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Í stuttu máli

1. Á næstu þremur árum ætlar Reykjavíkurborg að verja um 

95 milljörðum í fjárfestingar. Stærstur hluti þess er undir 

merkjum Græna plansins sem stefnir að betra umhverfi, 

betri efnahag og betra samfélagi. Fyrirtæki í eigu 

borgarinnar munu fjárfesta fyrir 80 milljarða sömu þrjú ár og 

eru stærstu fjárfestingarnar í grænum innviðum 

veitufyrirtækjanna og félagslegu húsnæði fyrir tekjulága. 

2. Átak verður í uppbyggingu búsetuúrræða fatlaðs fólk og 

heimilislausra. Milljarður verður settur í að búa til ný störf 

fyrir atvinnulausa og stuðningsúrræði og virkni fyrir fólk á 

fjárhagsaðstoð á næsta ári.

3. Framkvæmdir við Borgarlínu eru í undirbúningi og gerð 

heildstæðs hjólastígakerfis fyrir höfuðborgarsvæðið er hafið 

í samvinnu við ríkið og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 

Reykjavík vill verða hjólaborg á heimsmælikvarða með 

fjármögnun nýrrar hjólreiðaáætlunar. 

4. Allri þjónustu og afgreiðslu sem hægt er að færa á netið 

verður umbreytt á þremur árum en alls er varið tíu 

milljörðum í fjárfestingu í upplýsingatækni og stafræna 

umbreytingu borgarinnar. 

5. Nýir skólar rísa í Skerjafirði, Vogabyggð og Ártúnshöfða og leikskólaplássum verður 

fjölgað til að taka inn niður í 12 mánaða gömul börn. Markmiðið er að nýju hverfin í 

Ártúnshöfða og Skerjafirði verði grænustu hverfi sem risið hafa í Reykjavík. 

6. Tíu milljörðum verður varið í viðhald næstu þrjú ár. Fjárveitingar til endurnýjunar eldra 

skólahúsnæðis verða stórhækkaðar og borgarbóksafnið í Grófarhúsið og Listarsafn 

Reykjavíkur í Hafnarhúsi munu ganga í endurnýjun lífdaga

7. Götur í öllum hverfum fá grænna yfirbragð og meiri gróður, græn svæði og 

almenningsgarðar verða fegraðir, ásýnd borgarinnar verður blómlegri og skógrækt 

verður aukin með gróðursetningu Loftslagsskóga Reykjavíkur. 

8. 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. 

9. Áningastaðir 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. Útivistarmöguleikar verða bættir 

við Rauðavatn og á Hólmsheiði þar sem einnig verða gerðar reiðleiðir. 

10.Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að fjárfesta 24 milljörðum 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. 



28.615.000 

33.044.000 32.737.000 

20.865.000 
19.234.000 

16.403.000 15.446.000 16.346.000 
14.117.000 

15.967.000 

6.062.800 

5.401.900 4.828.000 

5.820.100 
5.699.600 

2.684.000 
3.076.000 

2.666.000 

2.164.000 

2.156.000 

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

 40.000.000

 45.000.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reykjavíkurborg B-hlutafélög og Strætó

252 milljarðar í grænar fjárfestingar

Á næstu 10 árum mun Reykjavíkurborg og tengdir aðilar fjárfesta 252 milljörðum í að byggja upp 

Vaxandi, græna borg fyrir fólk
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Vogabyggð 500.000

Skerjafjörður 500.000

Bryggjuhverfi 
stækkun III  (4)

300.000

Úlfarsárdalur
300.000

Ártúnshöfði 
250.000

Hlíðarendi
200.000

Brekknaás 150.000

Þétting byggðar 150.000

Norðlingaholt 100.000

Úlfarsárdalur 100.000

Hverfaskipulag 100.000

Kirkjusandur 100.000

Sjómannaskólareitur
100.000

Sléttuvegur 40.000
Vesturbugt 50.000

Eggertsgata - Sturlugata
20.000Efstaleiti (RÚV - reitur)
30.000Veðurstofureitur 50.000

Reynisvatnsás/Grafarholt
20.000

Gönguleiðir, ræktun og 
frágangur 30.000

Önnur svæði 890000

3 mia kr. í græn íbúðahverfi

Stærstu verkefnin: Vogabyggð, Skerjafjörður, Bryggjuhverfi, Úlfarsárdalur og 

Ártúnshöfði

2 mia kr. í atvinnusvæði 

Þar af 770 milljónir í miðborgina, 280 milljónir í Gufunes og 250 milljónir í 

Vísindaþorpið í Vatnsmýri. 

