Ágrip

Markmið verkefnisins er að kanna aðgengi fatlaðra að níu náttúruverndarsvæðum á
Íslandi. Valdir voru þjóðgarðarnir fjórir, Skaftafell, Snæfellsjökull, Jökulsárgljúfur og
þjóðgarðurinn á Þingvöllum auk fimm annarra vinsælla ferðamannastaða, Gullfoss,
Geysir, Dimmuborgir, Hraunfossar og Barnafoss.
Gerður var listi til þess að meta skipulega aðstæður á hverjum stað. Listinn var
gerður í samstarfi við fulltrúa Öryrkjabandalags Íslands og Sjálfsbjargar. Tekið var til
breiddar á göngustígum, halla þeirra, yfirborðsefna, salernisaðstöðu og sérmerktra
bílastæða fyrir fatlaða. Við úrvinnslu matsniðurstaðna var einnig tekið tillit til
almennra reglna sem varða umhverfi fatlaðra s.s. um aðkomu að byggingum, rými og
aðstöðu. Dregin eru fram það atriði laga og reglna sem varðað geta útivist og
möguleika fatlaðra til hennar. Áætla má að um 14 % landsmanna hafi sérhæfða þörf
frá þessu sjónarmiði (fatlaðir og aldraðir).
Helstu niðurstöður athugunarinnar eru þessar:
•

Aðgengi reyndist vera misjafnt að svæðum og víða óviðunandi.

•

Mörg atriðin voru smáatriði sem koma má í veg fyrir með reglulegu eftirliti og
fyrirhafnarlitlum úrbótum.

•

Lögð er fram tillaga að stjörnugjöf svæða með hliðsjón af aðgengi fatlaðra að
náttúruverndarsvæðum landsins.

•

Rannsaka þarf mismunandi yfirborðsefni göngustíga með tilliti til umferðar og
þarfa fatlaðra.

Skerpa þarf ákvæði um umhverfi og útivist í Skipulags- og byggingarlögum svo meira
tillit sé tekið til þarfa fatlaðra. Fagleg umfjöllun byggingarnefnda sveitarfélaga og
yfirvalda náttúruverndarsvæða verði í samráði við samtök fatlaðra eða fulltrúa þeirra
(fatlaðan einstakling). Loks er hvatt til að áfram verði unnið að athugunum á þessu
sviði í því skyni að bæta umhverfi og efla útivistarmöguleika sem flestra.
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1. Inngangur
Móðir náttúra er einstaklega breytileg og hér á Íslandi eigum við margar
náttúruparadísir sem ekki láta neinn ósnortinn. Aðgangur fólks að þessum paradísum
er æði misjafn og ekki auðvelt fyrir alla að komast leiðar sinnar. Sumir þurfa að hafa
fyrir því að komast þangað á meðan aðrir geta einfaldlega gengið út um dyrnar hjá sér
og verið komnir þangað á örskammri stund. En þótt náttúran sé fjölbreytt þá eru
mennirnir sem þar búa ennþá fjölbreyttari. Tillit þarf því að taka til minnihluta hópa
eins og fólks með hreyfihömlun, skerta sjón og heyrn, þroskaskerðingu og fólks með
asma og ofnæmi þegar verið er að skipuleggja náttúru- og útivistarsvæði. Með því
hafa allir möguleika á því að upplifa náttúruna á sinn hátt og á sínum hraða. Alþekkt
er að fólk sækir kraft og endurnýjar orku sína með því að dvelja úti í náttúrunni og
takast á við hana. Rannsóknir sýna að sjúklingar fá fyrr bata ef þeir hafa grænt og
lifandi umhverfi nálægt sér sem þeir geta leitað í.
Margir aðilar hvetja nú til aukinnar hreyfingar og útivistar. Nefna má t.d.
Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) sem hefur hrundið af stað átaki eins og „Fjölskyldan
á fjallið“ og „Göngum um Ísland“ (www.umfi.is, 24.03.2005). Í framhaldi af þeim
verkefnum hefur UMFÍ opnað heimasíðuna www.ganga.is en þar er að finna um 800
miserfiðar gönguleiðir víðsvegar um landið.
Á unga aldri greindist höfundur þessarar ritgerðar með sjaldgæfa tegund af
vöðvarýrnun sem heitir Dystrophia musculorum progressiva, ICD 359.1 (Ingþór
Friðriksson, 14.01.2005). Fyrstu einkenni þessarar tegundar er vöðvaleysi í öxlum og
mjöðmum og smám saman leggst það einnig á aðra vöðva líkamans sem skerðir
hreyfigetuna. Miðað við aðstöðuna í dag er möguleikinn takmarkaður til þess að njóta
útivistar í náttúru landsins. Þessi veruleiki höfundar kveikti hugmynd að verkefninu:
Hvernig er aðgengi fatlaðra, einkum hreyfihamlaðra og blindra að náttúruverndarsvæðum á Íslandi? Því var gerð athugun á alls níu stöðum víðs vegar um landið og á
grundvelli niðurstaðna hennar eru settar fram tillögur til úrbóta. Áhersla var lögð á að
kanna ástand göngustíga á nátturuverndarsvæðunum, enda er ástand þeirra ein helsta
forsenda fyrir því að gestir, bæði fatlaðir og ófatlaðir, geti notið svæðanna.
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2. Fatlaðir og náttúrulegt umhverfi
Öll mætum við hindrunum í okkar daglega lífi. Hindranir hafa margvísleg áhrif á
einstaklinginn og mæta honum í ýmsum formum, efnislegum, sálfræðilegum,
fjárhagslegum, félagslegum, pólitískum og hvað viðhorf snertir (attitudinal). Græn
svæði eru meðal mikilvægra áhrifaþátta umhverfisins. Rowson og Thoday (1985, í
Price og Stoneham, 2001) gerðu yfirlit um áhrif grænna svæða á félagslega vellíðan
fatlaðs fólks, 1.mynd (frumgerð í viðauka III).

1. mynd. Áhrifaþættir við hönnun aðgengis

Hindrun skiptir því aðeins máli að hún takmarki aðgang einstaklingsins að einhverju
eftirsóknarverðu. Vitað er að útivistarsvæði, grænsvæði, garðar, skóglendi og
náttúrustígar njóta vinsælda. Könnun Prices og Stoneham (2001) gaf til kynna að
þörfin fyrir útivist og náttúruupplifun er síst minni en áætlað hafði verið.
Í norskri könnun frá árinu 2001 kom í ljós að styttri gönguferðir, svo og
dagsferðir um skóga og fjalllendi voru meðal vinsælustu útivistar fatlaðra (DN, 2003).
Óvíða hefur verið tekið tillit til fatlaðra við mótun útivistarsvæða þótt þörf þeirra
sé síst minni en annarra. Fáar reglur hafa verið til um þessi mál og þær sem eru til eru
í byggingarreglugerð nr. 441/1998, en hún tekur helst til nærumhverfis bygginga og
útisvæða í þéttbýli (Jón Ólafur Ólafsson ofl., 2002). Málaflokkurinn varðar margar
opinberar stofnanir, og þörfin fyrir samræmingu verka er mikil. Í Noregi hafa nýlega
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komið fram athyglisverðar tillögur til úrbóta í þessu efni sem fela í sér að
umhverfisráðuneytinu verði falið nauðsynlegt frumkvæði og samræming úrbóta (DN,
2003).
Í handbók danska staðlaráðsins eru teknar saman ýmsar reglur um skipulagningu
svæða og leiða með þarfir fatlaðra í huga. Nýlega hefur verið safnað umfangsmiklum
upplýsingum um aðgengi fatlaðra að útisvæðum, s.s. opinberum görðum, skógum,
veiðistöðum, útsýnisstöðum og baðstöðum, með hliðsjón af þessum stöðlum. Þar
kemur fram að möguleikarnir eru margir og aðstæðurnar afar breytilegar (Holmblad,
1999).
Það má nefna að samtök fatlaðra í Noregi gáfu út árið 1979 gátlista um kröfur
fatlaðra í og við byggingar (NHF, 1979) en áður hafði Holand (1972) gert grein fyrir
skipulagi umhverfis einkum við og nálægt byggingum með hliðsjón af aðgengi
fatlaðra.
Ásdís Helga Bjarnadóttir (1997) fjallaði um það í lokaverkefni sínu við
Landbúnaðarháskólann á Ási, hvernig bæta mætti vist og umhverfi aldraðra á
dvalarheimilum með gróðri og skipulagi umhverfis. Crawford (2003) hefur dregið
saman ýmsar kröfur til útisvæða, en að þeim verður vikið nánar síðar.

