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 Framtíðarsýn Græna plansins

 Græn borg
 1. Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda
 2. Aukin kolefnisbinding og efling grænna svæða
 3. Borgin aðlöguð að áhrifum loftslagsbreytinga
 4. Bætt aðgengi að heilnæmum útivistarmöguleikum og matvælum
 5. Vistvænar samgöngur

 Vaxandi borg
 1. Ábyrg fjármálastjórnun
 2. Þétt og blönduð byggð
 3. Ný atvinnutækifæri framtíðar
 4. Gott umhverfi fyrir atvinnulíf og nýsköpun

 Borg fyrir fólk
 1. Fyrir okkur öll
 2. Látum draumana rætast
 3. Menning og listir verða samofin borgarlífinu
 4. Íþróttir fyrir alla
 5. Bætt lýðheilsa
 6. Mannréttindi, aukin þátttaka og bætt samtal við íbúa

 Innleiðing Græna plansins

 Græna planið og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Þetta skjal er gagnvirkt. Smelltu kaflaheitin til að hoppa  
á viðeigandi kafla. Merkið upp í vinstra horni leiðir þig 
aftur á þessa síðu.

Yfirlit
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Græna planið er heildarstefna 
Reykjavíkurborgar sem dregur upp 
framtíðarsýn borgarinnar til ársins 
2030 og tengir lykilstefnur og 
áætlanir borgarinnar við þá sýn.

Nánari umfjöllun um Græna planið má finna á 
www.graenaplanid.reykjavik.is 

Nánar um samþykkta stefnumörkun borgarinnar má finna á 
www.reykjavik.is/stefnur

Borgarstjórn ákvað 2. júní 2020 að vinna langtímaáætlun um fjármál 
og fjárfestingu Reykjavíkurborgar undir heitinu Græna planið 

Græna planið var unnið samhliða undirbúningi fjárhagsáætlunar 
vegna ársins 2021 og fimm ára áætlunar 2021-2025 

Græna planið var unnið sem viðbragð við áhrifum af heimsfaraldri 
kórónaveirunnar og uppfært í ársbyrjun 2022

Græna planið teiknar upp framtíðarsýn borgarinnar til lengri tíma  
og tengir lykilstefnur og verkefni borgarinnar við þá framtíðarsýn 

Græna planið snýr bæði að þróun á þjónustu og stjórnkerfi borgarinnar  
auk þess að draga fram forgangsröðun á fjárfestingu borgarinnar og 
tengdra fyrirtækja

–

–

–

–

–

https://graenaplanid.reykjavik.is/
https://www.reykjavik.is/stefnur
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Framtíðarsýn
Reykjavík er borgarsamfélag sem einkennist af 
heilnæmu umhverfi, jöfnum tækifærum, góðri  
þjónustu og öflugu atvinnulífi sem gengur ekki  
á náttúruauðlindir.

Lykilvíddir Græna plansins eru þrjár; efnahagsleg, 
samfélagsleg og umhverfisleg en sjálfbærni næst  
ekki nema tillit sé tekið til allra þriggja þátta.

Græn borg
Reykjavík er blómleg, skemmtileg og heilbrigð borg sem 
verður kolefnishlutlaus árið 2040.

Vaxandi borg
Í Reykjavík er kraftmikið, samkeppnishæft borgarsamfélag 
og frjósamur jarðvegur fyrir skapandi hugmyndir sem laðar 
fólk að til búsetu, heimsókna og athafna.

Borg fyrir fólk
Reykvískt samfélag er byggt á réttlæti, sanngirni og 
þátttöku barna og fullorðinna. Borgarbúar lifa við öryggi 
og geta haft jákvæð áhrif á eigin líf og annarra. Með því að 
hlusta, miðla, rýna og þróa er stuðlað að inngildingu þar 
sem engin eru skilin eftir.
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Græn borg

Framtíðarsýn Græna plansins  
í umhverfis- og loftslagsmálum
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Græn borg 

Helstu markmið í umhverfis-og 
loftslagsmálum í Reykjavík til 2030
 1. Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda

 2. Aukin kolefnisbinding og efling grænna svæða

 3. Borgin aðlöguð að áhrifum loftslagsbreytinga

 4. Bætt aðgengi að heilnæmum útivistarmöguleikum  
  og matvælum

 5. Vistvænar samgöngur

6



7 77

Græn borg 

Reykjavík er blómleg, skemmtileg  
og heilbrigð borg sem verður  
kolefnishlutlaus árið 2040.
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Markmið Reykjavíkurborgar er að 
verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040 og 
að aðlögun að loftslagsbreytingum verði 
með vistvænum og mannvænum hætti.

