
Reykjavík, 6. desember 2022 
MSS22030045 

Borgarráð 

Áfangaskýrsla Græna plansins fyrir janúar til júní 2022 

Lögð er fram til kynningar áfangaskýrsla Græna plansins fyrir janúar til júní 2022 ásamt 
uppfærðu útliti og enskri þýðingu. Græna planið var samþykkt af borgarráði í uppfærðri útgáfu 
17. mars 2022.

Greinagerð:

Græna planið er heildarstefna Reykjavíkurborgar sem dregur upp framtíðarsýn borgarinnar til 
ársins 2030. Með áherslu á umhverfi, efnahag og samfélag heldur Græna planið utan um 
fimmtán lykiláherslur sem virka sem sameiginlegt leiðarljós þvert á svið Reykjavíkurborgar. 

Græna planið hefur verið í þróun á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara undanfarna mánuði 
í nánu samstarfi við starfshóp Græna plansins. Græna planið og áfangaskýrslan hefur einnig 
verið lögð fyrir yfirstjórn. Markmiðið með þróuninni hefur verið að gera innleiðingu Græna 
plansins enn markvissari, einfalda ferla og auka gagnsæi og reglubundna miðlun Græna 
plansins og stöðu aðgerða. 

Vinnan hefur verið þríþætt: 

• Þróun og gerð aðgerðaáætlunar og áfangaskýrslu
• Útlit og umgjörð Græna plansins
• Uppfærður vefur Græna plansins á reykjavik.is

Þróun og gerð aðgerðaáætlunar og áfangaskýrslu 

Skýrsla Græna plansins hefur fengið nýtt snið og er henni nú skipt upp þrjá kafla; Græn borg, 
Vaxandi borg og Borg fyrir fólk. Undir hverjum kafla má finna lykiláherslur borgarinnar þar sem 
helstu aðgerðir Reykjavíkurborgar sem styðja við tilteknar áherslur ásamt stöðulýsingu eru 
listaðar upp. Á þennan hátt gerum við öllum kleift sem hafa áhuga að fá skýra og góða yfirsýn 
yfir helstu aðgerðir þvert á svið Reykjavíkurborgar. Þetta veitir einnig sviðunum aðhald og 
tryggir að forgangsröðun þeirra sé í takt við áherslur Græna plansins og aðrar stefnur 
borgarinnar.  

Í stað ársfjórðungaskýrslna leggur starfshópur Græna plansins til að stöðuskýrslur verði gerðar 
á hálfsársfresti a.m.k. fyrst um sinn á meðan verið er að finna taktinn til að tryggja að gögn 
berist á réttum tíma frá öllum sviðum.  



Útlit og umgjörð Græna plansins 

Til að geta fest Græna planið betur í sessi hefur átt sér stað þróun á útliti og umgjörð Græna 
plansins og samþætting á verkþáttum. Uppfært útlit Græna plansins ásamt ljósmyndum nýtist 
bæði í sjálfri stefnunni, áfangaskýrslu, á vef og í kynningu og miðlun stefnunnar.  

Uppfærður vefur Græna plansins 

Uppfærður vefur Græna plansins mun kynna heildarstefnu Reykjavíkurborgar til 2030 eins og 
hún kemur fyrir í stefnuskjali í viðhengi. Auk þess verður grundvallarbreyting á vefnum til að 
auka gagnsæi og miðlun á framþróun aðgerða til borgarbúa. Þegar uppfærður vefur fer í loftið 
munu stöðulýsingar aðgerða Græna plansins (eins og þær birtast í áfangaskýrslu) vera gerðar 
aðgengilegar á reykjavik.is þar sem hver aðgerð fær sína síðu. Stöðulýsingar aðgerðanna 
verða svo uppfærðar á hálfsársfresti í takt við gerð skýrslna til borgarráðs. Vefurinn er í mótun 
og er reiknað er með að hann fari í loftið um miðjan desember og munu nýjar stöðulýsingar 
bætast við í upphafi næsta árs. Þannig verða upplýsingarnar aðgengilegar öllum þeim sem 
hafa áhuga á að fylgjast með framvindu helstu aðgerða Reykjavíkurborgar í framtíðinni. 

