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Loftslagsaðgerðir
Minni losun

Aðlögun að breytingum



Vegasamgöngur

Árið 2005 voru vegasamgöngur 26% af losun á beinni ábyrgð íslenskra stjórnvalda

Þetta hlutfall var komið upp í 34% árið 2017, þar vega fólksbílar mest 

Heildarlosun á beinni ábyrgð stjórnvalda hefur dregist saman um 5% frá 2005 

Ef vegasamgöngur eru fráskildar, hefur heildarlosunin dregist saman um 15%

Úrgangur

Um 10% af heildarlosun á ábyrgð íslenskra stjórnvalda

Losun í þéttbýli



Aðgerðir til að draga 
úr losun
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Aðgerðir til að 
draga úr losun

Draga úr ferðaþörf

Styðja fjölbreytta ferðamáta

Styðja við orkuskipti í samgöngum

Styðja vistvænar áherslur í mannvirkjagerð

Styðja endurvinnslu og endurnýtingu

Styðja matvælaframleiðslu nærri mörkuðum



Aðgerðir til að 
draga úr losun

Draga úr ferðaþörf

Styðja fjölbreytta ferðamáta

Styðja við orkuskipti í samgöngum

Styðja vistvænar áherslur í mannvirkjagerð

Styðja endurvinnslu og endurnýtingu

Styðja matvælaframleiðslu nærri mörkuðum

Draga úr neyslu



Draga úr 
ferðaþörf
● Samþætting landnotkunar 

og samgangna

● Þétting byggðar

● Blöndun byggðar



Samþætting landnotkunar og 
samgangna



Dæmi um stefnu í skipulagi

● Nýrri uppbyggingu beint nærri miðkjarna og á samgöngumiðuð 
þróunarsvæði

● Stefnt að því að tiltekið lágmarkshlutfall íbúðarbyggðar (t.d. 50%) sé á þeim 
svæðum

● Hönnun og yfirbragð byggðar taki mið af fjölbreyttum ferðamátum

Samþætting landnotkunar og 
samgangna



Þétting byggðar



Þétting byggðar

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Skilgreina vaxtarmörk þéttbýlis þar sem gert er ráð fyrir að sem mest af nýrri 
uppbyggingu verði 

● Setja lágmarkskröfu um tiltekinn þéttleika byggðar á nýjum 
uppbyggingarsvæðum

● Kortleggja og flokka uppbyggingarsvæði - Ekki byggt á óröskuðu landi og ekki 
ræst fram votlendi



Blöndun byggðar



Blöndun byggðar

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Þéttbýliskjarnar mótist af viðmiðum 20 mínútna hverfisins

● Heimila verslun og þjónustu innan íbúðarhverfa

● Nýjar matvöruverslanir verði með tiltekinn fjölda íbúa (eða hlutfall íbúa) 
innan 400m gönguradíusar

● Ekki heimila nýjar stórar matvöruverslanir í útjaðri byggðarinnar



Styðja 
fjölbreytta 
ferðamáta
● Virkir ferðamátar

● Almenningssamgöngur

● Bílastæðastefna



Virkir ferðamátar



Björgvin

Malmö

Gautaborg

Þrándheimur

Osló

Óðinsvé

Árósar

Virkir ferðamátar



Virkir ferðamátar



Virkir ferðamátar



Almenningssamgöngur



Deilibílar - samferða í bíl



Styðja fjölbreytta ferðamáta
Dæmi um stefnu í skipulagi

● Ferðavenjukannanir og mælanleg markmið um breytta hlutdeild ferðamáta 
innan þéttbýlis (setja hámark fyrir bíla?)

● Innviðir fyrir virka ferðamáta og almenningssamgöngur til þess að ná 
markmiðum um breyttar ferðavenjur

● Skilgreina svæði í miðju þéttbýliskjarna þar sem bílaumferð er takmörkuð?

● Sveitarfélög setji sér samgöngustefnu og fyrirtæki hvött til að gera það líka



Bílastæðastefna



Bílastæðastefna
Dæmi um stefnu í skipulagi

● Bíla- og hjólastæðastefna með það að markmiði að hvetja til notkunar virkra 
ferðamáta og deilibíla

● Viðmið um hámarksfjölda bílastæða á uppbyggingarsvæðum nærri 
miðkjarna og samgöngumiðuðum þróunarsvæðum

● Áhersla á samnýtingu bílastæða, t.d. íbúða og atvinnuhúsnæðis

● Bílastæði fylgi ekki sjálfkrafa með íbúðum og atvinnuhúsnæði

● Sérstök bílastæði fyrir núlllosunarbíla



Styðja við 
orkuskipti í 
samgöngum
● Tengingar við heimili

● Hraðhleðslustöðvar

● Fækkun bensínstöðva



Orkuskipti í vegasamgöngum



Orkuskipti í vegasamgöngum

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Tengingar fyrir rafbíla í nýbyggingum í samræmi við byggingarreglugerð