Samdráttur í losun 
gróðurhúsalofttegunda

Samgöngur eru grænar með breyttum ferðavenjum og 
orkuskiptum í samgöngum

Ferðaþörf hefur minnkað með bættri stafrænni og sjálf-
virkri þjónustu og aukinni grunnþjónustu í nærumhverfi 

Myndun úrgangs hefur dregist saman

Hringrásarhagkerfið er komið til að vera

Aukin áhersla er á vistvæn mannvirki og minni orkunotkun

Rekstur, innkaup og þjónusta Reykjavíkurborgar er grænni 
og sjálfvirkari

1

Græn borg 

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

Græn borg 

9

Markmið Reykjavíkurborgar um eflingu 
kolefnisbindingar og grænna svæða til 
2030 fela í sér aukna ræktun, nýtingu 
sem og samtengingu milli grænna svæða.

Aukin kolefnisbinding 
og efling grænna svæða

Skógrækt og gróður í borgarumhverfinu hefur aukist 
og íbúar fá notið jákvæðrar áhrifa náttúru á andlega 
og líkamlega heilsu

Græn svæði tengjast innbyrðis til að efla þau og mynda 
þannig grænt net sem styðja við virka samgöngumáta  
og líffræðilega fjölbreytni.

Vel er farið með náttúruauðlindir, þjónustu vistkerfa 
og líffræðilega fjölbreytni með sjálfbærri landnotkun 

2
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Græn borg 

10

Markmið Reykjavíkurborgar um aðlögun 
að áhrifum loftslagsbreytinga til 2030 
felast bæði í að vinna gegn loftslags-
breytingum og í aðlögun að þeim.

Borgin aðlöguð að áhrifum  
loftslagsbreytinga

Borgin aðlagast að breyttu veðurfari og aukinni úrkomu 
með náttúrumiðuðum lausnum við styrkingu innviða

Hafnarmannvirki og strandsvæði eru búin undir hækkandi 
yfirborð sjávar  

Auknum kostnaði vegna ágengra gróðurtegunda er mætt

3 –

–

–
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Græn borg 
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Markmið Reykjavíkurborgar til að bæta 
aðgengi að heilnæmum útivistarmögu- 
leikum og matvælum til 2030 felast 
í áherslu á lýðheilsusjónarmið og auknum 
borgarbúskap.

Bætt aðgengi að heilnæmum  
útivistarmöguleikum og matvælum

Staðinn er vörður um neysluvatn sem er grunnurinn 
að allri matvælaframleiðslu 

Staðinn er vörður um loftgæði og vatnsgæði sjávar 
og ferskvatns sem er grunnurinn að allri útivist 

Stutt er við hverskyns hreyfingu og útivist samhliða 
uppbyggingu á grænum svæðum

Sjálfbærni hefur aukist við framleiðslu og neyslu matvæla 
og matarsóun minnkað

Bætt aðgengi og aukið framboð er á grænmetisfæði 
og matvælum með takmörkuðu kolefnisspori

4 –

–

–

–

–
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Græn borg 

12

Markmið Reykjavíkurborgar í fjárfestingu 
í samgönguinnviðum til 2030 er að hún 
verði á grænum og fjölbreyttum forsendum.

Vistvænar samgöngur Samgöngur í Reykjavík setja gangandi og hjólandi vegfar-
endur ásamt almenningssamgöngum í forgang og draga 
um leið úr svifryki, loftmengun og hávaða

Umferðaröryggi er megináhersla í allri ákvarðanatöku. 
Í samræmi við núllsýn borgarinnar er ekki réttlætanlegt 
að fórna heilsu vegfarenda fyrir aðra hagsmuni samfélag-
sins, eins og til dæmis minni tafir 

Almenningssamgöngur eru tíðar og þéttofið net hjóla-  
og göngustíga tengir borgarhverfin saman

Borgarrýmið er aðlaðandi og öruggt fyrir alla með lágum 
umferðarhraða þar sem fjölda bílastæða er stillt í hóf og 
þeim komið þannig fyrir að dýrmætt land nýtist vel 

Uppbygging Borgarlínu og framkvæmd annarra þátta 
Samgöngusáttamála höfuðborgarsvæðisins tengir helstu 
uppbyggingarsvæði borgarinnar saman við aðra hluta 
svæðisins

5 –

–

–

–

–
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Framtíðarsýn Græna plansins 
í efnahagsmálum

Vaxandi borg
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Helstu markmið í samfélagsmálum  
í Reykjavík til 2030

 1. Ábyrg fjármálastjórnun

 2. Þétt og blönduð byggð

 3. Ný atvinnutæki framtíðar

 4. Gott umhverfi fyrir atvinnulíf og nýsköpun

14
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Í Reykjavík er kraftmikið, samkeppnishæft borgarsam-
félag og frjósamur jarðvegur fyrir skapandi hugmyndir  
sem laðar fólk að til búsetu, heimsókna og athafna. 
Borg sem setur grænan vöxt í forgang.