Nýtt starfsár 

Á nýju starfsári mun verkefnastjóri Græna plansins og starfshópur leggja áherslu á kynningu 
og miðlun á Græna planinu bæði til starfsmanna Reykjavíkurborgar og íbúa. Undirbúningur við 
gerð samskiptaáætlunar er hafinn. 

Dagur B. Eggertsson 
Borgarstjóri 

Hjálagt: 
Áfangaskýrsla Græna plansins janúar-júní 2022 
Græna planið – Heildarstefna Reykjavíkurborgar til 2030 
Reykjavik Grean Deal - City of Reykjavik Comprehensive Strategy until 2030 
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Græna planið

Reykjavík

Heildarstefna Reykjavíkurborgar til 2030

Uppfært nóvember 2022
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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
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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 

11

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
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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 –

–

–

–

–

–
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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.

34



35

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

40
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 The future vision of the Green Deal

 Green city
 1. Reduction in greenhouse gas emissions 
 2. Enhanced carbon sequestration and improving green spaces 
 3. Further adapting to the impacts of climate change 
 4. Improved access to wholesome outdoor recreation opportunities and food 
 5. Eco-friendly transportation

 Growing city
 1. Responsible financial management
 2. A dense and mixed urban area
 3. New job opportunities for the future
 4. A good environment for the economy and innovation

 City for people
 1. For all of us
 2. Let's make dreams come true 
 3. Culture and arts combined with city life 
 4. Sports for everyone 
 5. Improved public health 
 6. Human rights, increased participation and improved dialogue with the population 

 Implementation of the Green Deal

 The Reykjavik Green Deal and  the UN’s  
 Sustainable Development Goals

This is an interactive document. By clicking on a chapter 
name you will jump to that chapter. The logo on the top left 
corner will lead you back to this page. 

Overview
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The Green Deal is our strategic plan 
until 2030 that manifests City of 
Reykjavik’s vision, linking key city 
policies and strategies to that vision.

For a detailed discussion about the Green Deal, visit  
www.graenaplanid.reykjavik.is 

For the city's agreed strategic objectives, visit:  
www.reykjavik.is/stefnur

On 2 June 2020, City Council decided to work out a long-term  
financial and investment plan for Reykjavik entitled The Green Deal.

The Green Deal was prepared in parallel with the preparation  
of the 2021 budget and the five-year plan for 2021-2025.

The Green Deal was prepared in response to the impact of the  
coronavirus pandemic and updated at the beginning of 2022.

The Green Deal reflects the long-term vision of the city and links  
the key directions and tasks of the city to that vision.

The Green Deal concerns both the development of the city’s  
services and its administration and shows the prioritization 
of the investments of the city and its related companies.

–

–

–

–

–

https://graenaplanid.reykjavik.is/
https://www.reykjavik.is/stefnur
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Future vision
Reykjavik is an urban society characterized by a 
healthy environment, equal opportunities, good 
services and a vibrant economy that does not waste 
natural resources.

There are three key dimensions to the Green Deal: 
economic, social and environmental. Sustainability  
is not achieved unless all three elements are taken 
into account.

Green city
Reykjavik is a carbon-neutral, thriving, fun and healthy city.

Growing city
Reykjavik is a powerful and competitive urban society  
with fertile ground for creative ideas, attracting residents  
for living, visiting and having fun.

City for people
Reykjavik is founded on justice, fairness and the partici- 
pation of children and adults. Residents live in safety and 
can have a positive impact on their own lives and the lives 
of others. By listening to and sharing with one another, we  
contribute to an equal community open to all. 
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Green city

The future vision for the Green Deal 
in environmental and climate affairs
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Key environmental and climate  
objectives in Reykjavik until 2030
 1. Reduction in greenhouse gas emissions 

 2. Enhanced carbon sequestration and improving green spaces

 3. Further adapting to the impacts of climate change

 4. Improved access to wholesome outdoor recreation  
  opportunities and food

 5. Eco-friendly transportation

6

Green city
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Reykjavik is a thriving, fun and healthy  
city that will be carbon-neutral by 2040.

Green city
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The aim of Reykjavik is to become  
carbon-neutral by 2040, with adaptation  
to climate change in an eco-friendly  
and human-friendly manner.

