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Opin svæði

Opin svæði í borgarumhverfi eru af mörgum gerðum, stærðum og lögun og því erfitt
að gera eina uppskrift af því hvernig þau eiga að vera. Þó er skýrt að þau eiga það öll
sameiginlegt að þurfa hönnun sem miðar að því að allir geti komist að þeim og um þau.
Taka þarf tillit til þrepalausrar umferðar á og um öll

skýrum vegvísum sem koma öllum til góða þ.m.t.

svæði hönnunarinnar og að hugað sé að kennileitum,

heyrnarskertu eða heyrnarlausu fólki.

leiðarlínum (náttúrulegum eða tilbúnum) sem og

9.1 Aðkoma og leiðarlínur
Þegar gengið er inn á opin svæði er mikilvægt að auðvelt og öruggt sé að finna
leiðbeiningar um stefnur og staðhætti á svæðinu.

Ljósmynd 9.1.1 (Harpa Cilia)

Ljósmyndir

9.1.1 og 9.1.2

Ljósmynd 9.1.2 (Harpa Cilia)

sýna

dæmi

um

leiðarlínur, sem settar hafa verið eftir á, inn á opið
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svæði í borgarlandslagi og aðvörunarsvæði við
stefnubreytingu.
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Ljósmynd 9.1.4 (Harpa Cilia)

Ljósmyndir 9.1.3 og 9.1.4 sýna dæmi um leiðarlínur,

borgarlandslagi sem og „autt“ aðvörunarsvæði sem

sem settar hafa verið í hellulögn, inn á opið svæði í

áherslumerkingu við stefnubreytingu.

Ljósmynd 9.1.5 (Harpa Cilia)

Ljósmyndir

9.1.5 og 9.1.6 sýna

Ljósmynd 9.1.6 (Harpa Cilia)

dæmi

um

leiðarlínur, sem settar hafa verið eftirá, inn á opið

svæði í borgarlandslagi og „takka“ (sem sýna)
áherslumerkingu við stefnubreytingu.

Ljósmynd 9.1.7 sýnir dæmi um leiðarlínur, kanta,
mismunandi yfirborðsefni í hring, áherslumerkingu
við þverun og stefnubreytingu í gegnum göngustíg,
sem hannaður hefur verið samhliða svæðinu.

Ljósmynd 9.1.7 (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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