15
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Vaxandi borg

16

Fjármálastjórn er öguð og með áherslu á ábyrga ráðstöfun 
fjármuna og aðhald í rekstri 

Þjónusta borgarinnar við íbúa er tryggð 

Stöðugleiki er tryggður með því að haga útgjöldum  
til rekstrar og fjárfestinga til langs tíma í takt við þróun 
tekjustofna 

Tekjustofnar borgarinnar hafa verið styrktir og viðspyrna 
mynduð í hagkerfinu

Markmið Reykjavíkurborgar í fjármálum  
til 2030 er ábyrg fjármálastjórnun sem 
byggir á grunngildum fjármálastefnu  
Reykjavíkurborgar um sjálfbærni, 
varfærni, stöðugleika, festu, fyrirsjáan 
leika og gagnsæi. 

Ábyrg fjármálastjórnun1 –

–

–

–
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Vaxandi borg

Borgin hefur vaxið og íbúum og störfum fjölgað á sama tíma. 
Útblástur vegna bílaumferðar hefur dregist saman 

10.000-15.000 nýjar íbúðir hafa risið í Reykjavík síðastliðinn 
áratug; allar á þéttingarreitum sem auka sjálfbærni hverfa og 
nýta betur innviði borgarinnar

80% nýrra íbúða hafa risið innan áhrifasvæðis Borgarlínu  
og a.m.k. 90% hafa risið innan núverandi þéttbýlismarka

Fjölbreytt framboð húsnæðiskosta fyrir alla hópa - 25% 
af nýjum íbúðum innan hverfa byggðar á vegum óhag-
naðardrifinna húsnæðisfélaga

Lykiluppbyggingarsvæðin eru: Ártúnshöfði, Skejafjörður, 
Vogabyggð og þróunarsvæði meðfram Borgarlínu

Markmið Reykjavíkurborgar í íbúðaupp-
byggingu er að byggðar verði  1.000-
1.500 nýjar íbúðir á ári til 2030 í þéttri, 
blandaðri byggð með sjálfbærni hverfa 
að leiðarljósi.

Þétt og blönduð byggð2 –

–

–

–

–

17
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Vaxandi borg

Aukin áhersla er lögð á að rækta nýsköpunarhugsun 
og skilning borgarkerfisins á forsendum nýsköpunar 
í atvinnulífi og menningu 

Þjónustu borgarinnar, þ.m.t. við atvinnulífið hefur verið 
umbreytt til stafrænna, einfaldara og aðgengilegra horfs 

Grænar og skapandi greinar hafa verið efldar og störfum 
í nýsköpun fjölgað með áherslu á sprotastarfsemi og fjölda 
nýsköpunarlausna

Í þróun hefðbundinna atvinnugreina innan borgarinnar 
er áhersla lögð á aukna nýsköpun, sjálfbærni og atvinnu-
þátttöku allra þjóðfélagshópa

Reykjavíkurborg tekur þátt í ýmiss konar árangursríku klasa-
samstarfi og alþjóðlegu nýsköpunar- og rannsóknarsamstarfi

Reglulega er skoðað hvaða hæfni og þekkingu Reykjavík 
framtíðarinnar kallar eftir og hvernig við tryggjum að hún 
sé til staðar m.a. í gegnum skólakerfið

Markmið Reykjavíkurborgar í þróun  
atvinnutækifæra til 2030 er að 
hún verði á forsendum þekkingar, 
nýsköpunar og sjálfbærni til framtíðar.

Ný atvinnutækifæri framtíðar3 –

–

–

–

–

–

18
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Vaxandi borg

Uppbygging innviða og aðstöðu fyrir fjölbreytta atvinnu-
starfsemi er í takt við framtíðarsýn borgarinnar

Fyrirtæki fá rými til athafna og tryggðir eru möguleikar fyrir 
aðila sem hyggjast þróa land á þéttingarreitum og færa 
starfsemi sína til innan borgarinnar

Í Reykjavík er að finna öfluga nýsköpunar- og þekkingarkjarna 

Ný öflug athafnasvæði eru fyrir lítil og stór fyrirtæki 
á Hólmsheiði, Esjumelum og Álfsnesi

Atvinnutækifæri hafa þróast og ný störf hafa dreifst um alla 
borg, inn í þegar byggð hverfi og inn á nýja uppbyggingarreiti  

Markmið Reykjavíkurborgar í þróun  
nýrra athafnasvæða fyrir atvinnulíf  
til 2030 eru góð landnýting, fjölbreytt  
atvinnulíf og athafnasvæði fyrir allar  
tegundir fyrirtækja af öllum stærðum.