● Stefna að fækkun bensínstöðva

● Fjölga hraðhleðslustöðvum og stöðvum með aðra vistvæna orkugjafa

● Áætla raforkuþörf og tryggja innviði fyrir dreifingu á rafmagni vegna 
orkuskipta



Styðja vistvænar 
áherslur í 
mannvirkjagerð
● Umhverfisvottanir

● Efnisnotkun og -flutningar

● Minni íbúðir 



Vistvænar áherslur í mannvirkjagerð



Vistvænar áherslur í mannvirkjagerð

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Áætla efnistöku og flutninga með það að markmiði að stytta vegalengdir 
milli efnistökustaðar og framkvæmdasvæðis

● Meta kolefnisspor af niðurrifi og nýrri uppbyggingu í samanburði við að 
halda í eldri byggingar

● Heimila minni íbúðir, sem eru með færri fermetra á mann, styðja við 
þéttingu byggðar og krefjast minna byggingarefnis og orku

● Áhersla á umhverfisvottaða byggð og byggingar í samræmi við viðurkennda 
staðla s.s. Breeam, LEED o.s.frv.



Styðja 
endurvinnslu og 
endurnýtingu
● Efla flokkun

● Minnka urðun

● Bæta aðgengi



GAS- OG JARÐGERÐARSTÖÐ SORPU



Endurvinnsla og endurnýting

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Mæla sorpmagn og hlutfall flokkunar og setja mælanleg markmið um 
endurvinnslu og endurnýtingu

● Draga úr urðun og takmarka landsvæði sem fer undir þá notkun í 
aðalskipulagi

● Hirða flokkaðan úrgang við heimili fólks eða tryggja aðgang að grenndarstöð 
innan tiltekinnar fjarlægðar frá heimili íbúa



Styðja 
matvælaframleiðslu 
nærri mörkuðum

● Verndun ræktarlands

● Borgarbúskapur

● Bændamarkaðir



Matvælaframleiðsla nærri mörkuðum



Matvælaframleiðsla nærri mörkuðum

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Kortleggja ræktarland og verja það fyrir uppbyggingu

● Ekki ræsa fram votlendi til þess að hefja ræktun

● Tryggja aðgang að ræktarlandi fyrir borgarbúskap í þéttbýli

● Styðja við bændamarkaði í þéttbýli



Draga úr neyslu
Er hægt að draga úr neyslu með 
stefnu og skilmálum í skipulagi? 



Draga úr neyslu



Draga úr neyslu

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Draga úr fjölda stórra verslana (big box), sem ýta undir neyslu og akstur

● Leggja áherslu á loftslagsvæna starfsemi og hagkvæmt og hentugt húsnæði 
fyrir hana:
○



Aðlögun að 
loftslagsbreytingum
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Aðlögun að loftslagsbreytingum

Viðeigandi varnarmannvirki

Mannvirkjagerð á flóðasvæðum

Blágrænar ofanvatnslausnir



Viðeigandi 
varnarmannvirki

● Flóðvarnargarðar

● Lokun hafna

● Færanlegar flóðavarnir



Viðeigandi varnarmannvirki



Viðeigandi varnarmannvirki



Viðeigandi varnarmannvirki

Dæmi um stefnu í skipulagi

● Kortleggja möguleg flóðasvæði og gera áætlun um mótvægisaðgerðir



Mannvirkjagerð á 
flóðasvæðum

● Lágmarkshæð lands við 
ströndina

● Lágmarksgólfkóti

● Sleppa kjöllurum



Mannvirkjagerð á flóðasvæðum

Dæmi um stefnu í skipulagi
● Kröfur um lágmarkslandhæð og gólfkóta fyrir nýja byggð á lágsvæðum m.t.t. 

hækkandi sjávarborðs og flóðahættu

● Sleppa kjöllurum eða byggja vatnshelda kjallara á mögulegum flóðasvæðum

● Forðast að setja spennistöðvar, viðkvæm kerfi og geymslur sem tryggja eiga örugga 
varðveislu verðmæta í kjallara á flóðasvæðum



Blágrænar 
ofanvatnslausnir

● Auka seiglu byggðar

● Umhverfisgæði og 
líffræðilegur fjölbreytileiki

● Sía mengun úr ofanvatni



Blágrænar ofanvatnslausnir



Blágrænar ofanvatnslausnir

Dæmi um stefnu í skipulagi
● Skilmálar um blágrænar ofanvatnslausnir á þróunarsvæðum

○

● Skilmálar um tiltekið hlutfall gegndræps yfirborðs í þéttbýli, bæði í almenningsrými og 
á einkalóðum

● Tryggt sé nægilegt rými fyrir blágrænar ofanvatnslausnir í almenningsrýmum:  grænir 
viðtakar/votlendi, grænir geirar meðfram götum o.s.frv. 



Að lokum
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Að lokum