3. Staðan í dag – lög, reglur og framkvæmd þeirra
Þarfir einstaklinganna eru misjafnar og þrátt fyrir jafnan rétt allra að komast um er
reyndin oft önnur. Stjórnvöld og þeir sem setja lög og reglur hafa fullan vilja til þess
að taka tillit til sjónarmiða fatlaðra við mótun umhverfis þótt árangurinn sé misjafn
(NHR, 2004).
Árið 2002 voru líkamlega fatlaðir einstaklingar á Íslandi á aldrinum 18 – 66 ára,
alls 7.750 talsins og Íslendingar í heild voru 188.142 talsins á sama aldri (Sigurður
Thorlacius og Sigurjón B. Stefánsson, 2004).
Einstaklingar eldri en 67 ára það sama ár voru 29.996 talsins (www.hagstofan.is,
23.03.2005) og má gera ráð fyrir að allmargir í þeim hópi séu hreyfihamlaðir á
einhvern hátt. Í heildina eru þetta alls 37.746 einstaklingar sem er um 14% af
þjóðinni.
Í stjórnarskrá Íslands segir:

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna,
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kynþáttar,

litarháttar,

efnahags,

ætternis

og

stöðu

að

öðru

leyti“

(www.stjornarskra.is, 4.04.2005).
Í lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 eru ákvæði sem fjalla um almannarétt,
umgengni og útivist. Þar kemur fram að öllum sé heimilt að fara um landið og njóta
náttúrunnar og að samskiptum manns og umhverfis sé háttað þannig að hvorki spillist
líf eða land (www.althingi.is, 10.03.2005).
Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 kemur fram í 1. grein, að tryggja þurfi
fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim
skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi (www.althingi.is, 10.03.2005).
Ísland er aðildarríki að Grunnreglum Sameinuðu þjóðanna um jafna þátttöku
fatlaðra og kemur þar fram í fyrstu reglunni um vitundareflingu að „aðildarríkjunum
ber að gera ráðstafanir til að efla vitund í samfélaginu um þá sem eru fatlaðir, um
réttindi þeirra, þarfir, möguleika og framlag“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1993).
„Aðgengi í umhverfi fatlaðra
1. Aðildarríkjunum ber að standa fyrir aðgerðum til að fjarlægja
hindranir fyrir aðgengi fatlaðra í efnislegu umhverfi þeirra. Með slíkum
aðgerðum ber að setja kröfur og viðmiðunarreglur og íhuga
lagasetningu sem tryggir aðgengi að ýmsum stöðum og þjónustu, svo
sem húsnæði, byggingum, almenningssamgöngum og öðrum
samgöngum, götum og öðru umhverfi utandyra.
2. Aðildarríkjunum ber að tryggja að arkitektar, byggingaverkfræðingar
og aðrir sem hafa með höndum hönnun og byggingu mannvirkja hafi
aðgang að nægilegum upplýsingum um stefnumörkun í málefnum
fatlaðra og aðgerðum til að tryggja aðgengi þeirra.
3. Taka ber tillit til aðgengis við hönnun og byggingu mannvirkja allt frá
upphafi hönnunarferilsins.
4. Hafa ber samráð við samtök fatlaðra um mótun á kröfum og viðmiðum
um aðgengi. Slík samtök skulu einnig koma að hönnun opinberra
mannvirkja í hverju byggðarlagi fyrir sig í því skyni að tryggja sem best
aðgengi“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1993).

Ýmsir opinberir aðilar annast málefni sem varða aðgengi fatlaðra, og má m.a. nefna
þessa:
•

Skipulagsstofnun sér um að fylgjast með og veita upplýsingar um ferlimál
fatlaðra

samkvæmt

skipulags-

og

byggingarlögum

nr.

73/1997

(www.skipulag.is, 20.03.2005).
•

Rannsóknarstofnun byggingaiðnaðarins gefur út svokölluð RB-blöð sem
notuð eru til hliðsjónar við hönnun mannvirkja. Á þeim er að finna nánari
útfærslu á einstökum atriðum er varðar aðgengi hreyfihamlaðra s.s. rýmisþörf
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hjólastóls,

inngangur

að

byggingum,

íbúðir

og

umhverfi

fatlaðra

(www.rabygg.is, 22.03.2005).
•

Sveitarstjórnir: Í 34. grein í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir að
þær „...skulu sinna ferlimálum fatlaðra með skipulögðum hætti m.a. með gerð
áætlana um endurbætur á aðgengi opinberra bygginga og þjónustustofnana í
samræmi við ákvæði byggingarlaga og byggingarreglugerðar, sbr. og
skipulagslög og skipulagsreglugerð“. Ennfremur segir að sveitarstjórn sé
heimilt að skipa samstarfsnefnd um ferlimál fatlaðra og þá með þátttöku
samtaka fatlaðra.

•

Bygginganefndir

sveitarfélaga

fara

með

byggingarmál

undir

stjórn

sveitarstjórna. Þær fjalla um og álykta um byggingarleyfisumsóknir og hafa
eftirlit með að byggt sé í samræmi við gildandi skipulag, lagaákvæði og
reglugerðir um skipulags- og byggingarmál (Jón Ólafur Ólafsson ofl., 2002).
•

Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra. Veitir þjónustu og aðstoð til þeirra sem eru
andlega eða líkamlega fatlaðir og þurfa á sérstökum stuðningi að halda af þeim
sökum. Hún veitir einnig upplýsingar um möguleika fatlaðra einstaklinga til
þjónustu, náms, starfs og tómstundaiðju (www.felagsmalaraduneyti.is,
24.03.2005).

Engar sértækar reglur eru til um frágang umhverfis á opinberum náttúruverndarsvæðum hérlendis. Þó hefur Sjálfsbjörg útbúið gátlista fyrir ferðamannastaði eins og
hótel, gistiheimili, tjaldstæði, verslun og sundlaugar og er þar verið að athuga
aðgengið frá bílastæðum og inn í viðkomandi hús (Sjálfsbjörg, 2001). Er hann hafður
til hliðsjónar við athugun þessa.

4. Rannsóknin
Á Íslandi eru fjórir þjóðgarðar; Skaftafell í A-Skaftafellssýslu, Snæfellsjökull á
Snæfellsnesi, Jökulsárgljúfur í N-Þingeyjarsýslu og þjóðgarðurinn á Þingvöllum sem
er jafnframt á heimsminjaskrá UNESCO. Dimmuborgir eru á Mývatnssvæðinu og
falla undir sérstök lög nr. 36/1974. Gullfoss er friðland með sérstöku landslagi en
Geysir í Haukadal og hverasvæðið er flokkað undir önnur friðuð svæði. Náttúruvættin
Hraunfossar og Barnafoss í Borgarfirði eru friðlýstar náttúruminjar og eru teknar fyrir
í sitt hvoru lagi vegna landfræðilegrar legu sinnar (www.ust.is, 21.03.2005). Allir
þessir staðir eru vinsælir meðal ferðamanna, innlendra sem erlendra.
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2. mynd. Kortið sýnir staðsetningu valinna svæða. (Byggt á gögnum frá UST um friðlýst svæði)

4.1. Aðferðarfræði
Við úttekt á stöðunum níu var byggt á gátlista sem Guðmundur Magnússon formaður
ferlinefndar Öryrkjabandalagsins og ferlinefndar Sjálfsbjargar hefur unnið að í
samvinnu við Sjálfsbjörgu landssambands fatlaðra, sjá viðauka I, ásamt viðbótum frá
höfundi varðandi umhverfi og göngustíga. Guðmundur hefur unnið mikið að
aðgengismálum fatlaðra og er bundinn í hjólastól og veit því hver þörfin er. Við
úrvinnslu úr gátlistanum er farið eftir bókinni Aðgengi fyrir alla, handbók um
umhverfi og byggingar sem Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins hefur tekið
saman og gaf út árið 2002. Þar er að finna ýmsa staðla varðandi umhverfi fatlaðra og
má þar helst nefna breidd á göngustígum, hvíldarsvæði, tröppur og skábrautir,
leiksvæði og bílastæði.
Gátlistanum er skipt í ellefu hluta (sjá viðauka nr.1):
1. hluti – Upphaf: Lengd frá bílastæði fatlaðra að göngustíg.
Eru merkingar við göngustíg, hvaða letur er notað? Eru
merkingar með blindraletri, kortum og/eða myndum? Eru
merkingar við enda göngustígs og eru þær settar fram með
blindraletri, kortum og/eða myndum?
Skilti með einfaldri stafagerð og jafnri þykkt eru auðlesin.
Undirstrikanir ber að forðast, ásamt hástöfum og hallandi
letri. Fyrir sjónskerta og blinda eru upphleypt kort og
merkingar góð. Skilti skal staðsetja í hæðinni 90 – 180 cm frá
gólfi (www.un.org, 19.04.2005).

3. mynd. Upplýsingaskilti
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2. hluti – Yfirborð: Hvernig er yfirborð göngustígsins?
3. hluti – Kantur: Er kantur meðfram göngustígnum og úr
hvaða efni er hann?

4. mynd. Hæð á kanti

4. hluti – Tröppur: Hæð og breidd á tröppum og fjöldi þeirra.
Fyrir einstaklinga með skerta hreyfigetu er æskileg
þrephæð (uppstig) 12 – 15 cm og lengd á framstigi 33 cm
og ekki mjórra en 31 cm.

