Aðgerðaráætlun 2016 –
gildir til 2020

Loftslagsstefna Reykjavíkurborgar
• Loftslagsstefna hluti af Aðalskipulagi
Reykjavíkurborgar 2010-2030
• Loftslagsstefnan endurskoðuð 2016 – stefnan sett á
kolefnishlutleysi 2040

Loftslagsstefna Reykjavíkurborgar
Aðgerðir í þessum flokkum:
1. Losun frá samfélaginu – landfræðileg losun
•
•
•
•

Samgöngur
Úrgangsmál
Landnotkun
Vitundarvakning

2. Aðlögun að loftslagsbreytingum (nýtt)
3. Losun frá rekstri Reykjavíkurborgar

Loftslagsmál og skipulag
• Mestu tækifærin til að draga úr losun:
• Losun frá samfélaginu – landfræðileg losun ≈ 350.000
tonn
• Samgöngur ≈ 245.000 tonn (þar af bílaumferð 200.000 tonn)
• Úrgangsmál ≈ 100.000 tonn
• Landbúnaður og iðnaður ≈ 15.000 tonn

• Losun frá rekstri Reykjavíkurborgar = tæp 2.000 tonn
• Einnig tækifæri til að aðlagast loftslagsbreytingum í tíma
og samþætta við kolefnisbindingu gróðurs.

Reykjavík
2040

Nýr viðauki við
Aðalskipulag Reykjavíkur
2010 – 2030
Endurmat á stefnu um íbúðarbyggð/blandaða byggð.
Forgangsröðun og þéttleiki uppbyggingar á grundvelli
markmiða um breyttar ferðavenjur, uppbyggingu Borgarlínu
og stefnu í loftslagsmálum.

Afhverju endurskoðun?

Reykjavík 2040

Nýr viðauki við Aðalskipulag
Reykjavíkur 2010 – 2030

Loftslagsstefna 2016
CO2 hlutleysi 2040

Borgarlína 2018/2019
Framkvæmdaáætlun
2021-2033

Ártúnshöfði – Nýr borgahluti
Rammaskipulag 2017 –
Deiliskipulag fyrstu áfanga í
vinnslu
Staðsetning nýs
innanlandsflugvallar
Nýtt nefndarálit 2019

2014

2019
Heimsmarkmið SÞ 2015

Afhverju endurskoðun?

Endurskoðun eða
heildarendurskoðun?

Megin tilgangur breytingartillagna er að
herða á framfylgd megin markmiða
aðalskipulagsins um sjálfbæra,
hagkvæma, fjölbreytta, samkeppnisfæra
og lífvænlega borg.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030

Kolefnisspor byggðaþróunar og samgangna
Þéttleiki, blöndun landnotkunar og ferðavenjur
Lágur þéttleiki
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Hin gefna forsenda:

Með auknum þéttleika og blöndun
landnotkunar, styttast vegalengdir,
vistvænir ferðamátar styrkjast og
þróun byggðar verður almennt
umhverfisvænni?
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Með meiri þéttleika og
blöndun byggðar, verður
borgin fallegri, heilsteyptari,
líflegri, fjölbreyttari og
hagkvæmari?

Afhverju endurskoðun?

2009: Þétting eða útþensla?

Umhverfismat valkosta um
byggðaþróun til ársins 2040/50 (haust 2009)
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Í mati á skipulagskostum var m.a. lögð
áhersla á að kanna áhrif byggðaþróunar
á loftgæði, auðlindir og landnotkun.
Sérstök áhersla var lögð á áhrif
byggðaþróunar og samgangna á losun
gróðurhúsalofttegunda og notkun
jarðefnaeldsneytis. Í þeim þætti
matsins var stuðst við reiknilíkan
umferðar, til að kanna aukningu
bílumferðar og ekna vegalengd fyrir
hvern skipulagskost.

Hvar á að byggja?

2019: Hversu mikil þétting?

