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Skilti og vegvísun

Öll skilti, hvort sem það eru umferðarskilti, vegvísar eða auglýsingaskilti
ættu að vera þannig staðsett og frágengin að þau hvorki hindri
umferð fólks né skapi hættu.
Staðsetning götugagna eða staura/skilta í gönguleið

sjónskertu og blindu fólki. Það er ekki einungis

eða gangvegi veldur hindrun en getur einnig skapað

staðsetning staursins sem þarf að hafa í huga

hættu og það gildir einu hverjir vegfarendurnir eru.

heldur einnig afstaða skiltanna sjálfra.

Hver sem er getur auðveldlega gengið á staur í
göngulínu, ef athyglin fer eitt augnablik af veginum

Hæð skilta og merkinga verða að vera fyrir ofan
almenna höfuðhæð fólks.

framundan. Sérstaklega er fyrirstaða hættuleg

11.1 Upplýsingaskilti
Upplýsingaskilti, t.d. skilti fyrir tímatöflur, þjónustu, opnunartíma o.þ.h.
eiga að vera staðsett þannig að auðvelt sé að komast að þeim, hvort sem
notandi er gangandi eða í hjólastól.
Hæð þeirra þarf að henta bæði standandi og sitjandi

áfastri plötu sem beygð er aftur um 50 gráður. Hæð

notendum, þar með talið hávöxnu og lágvöxnu fólki.

þeirra ætti að vera hentug hjólastólanotendum sem
og standandi sem beygja sig niður.

Meðalaugnhæð standandi fólks er um 1,6 m en fyrir
fólk í hjólastólum er meðalaugnhæð u.þ.b. 1,25 m.

Upplýsingar ættu að vera á einföldu og skýru máli

Staðsetninguna þarf að vera auðvelt að finna. Ef

sem og punktaletri. Litaskil þurfa að vera skýr.

auglýsingaspjaldið eða -taflan er stór og fest á tvo
staura þarf að setja þverpósta á staurana, annars

Upplýsingar á töluðu máli væri hægt að kalla fram til

vegar í um 0,2 m hæð og hinsvegar í um 0,8-0,9 m

dæmis með snjallsímaforriti eða með innbyggðum

hæð frá jörðu, til að fólk með þreifistafi geti fundið

búnaði sem er virkjaður með því að ýta á hnapp.

það. Upplýsingaskilti geta einnig verið standar með
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Ljósmynd 11.1.2 (Harpa Cilia)

Ljósmynd 11.1.1 sýnir dæmi um skilti sem er í
hæð fyrir hjólastólanotendur, lágvaxið fólk sem og
standandi. Hávaxið standandi fólk þarf að beygja
sig niður. Skiltið er með texta og ljósmyndum.
Ljósmynd 11.1.2 sýnir dæmi um skilti sem er í
hæð fyrir hjólastólanotendur, lágvaxið fólk sem og
standandi. Hávaxið standandi fólk þarf að beygja
sig niður. Skiltið er á þrem tungumálum, upphleyptu
letri sem og punktaletri.
Ljósmynd 11.1.3 sýnir dæmi um upplýsingaskilti
almenningssamgangna sem staðsett er fyrir utan
göngusvæði og því ekki aðgengilegt öllum.

Ljósmynd 11.1.3 (Harpa Cilia)
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14.

Heimildir

Lög, reglugerðir og leiðbeiningar varðandi gönguleiðir og bílastæði:
Skipulagslög 123/2010: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html
Lög um mannvirki 160/2010: http://www.althingi.is/lagas/146a/2010160.html
Byggingarreglugerð 112/2012 með áorðnum breytingum (sótt 10.02.2017): http://
www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/
Byggingarreglugerd_iheild.pdf

Greinar byggingarreglugerðar sem varða gönguleiðir og bílastæði:
Grein 6.2.2

Aðkomuleiðir og umferðasvæði innan lóðar.

Grein 6.2.3

Algild hönnun aðkomu að byggingum.

Grein 6.2.4

Bílastæði hreyfihamlaðra.

Grein 6.4.11

Skábrautir og hæðarmunur.

Grein 6.5.1

Handrið og handlistar.

Grein 6.5.2

Frágangur handlista.

Grein 6.6.1

Almennar kröfur (Skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl.
vegna algildrar hönnunar).

Grein 6.11.7

Þjónustukjarnar (útisvæði).

Grein 7.1.1

Markmið (útisvæði við mannvirki).

Grein 7.1.2

Algild hönnun (útisvæði við mannvirki).

Grein 7.1.3

Umferðarleiðir.

Grein 7.1.6

Dvalar- og leiksvæði.

ISO 21542:2011
ISO 21542:2011, Annex A
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