5. mynd. Tröppur

5. hluti – Lengd: Hver er lengd á aðalstíg og hliðarstígum?
6. hluti – Breidd: Hver er breiddin á göngustígum?
Æskileg breidd á göngustígum er 180 – 200 cm en hún má ekki vera minni en 150 cm
til að hægt sé að snúa stórum hjólastól án erfiðleika.

6. mynd. Stígur 180 cm breiður, auðvelt að mætast. Stígur 150 cm, annar aðilinn þarf að víkja

7. hluti – Halli: Hver er halli á
brekkunum, er hann yfir 5% eða
undir

og

á

hversu

mörgum

stöðum/brekkum fer hann yfir 5%
halla?
Fólk með skerta hreyfigetu á erfitt með

7. mynd. Halli á göngustíg

að ganga í halla sem er meiri en 1:20 eða 5%. Ef halli fer yfir það, er æskilegt að
hafa hvíldarpall og handrið við göngustíga.
Áreynslustuðull höfundar: verkur í mjóbaki auk breytingar á líkamsstöðu þegar halli
er meiri en 5,5% á góðum degi.
8.

hluti – Handrið: Staðsetning á

handriðum, eru þau beggja megin stígs, í
brekkum og/eða við beygjur? Er handrið
við tröppur? Eru þau í einni hæð 90 cm
eða líka í 70 cm hæð?
8. mynd. Málsetning á handriði
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Handrið á að vera í halla í 90 cm hæð, einnig er æskilegt að þau séu í 70 cm hæð
fyrir þá sem eru í hjólastól. Sama gildir um handrið við tröppur.
9.

hluti

–

Hvíldarstaðir:

Staðsetning

á

hvíldarstöðum og nánasta umhverfi með tillit til
hjólastóla. Ef bekkir eru til staðar, hvernig eru
þeir staðsettir í umhverfinu, eru þeir í halla eða
láréttir? Eru merkingar við hvíldarstaði og hvernig

9. mynd. Hvíldarsvæði með bekk

eru þær, með blindraletri, kortum og/eða myndum? Við göngustíga í dreifbýli þurfa
hvíldarsvæði að vera með a.m.k. 100 metra millibili. Við bekki á hvíldarsvæðum er
æskilegt að hafa lágmark 90 cm pláss öðru hvoru
megin við hann fyrir hjólastól.
10. hluti – Bílastæði: Er sérmerkt bílastæði fyrir
fatlaða á staðnum, eru þau vel merkt og hversu mörg
eru þau? Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða eiga að vera
1-2 á hver 25 stæði. Breidd stæðanna eiga að vera 380
– 400 cm, lengdin á að vera 500 cm.

10. mynd. Stærð bílastæðis fyrir fatlaða

11. hluti – Salernisaðstaða: Er salernisaðstaða fyrir fatlaða á staðnum?
Breidd dyra má ekki vera minni en 80 cm en æskileg breidd er 90 cm. Dyr skulu alltaf
opnast út. Öðru hvoru megin við salernið þarf að vera 90 cm breitt svæði fyrir
hjólastól. Hæð salernissetu þarf að vera sem næst hæð stólsetunnar eða 45 – 50 cm.
Bil á milli armstoða má ekki vera meiri en 60 cm og hæð þeirra frá gólfi má ekki vera
meiri en 80 cm.
Hér á eftir eru teknir saman þeir þættir hvers svæðis fyrir sig sem komu fram á
gátlista.

4.2. Þjóðgarðar
Þjóðgarðar Íslands eru í eigu þjóðarinnar eins og nafnið segir til um og í þeim er
sameinað sérstætt landslag, gróðurfar og saga sem ástæða þykir til að varðveita. Að
þjóðgörðum landsins á almenningur allur aðgang bæði til fræðslu og ánægju
(www.ust.is, 31.03.2005). Í þeim á aðgengi að vera gott þannig að allir geti notið
svæðisins til jafns.
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4.2.1. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli
Skoðaður 17. júní 2004
Göngustígur frá þjónustumiðstöð að
Skaftafellsjökli
Lengd göngustígs:1,5 km
Gestir: 120 – 150 þúsund árlega (Ragnar F.
Kristjánsson, persónul. heimild , 17.06.2004).
Kort: Þjóðgarðurinn Skaftafelli (www.ust.is,
14.03.2005).
4.2.1.1. Almennt
Skaftafell var þingstaður fram eftir öldum en er í dag þjóðgarður. Landslagið
einkennist af miklu og breiðu fjalllendi og rísa háir tindar og fell upp frá jöklinum
með bröttum dalskorum og giljum. Í skipulagi sem farið var í eftir stofnun
þjóðgarðarins var ákveðið að hann yrði gönguland út frá þjónustumiðstöðinni.
Skaftafell er í fremstu röð útivistarsvæða á Íslandi og hefur aðstaðan þar verið byggð
upp til þjónustu við útivistarfólk (Hjörleifur Guttormsson, 1993). Þjóðgarðurinn var
stofnaður þann 15. september 1967 og var þá um 500 km2 að flatarmáli. Garðurinn
var stækkaður upp í 1600 km2, 27. júní 1984 og árið 2004 var hann stækkaður enn
frekar og er nú 4.807 km2 (www.ust.is, 14.03.2005).
4.2.1.2. Aðstaða í Skaftafelli
Fyrir framan þjónustumiðstöðina eru tvö sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða.
Göngustígurinn sem farinn var, liggur frá þjónustumiðstöðinni í átt að Skaftafellsjökli
og er gerður úr olíuborinni möl. Aðeins er farið að sjá á honum vegna vatnsskemmda.
Stígurinn er 180 cm breiður og á leiðinni inn að jökli eru tvær brýr úr timbri ca 112
cm breiðar með 2 cm háum kanti til beggja hliða. Skemmdir eru í stígnum við brýrnar
og er hann aðeins mjórri en brúin sjálf. Engir bekkir eru á leiðinni og engin skilti sem
fræða. Við enda göngustígsins er skábraut úr tré sem liggur upp að útsýnispalli sem er
líka úr tré. Á pallinum er upplýsingaskilti með örnefnum, leturtegundin er arial og
það er ágætlega læsilegt.

12

11. mynd. Aðkoma að brú, skemmd í stíg

12. mynd. Skábraut úr timbri við enda stígs

Farið hefur verið með dráttarvél um stíginn sem hefur skemmt og brotið úr
köntum og einnig eru djúp för á einum stað sem er mjög áberandi og gæti valdið
hættu.
Í þjónustumiðstöðinni er ekkert salerni fyrir fatlaða en í húsinu við hliðina á er
eitt. Skilti er utan á húsinu sem sýnir að þar sé salerni en það gefur ekki til kynna að
þar sé salerni fyrir fatlaða.
Áreynslustuðull höfundar: Lítill sem enginn verkur í mjóbaki, vel aðgengilegur!

4.2.2. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull – Djúpalónssandur
Skoðaður 24. júlí 2004
Göngustígur frá bílastæði að útsýnissvæði
Lengd: 200 m
Gestir: u.þ.b. 20 þúsund árlega (Guðbjörg
Guðmundsdóttir, persónul. heimild,
5.04.2005).
Kort: Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
(www.ust.is, 14.03.2005)
4.2.2.1. Almennt
Á Snæfellsnesi er fallegur fjallgarður sem teygir sig vestur í haf og endar þar sem
jökullinn rís. Landslagið er fjölbreytt með grösugum sveitum, háum og tignarlegum
fjöllum og löngum fjörum, auk fenjaflóa, hraunfláka og leggjabrjóta. Djúpalónssandur
er í Beruvíkurhrauni en vegur að sandinum var gerður af Slysavarnarfélagi Íslands
árið 1968 til að auðvelda björgun manna úr sjávarháska. Miklar gjár og skörðóttir
klettar ganga inn í hraunjaðarinn upp af sandinum (Einar Haukur Kristjánsson, 1982).
Þjóðgarðurinn var friðlýstur árið 2001 og er hann eini þjóðgarðurinn á Íslandi sem
nær milli fjalls og fjöru (www.ust.is, 10.03.2005).
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4.2.2.2. Aðstaða á Djúpalónssandi
Stígurinn sem er u.þ.b. 200 m liggur frá bílastæðunum í átt að sandinum. Á staðnum
er ekkert sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða. Göngustígurinn er úr meðal grófu undirlagi
sem er erfitt yfirferðar. Breiddin á stígnum er misjöfn, allt frá því að vera 60 cm breið
upp í 110 cm. Halli á stígnum fer yfir 5% á tveimur stöðum og er ekkert handrið á
þeim köflum til aðstoðar. Hvíldarstaðir með bekkjum eru engir á þessari leið.
Salernisaðstaða fyrir fatlaða er á staðnum. Upplýsingaskilti sem er við bílastæðin er
með mjög miklum og þéttum texta í leturtegundinni arial en auðlesinn.
Áreynslustuðull höfundar: Reynir í meðallagi á í brekkum.