Reduction in greenhouse  
gas emissions 

Transportation is green, with changed travel habits  
and energy use in transport

Travel requirements have been reduced through  
improved digital and automated services and  
improved local environmental services

Less waste is generated

The circular economy is here to stay

Increased emphasis on environmentally friendly  
structures and reduced energy consumption

Reykjavik's operations, procurement and services  
are greener and more automated

1

Green city

–

–

–

–

–

–
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–

–

–
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Reykjavik's targets for boosting carbon 
sequestration and improving green spaces 
by 2030 include increased cultivation,  
as well as interconnected green spaces.

Enhanced carbon sequestration  
and reinforcing green spaces

Forestry and vegetation in the urban environment have  
increased and the population has benefited from the posi-
tive effects of nature, both in mental and physical health

Green areas are linked by a green network, enhancing 
these areas and supporting active modes of transport 
and biodiversity

Natural resources, the ecosystem and biodiversity are 
well cared for through sustainable land management

 

2

Green city



10 10

Reykjavik's objectives for adapting to  
the effects of climate change up to 2030 
include both fighting climate change and 
adapting to it.

Adapting the city to the impacts 
of climate change

The city adapts to changing weather conditions and in-
creased precipitation through nature-oriented solutions 
and infrastructure improvement

Harbour facilities and coastal areas are equipped for the 
rising surface of the sea levels

Increased funding to fight invasive plant species

3 –

–

–

Green city
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Reykjavik's objectives to improve access 
to healthy outdoor activities and food by 
2030 include a focus on public health 
and increased urban farming.

Improved access to healthy  
outdoor activities and food

Drinking water, the basis for all food production, is protected

The quality of the air, sea and fresh water are also well  
protected, as this is the basis for all outdoor activities

Various types of exercise and outdoor activities are  
supported alongside the development of green spaces

Sustainable food production has increased while  
consumption and food waste have decreased

There is improved access and increased availability  
of local produce with a smaller carbon footprint

4 –

–

–

–

–

Green city
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Reykjavik's investment in transport  
infrastructure until 2030 is focused  
on green solutions and offering variety.

Eco-transport Pedestrians, cyclists and public transportation are prioritized 
in transportation in Reykjavik, while at the same time reducing 
airborne particles, air pollution and noise

Road safety is the main focus of all decision-making. In line 
with the city's vision, sacrificing the health of road users for 
other community interests such as reduced delays, for  
example, cannot be justified

Public transport has frequent trips and there is a dense net-
work of bike and walking paths connecting the city districts

The city space is attractive and safe for everyone. Traffic 
speeds are low and the number of parking spaces is  
moderated and arranged in such a way that valuable  
land is used well

The development of the City Line, and implementation  
of other aspects of the Capital Area Transport Agreement, 
connects the main densification areas to other areas

5 –

–

–

–

–

Green city
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The future vision for the Green Deal economy

Growing city
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The main objectives in finance,  
development and employment  
for Reykjavik until 2030

 1. Responsible financial management

 2. A dense and mixed urban area

 3. New job opportunities for the future

 4. A good environment for the economy and innovation

14
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Reykjavik has a powerful, competitive city community 
and provides a fertile ground for creative ideas that at-
tract people to visit, live and work. The city is focusing 
on green growth. 

15

Growing city
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Financial management is disciplined and focused  
on the responsible use of funds

Residents are guaranteed to receive city services

Stability is ensured by aligning operating and investment 
expenses with long-term revenue trends

The city’s sources of income have been bolstered  
and the economy made more resilient 

Reykjavik’s financial focus until 2030 is  
focused on responsible financial manage-
ment based on the core values of the city's 
financial policy: self-reliance, prudence, 
stability, predictability and transparency.

Responsible financial 
management1 –

–

–

–

Growing city
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The city has grown and its population and jobs have increased, 
while emissions from automotive traffic have been reduced

10,000-15,000 new apartments have been built in Reykjavik 
in the past decade; all on densification sites that increase 
the sustainability of neighborhoods and make better use  
of the city's infrastructure

80% of new apartments have been constructed within the 
planned service area of the City Line and at least 90% have 
risen within the current urban boundaries 

Housing diversity for all groups. 25% of new apartments 
within neighborhoods built on behalf of non-profit housing 
associations.

