
Starfsáætlun	og		
drög	að	2árhagsáætlun	umhverfis-og	skipulagssviðs	2019		Í	EINA	ÁTT	

	
Aðalskipulag,	–	umhverfis-og	auðlindastefna	–	lo:slagsstefna	–	stefna	um	líffræðilegan	>ölbreyBleika	

innviðir	og	orkuskipB	–	voCuð	mannvirki	-	grænar	>árfesBngar	––	C40	–	
og	allt	hiC		

Ólöf	ÖrvarsdóJr		
Sviðsstjóri	umhverfis-	og	skipulagssviðs	





Stefna	um	þróun	og	yfirbragð	
byggðar	

Borgin	við	Sundin	felur	í	sér	
stefnumörkun	sem	leggur	
áherslu	á	vöxt	borgarinnar	Bl	
vesturs,	á	þéCa,	>ölbreyCa	og	
blandaða	byggð	á	Nesinu	og	við	
Sundin	
	
	
	
	

	

Stefna	í	atvinnumálum	og	um	
skipulag	atvinnusvæða	

Skapandi	borg	felur	í	sér	
stefnumörkun	um	eflingu	og	
sérhæfingu	atvinnusvæða	og	
skilyrði	sem	styðja	við	kra:mikla	
atvinnuuppbyggingu	og	
nýsköpun	í	Reykjavík	á	komandi	
áratugum	
	
	
	
	
	
	

Stefna	um	vistvænar	samgöngur,	
opin	svæði	og	umhverfismál	

Græna	borgin	felur	í	sér	
stefnumörkun	sem	leggur	áherslu	á		
hagkvæma	nýBngu	lands	og	
auðlinda,	bæC	umhverfisgæði	og	
lýðheilsu,	vistvænar	samgöngur	og	
verndun	náCúru		
	
	
	

Stefna	um	lífsgæði	og	gæði	í	
manngerðu	umhverfi	

Borg	fyrir	fólk	felur	í	sér	
stefnumörkun	er	varðar	
lífsgæði		borgarbúa	og	gæði	í	
hinu	manngerðu	umhverfi	
borgarinnar	og	markmið	sem	
setja		manneskjuna	í	öndvegi	
og	forgangsraða	í	hennar	
þágu	
	
	
	
	
	

Borgin	við	Sundin	 Skapandi	borg	 Græna	borgin	 Borg	fyrir	fólk	

Reykjavík 2030 
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, samþykkt 2014.




Af hverju að þéBa byggð í Reykjavík?
Frá sjónarhóli umhverfisverndar og hagkvæmni
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•  Draga úr vegalengdum, samgöngukostnaði og 
mengun – styrkja vistvænni ferðamáta eins og 
almenningssamgöngur, hjólandi og gangandi



•  Endurnýta úr sér gengin svæði og fegra í 
leiðinni borgarumhverfið

•  Spara land í útjaðri og stuðla að verndun 
náBúrulegra svæða

•  Skapa hagkvæmari borg, með betri nýTngu 
UárfesTnga, skólum, opnum svæðum, götum og 
veitum – styrkja bakland þjónustu og verslunar 
innan hverfanna

•  Skapa lifandi borg með heildstæðum 
götumyndum, lífvænlegri og skjólbetri hverfum 
og betri almenningsrýmum

•  Skapa fallegri borga (auka aðdráBarafl hennar)

	



SjálYærari hverfi - Hverfisskipulag



SJÁLFBÆR	UPPBYGGING	





Reykjavík	kolefnishlutlaus	2040		

	
LANDNOTKUN/SKIPULAG	
	
SAMGÖNGUR	
	
ÚRGANGSMÁL	(endurskoðun	á	úrgangsstefnu)		
	
AÐLÖGUN	AÐ	LOFTSLAGSBREYTINGUM	
	
REKSTUR	REYKJAVÍKURBORGAR/GRÆN	SKREF/GRÆNT	BÓKHALD	
	
GRÆNAR	FJÁRFESTINGAR/GRÆN	SKULDABRÉF	

REYKJAVÍK	KOLEFNISHLUTLAUS	2040			
AÐGERÐIR	

	
	





AÐLÖGUNARHÆFNI 
Áætlanir verða endurskoðaðar árið 2020 og á 5 ára fresT e]ir það í samræmi  

við Parísarsamkomulagið 2015. Árangur verður mældur á 2 ára fresT miðað við stöðuna árið 
2015“ 

 

 


 
.			 

Greining áhæBu vegna hækkunar á yfirborði sjávar
Blágrænar ofan-vatnslausnir
Greining á núverandi flóðavörnum 
 
Verkefni: 
Blágrænar ofan-vatnslausnir eru nýBar við gerð nýrra íbúðasvæða t.d. 
Vogabyggð og nýB íbúðahverfi í Úlfarsársdal 
 
Aðgerðir: 
Skipt niður í þrenn konar lausnir: gráar, mildar og grænar








UMHVERFISVOTTAÐAR	BYGGINGAR	

BREEAM	voiaðar	byggingar	með	einkunnina	“Very	Good”	eða	hærri	(a.m.k.	65%	
score	í	BREEAM)	
Bæi	orkunýrng	
Visserilsgreining	byggingarefna	og	byggingaraðferða	
Umhverfisvæn	byggingarefni	
Kröfur	rl	byggingarverktaka	á	framkvæmdatma	



Innviðir	fyrir	rafvæddar	samgöngur,	hjól,	bíla	og	almenningssamgöngur	
Innviðir	fyrir	hjólreiðar,	s.s.	hjólasfgar	
OrkuskipB	í	samgöngum	
	
Hjólreiðaáætlun	Reykjavíkurborgar	:Uppbygging	innviða	(hjólasfgar,	hjólastæði	o.fl.)	fyrir	
reiðhjól	sem	virkan	ferðamáta	í	borginni.	
	