Gott umhverfi fyrir  
atvinnulíf og nýsköpun4 –

–

–

–

–

19
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Framtíðarsýn Græna plansins 
í samfélagsmálum

Borg fyrir fólk



21

Borg fyrir fólk

Helstu markmið í samfélagsmálum  
í Reykjavík til 2030

 1. Fyrir okkur öll

 2. Látum draumana rætast

 3. Menning og listir verða samofin borgarlífinu

 4. Íþróttir fyrir alla

 5. Bætt lýðheilsa

 6. Mannréttindi, aukin þátttaka og bætt samtal við íbúa

21
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Borg fyrir fólk

Reykvískt samfélag er byggt á réttlæti, sanngirni 
og þátttöku barna og fullorðinna. Borgarbúar lifa 
við öryggi og geta haft jákvæð áhrif á eigin líf og 
annarra. Með því að hlusta, miðla, rýna og þróa  
er stuðlað að inngildingu þar sem engin er skilin  
eftir. Reykjavík okkar allra.

22
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Borg fyrir fólk

Grundvallarnálgun í velferðarþjónustu borgarinnar er að engin 
tvö eru eins. Mál hvers einstaklings er metið á eigin forsendum 
og þjónusta sniðin að hverjum og einum

Velferðarþjónusta er margþætt og fjölbreytt. Hún er skipulögð 
á notendavænan, heildstæðan og skilvirkan hátt og gerð að-
gengileg og nálæg þeim sem þurfa á þjónustunni að halda

Þjónusta sem snýr að heill og hamingju einkennist af samkennd, 
umhyggju, skaðaminnkandi nálgun og umfram allt virðingu fyrir 
einstaklingnum. Ekki er gefist upp á neinum og áhersla lögð á 
valdeflingu og hjálp til sjálfshjálpar

Velferðarþjónusta hvílir á fyrirbyggjandi aðgerðum þar sem 
traustar upplýsingar og vísbendingar eru nýttar í forvarnir

Árvekni gagnvart fjölbreyttum þörfum fólks er lykillinn að 
trausti í garð velferðarþjónustu

Í velferðarþjónustu starfar faglegt og framsýnt starfsfólk sem 
vinnur saman að árangursríkum lausnum í takt við nýjustu 
þekkingu og tækni

Markmið Reykjavíkurborgar er að veita velferðar-
þjónustu sem stuðlar að góðri líðan íbúa og við 
upplifum að Reykjavík sé fyrir okkur öll.

Velferðarstefna Reykjavíkurborgar er rammi utan 
um metnaðarfulla velferðarþjónustu sem hefur 
það að markmiði að auka lífsgæði og stuðla að því 
að allir Reykvíkingar eigi kost á að lifa með reisn.

Fyrir okkur öll1 –

–

–

–

–

–

23
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Borg fyrir fólk

Börn öðlast sterka sjálfsmynd, góða félagsfærni, trú á eigin 
getu og ná árangri

Börnin lesa sér til gagns og gamans, afla sér þekkingar og 
öðlast skilning á samfélagi og náttúru. Þau sýna frumkvæði, 
skapandi og gagnrýna hugsun og tileinka sér heilbrigðan 
lífsstíl

Börn vaxa, dafna og una sér saman í lýðræðislegu samfélagi 
sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreyti-
leika mannlífs. Þau hafa áhrif á nám sitt, líðan og umhverfi

Í skóla- og frístundastarfi borgarinnar starfar framsækið 
starfsfólk sem rýnir eigin starfsaðferðir, vinnur saman að 
sameiginlegum markmiðum og tileinkar sér nýja starfs- 
og kennsluhætti

Uppeldi og menntun barna og unglinga er samfélagslegt 
verkefni.  Fjölskyldur barna í skóla- og frístundastarfi eru 
mikilvægir samstarfsaðilar þeirra sem þar starfa og deila 
með þeim ábyrgð á menntun og uppeldi

Markmið Reykjavíkurborgar er að í kraftmiklu 
skóla- og frístundastarfi öðlast börn og unglingar 
menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast 
og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

Menntastefna Reykjavíkurborgar hvetur okkur 
 til að þróa skóla- og frístundastarf í skapandi 
lærdómssamfélag sem mætir þörfum 21. aldar-
innar. Um leið er henni ætlað að mæta þeim 
áskorunum er felast í stöðugum umhverfis, 
samfélags- og tæknibreytingum. 