5,4 mia kr. verða lagðar í stafræna umbreytingu í Reykjavík

10 milljarðar í kraftmikla uppbyggingu



Engin skilin eftir

Kolefnishlutleysi

Grænn vöxtur

Græna planið

Grænar samgöngur efldar um alla borg

Reykjavíkurborg mun fjárfesta 2,7 mia kr. í samgöngumál á árið 2021

Þar af er 565 milljónir framlag borgarinnar í Samgöngusáttmálann

Stórátak verður gert í bættum göngu- og hjólastígum um alla borg í takt við 

uppfærða hjólreiðaáætlun

Innan hverfa verður ásýnd lykilgatna breytt í grænar, öruggari og gróðursælli 

borgargötur

Samgöngusáttmáli 565.000

Göngu- og hjólastígar 850.000

Betri Strætó 150.000

Þjóðvegir og önnur verkefni
495.000

Snorrabraut 200.000

Bústaðavegur 151-153 180.000

Nauthólsvegur að Skerjafirði
100.000

Gufunesvegur, tenging við 
Strandveg 50.000

Stórhöfði /Sævarhöfði / Gullinbrú…

Aðrar borgargötur 95.000

Borgargötur  675000



Endurvinnsla
1.042.800

Kolefnisbinding og 
líffræðileg fjölbreytni

672.000

Orkuskipti 1.359.000

Aðrar aðgerðir í 
umhverfismálum

1.035.000

Borgargarðar 480.000

Græni trefillinn
215.000

Aðrar fjárfestingar í 
grænum svæðum: 

425.000

Engin skilin eftir

Kolefnishlutleysi

Grænn vöxtur

Græna planið

Stórátak í umhverfismálum og grænum svæðum

Reykjavíkurborg og tengd félög munu fjárfesta í yfir 5 mia. kr. í 

græn umhverfisverkefni á árinu

Á meðal helstu verkefna er LED væðing ljósastaura, kolefnisförgun 

á vegum OR og sjóvarnir vegna hækkandi sjávarmáls

Mikil uppbygging verður á grænum svæðum innan og í jaðri 

borgarinnar. Helstu verkefni ársins verða í Öskjuhlíð og Elliðarárdal 

auk fjölda smærri verkefna við græn svæði innan hverfa



14 milljarðar í samfélagslega innviði

3 mia. kr. í viðhald og uppbyggingu leikskóla

3 mia. kr. í viðhald og uppbyggingu grunnskóla

2.7 mia. kr. í íþróttamiðstöð við Úlfarsárdal – 550 í Laugardal

1.6 mia. kr. í önnur íþróttamannvirki

2 mia. kr. í samfélag fyrir alla – íbúðakjarna, vistheimili barna, 

smáhýsi og fjölgun hjúkrunarrýma

900 milljónir í menningarinnviði – Úlfarsárdal, Hafnarhús og 

Grófarhús eru stærstu verkefnin

Laugardalur 505.000

Úlfarsárdalur
2.650.000

Skíðasvæði 618.000

Íþróttahús 990.000

Menning
903.000

Grunnskólar   
3.085.000

Leikskólar 3.550.000

Samfélag fyrir alla
2.016.000



Kjarvalsstaðir  ........................................................... 80.000 Samgöngusáttmáli  ..................................................................... 565.000 Hlemmsvæði, götur og torg  ...................................................... 200.000 

Hafnarhús  .................................................................. 100.000 Borgargötur  ................................................................................. 20.000 Miðbakki  ...................................................................................... 40.000 

Ásmundarsafn  ........................................................... 30.000 Umferðarljós  ............................................................................... 100.000 Barónsstígur við Sundhöll  ........................................................ 30.000 