60 – 110 cm

13. mynd. Stígur lagður grófu efni

14. mynd. Upplýsingaskilti við bílastæði

4.2.3. Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum – Ásbyrgi
Skoðað 31. júlí 2004
Göngustígur innst í Ásbyrgi, að útsýnisstað, Botnstjörn og
að Lindinni
Lengd: 180 m
Gestir: 80 – 90 þúsund árlega (Sigþrúður Stella
Jóhannsdóttir, persónul. heimild, 31.03.2005).
Kort: Umhverfisstofnun (Jökulsárgljúfur National park, án
árs)
4.2.3.1. Almennt
Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum var stofnaður árið 1973. Flatarmál þjóðgarðsins er
120 km2 (www.ust.is, 12.03.2005). Jökulsárgljúfur hafa heillað marga ferðamenn og á
fossasamstæðan í Jökulsá á Fjöllum sér engan líka. Umhverfið er mótað af vatni, eldi
og ís sem hafa myndað og mótað gljúfur, gil, klappir og byrgi en frægast þeirra er
Ásbyrgi. Það er aflangur dalur og lágréttur, með smá hækkandi og þverhníptum
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hamraveggjum. Gróðurfarið einkennist af lágvöxnu birki og fjalldrapa. Djúp kyrrð,
tign hárra hamra, skógurinn og skjólið gera staðinn eftirsóknarverðan og áhrifaríkan
(Theodór Gunnlaugsson, 1975).
4.2.3.2. Aðstæður í Ásbyrgi
Tvö merkt bílastæði eru fyrir fatlaða við inngang að svæðinu. Upplýsingaskilti eru
einnig við inngang og er lægsti punktur í 95 cm hæð. Leturtegundin er times new
roman og er ágætlega læsileg. Um 50 m frá bílastæðinu er bekkur án baks.
Göngustígurinn er vel aðgengilegur, beinn og breiður en minnsta breidd hans er 2 m
og sá mesti 4 m.
Eftir u.þ.b. 100 m skiptist stígurinn í tvennt, önnur leiðin er að Lindinni og hin
er að Botnstjörn og Útsýnisstaðnum. Göngustígurinn að Botnstjörn og útsýnisstaðnum

200 – 400 cm

15. mynd. Steinar standa upp úr stígnum

16. mynd. Breiður og þéttur göngustígur

mjókkar töluvert eftir skiptingu. Stutt brekka er rétt eftir skiptinguna og er halli á
henni meiri en 5% en hún er stutt þannig að erfiða þarf í stuttan tíma. Önnur brekka er
nær útsýnisstaðnum með stórum steinum sem standa upp úr stígnum. Lengdin á milli
þeirra er 2,5 m og sitt hvorum megin við þá er 80 – 85 cm bil svo hjólastóll á að
komast þar framhjá en ófært er fyrir hjólastóla yfir þá. Ekkert handrið er í brekkunum
við stíginn.
Tröppur eru niður að Botnstjörn
og er mesta hæð á tröppu 28 cm. Ekkert
handrið er við tröppurnar en fínn pallur
er
28 cm

fyrir

neðan

og

er

alls

ekki

hjólastólafært niður að honum. Upp að
Útsýnisstaðnum eru einnig tröppur,
mesta hæð á tröppu er einnig 28 cm og

17. mynd. Mesta hæð tröppu 28 cm

ekkert handrið.
15

Göngustígur að Lindinni er ófær hjólastólum vegna grjóts sem stendur upp úr
göngustígnum. Salernisaðstaða fyrir fatlaða er við tjaldsvæðin sem eru í u.þ.b. 500 m
fjarlægð.
Áreynslustuðull höfundar: Stígur mjög vel aðgengilegur þangað til hann skiptist í
tvennt. Erfitt er að komast að Botnstjörn, útsýnisstaðnum og Lindinni nema með
aðstoðarfólki.

4.2.4. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum - Almannagjá
Skoðað 17. október 2004
Gengið frá Hakinu niður að Lögbergi og
þaðan niður að Peningagjá.
Lengd: 700 m
Gestir: 300 þúsund árlega (www.thingvellir.is,
31.03.2005).
Kort: Kortaskjár á www.thingvellir.is.
4.2.4.1. Almennt
Þingvellir er eitt mesta náttúruundur Íslands ásamt því að vera einn helsti sögustaður
þjóðarinnar. Frá árinu 930 var Alþingi á Þingvöllum sem fullvalda löggjafarstofnun
sem lauk á 18. öld. Almannagjá varð til við landrek (Þorsteinn Jósepsson ofl., 1984).
Garðurinn var friðlýstur árið 1930 með sérlögum sem helgistaður og sameiningartákn
þjóðarinnar. Hann er jafnframt á Heimsminjalista UNESCO vegna gildis síns fyrir
heimsmenninguna (www.thingvellir.is, 14.04.2005). Ný lög voru sett um þjóðgarðinn
á Þingvöllum 1. júní árið 2004 nr. 47/2004 en þar er kveðið um að „Þingvellir við
Öxará og grenndin þar skal vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga sem
þjóðgarður“ (www.althingi.is, 10.03.2005).
4.2.4.2. Aðstaða á Þingvöllum
Aðkoma er að þjónustumiðstöðinni Hakinu en þar inni er að finna margvíslegar
upplýsingar um Þingvelli en engin upplýsingaskilti eru fyrir utan miðstöðina.
Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða er ekki við Hakið en þó eru næg bílastæði á svæðinu.
Hellulögn er fyrir framan Hakið og steypt skábraut er upp að húsinu og er hann vel
aðgengileg. Olíuborin möl er frá miðstöðinni að stíg að Almannagjá. Þaðan er hægt að
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fara upp á útsýnispall sem er gerður úr tré. Við hann er einfalt járn handrið í meters
hæð. Opið er á milli stoðanna í handriðinu sem getur verið varasamt.

18. mynd. Opið á milli stoða í handriði

19. mynd. Hæð frá stíg að skábraut 10 – 12 cm

Göngustígur niður Almannagjá er lagður fínni möl sem hefur náð að þjappast
vel vegna gangandi umferðar en efst í Gjánni, næst Hakinu, er undirlagið tiltölulega
laust. Stígurinn er jafnframt mjög brattur efst og er mælt með því að fatlaðir fari með
aðstoðarmanni. Stígurinn er breiður eða 3,30 m og engir bekkir eru á leiðinni niður að
Lögbergi né handrið. Upp að Lögbergi er tréskábraut og trépallur. Skábrautin er með
aðeins of mikinn halla u.þ.b. 8% á litlum hluta en erfitt er að nota handrið til beggja
hliða sökum breiddar sem er 15 cm og í metershæð. Uppá tréskábrautina er 10 - 12 cm
hæðarmismunur frá Almannagjá.
Þegar farið er niður að Peningagjá
frá

Almannagjá/Lögbergi

tekur

við

tréstigi og trégöngustígur. Tröppurnar
eru alls 46 talsins, mesta breidd á
stígnum og tröppunum er 155 cm,
niðurstig er 12 - 14 cm og hver trappa er
frá 60 - 90 cm á lengd. Timburklæddur
20. mynd. Tréstígur 150 cm breiður, án handriðs

göngustígur er í það minnsta á breiddina,
auk þess sem handrið er einungis við

tröppur og þá bara öðrum megin. Þegar komið er niður af trégöngustígnum er komið á
olíuborna möl og gengið yfir steypta brú sem er í 10 - 15 cm hæð.
Áreynslustuðull höfundar: Reynir á þar sem er bratt efst í Almannagjánni og ekkert
handrið er til að styðja sig við.
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4.3. Önnur náttúruverndarsvæði
Úttektin var einnig gerð á fimm náttúruverndarsvæðum sem eru með fjölsóttustu
ferðamannastöðum landsins.