Borgarlína:	Hágæða	almenningssamgöngur	á	höfuðborgarsvæðinu	um	þróunarása	þar	sem	
þéCa	á	byggð	í	miðkjörnum	og	við	línuna.		
Vagnar	Borgarlínu	ganga	fyrir	innlendum	og	umhverfisvænum	orkugjöfum.		
Í	sameiginlegum	Bllögum	sveitarfélaganna	og	ríkisins	frá	febrúar	er	gert	ráð	fyrir	að	35	km	af	
sérrými	fyrir	akstur	Borgarlínu	á	höfuðborgarsvæðinu	verði	Blbúnir	fyrir	2030.		

GRÆNAR	SAMGÖNGUR	



LAUGAVEGUR	GÖNGUGATA	ALLT	ÁRIÐ	



TORG	Í	BIÐSTÖÐU	



GRÆNA NETIÐ



ENDURHEIMT	VOTLENDIS	
Skipulag	og	framkvæmd	þélngar	byggðar	
	
Endurheimt	votlendis	og	skógrækt	innan	borgarmarka	
	
Skráning	og	viðhald	líffræðilegrar	>ölbreytni	

	

Dæmi:	

Unnið	að	endurheimt	votlendis	í	Úlfarsárdal.		Hefur	>ölþæC	gildi,	dregur	úr	losun	
gróðurhúsalo:tegunda	og	náCúruverndargildi.		Um	65	ha	og	400	tC/ári.			
	
Græna	neBð	–	trjárækt	og	tenging	grænna	svæða		

	



Fyrsta stefna Reykjavíkurborgar um líffræðilega Uölbreytni 
var samþykkt 2016. Aðgerðaáætlun Tl 10 ára fylgir 
stefnunni.

•  Helstu viðfangsefni stefnunnar:
•  Vöktun og rannsóknir á lífríki borgarinnar.
•  Verndun helstu búsvæða og tegunda.
•  Unnið gegn ógnum t.d. mengun og ágengum 

tegundum.
•  Aukið vægi líffræðilegrar Uölbreytni í skipulagi og 

hönnun borgarumhverfis.
•  Fræðsla og miðlun um náBúru borgarinnar fyrir 

skóla og almenning.
•  Vitundarvakning um mikilvægi líffræðilegrar 

Uölbreytni fyrir velferð okkar á jörðinni.

hCp://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frelr/stefnajanuar2016.pdf	



ORKUNÝTNI	
	

Nýjungar	Bl	að	draga	úr	orkunotkun	

Ljósvistarskipulag	

Endurnýjun	ljósgjafa	

Almenningar	leiðbeiningar	

Smart	City	lausnir	



FLOKKUN LÍFRÆNS ÚRGANGS VIÐ HEIMILI 
2019-2020



DJÚPGÁMAR	



FLOKKUNARTUNNUR	UM	ALLA	BORG	
	



GRENNDARSTÖÐVAR	Í	ÖLLUM	HVERFUM	



SAMSTARF FESTU, ATVINNULÍFSINS OG 
REYKJAVÍKURBORGAR

MEIRA	EN	100	FYRIRTÆKI	SKULDBINDA	SIG	TIL	AÐ:		
1.	Draga	úr	losun		2.	Minnka	úrgang	3.	Mæla	árangurinn	



C40 – samtök yfir 90 stórborga sem vinna saman 
gegn lo]slagsbreyTngum. Yfir 650 milljónir manns 
búa þar og stand borgirnar fyrir Uórðung alls 
Uármagns veraldar. 
 
Markmiðið með samkeppninni er kalla fram 
lausnir í uppbyggingu á umhverfisvænum 
byggingum með bestu lausnum í sjálYærni, 
umhverfisgæðum og minna kolefnisspors, ásamt 
því að styðja við góða borgarþróun. 

ÞáBtökuborgirnar bjóða fram lóðir eða svæði og 
C40 setur saman teymi sem styðja við borgirnar í 
að kynna svæðin og velja verkefni sem endurlífgar 
og UárfesTr í grænni uppbyggingu. C40 aðstoðar 
borgirnar við það að velja besta verkefnið fyrir 
hverja lóð með bestu lausnir í orkunýTngu, 
aðlögunarhæfni, sorphirðu, líYreyTleika í huga 

Að lokum fær vinningsteymið leyfi Tl að Uárfesta í 
lóðinni og framkvæma verkefnið. 
	





…við þurfum samt öll að gera betur 
(góðu fréttirnar eru þær að við getum það) 