Leiðarljós stefnu frístundaþjónustu er að bjóða 
upp á fjölbreytta og heilsueflandi frístundaþjónustu  
sem hvetur til virkrar þátttöku, sköpunar og betra 
samfélags.

Látum draumana rætast2 –

–

–

–

–
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Borg fyrir fólk

Öllum íbúum Reykjavíkurborgar óháð aldri stendur til boða að 
taka þátt og njóta menningar og lista  

Menningarstarf er sýnilegt og lifandi í öllum hverfum borgarinnar 

Lista- og menningarlífið er jarðvegur fyrir þann fjölbreytileika 
sem borgin býr yfir og endurspeglar hann

Reykjavík er borg sem innlendir og erlendir gestir heimsækja 
til að njóta lista og menningar 

Reykjavík er borg sem listafólk hvaðanæva úr heiminum 
sækist eftir að starfa í 

Markmið Reykjavíkurborgar er að allir 
borgarbúar hafi jöfn tækifæri til þess að 
taka þátt í og njóta menningar og lista.

Menning og listir verði 
samofin borgarlífinu3 –

–

–

–

–
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Borg fyrir fólk

Íþróttir, líkamsrækt og hreyfing er fyrir alla á öllum æviskeiðum 
óháð afreksmiðaðri nálgun

Öll börn og unglingar fá tækifæri til að þroskast og eflast í fjöl-
breyttu og aðgengilegu íþróttastarfi án tillits til uppruna, kyns, 
kynvitundar, trúarbragða, stéttar, fötlunar, holdarfars, atgervis 
eða annarrar stöðu

Hagkvæm og hentug aðstaða til íþróttaiðkunar og hreyfingar  
er til staðar byggt á algildri hönnun þar sem gert er ráð fyrir 
öllum kynjum

Í Reykjavík er skipulögð umgjörð, gott samstarf og stuðningur 
við öflugt og faglegt starf íþróttafélaga

Keppnis- og afreksfólk borgarinnar er framúrskarandi og veitir 
framtíðarkynslóðum hvatningu til íþróttaiðkunar

Markmið Reykjavíkurborgar á sviði 
íþróttamála er að flestir Reykvíkingar  
stundi reglulega íþróttir, líkamsrækt 
eða aðra hreyfingu.

Íþróttir fyrir alla4 –

–

–

–

–
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Borg fyrir fólk

Í Reykjavík er umhverfi til að auka jöfnuð, heilsu og hamingju 
þannig að allir borgarbúar fá tækifæri til að búa við góða heilsu 
og góð lífsgæði

Einstaklingum og fjölskyldum er gert kleift að takast á við  
samfélagslegar, líkamlegar og tilfinningalegar áskoranir 

Áhersla er lögð á jákvæða virkni barna sem stuðlar að vellíðan, 
aukinni færni og árangri

Forvörnum sem miða að valdeflingu, virkni og trú á eigin getu 
og árangri er beitt á öllum æviskeiðum

Sérstaklega er hugað að geðheilsu og andlegri líðan s.s.  
einmanaleika og kvíða 

Stutt er við hreyfingu með fjölbreyttum ferðavenjum, upp-
byggðum útivistarsvæðum og íþróttamannvirkjum, aðlaðandi 
borgarrýmum og góðu aðgengi að grænum svæðum 

Markmið Reykjavíkurborgar á sviði lýð-
heilsu er að skapa heilsueflandi, sjálfbært 
og fjölskrúðugt borgarsamfélag sem 
stuðlar að öryggi, jöfnuði, virkri þátttöku 
og vellíðan allra í heilsuborginni Reykjavík.

Bætt lýðheilsa5 –

–

–

–

–

–
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Borg fyrir fólk

Borgarbúum er ekki mismunað vegna uppruna, þjóðernis, 
stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs- og stjórn-
málaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar,  
kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars,  
íkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu 

Reykjavíkurborg hefur jafnræði borgaranna, öryggi og mann-
réttindi að leiðarljósi í öllu starfi, vinnur gegn margþættri mis-
munun og leggur áherslu á heildstæða sýn í þágu borgarbúa

Reykjavíkurborg hvetur til lýðræðislegrar þátttöku íbúa og 
styður við fjölbreyttar leiðir þeirra til að hafa áhrif á nærsam-
félag sitt, ákvarðanatöku og stjórnun sveitarfélagsins 

Lýðræðisferlar eru virkir út frá hringrás lýðræðislegra vinnu-
bragða um að hlusta, rýna, breyta og miðla þar sem reglulegt 
gagnvirkt samtal við íbúa og hagsmunaaðila á sér stað. Þess  
er gætt að ná til alls konar fólks og fjölbreyttra hópa

Aðgengi allra borgarbúa að kosningum er tryggt með góðu  
aðgengi og auðskildu efni

Reykjavíkurborg vinnur að stafrænni umbreytingu sem 
auðveldar aðgengi að upplýsingum til allra hópa og gefur  
þeim rödd

Markmið Reykjavíkurborgar í mann-
réttinda- og lýðræðismálum er inngilding 
og að íbúar hafi tækifæri til þess að vinna 
með borginni að bættum lífsgæðum  
í umhverfi sínu.