4.3.1. Gullfoss
Skoðað 25. júlí 2004
Göngustígur frá Sigríðarstofu að útsýnispalli.
Lengd: 300 m
Gestir: u.þ.b. 300 þúsund árlega (Elías Már
Guðmundsson, persónul. heimild, 25. 07.
2004).
Kort: Vegahandbókin (Örlygur Hálfdanarson,
2002).
4.3.1.1. Almennt
Fossinn er þekktur fyrir ógnarmátt sinn, fegurð og hann lætur engan ósnortinn
(www.ust.is,

12.03.2005). Hvítá rennur úr Hvítárvatni og rennur framúr

Gullfossgljúfri stundum nefnt Hvítárgljúfur. Fossinn skiptist í tvennt og er efri fossinn
sem snýr á móti suðri um 11 m hár og miklu breiðari en sá neðri sem snýr í vesturátt
og er um 20 m hár. Meðalrennsli Hvítár við Gullfoss er um 109 m3/sek en mun meira
í vorleysingum eða allt upp í 2000 m3/sek (Gísli Sigurðsson, 1998). Sigríður í
Brattholti barðist fyrir verndun Gullfoss og var hann friðlýstur árið 1979 (www.ust.is,
12.03.2005).
4.3.1.2. Aðstaða við Gullfoss
Við Sigríðarstofu og Gullfosskaffi eru ekki sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða, en hins
vegar er mjög stórt svæði lagt undir bílastæði þar fyrir framan. Stígurinn frá
Sigríðarstofu er olíuborinn með allmiklum skemmdum. Mesta breidd á honum er
250 cm en minnsta 65 cm. Hár kantur er niður á undirlagið undir olíubornu mölinni,
eða mest 3 cm. Halli á stígnum fer yfir 5% á tveimur stöðum og er ekkert handrið til
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21. mynd. Minnsta breidd á stígnum er 65 cm

22. mynd. Bekkur í halla og frá göngustíg

staðar þar. Hægt er að fara niður tröppur á neðra svæðið af stígnum eða halda áfram
upp að útsýnisstaðnum. Útsýnisstaðurinn er úr timbri og er vel breiður og frá honum
sést vel yfir Gullfoss. Pallurinn er umlukinn handriði sem er 100 cm hátt. Einn
hvíldarstaður er á leiðinni og er hann staðsettur aðeins frá göngustígnum og í halla.
Vel aðgengileg salernisaðstaða er í Sigríðarstofu en einnig eru þar upplýsingaskilti
með texta í leturtegundinni times new roman og einu korti til yfirlits.
Áreynslustuðull höfundar: Reynir lítillega á í brekkum.

4.3.2. Geysir
Skoðað 25. júlí 2004
Göngustígur að goshvernum Geysi
Lengd: 500 m
Gestir: u.þ.b. 300 þúsund árlega (Elías Már
Guðmundsson, 25. 07. 2004).
Kort: Vegahandbókin (Örlygur Hálfdanarson,
2002).
4.3.2.1. Almennt
Geysir er einn frægasti goshver í heiminum. Þetta er einn fjölsóttasti
ferðamannastaður á landinu. Vatnið sem streymir inn í strokk Geysis er um 125°C
heitt. Vatnið verður að yfirhitna til að Geysir fari að gjósa og verður þá að fara yfir
suðumark en við suðuna verður snögg sprenging (Gísli Sigurðsson, 1998).
4.3.2.2. Aðstaða á Geysi
Bílastæði eru nokkur við hliðin tvö inn á Geysissvæðið en ekkert sérmerkt fyrir
fatlaða. Fleiri bílastæði eru við Geysisstofu og Hótel Geysi u.þ.b. 50 m frá.
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Upplýsingaskilti er við innganginn í leturtegundinni times new roman og einnig kort
með útskýringarmynd hvernig Geysir virkar og er því stillt upp full hátt miðað við
hjólastóla, auk þess sem erfitt er að komast að því. Stígurinn upp að hvernum Geysi er
hellulagður, um 400 m langur og 3 m á breidd, aðrir stígar eru úr

23. mynd. Erfið aðkoma fyrir hjólastóla að skilti

24. mynd. Breiður og hellulagður stígur

leir/moldarlagi og eru í góðu lagi þegar þurrt er en verri í bleytu. Engin handrið eru
við göngustíginn en það eru kaðlar í kringum goshverina til að afmarka öryggissvæði
þeirra. Hvíldarstaðir eru með 80 - 100 m millibili með bekkjum. Salerni fyrir fatlaða
er ekki á Geysissvæðinu en það er á Hótel Geysi u.þ.b. 50 m frá.
Áreynslustuðull höfundar: Enginn verkur í mjóbaki, vel aðgengilegur!

4.3.3. Dimmuborgir
Skoðað 2. ágúst 2004
Göngustígur frá bílastæði og genginn Stóri hringur.
Lengd: 800 m
Gestir: 50 þúsund árlega (Dimmuborgir í Mývatnssveit,
2003).
Kort: Dimmuborgir í Mývatnssveit (Umhverfisstofnun ofl.,
2002)
4.3.3.1. Almennt
Sérstæðar hraunmyndanir í Yngra-Laxárhrauninu nefnast Dimmuborgir. Hraunborgir
eins og Dimmuborgir eru sérstakar af því að þær hafa einungis fundist á hafsbotni
undan ströndum Mexíkós og er ekki vitað um aðrar á þurru landi utan Mývatnssveitar
(www.ust.is, 12.03.2005). Borgirnar eru sundurtættar hraunborgir með gróðri og
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kjarri, rétt austan við Mývatn. Hraunborgir þessar hafa sennilega myndast við mikil
umbrot og á þann hátt skapað djúpa tjörn af þunnbráðnu hrauni. Síðan hefur hraunið
hrunið niður og tjörnin tæmst þannig að myndast hafa furðumyndir eins og gatklettar
og smáhellar (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1984).
4.3.3.2. Aðstæður í Dimmuborgum
Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða er ekki á staðnum en stórt svæði er undir bílastæði
með hraunundirlagi. Dimmuborgir eru girtar af og þarf að opna hlið til að komast inn
á staðinn. Þegar komið er inn er yfirborð göngustígsins úr fínmöluðu hraungrýti sem
erfitt er að fóta sig í. Töluverður bratti (meira en 5% halli) er fljótlega eftir að komið
er inn á svæðið og er ekkert handrið við stíginn, einungis kaðall til að afmarka
göngusvæðið. Í miðri brekkunni er ágætlega læsilegt upplýsingaskilti með texta í
leturtegundinni times new roman og einnig kort af staðnum. Eftir að stígurinn skiptist
í tvær áttir er hann um 2 m á breidd og gerður úr leir/malar/hraunblöndu. Hann er
orðinn mjög þjappaður af umferð fólks og því auðveldur yfirferðar. Upp að gatkletti

25. mynd. Dimmuborgir eru girtar af.
Yfirborðið er laust í sér

26. mynd. Halli yfir 5%, ekkert handrið

eru tröppur sem eru misháar og er ekkert handrið við þær. Á tveimur stöðum fer
hallinn á göngustígnum yfir 5% halla og er ekkert handrið til staðar þar. Hvíldarstaðir
með bekkjum eru engir á leiðinni. Eins er engin salernisaðstaða fyrir fatlaða á
staðnum en hún er á útivistarsvæðinu Höfða sem er í u.þ.b. 2 km fjarlægð.
Áreynslustuðull höfundar: Reynir á í fyrstu brekku sökum halla. Á göngu um stóra
hringinn var ein stutt brekka sem reyndi á, annars í lagi. Einnig reynir á í brekkunni
upp að bílastæðunum sökum bratta.
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4.3.4. Hraunfossar
Skoðað 5. september 2004
Göngustígur frá bílastæði að útsýnispalli.
Lengd: 60 m
Gestir: Ekki vitað.
Kort: Vegahandbókin (Örlygur Hálfdanarson,
2002).
4.3.4.1. Almennt
Uppsprettuvatn streymir undan nyrðri gljúfurbarmi Hvítár niður í Hvítá á um 1 km
svæði í formi ótal fagurra og sérkennilegra fossa sem falla milli kletta og skógarteiga
(Örlygur Hálfdanarson, 2002). Þeir voru friðlýstir árið 1987 (www.ust.is, 12.03.2005).
4.3.4.2. Aðstaða við Hraunfossa
Við bílastæðin er vel læsilegt upplýsingaskilti með myndum, kortum og texta í
leturtegundinni arial. Eitt sérmerkt bílastæði er fyrir fatlaða næst göngustígnum að
Hraunfossum. Kantur er frá bílastæði að göngustíg og er hann tekinn aðeins niður
fyrir hjólastóla. Göngustígurinn að útsýnispalli er breiður og olíuborinn en sjálfur
útsýnispallurinn er úr timbri.

27. mynd. Handriðsbrún hækkar upp í 107 cm

28. mynd. Hæð frá palli niður á yfirborð 5,5 cm

Handrið er á útsýnispallinum og er hæðin á því 100 cm en spýta er ofan á handriðinu
sem hallar upp í 107 cm. Bil er á milli spýtnanna sem notaðar eru í pallinum, minnst 1
cm á milli næst fossinum en mest 3 cm fjærst fossinum. Hægt er að fara áfram frá
útsýnispallinum við Hraunfossa yfir að Barnafossi. Kantur frá útsýnispalli og niður á
stíginn er 5,5 cm. Stígurinn á milli fossanna er þéttur með leir/malarblöndu og er
ágætlega breiður. Ekkert handrið er á þessari leið þó svo að hún sé nærri fossunum en
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það er öryggiskaðall meðfram hluta af stígnum. Það er ekki hægt að styðja sig við
hann vegna þess hversu lágt hann er.
Áreynslustuðull höfundar: Enginn verkur í mjóbaki, vel aðgengilegur!

