
Hreyfihamlaðir og Rafbílar 
Fyrri hluti heimsóknar til hv.

Velferðarnefndar.

Bergur Þorri Benjamínsson formaður Sjálfsbjargar Ish.



Hvað þarf að hafa í huga við uppbyggingu nýrra innviða ?

A hafnarfjordur.is/stjomsysla/frettir/hafnarfjordur-hradhledur
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Nauðsyn að hugsa alla leið....
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H l e ð s l u s t ö ð v a r  v e r ð a  á b í l a s t æ ð u m  v i ð :

■ A m t m a n n s s t í g  (4 h l e ð s l u ú t t ö k )

■ G e i r s g ö t u  v i ð  M i ð b a k k a  (4 h l e ð s l u ú t t ö k ) !

■ H v e r f i s g ö t u / F r a k k a s t í g  (4  h l e ð s l u ú t t ö k )  (|

■ K i r k j u t o r g  (4  h l e ð s l u ú t t ö k )  í j

Betra aðgengi
öllum í hag!



• Sérútbúnir bílar eru síðan ekki valkostur fyrir 
hreyfihamlaða...

Verðdæmi á MB/VW bifreið (búna 
sprengihreyfli) sem síðan er útbúin sem 
ökutæki fyrir einstakling sem nota hjólastól 
Kaupverð :17.170.000 kr.
Niðurfelld vörugjöld: -4.970.000 kr.
Verð án vörugjalda: 12.200.000 kr.
Beinn styrkur -5.000.000 kr.
Greiðsla notenda:7.200.000 kr.

Dæmi um MB/VW bifreið (rafbifreið) sem 
síðan er útbúin sem ökutæki fyrir einstakling 
sem nota hjólastól
Kaupverð: 14.000.000 ( með þeim fyrirvara 
að endanlegt verð liggur ekki fyrir og gæti því 
verið hærra)
Beinn styrkur: 5.000.000 
Greiðsla notenda: 9.000.000

https://www.stiornarradid.is/media/velferdarradunevti-
media/media/rit-og-skvrslur-2014/Skvrsla-starfshops-um-
studningskerfi-vegna-hrevfihamladra---lokaeintak-17.12.2014.pdf

https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0e2b1279-e5eb-11e9-944d-005056bc4d74

https://www.stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e301833f-a486-11e8-942c-005056bc530c

Betra aðgengi
öllum í hag!

https://www.stiornarradid.is/media/velferdarradunevti-
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/rit-og-skyrslur-2014/Skyrsla-starfshops-um-studningskerfi-vegna-hreyfihamladra---lokaeintak-17.12.2014.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0e2b1279-e5eb-11e9-944d-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=e301833f-a486-11e8-942c-005056bc530c


Skýrsla starfshóps um 
stuðningskerfi til að 
auðvelda för 
hreyfihamlaðs fólks
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Ákvæði samningsins 
sameinuðuþj óðanna um aðgengi (að 
húsnæði)/Íslenskur raunveruleik 

Seinni hluti heimsóknar til hv.
Velferðarnefndar.

Bergur Þorri Benjamínsson formaður Sjálfsbjargar lsh.



Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur verið 
fullgiltur og beðið er eftir að hann verði lögfestur samkvæmt ályktun

Alþingis þar um.

Þar er ítarlega fjallað um aðgengismál og rétt fatlaðra í því efni.

Það er skoðun Sjálfsbjargar að aðgengismál hafi verið á hrakhólum allt 
til ársins 2012 þegar ný lög um mannvirki voru sett. Við þá 
lagasetningu var von til þess að allar byggingar yrðu loksins

aðgengilegar öllum.

Það hefur því miður ekki gengið eftir.

Betra aðgengi
öllum í hag!