Umhverfismat valkosta um
byggðaþróun til 2040

A 100%
innan við 600 m frá
Borgarlínu?

B 90%
þétting, með
áherslu á jafnvægi í
dreifingu íbúa og
starfa

Megin markmið er að leita svara við því
hvaða valkostur um byggðaþróun styður best
við Borgarlínu, breyttar ferðavenjur og
almennt markmið í Lofslagsmálum.
Grundvallarviðmið í staðfestu aðalskipulagi,
svo sem um lágmarks jafnvægi í dreifingu
starfa og að byggja einkum á röskuðum
svæðum gilda fyrir alla valkosti.

Hvar á að byggja?

Byggð innan
núverandi
vaxtarmarka til
ársins 2050?

Forgangsraðað í takti við
uppbyggingu Borgarlínu og
þróun leiðakerfis Strætó
Leiðarljós í endurmati á stefnu um
íbúðarbyggð og blandaða byggð er
aukinn þéttleiki byggðar í grennd við
fyrirhugaðar stöðvar Borgarlínu og
mikilvægi þess að setja í aukinn forgang
uppbyggingu á svæðum sem verður
þjónað af Borgarlínu.

Íbúðarhverfi í Reykjavík 1920 til 2020
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Reykjavík 2040/50

Hversu þétt borg getur Reykjavík orðið?

+ 6,7% aukning á
íbúaþéttleika síðan 2014
Íbúaþéttleiki Reykjavíkur að vaxa í fyrsta skipti síðan
á 4. áratug 20. aldar. Í dag um 32 íbúar/ha vestan
Elliðaárósa en 19 íbúar/ha austan Elliðaárósa

+ 56% aukning á
íbúaþéttleika til ársins 2050?
Aukinn íbúaþéttleiki 2019 – 2050,
miðað við kröftugan vöxt
og sömu vaxtarmörk til 2050

Fjöldi íbúa á ha innan vaxtarmarka
Reykjavíkur
Heimild: LUKR 2015–2019, 1. desember

Reykjavík 2040/50

Kolefnisspor uppbyggingar
Umfang húsnæðis og allra innviða þéttbýlisþróunar

Íbúðarrými á íbúa
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Það er mikilvægt að meta kolefnisspor uppbyggingar, bæði
húsnæðis og allra innviða, þegar verið er að meta
húsnæðisþarfir í samfélaginu til langrar framtíðar. Kolefnisspor
okkar ríkjandi byggingarefnis er þungt og það getur því verið
afdrifaríkt að ofmeta stærðarþarfir húsnæðis og annarra
mannvirkja í áætlanagerð.

Hversu rúmt ætlum við að búa? Eigum við að
gera ráð fyrir sama vexti í fermetrum á íbúa og
starf og verið hefur undanfarna áratugi?
Hvernig getum við dregið úr
nýbyggingarþörfinni
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Miðað við kröftugan vöxt til ársins 2040 og áframhaldandi fækkun íbúa á íbúð, gæti munað
um 300 þúsund fermetrum á íbúðarþörfinni í Reykjavík, eftir því hvort við miðum við óbreytt
íbúðarrými á einstakling (um 46,5 m2) eða reiknum með að rými á einstakling haldi áfram að
aukast.

• að búa og starfa þéttar innan húsanna
• að nýta sem best það húsnæði sem er þegar til staðar,
viðhalda og lengja líftíma þess
• skilgreina heimildir um aukaíbúðir, uppskipti stærri íbúða og
viðbyggingarmöguleika – líkt og gert er nú í hverfisskipulaginu
• endurskipuleggja atvinnusvæðin markvisst og í hæfilega
stórum áföngum
• að reikna ávallt út kolefnisspor niðurrifs
• lágmarka kolefnispor hvers nýs fermetra
• kolefnisspor uppbyggingar verði fastur liður í umhverfismati
deiliskipulags – og aðalskipulags

adalskipulag.is

Ljósmynd: Páll Stefánsson