The key densification areas are: Artunshofdi, Skerjafjordur, 
Vogabyggd and the development area along the City Line

The aim of Reykjavik in housing devel-
opment is to build 1,000-1,500 new 
apartments per year until 2030 in dense, 
mixed-used neighborhoods with sus-
tainability as a guiding principle

Dense and mixed-used 
neighborhood2 –

–

–

–

–

17
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Increased emphasis to foster innovative thinking and the 
city administration’s understanding of the prerequisites  
for innovation in both the economy and culture 

The city's services, including those for the economy, have 
been transformed to a digital, simplified and more accessi-
ble format

Green and creative industries have been strengthened with 
more jobs in innovation and a focus on start-up activities 
and novel solutions

The development of traditional trades in the city focused 
on increasing innovation, sustainability and labor participa-
tion of all social groups

Reykjavik participates in a variety of cluster collaborations 
and international innovation and research partnerships

The skills and knowledge that the future of Reykjavik calls 
for are regularly examined, for instance through the school 
system, to assure that this future demand can be met

Reykjavik's aim in the development of 
employment opportunities until 2030 is 
to prioritize knowledge, innovation and 
sustainability for the future.

New job opportunities  
for the future3 –

–

–

–

–

–

18
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The development of infrastructure and facilities for a wide  
range of business activites are in line with the city’s future vision

Companies will have room for operations and opportunities  
to develop land on densification sites and moving their  
operations within city limits

In Reykjavik, you can find powerful innovation and knowledge 
centres

There are new and vibrant commercial areas for small and 
large companies in Holmsheidi, Esjumelar and Alfsnes

New job opportunities have emerged and new jobs have 
spread throughout the city into both existing neighborhoods 
and new development areas

Reykjavik's objectives in the develop-
ment of new commercial areas until 2030  
are good land use, diverse economy and 
commercial areas suitable for all types  
of companies of all sizes.

An encouraging environment  
for business and innovation4 –

–

–

–

–

19
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The future vision for the Green Deal 
in social affairs

City for people
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City for people

Key social objectives 
in Reykjavik until 2030

 1. For all of us

 2. Let's make dreams come true

 3. Culture and arts combined with city life

 4. Sports for everyone

 5. Improved public health

 6. Human rights, increased participation and 
  improved dialogue with the residents

21
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Reykjavik has a community based on justice,  
fairness and the participation of children and 
adults. Citizens live in safety and can have a  
positive impact on their own lives and those  
of others. In close dialogue we foster inclusion 
where no one is left behind. Reykjavik is for  
all of us.

22

City for people
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The fundamental approach of the city's welfare services is that 
no two people are the same. Each person's case is assessed  
on its own merits and services are tailored to each individual

Welfare services are multifaceted and diverse. They are  
organised in a user-friendly, comprehensive and efficient  
manner and are accessible to those who need the services

Services focus on the wholeness and happiness of the  
citizens driven by  empathy, care and above all, respect for  
the individual. No one is abandoned and there is a focus  
on empowerment and independence

Welfare services are based on preventive measures built  
on sound information and indicators

Awareness of the diverse needs of people is the key to trust  
in welfare services

The welfare services are operated by professional and forward- 
looking staff working together on successful solutions, 
aligning with the latest knowledge and technology

The aim of Reykjavik is to provide welfare services 
that contribute to the well-being of residents and 
that we all feel we belong in Reykjavik.

Reykjavik's welfare policy is a framework for ambitious 
welfare services, and aims to improve quality of life 
and helps to ensure that all citizens of Reykjavik have 
the opportunity to live with dignity.

For all of us1 –

–

–

–

–

–
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Children build a strong self-image, good social skills, a belief 
in their own abilities and success

Children read for information and entertainment and gain 
knowledge and an understanding of society and nature. They 
show initiative and creative and critical thinking and dedicate 
themselves to a healthy lifestyle

Children grow, flourish and feel happy in a democratic society 
characterised by human rights and respect for the diversity  
of human life. They influence their studies, well-being and  
surroundings

The staff of the city's schools and recreational offerings are 
forward thinking people who review their own practices, work 
together towards common goals and acquire new ways of 
working and teaching

The upbringing and education of children and adolescents is  
a societal task. Families of children in school and recreation 
are important partners of those who work there and share the 
responsibility for education and upbringing

Through vibrant schoolwork and recreational  
activities, children and adolescents acquire  
education and experience to make their dreams 
come true and have a positive impact on the  
environment and society.