9. Grein 
Aðgengi.

Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift 
að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt á öllum sviðum lífsins, þ.e. ráðstafanir sem 

miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang til jafns við aðra að hinu efnislega 
umhverfif..] Fyrmefndar ráðstafanir, sem skulu meðal annars felast í því að 
staðreyna og útrýma hindrunum og tálmum sem hefta aðgengi, skulu meðal

annars ná til:

bygginga, vega, samgangna og annarrar aðstöðu innan dyra sem utan, þar með talið 
skóla, íbúðarhúsnæðis, heilbrigðisþjónustu og vinnustaða,

Betra aðgengi
öllum í hag!



Svokallaðar ferlinefndir hafa verið starfandi í ýmsum sveitarfélögum en 
þær hafa flestar verið lagðar niður. Eina starfandi nefndin í dag er á 

vegum Reykjavíkurborgar og heitir aðgengis- og samráðsnefnd
Reykj avíkurborgar.

Hafnarfjörður og Akureyri eru með sín mál til endurskoðunar.

Betra aðgengi
öllum í hag!



Regluverk utan um aðgengismál er veikt. T.d segir í bæði nýjum lögum 
um Húsnæðis og mannvirkjastofnun sem og eldri lögum um 

Mannvirki: „. Helstu verkefni Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar 
samkvæmt lögum þessum eru: 4. að annast aðgengismál."



• Flutningur byggingarmála til félagsmálaráðuneytisins veldur 
Sjálfsbjörg áhyggjum, þar sem þessi mál „drukkna" innan um önnur

mál þar. .



Sjálfsbjörg
landssamband
hreyfihamlaðra

Hvað geta sveitarfélög gert til að ryðja 
hindrunum úr vegi ?

Betra aðgengi
öllum í hag!
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Basalt baðað verðlaunum

M enningarefni I  H önnun I  Basalt a rk itek tar l??iffi!TTff!ffffi

08 .12.2018 - 13:56

Bergsteinn Sigurðsson
B  dagskrárgerðarm aður

Basalt arkitektar hlutu á dögunum 
Hönnunarverðlaun íslands fyrir framlag sitt 

til baðmenningar á íslandi.
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P)
Aðqenqi
Húsið er hannað með tilliti til algildar hönnunar. Stærðir hurða og opnanir 
fyrir baðgesti eru í samræmi við algilda hönnun, þ.e. 900mm eða stærri og 
er því umferðabreidd 830mm að breidd eða stærri. Rafdrifnir hjólastólar fari 
ekki inn í búningsklefa né á laugasvæði en að hjólastólar verði útvegaðir til 
þeirrar notkunar. Gerð er krafa um að allir starfsmenn hafi getu til 
aðstoðar/björgunar á laugasvæði og því er vikið frá skilyrðum algildrar 
hönnunar varðandi stærð hurðaopa í búningsherbergjum starfsmanna. 
Aðgengi hreyfihamlaðra í laugar verður um steyptan kannt í sætishæð við 
norðurenda laugasvæðis.

Betra aðgengi
öllum í hag!



Aðrar hindranir.

4. Við norðurcnda laugar er hjólastólarampur við laugarvcgg. Skv. samþykktum 
aðaltcikningum cr hotnhæð ramps 45 cm undir haíð veggjar umhvcrfis laug 
en raunhæð mælist hinsvegar 38 cm. Á fundi minum með 
framvísaði hami tillögu arkitckta að frágangi timburpalls ofan á núvcrandi 
kannt scm yrði 32 cm brciður og í 45 cm hæð yfir botni rampsins. Ekki cr 
áætlað að bijóla upp gólf rampsins cnda kostnaðarsöm aðgerð, ekki síst í Ijósi 
lagna scm til staðar cru i botninum. Byggingarfulltrúi telur brynt að 
aðstaða við hjólastólaramp verði bætt. Kg fæ ekki séð að rcglugcröir gcri 
tiltcknar kröfur um útfærslii cn td  að sú hönnun scm fyrir liggur tcljist 
fullnægjandi.