Mannréttindi, aukin þátttaka  
og bætt samtal við íbúa6

–

–

–

–

–

–
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Innleiðing
Græna plansins

Reykjavík
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Innleiðing
Framtíðarsýn Græna plansins verður innleidd nánar  
á komandi misserum í nýjum og uppfærðum stefnum 
og aðgerðaáætlunum

Á meðal lykilverkfæra Græna plansins er fjármálastefna 
til 10 ára, fjárhagsáætlun til fimm ára og fjárfestingar-
áætlun til 10 ára

Þá verður sóknaráætlun yfir helstu áætlanir  
og aðgerðir í forgangi uppfærð til 1-2 ára í senn  
og framgangi hennar gerð skil í árshlutaskýrslum  
Græna plansins

Innleiðing Græna plansins
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Helstu þættir
Innleiðing Græna plansins á næstu árum felur  
í sér markvissa áherslu á fjárfestingu, samstarf,  
forgangsröðun og mælingar:

 Fjárfestingaráætlun

 Stafræn umbreyting þjónustu

 Innlent samstarf

 Alþjóðlegt samstarf

 Mælikvarðar Græna plansins

Innleiðing Græna plansins
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Fjárfestingaráætlun til 2030 í stuttu máli

Á næstu 10 árum mun Reykjavíkurborg fjárfesta 220 milljörðum í að  
byggja upp vaxandi græna borg fyrir fólk  undir merkjum Græna plansins 
sem stefnir að betra umhverfi, efnahag og samfélagi. Fyrirtæki í eigu  
borgarinnar munu jafnframt auka fjárfestingar sínar, einkum í grænum  
innviðum veitufyrirtækjanna og félagslegu húsnæði fyrir tekjulága. 

Átak verður í uppbyggingu búsetuúrræða fatlaðs fólk og heimilislausra  
og eftir þörfum fjárfest í nýjum störfum fyrir atvinnulausa og 
stuðningsúrræðum og virkni fyrir fólk á fjárhagsaðstoð. 
 
Borgarlínan verður byggð upp auk heildstæðs hjólastígakerfis fyrir  
höfuðborgarsvæðið í samvinnu við ríkið og sveitarfélög á höfuðborgar- 
svæðinu. Reykjavík vill verða hjólaborg á heimsmælikvarða með fjár- 
mögnun nýrrar hjólreiðaáætlunar.  
 
Allri þjónustu og afgreiðslu sem hægt er að færa á netið verður umbreytt 
á næstu árum með fjárfestingu í upplýsingatækni og stafrænni um-
breytingu borgarinnar.  
 
Nýir skólar rísa í Skerjafirði, Vogabyggð og Ártúnshöfða og leikskóla- 
plássum verður fjölgað til að taka einnig inn 12 mánaða gömul börn. 
Markmiðið er að nýju hverfin í Ártúnshöfða og Skerjafirði verði grænustu  
hverfi sem risið hafa í Reykjavík.  
 
Fjárfest verður í viðhaldsframkvæmdum. Fjárveitingar til endurnýjunar  
eldra skólahúsnæðis verða stórhækkaðar og borgarbókasafnið í Grófarhúsið 
og Listarsafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi munu ganga í endurnýjun lífdaga.

1.

2.

4.

5.

3.

7.

8.

10.

11.

9.

Innleiðing Græna plansins

Götur í öllum hverfum fái grænna yfirbragð en áður og meiri gróður, græn svæði 
og almenningsgarðar verða fegraðir, ásýnd borgarinnar verður blómlegri og 
skógrækt verður aukin með gróðursetningu Loftslagsskóga Reykjavíkur. 

Lýðheilsa, hreyfing og íþróttaþátttaka verður efld með fimleikahúsum í 
Breiðholti og Árbæ, knatthúsum í Vesturbæ og betri íþróttaaðstöðu víða  
um borgina. Þrjár nýjar sundlaugar eru á tíu ára áætlun: í Úlfarsárdal, Fossvogi  
og í Elliðaárvogi. Laugardalslaug verður endurnýjuð frá grunni. 

