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Gróður

Val á gróðri sem og staðsetning og umhirða getur skipt gangandi vegfarendur
miklu máli. Vöntun á umhirðu og viðhaldi gróðurs við gangstéttir
getur valdið vandræðum og jafnvel skapað hættu.
Þar sem gróður vex út á gangstéttir þrengist

Ofnæmi hefur færst í aukana á síðastliðnum

umferðarleiðin og vegfarendur geta hrakist út á

árum og geta valdar gróðurtegundir skipt sköpum

götu, sem getur valdið hættu. Gönguleiðin verður

um líðan fólks á ákveðnum árstímum. Til dæmis

sérstaklega hættuleg fyrir sjónskert og blint fólk.

er bæði gras og birki miklir ofnæmisvakar. Því

Slútandi trjágreinar og úr sér vaxið limgerði getur

ætti ætíð að skoða val á gróðri í og/eða við

valdið skaða á andlitum og augum vegfarenda sem

almenningsrými út frá ofnæmisvökum samhliða

leið eiga hjá.

öðrum hönnunarforsendum.
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13.1 Umhirða við gönguleið
Öll umhirða gróðurs skiptir máli.
Slá þarf grasfleti og -kanta meðfram gangstéttum

frjókorn. Klippa þarf reglulega tré og runna meðfram

reglulega svo þeir vaxi ekki út á gönguleiðir. Varast

göngustígum.

þarf að gras vaxi upp í puntstrá, því þau gefa frá sér

13.2 Helstu ofnæmisvakar
Helstu gróðurofnæmisvakar í borgarlandslagi eru gras og birki
Gróður getur þó nýst til að halda aftur af loftmengun og

einstaklingar/loftgaedi/maelingar/

svifryki. Hægt er að fylgjast með loftgæðamælingum
á Íslandi á eftirfarandi vefslóð: https://www.ust.is/
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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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