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Nýtt skipurit  

Landmælinga Íslands 

    Þann 1. desember síðastliðinn tók nýtt 
skipurit Landmælinga Íslands formlega gildi. 
Skipuritið var unnið í framhaldi af niðurstöðum 
úr vinnu starfsmanna á sérstökum starfsdegi í 
september og kynnt á starfsmannafundi 29. 
október. Í skipuritinu eru helstu málaflokkar 
Landmælinga Íslands skilgreindir og endur-
spegla þeir hlutverk og grunnverkefni 
stofnunarinnar. 
      Með nýju skipuriti er ætlunin að gera 
starfsemina skilvirkari en áður og stytta boð-
leiðir. Málaflokkum er stjórnað af fagstjórum 
sem vinna náið með framkvæmdastjórn sem í 
sitja forstjóri og forstöðumaður. Lögð er á-
hersla á samvinnu þar sem fagstjórar vinna að 
verkefnum hver með öðrum og hvert fagsvið 
er ekki afmörkuð eining heldur hluti 
heildarinnar. 

    Hjá Landmælingum Íslands eru áv-
allt mörg og krefjandi verkefni í gangi 
og er starfsfólk óhrætt við að takast á 
við ný verkefni og nýjar leiðir til að 
fylgja þeim eftir. Framundan eru mörg 

spennandi verkefni hjá stofnuninni en 
meðal þeirra eru vinna við gerð á nýju 
hæðarlíkani þar sem mikill fjöldi gervi-
tunglamynda eru notaður til að móta 
líkanið, unnið er að breyttu aðgengi 

að gervitunglamyndum og nýrri 
kortavefsjá. Þá stendur yfir 
hönnunarvinna á nýjum vef 
stofnunarinnar, í samvinnu við 
fyrirtækið Stefnu á Akureyri, þar 
sem aukin áhersla verður lögð á 
að gera vefinn notendavænan. 
Sem sagt margt spennandi 
framundan en hægt er að 
fylgjast með framgangi mála hjá 
okkur með því að líka við fés-
bókarsíðu stofnunarinnar eða 
gerast áskrifandi að fréttum á 
www.lmi.is. 
 
 

Spennandi verkefni framundan 

http://www.lmi.is/
https://www.lmi.is/um-lmi/skipurti-og-verkefni-svida/
https://www.lmi.is/um-lmi/skipurti-og-verkefni-svida/
http://www.lmi.is
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Samið um aðgengi að myndgögnum 

    Landmælingar Íslands hafa samið 
um aðgengi að myndgrunni af 
landinu til að nota sem bakgrunn í 
kortaþjónustum og til almennrar 
kortlagningar.  
    Um er að ræða gervitunglamyndir 
frá bandaríska fyrirtækinu Maxar, 
aðallega frá gervitunglunum GeoEye 
1 og WorldView 2, 3 og 4.  Um 40% 
myndanna eru frá 2019 og 90% 
myndanna eru yngri en sex ára.  
Hver myndpunktur er 50 x 50 cm 

sem dugar ágætlega sem bakgrunnur 
fyrir birtingu annara gagna og til þess 
að staðsetja ákveðin fyrirbæri í lands-
lagi. Þessi gögn koma þó ekki í stað 
nákvæmari myndgagna sem brýn þörf 
er á að verði aflað og þau gerð 
aðgengileg.  
    Einnig var samið um aðgengi að enn 
nákvæmari gögnum af höfuðborgar-
svæðinu. Þar er um að ræða 30 cm 
mynd sem tekin var 27. maí 2019. Á 
meðfylgjandi mynd má sjá sýnishorn 

af þeirri mynd en svo skemmtilega vill 
til að þar sést flugvél á flugi yfir Ný-
býlaveginum ríflega 600 kílómetrum 
fyrir neðan gervitunglið. 
   Sem dæmi um hvernig hægt er að 
nota gervitunglamyndirnar er þrí-
víddarlíkan af Flateyri sem Landmæl-
ingar Ís-lands gerðu í kjölfar snjóflóð-
anna þar 14. janúar.  Líkaninu má 
snúa í allar áttir og sýnir það vel 
snjóflóðavarnargarðana og landslagið 
í kring. 