Áningarstaðir og inniviðir til útivistar verða byggðir upp í Elliðaárdal og Öskjuhlíð 
og sjóbaðsaðstaða á völdum stöðum við strandlengjuna. Vetrargarður verður 
byggður upp í Breiðholti og skíðasvæðin í Bláfjöllum stórefld. Útivistarmögu-
leikar verða bættir við Rauðavatn og á Hólmsheiði þar sem einnig verða gerðar 
reiðleiðir. 

Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að fjárfesta í innviðum þar sem næstu 10.000 
íbúðir í Reykjavík rísa. Þær verða af öllum stærðum og gerðum, fyrir allan  
aldur og tekjuhópa og flestar staðsettar nálægt Borgarlínu og lifandi  
atvinnukjörnum.  
 
Grænt fjárfestingarátak er eitt af lykilverkfærum Græna plansins til að flýta 
þróun borgarinnar í átt að kolefnishlutleysi. Áhersla er á að fjárfestingar uppfylli 
skilyrði fjármögnunar með grænum og samfélagslegum skuldabréfum. Mark-
miðið er að samhæfa fjárfestingar fyrirtækja í eigu borgarinnar við grænt  
fjárfestingarátak Reykjavíkurborgar. 

6.
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Stafræn umbreyting þjónustu Reykjavíkurborgar

Stafræn umbreyting er fyrst og fremst stafræn aðlögun á þeirri þjónustu sem 
borgin sinnir í dag.  
 
Sérstakt átak hefur verið ræst til að hrinda þessari umbreytingu af stað sem 
nær til loka árs 2023. Það er risastórt verkefni sem á sér fáar hliðstæður hér  
á landi og nær til allra starfsstaða og starfsfólks sem brennur fyrir betri 
þjónustu með hjálp nútíma tækni.  
 
Umbreyting á þjónustunni með bættum tæknilegum innviðum, beislun  
gagnastrauma, sjálfvirknivæðingu ferla, aukinni hagnýtingu gagna,  
greiningartólum og umhverfisvænni upplýsingatæknirekstri er liður  
í innleiðingu Græna plansins.  
 
Stafræn umbreyting þjónustu felst í endurskoðun og skipulagningu út 
frá notendum þjónustunnar, að þeim sé mætt á þeirra forsendum. Hag-
nýting gagna skilar sér svo í auknu virði til borgarbúa í formi hnitmiðaðrar 
þjónustu, aukins gagnsæis og skilvirkari nýtingu á tíma þegar leita þarf eftir 
upplýsingum eða þjónustu innan borgarkerfisins. 

Innleiðing Græna plansins
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Stafræn umbreyting þjónustu Reykjavíkurborgar

Innleiðing Græna plansins

Áherslur í stafrænni umbreytingu borgarinnar: 
 
Nútímaleg kerfi
Áframhaldandi þróun á upplýsingakerfum í takt við tækninýjungar og  
umhverfissjónarmið. Einfaldara skipulag kerfa, ferla og aukin samvirkni. 

Snjöll nýsköpun

Nýjar leiðir til að leysa áskoranir í starfsemi borgarinnar. Samstarf  
við frumkvöðla til að undirbúa Reykjavík fyrir komandi áskoranir. 

Sjálfvirk stjórnsýsla

Sjálfvirk stjórnsýsla einfaldar umsóknarferla og aðgengi að þjónustu borgarinnar. 
Aukin sjálfvirkni mun stuðla að minni sóun í kerfinu, hagræðingu og einföldun.

Hagnýting gagna

Hagnýting gagna er eitt af undirstöðuatriðum til að taka upplýstar  
ákvarðanir, hjálpar til við að bera kennsl á tækifæri til hagræðingar og 
verðmætasköpunar og skapa þar með grundvöll fyrir þróun og nýsköpun.
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Innlent samstarf

Til þess að Græna planið nái árangri þarf að efna til samstarfs við ýmsa  
innlenda aðila.  
 
Nauðsynlegt er að starfa með aðilum vinnumarkaðarins og ríkisvaldinu til  
að takast á við áskoranir framtíðarinnar.  
 
Til að auka grænar samgöngur hefur verið ráðist í víðtækara samstarf en 
nokkru sinni fyrr við ríkið og nágrannasveitarfélögin um betri samgöngur, 
fjárfestingu í Borgarlínu og öðrum innviðum. 
 
Reykjavíkurborg á hlut í nokkrum leiðandi fyrirtækjum á Íslandi sem munu 
beita sér fyrir grænni umbreytingu og sjálfbærni í borginni.   
 
Við innleiðingu á almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar og góðum  
stjórnarháttum skapast forsendur til að annast tiltekna starfsemi í þágu  
almennings.  
 
Samstarf Reykjavíkurborgar, sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og  
sameiginlegra fyrirtækja þeirra er lykilþáttur í innleiðingu Græna plansins. 