4.3.5. Barnafoss
Skoðað 5. september 2004
Göngustígur frá útsýnispalli við Hraunfossa
að Barnafoss, þaðan að bílastæði.
Lengd: 400 m
Gestir: Ekki vitað.
Kort: Vegahandbókin (Örlygur Hálfdanarson,
2002).
4.3.5.1. Almennt
Barnafoss ekki langt frá Hraunfossum og voru þeir báðir friðaðir árið 1987 sem
náttúruvætti (www.ust.is, 12.03.2005). Barnafoss dregur nafn sitt af því að tveir ungir
drengir fóru á eftir foreldrum sínum til kirkju en sundlaði þegar þeir fóru yfir steinbrú
og féllu ofan í fossinn og drukknuðu (Freysteinn Sigurðsson, 2004).
4.3.5.2. Aðstaða við Barnafoss
Það eru tveir göngustígar að Barnafossi, annar beint frá bílastæði og er hann
tiltölulega þéttur í sér með leir/malarblöndu. Hinn stígurinn er út frá útsýnispallinum
við Hraunfossa og er lýst hér að ofan. Töluverður bratti er á einum stað á stígnum sem
liggur frá Hraunfossum og er hallinn á honum meiri en 5%. Ekkert handrið er
meðfram stígnum í brekkunni. Stígurinn skiptist í tvennt rétt neðan við Barnafoss og
er önnur leiðin yfir brú og er sú brú aðgengileg fötluðum.

29. mynd. Aðkoma að Barnafossi, ekkert handrið

30. mynd. Hurð á salerni er mjög þung

23

Stígurinn sem liggur að brúnni er úr leir/malarlagi og er með meira en 5% halla.
Hinn stígurinn liggur að útsýnispalli úr timbri. Niður að honum eru 6 tröppur úr tré og
er ekkert handrið við tröppurnar. Þær eru 60 – 80 cm langar og hæðin á þeim er 16
cm. Járnhandrið er við útsýnispallinn og sést vel upp fyrir það, eins á milli röra.
Möguleiki er á að fara upp á efri útsýnispall en hann er erfiður sökum mikils halla og
er ekkert handrið við hann en það er öryggiskeðja í 70 cm hæð. Á þessu svæði eru tvö
skilti, eitt sem er við bílastæðin og er lýst hér að ofan í stöðumati fyrir Hraunfossa og
annað við Barnafoss. Það er með mynd og texta í leturtegundinn arial og er vel
læsilegt. Salernisaðstaða fyrir fatlaða er á staðnum en hurðin er mjög stíf og ill
opnanleg nema fyrir sterka. Ef maður kemst inn fyrir er vel aðgengilegt á salernið
sjálft en spegillinn við vaskinn er of hár svo erfitt er fyrir þann sem er í hjólastól að
sjá sig í honum
Áreynslustuðull höfundar: Sæmilega aðgengilegur, reynir lítillega á í brekku á
göngustíg frá Hraunfossum og niður að brú yfir Barnafoss.

4.4. Samantekt
Þegar litið er yfir niðurstöður úttektar á stöðunum níu má draga þær saman eins og
gert er í 1. töflu.
1. tafla. Samantekt á niðurstöðum
úttektarinnar

Það sem er víðast í lagi eru merkingar bílastæða og almennar upplýsingar um svæðin.
Þá er yfirborð skoðaðra göngustíga víðast í góðu lagi. Algengasti annmarkinn er
skortur á handriðum og hvíldarstöðum með bekkjum.
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Gera má tilraun til heildarmats á hverju svæði sem skoðað var þar sem
mikilvægustu einkennunum er gefið vægi og reiknuð út heildareinkunn á grundvelli
þeirra. Miðað er við einkennin halla, þéttleika yfirborðs og breidd göngustígs. Þá er
bætt við þætti sem nefna má upplifun. Miðað er við eftirfarandi skilgreiningar mældra
einkenna:
Halli: Sett eru mörk við 5% halla. Samkvæmt viðmiðun Crawford (2003) má halli
vera 5% (1:20) eða meira ef brekka er um og innan við 10 m á lengd. Sé brekkan
lengri verður hallinn að vera minni en 5%, t.d. aðeins 2% (1:50) ef brekkan er 50 m
eða lengri, og þá þarf að koma fyrir hvíldarpöllum. Mörkin voru líka miðuð við
þolmörk höfundarins sem eru 5,5% á góðum degi sem þýðir að ef halli fer yfir það þá
breytist líkamsbeiting (sjá viðauka II).
Þéttleiki yfirborðs: Hér var einkunn gefin eftir gerð efnis í yfirborði. Holand (1972,
bls 21) birti tölur um núningsstuðul (friksjonskoeffisient) ýmissa efna:
Malbik
Steypa ómeðhöndluð
Steypa máluð
Möl (granít)

0,72
0,54
0,66
0,53

Þessar tölur miðast við þurrt yfirborð en í bleytu lækka þær mjög (hálkan eykst) nema
malarinnar sem breytist sáralítið. Hér var valinn einkunnakvarðinn eins og fram
kemur í töflunni.
Breidd: Hér er einkunnakvarðinn miðaður við almennar ráðleggingar, sjá bókina
Aðgengi fyrir alla, handbók um umhverfi og byggingar (Jón Ólafur Ólafsson ofl.,
2002).
Upplifun: Þetta er huglægt mat höfundar á því hvaða upplifun viðkomandi
göngustígur gefur. Miðað er við að gesturinn sjái og upplifi sem flest af svæðinu
þegar hann gengur um stíginn. Því meiri sem upplifunin er þeim mun hærri er
einkunnin.
Gefa má þáttunum mismunandi vægi. Hér er valið að gefa fyrstu þremur
þáttunum 30% vægi hverjum og upplifunarþættinum 10%. Verður þá niðurstaðan
þessi:
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2. tafla. Einkunn fyrir aðgengi og hugmynd að stjörnugjöf svæða

Niðurstaðan er sú að þrír staðir fá einkunnina 9 og hærra sem gefur þrjár stjörnur, það
er Geysir, Hraunfossar og Skaftafell. Í næsta flokki sem gefa má tvær stjörnur
(einkunn 7 – 8,99) koma Barnafoss, Þingvellir, Dimmuborgir og Ásbyrgi. Í þriðja
flokki með eina stjörnu (einkunn 6,99 og minna) eru Gullfoss og Djúpalónssandur.

5. Tillögur til úrbóta
Í Bandaríkjunum eru göngustígar merktir eftir því hvernig
þeir eru yfirferðar fyrir fatlaða; auðveldir, meðal, erfiðir eða
mjög erfiðir (mynd t.v.). Í Bretlandi er svipað kerfi notað en
sett fram með stjörnugjöf eftir því hversu göngustígurinn er
aðgengilegur og auðveldur yfirferðar (mynd t.h.) (Bell, 1997).
Inn í þessar merkingar eru þó ekki tekið hvort að á staðnum sé
sérmerkt bílastæði eða salernisaðstaða fyrir fatlaða.

Hér á landi eru engar slíkar merkingar til þó þörf sé fyrir þær. Því er hér sett fram
tillaga að merkingu til hliðsjónar af niðurstöðum úttektarinnar hér að framan:
•

Þrjár stjörnur gefa til kynna að göngustígurinn sé í heild sinni vel aðgengilegur fötluðum. Yfirborð göngustígsins er þá fast bundið, halli fer aldrei yfir
5% eða 1:20 og breidd á stígnum fer aldrei undir 150 cm
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•

Ein stjarna gefur til kynna að stígurinn sé
erfiður yfirferðar vegna yfirborðs sem er
laust í sér, halli fer yfir 5% og breidd á
stígnum

fer

undir

90

cm

sem

er

lágmarksbreidd fyrir hjólastóla.
•

Tvær stjörnur: flokkurinn fellur á milli
tveggja áðurtalinna flokka. Stígurinn er
sæmilegur yfirferðar og er þá átt við
yfirborð, halla og breidd stígsins.

•

WC stendur fyrir salernisaðstöðu og er þá
verið að vísa til þess að á viðkomandi stað
sé salernisaðstaða fyrir fatlaða.

•

P gefur til kynna að á staðnum sé sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða.

Hver athugunarstaður gæti notað þessar merkingar í kynningarefni sínu.

5.1. Þjóðgarðurinn í Skaftafelli
Staðan á göngustígnum í Skaftafelli er að mörgu leyti ágæt en huga þarf
fljótlega að viðgerð á honum og þá helst við brýrnar þar sem hann er
einna verst farinn. Upplýsingaskiltum sem hafa verið sett við
göngustíginn er gjarnan stolið. Möguleiki væri á að bolta þau niður á
steina sem eru við stíginn. Setja þarf hvíldarstaði með bekkjum við stíginn vegna
lengdar hans. Merkja þarf salernisaðstöðu fatlaðra sem er í næsta húsi við
þjónustumiðstöðina og benda á hana sérstaklega.