Reykjavik's Education Policy encourages us to 
develop school and recreational activities to be 
part of an inclusive learning society that meets 
the needs of the 21st century. At the same time, 
the Policy is intended to meet the challenges of 
continuous environmental, social and techno-
logical changes that transform the upbringing  
of children and traditional notions of education.

Let's make dreams  
come true2 –

–

–

–

–
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Citizen’s of all ages are offered the chance to participate and 
enjoy culture and art

Cultural activities are visible and vibrant in every neighbor-
hood of the city

Arts and culture foster and reflect the city’s diversity

Reykjavik is a city visited by domestic and foreign visitors  
to enjoy art and culture

Reykjavik is a city where international artists are keen to work

The aim of Reykjavik City is to ensure 
that all citizens have equal opportuni-
ties to participate in and enjoy culture 
and art.

Culture and the arts  
become part of city life3 –

–

–

–

–
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Sports, fitness and exercise are for all people of all ages  
regardless of accomplishments

All children and adolescents will have the opportunity to  
thrive and improve through a wide range of accessible sports  
activities regardless of their origin, sex, gender identity,  
religion, social status, disability, body shape, physical health  
or other status

People of all genders have access to economical and suitable 
facilities for sports activities and exercise based on inclusive 
design

Reykjavik supports and collaborates with sports associations 
and has a structured framework for their professional activities

Reykjavik has excellent athletes who inspire future generations 
to pursue sports

Reykjavik City’s aim relating to sports is  
for most residents to exercise regularly  
or be otherwise physically active.

Sports for all4 –

–

–

–

–
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Reykjavik City has the opportunity to increase equality, health 
and happiness so that all residents have the opportunity to live 
in good health and to have a good quality of life

Individuals and families are able to tackle social, physical and 
emotional challenges

Emphasis is placed on the positive participation of children, 
which contributes to well-being, enhancement of skills and 
achievement

Prevention aimed at empowerment, engagement and belief in 
one's own capabilities and achievements is used at every stage 
of life

Special consideration is given to mental health and mental 
well-being, such as loneliness and anxiety

Physical activity is encouraged by changing transportation  
habits, developed outdoor spaces and sports facilities,  
attractive urban areas and good access to green spaces 

The City’s aim for public health is for the 
community to reflect healthy life styles, 
sustainability and diversity to promote 
safety, equality, active participation and 
well-being for everyone in Reykjavik, 
the City of Health.

Improved public health5 –

–

–

–

–

–
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Citizens are not discriminated against because of their national  
origin, ethnicity, social class, language, skin colour, religion, 
political or other opinion, sex, gender identity, sexual orien-
tation, gender expression, sex characteristics, age, disability, 
body shape, health status, abilities or other status

Reykjavik City has the equality of its citizens, their security 
and human rights at heart in all its work, and fights multiple 
forms of discrimination, focusing on a comprehensive vision 
for residents

Reykjavik City encourages the democratic participation  
of its citizens and supports different ways of affecting  
decision-making and the administration of the city

The democratic process is cyclical and based on listening,  
reviewing, changing and informing through regular and  
interactive dialogues with residents and stakeholders.

All residents are ensured the right to vote through accessible 
polling locations and clear information

Reykjavik City is undergoing a digital transformation that  
improves the access of all groups to information and elevates 
their voices

Reykjavik City's aim for human rights and 
democracy is inclusion, and for residents 
to have the opportunity to work with the 
administration to improve the quality of 
their local environment.

Human rights, increased  
participation and improved  
dialogue with the population

6

–

–

–

–

–

–
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Implementation 
of the Green Deal

Reykjavík
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Implementation
The vision of the Green Deal will be further implemented  
in the coming years in new and updated policies and 
action plans.

Among the key tools for the Green Deal is a 10-year  
financial plan, a 5-year budget and a 10-year investment 
plan.

The action plan for Reykjavik Green Deal will be updated 
for 1 or 2 years at a time, and the progress will be noted  
in the progress reports of the Green Deal.