    Síðla árs 2018 undirrituðu Georg 
Kr. Lárusson, forstjóri Landhelgis-

gæslunnar og Eydís Líndal Finnboga-
dóttir, forstjóri Landmælinga Íslands 
samning um samstarf stofnananna á 

auknu aðgengi almennings að raf-
rænum kortaupplýsingum og endur-
bættum kortagögnum af strandlínu 
landsins. 
    Einn liður í þessu aukna samstarfi er 
opnun kortavefsjár með íslenskum 
sjókortum sem Landhelgisgæslan 
opnaði í lok síðasta árs og naut til þess 
liðsinnis starfsmanna Landmælinga 
Íslands.  
    Sjókortin sem þar eru aðgengileg eru 
rastamyndir af íslensku sjókortunum 
eins og þau voru á miðju ári 2019. 
Tekið skal fram að sjókortin í vefsjánni 
eru ekki leiðrétt sam-
kvæmt Tilkynningum til sjófarenda. 
    Það er von Landhelgisgæslunnar og 
Landmælinga Íslands að samfélagið 
hafi bæði gagn og gaman að þessum 
aukna aðgangi að sjókortum. 

Kortavefsjá íslenskra sjókorta 

http://atlas.lmi.is/3dmodel/Flateyri/Flateyri3D.html
http://atlas.lmi.is/3dmodel/Flateyri/Flateyri3D.html
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Buxasvelti og Lymskulág  
í nýrri útgáfu IS 50V 

      Á niðurhalssíðu Landmælinga 
Íslands er komin ný útgáfa fimm 
gagnalaga af átta í IS 50V. Um er að 
ræða uppfærslu á örnefnum, mann-
virkjum, mörkum, samgöngum og 
vatnafari. 
    Breytingar eru mismiklar eftir 
lögum en flestar breytingar eru í 
örnefnalaginu og er það eina lagið 
þar sem  stöðugt er unnið að upp-
færslum. Blóðmörstangasund, Buxa-
svelti og Lymskulág eru dæmi um þrjú 
ný örnefni sem bættust við örnefna-
lagið frá síðustu útgáfu en örnefni 
hafa verið skráð á fjölmörgum 
stöðum á landinu. Í Þingeyjarsýslum 
og Fljótsdalshéraði eru skráningar-
verkefni í gangi og yfir 750 örnefni frá 
Skáleyjum á Breiðafirði hafa verið 
skráð og færð inn í örnefnagrunn 
Landmælinga Íslands  auk þess sem 
miklum fjölda til viðbótar hefur verið 
safnað og bíður skráningar inn í 
grunninn. Einnig hafa verið skráð um 
700 örnefni á Þingvöllum. Heildar-
fjöldi örnefna í grunninum er nú um 
128.500. Vinna við örnefnagrunninn  
felst einnig í leiðréttingum á þeim 
nöfnum sem þegar eru staðsett s.s. á 
misritun. Í nýrri útgáfu á örnefna-
laginu hafa verið gerðar breytingar á 
stafsetningu allra örnefna sem inni-
héldu seil og var þeim breytt í seyl 
eftir athugasemd frá Svavari Sig-
mundssyni, fyrrverandi forstöðu-
manni Örnefnastofnunar.  
    Þá hefur nafnberalistinn verið 

endurskoðaður en hann segir til um 
tegund örnefnis, s.s. hvort það á við 
vatn, fjalllendi, mýri o.s.frv. Endur-
skoðunin er byggð á nafnberalista 
Örnefnastofnunar Ástralíu (Australian 
National Placename Survey) en hann 
var staðfærður fyrir Ísland í samráði 
við ýmsar stofnanir og einstaklinga. 
Helsta ástæðan fyrir endurskoðuninni 
var sú að eldri listinn þótti ekki nógu 
ítarlegur og erfitt var að finna flokkun 
fyrir sum örnefni.  
    Í sveitarfélagamörkunum (flákar) 

breyttist heiti á einu sveitarfélagi, 

Akureyrarkaupstaður breyttist í Akur-

eyrarbær. Talsverðar breytingar urðu 

á póstnúmeralaginu, m.a. kom nýtt 

póstnúmer, 102, í Reykjavík. Breyting-

arnar tóku gildi 1. október síðastliðinn. 

Þá varð sú breyting að lagið sjórinn 

fylgir ekki lengur með útgáfu IS 50V 

þar sem það er talið óþarfi.    

    Í mannvirkjum voru gerðar 

breytingar og leiðréttingar í punkta-

laginu en flákalagið er óbreytt. 