5.2. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull – Djúpalónssandur
Merkja þarf bílastæði fatlaðra og setja betra og þéttara undirlag frá
bílastæðum að göngustígum sem er þéttara í sér. Göngustígurinn þarf að
vera breiðari eða lágmark 150 cm. Jafnframt þarf að setja betra og þéttara
undirlag sem auðvelt er að ganga á, eins og malar/leirblöndu sem
þjappast vel. Göngustígurinn er ekki langur en æskilegt yrði að setja upp að minnsta
kosti einn hvíldarstað með bekk á leiðinni.
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5.3. Þjóðgarðurinn í Jökulsárgljúfrum – Ásbyrgi
Göngustígur að Lindinni er erfiður yfirferðar sökum grjóts sem er í
stígnum, möguleiki væri að fjarlægja það og breikka göngustíginn
þannig að hann verði að lágmarki 150 cm breiður. Göngustígur að
Botnstjörn er ágætur yfirferðar en þó með grjóti sem stendur upp úr
stígnum sem vert væri að fjarlægja. Niður að Botnstjörn eru tröppur sem eru háar og
erfiðar að fara nema með aðstoðarmanni. Möguleiki væri að finna aðra leið niður að
tjörninni sem væri auðveldari fötluðum. Pallurinn við tjörnina er vel aðgengilegur,
breiður og góður sem æskilegt væri að tengja göngustígnum á aðgengilegri hátt.
Allmargar háar tröppur eru upp að útsýnisstaðnum með útsýni yfir tjörnina sem erfitt
gæti reynst að gera aðgengilegar en athuga mætti að setja handrið öðru megin til að
bæta aðgengi lítillega.
Annar möguleiki er að gera útsýnissvæði með palli við tröppurnar upp að
útsýnisstaðnum. Með því móti væri möguleiki fyrir fatlaða að sjá tjörnina. Pallinn
mætti hafa í svipuðum stíl og er við tjörnina. Fjarlægja þyrfti einhver tré til að koma
honum fyrir.

5.4. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum – Almannagjá
Almannagjáin er mjög brött efst næst Hakinu og væri möguleiki á að
setja upp hvíldarstaði með bekk og jafnvel handrið a.m.k. öðru megin.
Einnig væri möguleiki á að setja handrið beggja megin við 100 cm breitt
svæði þannig að þeir sem eru í hjólastól eða eru hreyfihamlaðir á
einhvern hátt gætu togað sig upp með aðstoð handriðsins.
Frá Lögbergi og langleiðina niður að Peningagjá eru tröppur úr timbri og einnig
stígur úr timbri. Stígurinn er 150 cm á breidd og við hann er ekkert handrið og
tiltölulega hátt niður á undirlagið eða um 50 cm, því þyrfti að setja við hann handrið.
Einnig þyrfti að gera hann breiðari eða lágmark 180 cm því töluverð umferð er þarna
af fólki, það myndi auðvelda því að mætast á stígnum.

5.5. Gullfoss
Merkja þarf bílastæði fatlaðra við Sigríðarstofu eða Gullfosskaffi.
Göngustígurinn frá Sigríðarstofu að útsýnispalli er illa farinn trúlega
vegna veðurfars og er nauðsynlegt að laga hann þannig að hann sé í jafnri
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breidd alla leið, lágmark 150 cm breiður. Möguleiki væri að gróðursetja alveg við
hann eða einfaldlega setja kant við stíginn beggja vegna til að stöðva vindskemmdir.
Við brekkur er æskilegt að setja handrið í 70 cm og 90 cm hæð þar sem halli fer yfir
5%. Á leiðinni var einn hvíldarbekkur staðsettur í halla, æskilegt væri að færa hann úr
hallanum þannig að fært sé að honum í hjólastól. Eins er æskilegt að bæta inn fleirum
hvíldarstöðum með bekkjum þar sem þeir eiga helst að vera á 100 m millibili við
göngustíga í dreifbýli.

5.6. Geysir
Göngustígurinn upp að Geysi er allur hellulagður og í ágætu ástandi
nema kantarnir sem mætti fara að huga að. Bæta þarf úr salernisaðstöðu
fatlaðra en á Hótel Geysi er salerni fyrir fatlaða en ekkert í Geysisstofu.

5.7. Dimmuborgir
Bæta þarf úr og merkja bílastæði fyrir fatlaða. Yfirborðsefnið sem er frá
bílastæðum að merkingu göngustíga þyrfti að fjarlægja þar sem það er
erfitt yfirferðar og sleipt. Einnig væri æskilegt að brjóta upp hallann og
setja hvíldarstað með bekk í brekkunni, en hallinn á henni er of mikill og
erfiður yfirferðar fyrir fatlaða. Um miðja vegu þegar genginn er stóri hringurinn er
brekka sem er í meira en 5% halla, en þar þyrfti að setja handrið að minnsta kosti
öðrum megin í 90 cm hæð. Engin salernisaðstaða er í Dimmuborgum en næsta salerni
fyrir fatlaða er við Höfða sem er í 2 km fjarlægð en benda þyrfti á hana með skilti.

5.8. Hraunfossar
Á útsýnispallinum er brún ofan á öryggisgirðingunni sem er í 100 cm
hæð og hallar upp í 107 cm sem þarf að laga, en hún heftir útsýni þeirra
sem eru í hjólastól. Útsýnispallurinn er þannig gerður að spýturnar í
gólffletinum eru ekki alltaf með sömu breidd á milli sín heldur er hann
minnst 1 cm næst fossinum en mest 3 cm fjær fossinum. Fremri hjólin á hjólastólum
er yfirleitt 3 cm á breidd og því getur hjólastóll festst í raufunum (Guðmundur
Magnússon, persónul. heimild, 6.04.2005). Frá útsýnispalli niður á göngustíg sem
liggur í átt að Barnafossi er kantur sem er 5,5 cm hár en á að vera 2,5 cm í mesta lagi
svo aðgengilegt sé fyrir hjólastóla. Erfitt er að opna hurð á salerni fyrir fatlaða og þarf
að gera hana mun aðgengilegri.
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5.9. Barnafoss
Niður að Barnafossi eru nokkrar tröppur og þarf að setja handrið við þær
beggja vegna í 70 cm og 90 cm hæð. Eins þarf að setja handrið við
brekkuna sem liggur að brú yfir Barnafoss og brekkuna sem liggur að
útsýnispallinum við Hraunfossa.