Implementation of the Green Deal

30
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Key features
The implementation of the Green Deal over the 
next few years includes a targeted focus on invest-
ment, partnerships, priorities and measurements:

 Investment plan

 Digital transformation of services

 Domestic cooperation

 International cooperation

 Metrics for the Green Deal

31
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Summary of the Investment Plan until 2030 

Over the next 10 years, the City of Reykjavik will invest 220 billion to build 
a growing green city for people as part of the Green Deal, aimed at a better 
environment, economy and society. City-owned companies will also  
increase their investments, especially in the utilities' green infrastructure  
and social housing for low-income residents.  
 
Efforts in the Campaign to develop housing resources for people with  
disabilities and people without housing and, as needed, investment in  
new jobs for unemployed people as well as resources to support and  
increase the participation of people receiving financial aid. 
 
The City Line will be further developed along with a cohesive bike path 
system for the Metropolitan Region in collaboration with the State and  
municipalities in the Capital Area. Reykjavik City has aspirations to become 
a world-class bicycle city with the funding of a new cycling programme. 
 
All services and deliverables that can be brought online will be transformed 
over the next few years through investing in IT and the digital transformation  
of the city. 
 
New schools are being built in Skerjafjordur, Vogabyggd and Artunshofdi,  
and the number of preschool places will be increased to also take in 
12-month-old children. The goal is for the new districts in Skrifa Artunshofdi 
and Skerjafjordur to become the greenest neighborhoods in Reykjavik.  
 
Infrastructure maintenance. Funding for the renovation of older school 
buildings will be greatly increased, and the City Library in Grófarhúsið  
and the Museum of Fine Arts in Harbour House will be renovated.

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3.
 
 

4.

5.

 

6.

7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11.

All streets will become more green than before, greenery, green spaces and 
public parks will be enhanced, the city will have more flowers and more trees 
will be planted as a part of Reykjavik's Climate Forests. 
 
Public health, physical activity, and sports activities will be reinvigorated with 
gymnastics facilities in Breidholt and Arbaer, indoor soccer facilities in Vestur-
baer, and improved sports facilities around the city. Three new swimming pools 
are on the 10-year plan: in Ulfarsdalur, Fossvogur and Ellidaarvogur. Laugardal-
slaug Pool will be renovated from the ground up. 
 
Rest areas and infrastructure for outdoor activities will be developed in  
Ellidaardalur and Oskjuhlid and sea bathing facilities will be provided in selected 
locations by the coast. A Winter Garden will be built in Breidholt and the ski  
areas in the Blafjoll will be greatly enhanced. Raudavatn and Holmsheidi will 
get more options for outdoor activites, and horse riding paths will be made 
around Holmsheidi.  
 
Reykjavik City plans to invest in infrastructure around where the next 10,000 
apartments in Reykjavik will be built. They will be of various sizes and types, for 
all ages and income levels and most will be located near the City Line service 
area and vibrant commercial areas. 
 
Green investment efforts are one of the key tools of the Green Deal to accelerate  
the city's development towards carbon neutrality. Efforts are being made to 
ensure that investments qualify for financing through green bonds and social 
bonds. The aim is to coordinate the investments of city-owned companies with 
the City of Reykjavik’s green investment initiative.
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The digital transformation of Reykjavik City services

Digital transformation is primarily a digital adaptation of the services that 
the city currently offers. 
 
A special effort has been launched to drive this transformation, and this  
will extend to the end of 2023. It is a huge project that has few parallels  
in Iceland, encompassing all workplaces and the staff that yearns to offer 
better service with the help of modern technology. 
 
Transformation of the service through the improvement of infrastructure, 
optimisation of data streams, automation of processes, increased utilisation 
of data, analysis tools and operations is part of the implementation of the 
Green Deal. 
 
During digital transformation, services are reviewed and organized with  
a user-based approach. Utilizing data allows for customized services for  
residents, increased transparency and quicker responses when residents 
seek information or services from the city.

33
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The digital transformation of Reykjavik City services

Emphasis of the city's digital transformation: 
 
Modern systems
Continued development of information systems in line with technological  
innovation and environmental considerations. Simpler systemic organisation, 
processes and increased interoperability 

Smart innovation

New ways to solve challenges in the cities' operations. Collaboration with  
entrepreneurs to prepare Reykjavik City for future challenges
 
Automated administration
Automated administration simplifies application processes and access to city 
services. Increased automation will help reduce waste in the system through 
optimisation and simplification. 