    Nýir vegir frá Vegagerðinni voru 
settir inn í vegalagið. Einnig voru 
ýmsar leiðréttingar gerðar, þá hefur 
vegayfirborðið verið endurskoðað og 
eigindataflan yfirfarin en auk þess eru 
alltaf einhverjar breytingar á veg-
númerum frá Vegagerðinni sem eru 
uppfærðar í grunninum. Engar 
breytingar voru gerðar á flákalaginu 
(flugvellir). 
    Vatnafarið var uppfært á norðan-

verðum Skaga milli Húnaflóa og 
Skagafjarðar. 
    Hægt er að sjá lýsigögn um IS 
50V í landupplýsingagátt LMÍ, 
gögnin sjálf er hægt að skoða í 
landupplýsingagátt 
LMÍ og kortasjá LMÍ. 
    Einnig er hægt að nálgast IS 
50V í   gegnum wms og wfs 
þjónustur. Með því að nota t.d. 
opna hugbúnaðinn Qgis er hægt 
að skoða IS 50V gegnum þessar 
þjónustur wms og wfs.  Bendum 
einnig á leiðbeiningasíðu Land-
mælinga Íslands en þar er að 
finna ýmsar upplýsingar. 

Örnefnaritill 
 
 
    Um árabil hafa Landmælingar 
Íslands verið í góðri samvinnu við 
staðkunnuga skráningaraðila vítt 
og breitt um landið. Skráningar-
aðilarnir hafa skráð örnefni beint 
inn í örnefnagrunn Landmælinga 
Íslands og með þeirra aðstoð 
fjölgar staðsettum örnefnum um 
mörg þúsund á hverju ári. Land-
mælingar Íslands hafa þróað 
skráningartólin sem skráningar-
aðilarnir nota og í janúar 2020 
var tekinn í notkun nýr Örnefna-
Ritill sem kemur í stað eldra 
skráningartóls sem var heldur 
þungt í vöfum og orðið tæknilega 
úrelt. Þetta nýja skráningartól er 
byggt á opnum hugbúnaði og er 
einfaldara í notkun en fyrra tól 
ásamt því að útlit þess hefur 
breyst talsvert. Það er von Land-
mælinga Íslands að með einfald-
ara viðmóti muni skráningar-
aðilum örnefna fjölga en hægt er 
að hafa samband við stofnunina 
ef fólk lumar á skráningum ör-
nefna eða þekkingu varðandi ör-
nefni á afmörkuðum svæðum.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fatlas.lmi.is%2FLmiData%2Findex.php&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541886607&sdata=XtJvXp2FZjtTAER4Ovuou7
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fatlas.lmi.is%2FLmiData%2Findex.php&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541886607&sdata=XtJvXp2FZjtTAER4Ovuou7
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75759
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=75759
https://www.lmi.is/wp-content/uploads/2020/01/birtingarflokkar-list_100120_bg.pdf
https://www.postur.is/um-postinn/upplysingar/frettir/nytt-postnumer-i-reykjavik/
https://www.postur.is/um-postinn/upplysingar/frettir/nytt-postnumer-i-reykjavik/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgatt.lmi.is%2Fgeonetwork%2Fsrv%2Feng%2Fcatalog.search%23%2Fsearch%3FresultType%3Ddetails%26any%3D72e88a17-d877-f8e9-600f-0d1a91ad5d73%26from%3D1%26to%3D20%26sortBy%3Drelevance&data=02%7C01%7Cje
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkort.lmi.is%2F%3Flang%3Dis&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541906595&sdata=%2FWOSTmpWpwOcKgPuSpkaipAa9le
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkort.lmi.is%2F%3Flang%3Dis&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541906595&sdata=%2FWOSTmpWpwOcKgPuSpkaipAa9le
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkortasja.lmi.is%2F&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541916596&sdata=blt0J5IYGs7KpB2kSENCG4Jml9OXNR7oFUBbD
https://qgis.org/en/site/
https://gis.lmi.is/geoserver/IS_50V/ows?request=GetCapabilities&service=WMS
https://gis.lmi.is/geoserver/IS_50V/ows?request=GetCapabilities&service=WFS
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fleidbeiningar.lmi.is%2F%3Fpage_id%3D404&data=02%7C01%7Cjensina%40lmi.is%7Cbf5d1f691f104984b58308d783b961fc%7C904fd9a060f54e8ab3dae26c9ecf4d9d%7C0%7C0%7C637122704541936582&sdata=5yJGsFwNABqfx6o5
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    Landmælingar Íslands hafa afhent 
umhverfis- og auðlindaráðu-
neytinu skýrslu þar sem fram kemur 
greining á þörf opinberra aðila á 
myndgögnum og hæðarlíkani af 
Íslandi. Tilgangur þarfagrein-
ingarinnar var að uppfylla verkefni 
sem Landmælingar Íslands fengu frá 
ráðuneytinu þ.e. að kanna þörf á 
útboði á samræmdum myndgrunni 
og hæðarlíkani fyrir hið opinbera. 
    Niðurstöður þarfagreiningarinnar 
eru þær að mikil þörf er á opnu 
aðgengi að myndgögnum fyrir opin-
bera aðila á Íslandi einkum með það 
í huga að allir séu að vinna í sama 
grunni og að allir opinberir aðilar 