6. Umræður
Á athugunarstöðunum reyndist aðgengi fyrir fatlaða vera að mörgu leyti gott og má
segja um heildarniðurstöðu þessara athugana, að svæðin þurfa reglulegt viðhald til að
halda aðgengi í lagi. Með auknu, og stöðugu eftirliti væri hægt að koma í veg fyrir
mörg lítil atriði eins og t.d. mishæðir á milli göngustíga og palla, sem eru í raun stórt
atriði fyrir þá sem eru í hjólastól og þá sem eru hreyfihamlaðir á einhvern hátt.
Yfirborð göngustíganna er á flestum stöðum ágætt en á öðrum mætti bæta úr svo
gott sé. Handrið við brekkur og halla myndi gera svæðin mun aðgengilegri og
auðveldari yfirferðar fyrir hreyfihamlaða einstaklinga. Eins má segja með breidd á
göngustígum, ef hún væri alltaf 180 cm gætu einstaklingar gengið saman eða mæst
auðveldlega þó annar aðilinn væri í hjólastól. Sérmerkt bílastæði fyrir fatlaða skipta
líka miklu máli því þau eru staðsett næst inngangi en það auðveldar alla aðkomu inn á
svæðið. Salernisaðstaðan á svæðunum er yfirleitt í lagi en þau atriði sem þarf að laga
eru ekki stórvægileg eins og hæð á speglum og ætti ekki að taka langan tíma að laga.
Mörg atriði sem tæpt hefur verið á í úttektinni eru lítil en skipta þó fatlaða
einstaklinga mjög miklu máli að séu í lagi svo þeir upplifi ekki skerðingu á frelsi sínu.
Nokkrir staðanna hafa fengið styrki til að bæta aðgengi t.d. Dimmuborgir, en þeir
fengu styrk frá Ferðamálaráði árið 2005 til að bæta aðgengi við inngang á svæðið
(www.ferdamalarad.is, 15.04.2005).
Árið 2002 var ráðist í að gera aðgengilegan göngustíg fyrir fatlaða í
þjóðskóginum í Haukadal og var hann tekinn formlega í notkun sumarið 2004.
Stígurinn er byggður þannig upp að undir honum er jarðvegsdúkur, síðan gróf möl og
efsta lagið er leirblönduð möl sem hefur reynst ágætlega að því gefnu að hún sé
þjöppuð vel a.m.k. tvisvar hvert sumar (Hreinn Óskarsson, persónul. heimild
5.04.2005). Þessa reynslu úr Haukadalnum mætti nýta á fleirum stöðum í landinu en
allt snýst þetta auðvitað um fjármagn, áhuga og vilja.
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Ferðamálaráð fór út í hönnun á stígakerfi og aðkomu að Djúpalónssandi áður en
þar var stofnaður þjóðgarður. Þeirri vinnu hefur ekki verið lokið og er ekki fullséð nú
hvort svo verður (Sigurbjörg Áskelsdóttir, persónul. heimild, 20.04.2005). Stígurinn
sem var athugaður á Djúpalónssandi sumarið 2004 er heldur ekki fullunnin en ráðist
var í að gera þar slóða til að stýra gangandi umferð (Guðbjörg Guðmundsdóttir,
persónul. heimild, 5.04.2005).
Farið verður í framkvæmdir á göngustígnum við Gullfoss nú í vor og hann
lagaður (Guðríður Þorvarðardóttir, persónul.heimild, 15.04.2005). Í Skaftafelli er
vandamál með þjófnað á skiltum og þarf að leysa þann vanda með einhverjum hætti. Í
Geysisstofu er verið að byggja salerni fyrir fatlaða og á því að vera lokið fyrir sumarið
2005 (Guðrún Björg Bragadóttir, persónul. heimild, 30.03.2005).
Á grundvelli athugananna var gerð tillaga að skipulegu mati aðgengis með
stjörnugjöf, sjá 2. töflu. Í framtíðinni mætti nýta tillöguna fyrir öll náttúruverndarsvæði á Íslandi. Hún myndi nýtast fleirum en fötluðum við skipulagningu ferðalaga
svo og útivistar, t.d. öldruðum og þeim sem eru með lítil börn. Upplýsingarnar þyrftu
að koma fram í bæklingum og öðru kynningarefni fyrir viðkomandi svæði.
Möguleiki væri að forgangsraða friðlýstum svæðum út frá fjölda ferðamanna og
leggja aðaláherslu á að kanna og bæta aðgengi á þeim stöðum og merkja þau eftir
stjörnugjöfinni. Sjálfsagt mun þetta taka mörg ár en því fyrr sem byrjað er á þessu því
fyrr nýtist niðurstaðan. Það mundi ýta undir útivist hreyfihamlaðra að vita fyrirfram
hvernig aðgengi er á hverjum stað með tilkomu þessarar stjörnugjafar. Því meiri
vitneskja, því meiri möguleikar.
Það skilyrði yrði þó að setja að sá aðili sem myndi sjá um úttekt á aðgengi
fatlaðra á náttúruverndarstöðunum með stjörnugjöf í huga, verður að vera sjálfur
hreyfihamlaður á einhvern hátt. Hreyfihamlaðir einstaklingar vita hver þörfin er á
góðu aðgengi umfram þá sem eru heilir heilsu.
Í lögum og reglugerðum kemur hvergi fram hvernig aðgengi fatlaðra að
útivistarsvæðum eða umhverfi skuli vera heldur er almennt talað um að þeir geti lifað
eðlilegu lífi líkt og aðrir þegnar þessa lands. Af þessu má draga þá ályktun að
nauðsynlegt sé að breyta ákvæðum skipulags- og byggingarlaga um umhverfi og
útivist hreyfihamlaðra þannig að til verði lögbundnir ferlar sem tryggja þessum
málaflokki umfjöllun. Auk þess er æskilegt að fá umsögn frá samtökum fatlaðra eða
fá fatlaðan einstakling til að vinna með byggingarnefndum sveitarfélaga.
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7. Helstu ábendingar
Að framan hefur verið gerð grein fyrir athugun á aðgengi fatlaðra að nokkrum
náttúruverndarsvæðum hérlendis. Ekki er vitað til að slík athugun hafi verið gerð
áður. Draga má niðurstöður athugunarinnar og ábendingar á grundvelli hennar saman
þannig:
•

Fatlaðir, eldri borgarar og aðrir sem ekki eru fullfærir, eru allstór hluti
þjóðarinnar sem þörf hafa fyrir útivist og upplifun náttúrunnar engu síður en
þeir sem fullfrískir eru.

•

Athugun sýndi að aðgengi fatlaðra á náttúruverndarsvæðunum níu var misjafnt
og víða óviðunandi.

•

Mikinn hluta vankanta má telja smáatriði sem koma má í veg fyrir með
reglulegu eftirliti og fyrirhafnarlitlum úrbótum umsjónaraðila.

•

Skerpa þarf ákvæði skipulags- og byggingarlaga um umhverfi og útivist
fatlaðra þannig að meira tillit sé tekið til þarfa þeirra, m.a. hvað varðar
útivistarsvæði en ekki aðeins nærumhverfi bygginga.

•

Fagleg umfjöllun byggingarnefnda sveitarfélaga og yfirvalda náttúruverndarsvæða verði í samráði við samtök fatlaðra eða fulltrúa þeirra (fatlaðan
einstakling).

•

Rannsaka þarf mismunandi yfirborðsefni göngustíga með tilliti til umferðar og
þarfa fatlaðra.

•

Skipulagt mat á aðgengi, t.d. stjörnugjöf byggð á mati eins og hér hefur verið
gerð tillaga um, verði birt í kynningarefni og bæklingum hvers svæðis.

•

Lagt er til að unnið verði áfram að athugunum á aðgengi fatlaðra að
náttúruverndarsvæðum landsins í því skyni að bæta umhverfi og efla
útivistarmöguleika sem flestra.
--------------------------------
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8. Þakkir
Sumarið 2004 fór ég á þessi níu náttúruverndarsvæði til að athuga aðgengi
fatlaðra. Ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem fóru með mér í þessar ferðir, stóru
systur minni Ásdísi Helgu og systursyni mínum Snorra og einnig vinkonu minni
Klöru Guðbjörnsdóttur. Systrunum Hallfríði og Sigríði Ólafsdætrum vil ég þakka fyrir
að koma með mér í Ásbyrgi og draga mig þar fram og aftur. Guðrúnu Bjarnadóttur
landverði og skólafélaga fyrir að taka á móti mér í Dimmuborgum og sýna mér
aðstæður þar. Án þeirra allra hefði þessi athugun verið mun erfiðari viðfangs.
Jafnframt þakkir til Ný-Ung hópsins fyrir að leyfa mér að fljóta með að
Gullfossi og Geysi.
Bestu þakkir til Guðmundar Magnússonar fyrir leiðbeiningu, aðstoð og miðlun á
eigin reynslu. Einnig til Arndísar Guðmundsdóttur kynningar- og félagsmálafulltrúa
fyrir hönd Sjálfsbjargar.
Einnig bestu þakkir til Sigfríðar vinkonu minni Guðjónsdóttur fyrir að lesa
verkefnið yfir og Auði Sveinsdóttur fyrir hennar leiðbeiningu og tilsögn.
Sérstakar þakkir vil ég færa foreldrum mínum Bjarna Guðmundssyni og Ásdísi
B. Geirdal fyrir þeirra þolinmæði og aðstoð.
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Viðauki I - Gátlisti
Göngustígar
Stofnun (Staður)________________________________________
Heimilisfang ___________________________________________
Póstnúmer, staður ______________________________________
Úttekt unnin af: ________________________________________
Dagsetning þegar úttekt fer fram: __________________________
Tengiliður á staðnum: ___________________________________
1. Upphaf
Frá bílastæði ____m
Annað_______________________________________________
Merkingar við upphaf göngustígs ____
Hvernig letur ______________
Blindraletur Já ____ Nei ____ Annað ________________________
Myndir
Já ____ Nei ____
Kort
Já ____ Nei ____
Merkingar við snúningspunkt/enda göngustígs
Hvernig letur ______________________________________________
Blindraletur Já ____ Nei ____ Annað ________________________
Myndir
Já ____ Nei ____
Kort
Já ____ Nei ____
2. Yfirborð:
Malbik
____
Olíuborin möl
____
Hellur
____
Möl
____
• Gróf
____
• Meðal
____
• Blanda, hvernig ___________________________________________
Leir
____
Mold
____
Kurl
____
Annað ________________________________________________________
3. Kantur:
Timbur
Járn
Grjót
Annað, hvað?

____
____
____
_______________________________________________

4. Tröppur
Fjöldi _____ breidd framstigs _____ hæð uppstigs _____
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5. Lengd
A Aðalstígur
B Hliðarstígar

6. Breidd
Mesta
Minnsta

_____ m
_____ m

7. Halli
Undir 5% halla _____
Yfir 5% halla _____

_____ m
_____ m

Á hversu mörgum stöðum fer halli yfir 5%? _____

8. Handrið
Í brekkum
_____
Við beygjur
_____
Annað
________________________________________________
______________________________________________________________
Handrið framh.
Í tveim hæðum (70 cm og 90 cm) Já _____ Nei _____
Einni hæð
Já _____ Nei _____ cm _____
Beggja vegna
Já _____ Nei _____
9. Hvíldarstaðir
Langt á milli
_____ m
Stærð
_____ m x ______ m
Láréttir
_____
í halla?
_____
Með bekk
_____
Upplýsingaskilti _____
Hvaða stærð á letri _____
Blindraletur
_____
Myndir
_____
Kort
_____
Engir hvíldarstaðir _____
10. Bílastæði merkt
Já _____ Nei _____ Breidd_____ m x Lengd_____ m Fjöldi bílastæða _____
11. WC merkt

Já _____ nei _____
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Viðauki II – Áreynslustuðull höfundar
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Viðauki III – Designing for accessibility
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