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Reykjavíkurborg í hópi 100 loftslagsborga 

 

Á fundi borgarráðs 18. nóvember 2021 var samþykkt tillaga borgarstjóra um að 
Reykjavíkurborg myndi sækja um að verða ein af kolefnishlutlausum snjallborgum í Evrópu 
árið 2030. Unnin var ítarleg umsókn sem var send inn í lok janúar 2022. Alls sóttu 377 borgir 
um að verða hluti af leiðangrinum. Reykjavík hefur nú orðið fyrir valinu sem ein af 100 borgum 
sem fallnar eru til að vera í forystu til að ná þeim árangri í loftslagsmálum sem brýnt er að ná.  
Borgirnar voru valdar af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Valið fór fram með þeim 
hætti að fyrst fóru óháðir sérfræðingar ítarlega yfir hverja umsókn fyrir sig. Í öðru lagi fór 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins yfir umsóknirnar til að tryggja fjölbreytni í hópnum, 
m.a. hvar borgirnar eru landfræðilega staðsettar og hvar þær eru staðsettar varðandi 
kolefnishlutleysi og stafræna vegferð.  

Evrópusambandið mun verja 360 milljónum evra eða rúmlega 50 milljörðum íslenskra króna til 
stuðnings við borgirnar á þessu ári og næsta, með áherslur á grænar samgöngur, grænar 
áherslur í borgarskipulagi og betri orkunýtingu. Um 500 milljónir er því að ræða á hverja 
þátttökuborganna en líklegt er að fjárstuðningurinn verði á verkefnagrunni og munu 
leikreglurnar og verkefnaáætlun borgarinnar vegna verkefnisins vera kynntar nánar fyrir 
borgarráði þegar þær liggja fyrir. Ljóst er að um er að ræða gríðarlega áhugavert verkefni og 
mikinn heiður fyrir borgina að verða fyrir valinu, auk þess sem þetta mun styðja við markmið 
Reykjavíkur í loftslagsmálum og gera borginni kleift að ná árangri hraðar en annars hefði verið 
hægt og læra af öðrum borgum sem eru í forystu loftslagsmála í Evrópu.  

 

 

 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri  

 

 

Hjálagt: 

100 loftslagsborgir – kynning.  



100 loftslagsborgir
Hrönn Hrafnsdóttir



Forsaga
• Borgarráð veitti formlega heimild til umsóknar í nóvember 2021
• Umsóknin var unnin í janúar 2022
• Teymið: 

• Hrönn Hrafnsdóttir USK/SBB
• Karen Björk Eyþórsdóttir USK/SBB
• Eiríkur Hjálmarsson, OR
• Erik Tryggvi S. Bjarnason, FÁST
• Guðmundur B. Friðriksson USK
• Gyða Mjöll Ingólfsdóttir USK
• Hulda Hallgrímsdóttir SBB
• Karen María Jónsdóttir, ÞON
• Þorsteinn Rúnar Hermannsson, Betri samgöngum

• Alls sóttust 377 borgir eftir þátttöku



Um leiðangurinn

• 100 loftslagsborgir er einn leiðangur af fimm 
rannsóknarleiðöngrum* Evrópusambandsins, Horizon
Europe sem er rannsóknar og nýsköpunar prógram
fyrir árin 2021 til 2027

• Markmið verkefnisins er
• Að 100 borgir Evrópu verði kolefnishlutlausar og snjallar 

árið 2030
• Að tryggja að þessar borgir verði miðstöðvar rannsókna og 

nýsköpunar til að gera öllum öðrum borgum í Evrópu kleift 
að verða kolefnishlutlausar árið 2050

*Hinir fjórir leiðangrarnir eru á sviði aðlögunar að loftslagsbreytingum, hafsins, jarðvegs og krabbameins



Þátttökuborgirnar



Ávinningur loftslagsborga

• Ráðgjöf og aðstoð frá NetZeroCities
• Aukin tækifæri til styrkja og 

fjármögnunar
• Tækifæri á rannsóknar og nýsköpunar 

styrkjum
• Potturinn er 360 milljón evra á árunum 

2021-2023
• Stuðningur af alþjóðlegu samtarfsneti
• Tækifæri til tengslamyndunar, lærdóms 

og að deila reynslu
• Stuðningur við að virkja borgara til  

þátttöku í ákvarðanatöku
• Mikill heiður. Aukinn sýnileiki og 

eftirsóttari borg til að búa og starfa í.



Næstu skref: Loftslagssamningar

• Loftslagssamningar um 
kolefnishlutleysi allra geira: orku, 
mannvirkja, úrgangs og samgangna 

• Þurfa að innihalda bæði 
aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og 
fjárhagsáætlun

• Byggja á nýsköpun í stjórnsýslu 
borgarinnar og þátttöku borgarbúa

• Gert er ráð fyrir samstarfi við 
Evrópusambandið, ríkið og önnur 
sveitarfélög

• Borgarar, rannsóknarstofnanir og 
einkageirinn verða þátttakendur í 
vegferðinni
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