Innleiðing Græna plansins
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Innlent samstarf

Innleiðing Græna plansins

Reykjavíkurborg leggur megináherslu á eftirfarandi í samstarfi sínu við önnur 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og sameiginlegra fyrirtækja þeirra: 

Almenningssamgöngur

Uppbygging Borgarlínu og tengdra innviða.

Orkuskipti

Samstarf til að tryggja markviss og góð orkuskipti á næstu árum.

Hringrásarhagkerfi

Samstarf um uppbyggingu hringrásarhagkerfis, úrgangsforvarnir  
og endurnýtingu.

Græn fjármögnun

Samstarf um græn innkaup, sjálfbæra og félagslega fjármögnun  
og önnur græn fjármál.
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Alþjóðlegt samstarf

Reykjavíkurborg mun styðja við innleiðingu Græna plansins með því að  
nýta þau tækifæri sem felast í þátttöku í alþjóðlegum samstarfsverkefnum. 

Áhersla verður á nýja rannsóknaráætlun ESB, Horizon Europe, sem gildir 
2021-2027 en hún mun ráðstafa 100 milljörðum evra til rannsókna og 
nýsköpunar á komandi árum með megináherslu á umhverfismál.

Þátttaka í alþjóðlegum verkefnum mun auka aðdráttarafl Reykjavíkur sem 
borg framfara, tækifæra og lífsgæða og efla viðnámsþrótt hennar og hæfni  
til að takast á við framtíðina og umbreytingar og óvissu sem henni fylgja. 

Reykjavíkurborg hefur verið valin sem þátttakandi í Evrópusamstarfi  
um hundrað kolefnishlutlausar og snjallar borgir. Megin hlutverk borga  
í leiðangrinum byggir á verkefnum í þágu kolefnishlutleysis í orkumálum, 
samgöngumálum, byggingum, iðnaði, matvælaframleiðslu o.fl.

Innleiðing Græna plansins

Markmið Reykjavíkurborgar með þátttöku í alþjóðlegum  
samstarfsverkefnum og rannsóknaráætlun ESB:

Afla þekkingar á lykiláskorunum og tækifærum í sjálfbærri þróun borga

Efla þátttöku og árangur Reykjavíkur í rannsókna- og nýsköpunar- 
umhverfi Evrópu

Afla rannsókna- og nýsköpunarstyrkja sem styðja við og fjármagna  
stefnur og áherslur Reykjavíkur og efla Reykjavík sem borg nýsköpunar 
og sjálfbærni 

–

–

–
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Mælikvarðar Græna plansins

Til að mæla árangur Græna plansins innleiðir Reykjavíkurborg þrjá staðla  
frá alþjóðlegu samtökunum World Council on City Data (WCCD) sem  
mæla stöðu borga með tilliti til sjálfbærni.  
 
Staðlarnir samanstanda hver um sig af 60-150 mælikvörðum í 17 yfirflokkum 
sem stýra og mæla frammistöðu borga á hverju áherslusviði fyrir sig.  
 
Alls innihalda staðlarnir 250 mælikvarða. Hægt er að tengja hvern og einn 
mælikvarða við undirmarkmið Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og  
er þessi vinna því góður undirbúningur fyrir innleiðingu þeirra.

Innleiðing Græna plansins

ISO 37120 um þjónustuveitingu borga og lífsgæði íbúa þeirra. Staðallinn 
mælir umhverfislega, efnahagslega og samfélagslega sjálfbærni borga 
og gerir þeim kleift að fylgjast með eigin vegferð og bera sig saman við 
aðrar borgir. 
 
ISO 37122 um snjallvæðingu borga. Staðallinn mælir árangur og 
þroskaferli borgarinnar sem snjallborg. Þá er m.a. átt við framvindu  
deili- og hringrásahagkerfisins og framsækni í nýjungagjörnum  
lausnum. 
 
ISO 37123 mælir seiglu (resilience) borga. Þá er átt við hversu vel borgir 
geti aðlagast og jafnað sig á þeim áföllum sem þær geta orðið fyrir af 
völdum náttúruhamfara og loftslagbreytinga, heimsfaraldra, netárása 
og fleira.

–

–

–
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Græna planið 
og Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna
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Framtíðarsýn og markmið Græna plansins 
styðja við innleiðingu Heimsmarkmiða  
Sameinuðu þjóðanna.

Heimsmarkmiðin horfa til efnahags, sam-
félags og umhverfis líkt og Græna planið.

Heimsmarkmið 17 leggur ríka áherslu á  
samstarf til að ná fram markmiðunum líkt  
og Græna planið á að gera.

Græna planið 
og Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna
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Græna Planið
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