við merkingar
    blindraletur - hljóð?
    staðsetning 
bekkir/hvíldarstaðir
    rými (90cm) við hliðina á bekkjum
    100m á milli bekkja á útivistarsv.?
Handrið (hæð 70-90 cm)
útsýni
rýmismyndun

Athugasemd:

Ekki til staðar
Ábótavant
Í lagi
Mjög gott