5. F.kki vcrður með beinum hætti scð að krafa sc um lyftur til að aðstoða gesti 
við að komast ofan í laugamar. Hvorki cru um það ákvæði í 
byggingarreglugerð cða rcglugcrð um baðstaði í náttúrunni (nr. 460/2015).

bendir á að tæringarhætta á baðstaðnum sc vcrulcg. baxSi i ljósi þcss 
að baðvatnið er hcitur og saltur sjór og þcss að böðin standa mjög nærri 
brimasamri strönd. Þvl sé sérlcga kostmiðarsamt að rcka lyftur á bökkum 
baðlaugarinnar. Byggingarfulltrúi tclnr sig ckki í stöóu til að krcfjast lyfta 
til að aðstoða gesti við uögengi að b<iðum.Betra aðgengi

öllum í hag!



#

Sjálfsbjörg
landssamband
hreyfihamlaðra



Aðrar hindranir



Aðrar hindranir

Betra aðgengi
öllum í hag!



Aðrar hindranir

Betra aðgengi
öllum í hag!



* * *^  Herjólfur ohf - Herjólfur ohf ferry

mAm 10 janúar kl. 13:32 0

Tilkynning frá Herjólft ohf.

í frsmhstdi af umræöu sem veriö hefur um aögengismái einstaklinga í 
hjóiastói um borö í Herpifi IV ervert aö Koma þvi á framfæn aö Herjóifur er 
hannaöur og smíöaöur i samræmt víö giidandi lög og reglur og samkvæmt 
kröfum sem geröar eru tll ferju og farþegasiglinga.

Því miöur er þaö þanmg aö pó öllum lögum, reglum og kröfum hafi veriö 
framfytgt er aögengi fyrir einstaklinga í hjótastöl á klefagangi á fimmtu hæö 
ferjunnar ekki nægilega gott Úr því veröur öætt og geröar veröa þær 
nauösyntegu öreytingar sem þarf til þess aö tryggja aögengi farþega i 
hjólastól i klefa feijunnar.

Þangaö til aö þeim framKvæmdum líkur biöjum viö þá farþega oKKar sem 
notast við hjólastól og ætia sér aö feröast meö ferjunní á meöan sigtingum til 
ÞorláKshafnar standa yfir aö hafa samband viö afgreiöslu Herjólfs.

Starfsfólk Herjölfs mun hér eftir sem endranær teggja sig fram viö aö veita 
alla þá aöstoö sem þörf er á

Aðrar hindranir

Betra aðgengi
öllum í hag!



Til upprifjunar.

9. Grein 
Aðgengi.

Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift 
að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt á öllum sviðum lífsins, þ.e. ráðstafanir sem 

miða að því að tryggja fötluðu fólki aðgang til jafns við aðra að hinu efnislega 
umhverfi[...] Fyrrnefndar ráðstafanir, sem skulu meðal annars felast í því að 
staðreyna og útrýma hindrunum og tálmum sem hefta aðgengi, skulu meðal

annars ná til:

bygginga, vega, samgangna og annarrar aðstöðu innan dyra sem utan, þar með talið 
skóla, íbúðarhúsnæðis, heilbrigðisþjónustu og vinnustaða,

Sveitarfélög og ríkið eru ekki að fara eftir ákvæðum samningsins með 

því að láta byggingar og framkvæmdaraðila njóta „vafans“.

Það stuðlar að mismunun.

Betra aðgengi
öllum í hag!



Tillögur.

Nánara samband komist á milli sveitarfélaga og samtaka fatlaðs fólks. 

Hætt verði að undanskilja aðgengi frá öryggisúttektum byggingarfulltrúa. 

Reglugerð um baðstaði í náttúrunni er í endurskoðun 

Lög um mannvirki verði endurskoðuð.

Lög um Húsnæðis og mannvirkjastofnun verði endurskoðuð. 

Aðgengi verði sett inn í skoðanir heilbrigðiseftirlits/eldvarnareftirlits.

Aðgengi mæti ekki afgangi.

Betra aðgengi
öllum í hag!



Til áminningar.



“It’s one small step for man, one 
giant leap for mankind. ”

- NEIL ARMSTRONG