Utilization of data

Utilizing data is one of the cornerstones of making informed decisions,  
helping to identify opportunities for optimisation and value creation,  
thereby supporting development and innovation.

34
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Domestic partnerships 

In order for the Green Deal to be successful, we must be able to cooperate 
with a variety of domestic partners. 
 
It is necessary to work with the economy and the Government to address 
the challenges of the future. 
 
In order to increase green transport, a broader partnership than ever before 
has been formed with the State and neighbouring municipalities for better 
transport, investment in the City Line and other infrastructure. 
 
Reykjavik City has a stake in several leading companies in Iceland that will 
pursue green transformation and sustainability in the city. 
 
Cooperation between Reykjavik City, local authorities in the capital and their 
joint ventures is a key element in the implementation of the Green Deal.

35
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Domestic partnerships 

Reykjavik focuses on the following in its collaboration with the other munic-
ipalities in the capital area and their joint city owned companies:

Public transition 

The construction of a City Line and related infrastructure

Energy transformation 

Cooperation to ensure a targeted and effective energy transformation over 
the next few years

Circular economy

Cooperation in building a circular economy, waste prevention and recycling 
 
Green financing 
Partnership for green procurement, sustainable and social financing and oth-
er green financing 

36
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International collaboration 

Reykjavik City will support the implementation of the Green Deal by taking 
advantage of the opportunities offered by participation in international  
cooperation projects. 
 
The focus will be on the EU's new Horizon Europe research programme, which 
will run from 2021 to 2027 and will channel €100 billion to research and  
innovation in the coming years with a primary focus on the environment. 
 
Participation in international projects will increase Reykjavik's attractiveness 
as a city of urban progress, opportunities and quality of life, enhancing the 
city’s tolerance and ability to cope with the future and the resulting trans-
formations and uncertainties.  
 
Reykjavik City has been chosen to take part in European collaboration 
for 100 carbon-neutral and smart cities. The aim of the mission for these 
cities is to implement projects of carbon neutrality in energy, transport, 
construction, industry, food production etc.

Reykjavik objectives for participation in international cooperation projects 
and the EU research programme: 

To gain knowledge of key challenges and opportunities in the  
sustainable development of cities 
 
Enhancing Reykjavik City’s involvement and achievements in the  
European research and innovation environment  
 
Obtain research and innovation grants that support and fund the  
policies and priorities for the city and to enhance Reykjavik as a city  
of innovation and sustainability  

– 
 
 
– 
 
 
–
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Metrics of the Green Deal 

To measure the success of the Green Deal, Reykjavik City implements three 
standards from the World Council on City Data (WCCD). These measure the 
status of cities in terms of sustainability. 
 
The standards each consist of 60-150 metrics across 17 overhead categories 
that regulate and measure the performance of cities in each area of focus. 
 
In total, the standards contain 250 metrics. Each and every measure can 
be linked to the sub-goals of the United Nations Sustainable Development 
Goals, so this work is good preparation for their implementation.

ISO 37120 is on the provision of services to cities and the quality of life 
for their residents. The standard measures the environmental, economic 
and social sustainability of cities, allowing them to monitor their own 
journey and compare themselves with other cities. 
 
ISO 37122 is on smart cities. The standard measures the success and 
development of a city as a smart city. This refers, among others, to  
the progress of the sharing and circular economy and to prospects  
for innovative solutions. 
 
ISO 37123 measures the resilience of cities. This refers to how well 
cities can adapt and recover from the shocks they may experience 
caused by natural disasters and climate change, pandemics, cyber  
attacks and more.

–

–

–
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Reykjavik’s Green Deal  
and The UN’s Sustainable 
Development Goals

39
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The Green Deal initiative supports the UN’s Sustainable 
Development Goals. 

The Sustainable Development Goals focus on the economy,  
society and the environment, as does the Green Deal. 

Goal number 17 emphasis collaboration to achive  
its goals, as does the Green Deal.

40

Reykjavik’s Green Deal  
and The UN’s Sustainable 
Development Goals
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