Grófarhús  ................................................................... 150.000 Nauthólsvegur  ............................................................................ 100.000 Vistgötur og göngusvæði í Kvos  .............................................. 50.000 

Endurbygging skólalóða  .......................................... 200.000 Sæbraut-Sægarðar/Vatnagarðar    .......................................... 20.000 Austurvöllur  ................................................................................ 30.000 

Viðbyggingar og endurbætur í eldri skólum  ........ 750.000 Gönguleiðir  ................................................................................. 30.000 Gönguleiðir í eldri hverfum, endurnýjun, upphitun  ............ 300.000 

Viðbyggingar og endurbætur skólahúsnæðis  ..... 250.000 Norðlingaholt  ............................................................................. 100.000 Hjólreiðaáætlun   ........................................................................ 550.000 

Grunnskólar - meirháttar viðhald  ......................... 500.000 Úlfarsárdalur  .............................................................................. 100.000 Snorrabraut  ................................................................................. 200.000 

Vörðuskóli, kaup og endurbætur  ........................... 300.000 Stúdenta- og Vísindagarðar HÍ  ................................................ 30.000 Græna netið  ................................................................................ 100.000 

Safamýrarskóli - endurbætur  ................................. 200.000 Vesturbugt  ................................................................................... 50.000 Endurnýjun götutrjáa  ................................................................ 20.000 

Endurgerð leikskólalóða   ........................................ 300.000 Vogabyggð - Ell iðavogur  ........................................................... 500.000 Skógrækt, kolefnisbinding  ........................................................ 20.000 

Nýjar leikskóladeildir  .............................................. 2.700.000 Ártúnshöfði  ................................................................................. 200.000 Rauðavatn, göngu og hjólastígar  ............................................ 50.000 

Endurnýjun mötuneyta  ............................................ 50.000 Kirkjusandur  ............................................................................... 100.000 Deiliskipulag Ell iðadal - brú- og stígagerð  ........................... 100.000 

Leikskólar, meiriháttar viðhald  ............................. 100.000 RÚV reitur  .................................................................................... 30.000 Austurheiðar - útivistarsvæði    ............................................... 30.000 

Leikskólar, breytingar og starfsmannaðstaða  .... 200.000 Gufunes, Áburðarverksmiðjusvæði  ........................................ 250.000 Umferðaröryggisáætlun  ........................................................... 250.000 

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal  .... 100.000 Skerjafjörður  ............................................................................... 450.000 Malbik, yfirlög og endurgerð  ................................................... 916.000 

Tjaldsvæði í Laugardal  ............................................ 20.000 Bryggjuhverfi stækkun III  ......................................................... 300.000 Sorpílát í borgarlandi  ................................................................ 150.000 

Laugardalshöll  .......................................................... 50.000 Verkefni hverfaskipulags  .......................................................... 100.000 Grenndarstöðvar  ........................................................................ 120.000 

Úlfarsárdalur, íþróttasvæði  ................................... 250.000 Sjómannaskólareitur  ................................................................ 100.000 Grasagarður  ................................................................................ 20.000 

Vísinda- og upplifunarsafn í Laugardal  ............... 285.000 Brekknaás  .................................................................................... 150.000 Eiðsgrandi sjóvarnir  ................................................................. 300.000 

Vistheimili  barna  ...................................................... 250.000 Stekkjarbakki  .............................................................................. 100.000 Gufunes, heildarsvæði  .............................................................. 30.000 

Heimili  fyrir börn með þroska og geðraskanir  ... 200.000 Suðurlandsbraut austan Skeiðarvogs  ................................... 30.000 Önnur svæði, leiksvæðastefna  ............................................... 45.000 

Tjarnargata 12  .......................................................... 20.000 Álfabakki  ...................................................................................... 300.000 Strætó forgangur, endurnýjun og aðgengi að biðstöðva  ... 150.000 

Skipulagseignir  ......................................................... 250.000 Laugavegur, endurbætur  ........................................................... 200.000 Hljómskálagarður  ...................................................................... 50.000 

Leikvellir, torg og opin svæði 7102    ..................... 100.000 Sæbraut sjóvarnir  ...................................................................... 30.000 
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