
Aðlögun að 
lofslagsbreytingum

framkvæmdastjóri Alta

https://www.bbc.com/news/science-environment-53396977





Eins gott að 
vatnið sé hreint...



Eins gott að 
vatnið sé hreint...
Því miður er staðreyndin sú að 
vatnið sem rennur um 
göturnar okkar tekur upp 
hvers konar rusl og 
mengunarefni sem það kemst í 
snertingu við 

...sem aftur rennur út í sjó



Eins gott að 
vatnið sé hreint...
Því miður er staðreyndin sú að 
vatnið sem rennur um 
göturnar okkar tekur upp 
hvers konar rusl og 
mengunarefni sem það kemst í 
snertingu við 

...sem aftur rennur út í sjó

Blágrænar lausnir til mótvægis



Borgir og bæir hafa bæði áhrif 
á náttúruna og verða fyrir 
áhrifum af henni



eins og við finnum nú fyrir
með lofslagsbreytingum



Áhrif lofslagsbreytinga í 
borgum og bæjum
➔ Öfgar í veðurfari - ofsaveður og fárvirði
➔ Aukin ársúrkoma og úrkomuákefð
➔ Flóð frá ám, vötnum og í fráveitukerfum
➔ Vistkerfisbreytingar 
➔ Sjávarflóð
➔ Ofanflóð
➔ Hitabylgjur
➔ Kuldaköst
➔ Hækkun sjávarstöðu
➔ Þurrkar
➔ Skógareldar 
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Viðsnúningur að æ meira er 
litið til grænu lausnanna 
sem grunngerðar og 
innviða í byggð



Blágrænar lausnir -
Blágrænir innviðir
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Ný hugsun í meðhöndlun rigningarvatns





Hvers vegna?
➔ Draga úr vatnsmagni

➔ Bæta gæði vatnsins

➔ Styðja líffræðilegan 
fjölbreytileika

➔ auka umhverfisgæði



Draga úr 
vatnsmagni

➔  yfirborðs

➔ Nýta 
til að draga í sig vatn

➔  í 
heillirigningu



Bæta gæði 
vatnsins

➔ Með því að sía vatnið niður 
sem fyrst er 

➔ Nýta hæfileika jarðvegsins 
til að 

➔ mengunarefni 
með hægri síun



Styðja líffræðilegan 
fjölbreytileika

➔  viðhaldið

➔ Bættur  í 
byggðu umhverfi

➔ Vatn er 



Auka 
umhverfisgæði

➔  í 
borgarrýmum

➔ Mögulega fjölnota rými

➔

➔ Margar flugur í einu höggi



Fjárfesting í umhverfisgæðum...



Dæmi um notkun
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Dæmi frá Enfield - Green Lanes



Dæmi frá London 
- Bridget Joyce Square



Dæmi frá London 
- Bridget Joyce Square



Dæmi frá Lyon - Garibaldi Street



Dæmi frá Stokkhólmi - Regnbeð við götu



Dæmi frá Drammen í Noregi - Regnbeð við götu



Dæmi frá Ensjö í Osló - 
Nýtt hverfi



Dæmi frá Fornebu í Noregi - Nýtt hverfi



Augustenborg - Malmö - Fyrsta hverfið í Svíþjóð



Við erum breytingarnar hér á 
Íslandi og að gera góða hluti



Urriðaholt og Kauptún



Urriðaholt - verndun og viðhald Urriðavatns 



Ásbrú fyrst á Íslandi



● Urriðaholtið rannsóknarvettvangur
● Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, 

Garðabær, Urriðaholt ehf. og Veðurstofa 
Íslands - vinna saman

● Rannsókn "sjálfbær regnvatnsstjórnun í köldu 
loftslagi" - styrkt af Rannís

● Dr. Hrund Ólöf Andradóttir prófessor HÍ leiðir
● Markmið að skilja betur snjóbráð og ísig vatns 

þar sem er tíð frost og þýða 
● Niðurstöður munu gegna lykilhlutverki í að 

tryggja farsæla hönnun og rekstur blágrænna 
innviða í þéttbýli í köldu loftslagi

Hátækni veðurstöð og rannsóknartæki





➔ Áréttað samhengi 
loftslags, landslags og 
lýðheilsu

➔ Vonandi lagðar skýrar línur 
um blágræna innviði sbr. 
skipulagslýsingu og 
áherslur í 
nágrannalöndum okkar



Í átt á sjálfbærari byggð... með aukinni seiglu