hafi jafnt aðgengi að myndgögnum. 
Niðurstöður skýrslunnar sýna einnig 
að rétt sé að bíða með útboð á nýju 
hæðarlíkani þar sem nýtt hæðarlíkan, 
sem nefnist Arctic DEM, kunni að 
einhverju leyti að uppfylla kröfur hins 
opinbera.  Landmælingar Íslands í 
samstarfi við Veðurstofu Íslands vinna 
nú að því að betrumbæta Arctic DEM 
líkanið af Íslandi með nýjum reikni-
aðgerðum, í samvinnu við Polar 
Geospatial Center við Minnesotahá-
skóla í Bandaríkjunum, en líkur benda 
til þess að þessar nýju reikniaðferðir 
muni geta bætt samsvarandi hæðar-
líkan fyrir allan heiminn. 

Þörf á mynd- og hæðargögnum 

    Náttúrufræðistofnun Íslands hefur 
birt á vef sínum nýtt þrívíddarlíkan af 
Surtsey. Líkanið er byggt á um 1500 
myndum sem teknar voru 
með dróna og úr þyrlu. Starfsmenn 

Náttúrufræðistofnunar og Landmæl-
inga fóru til Surtseyjar í sumar í þeim 
tilgangi að kortleggja hana með 
þessari nýstárlegu tækni.  

    Líkanið var unnið á nýrri loftljós-
myndastofu Náttúrufræðistofnunar.  
Líkön sem þessi nýtast ekki einungis til 
þess að sýna almenningi eyjuna í þrí-
vídd, heldur einnig til þess að meta 
þær rúmmálsbreytingar sem orðið 
hafa frá því hún myndaðist. Loft-
myndir hafa verið teknar af Surtsey 
nánast árlega síðan 1964.  
    Aðkoma Landmælinga Íslands að 
verkefninu fólst fyrst og fremst í því 
að mæla inn nákvæma myndpunkta 
fyrir drónaflugið. Auk þess voru gerðar 
enn nákvæmari GNSS mælingar á fast-
merkjum sem finna má á eyjunni. 
Niðurstöður þeirra mælinga má nota 
til að meta landrek og hæðar-
breytingar.  
 

 Kort fyrir börn  
-  Hér var ég -  

 
    Landmælingar Íslands hafa 
útbúið skemmtilegt og einfalt kort 
fyrir börn og fullorðna þar sem 
merkja má við þá staði sem þau 
hafa ferðast til. Kortið nefnist „Hér 
var ég“ og er útbúið með hvítum 
punktum fyrir flesta þéttbýlisstaði 
og megin leiðir landsins, sem hægt 
er lita. Þá staði sem ekki eru á 
kortinu er tilvalið að merkja inn á 
kortið og lita. 
   Kortið er hugsað til gagns og 
gamans fyrir alla fjölskylduna en 
með aðstoð þess er einnig hægt 
gera áætlanir um hvaða staði á að 
heimsækja næst. Hægt er að hlaða 
kortinu niður í góðri upplausn og er 
það hugsað fyrir stærðir A3 og A4. 
    Einfaldasta leiðin til að sækja 
kortið er að smella á  það, hægri-
smella á myndina og velja „vista 
sem /save as“. 
   Landmælingar Íslands hvetja 
börn og fullorðna til að sækja 
kortin, opna í myndforriti eða 
prenta út og byrja að merkja við og 
lita. Góða skemmtun. 

Þrívíddarlíkan af Surtsey 

https://www.lmi.is/wp-content/uploads/2019/12/2019_%C3%BEarfagreiningarsk%C3%BDrsla-lokask%C3%BDrsla-30.10.2019.pdf
https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/
https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/
https://www.ni.is/surtsey-i-thrividd
https://www.ni.is/surtsey-i-thrividd
https://www.lmi.is/her-var-eg/
https://www.lmi.is/her-var-eg/

