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Eldgosið í Merardölum

Aðkoma LMÍ að öflun og miðlun gagna vegna náttúruvár og náttúruhamfara
Sama dag og eldgos hófst í Merardölum
í byrjun ágúst síðastliðnum var byrjað
að mæla rúmmál nýja hraunsins.
Mælingin fór þannig fram að flogið var
yfir hraunið í fisflugvél og myndir teknar
úr mikilli hæð. Úr myndunum voru gerð
myndkort hjá Landmælingum Íslands
og birtast þau í Umbrotasjá. Það voru
þau Joaquín M. C. Belart, fagstjóri fjarkönnunar og Sydney R. Gunnarson,
sérfræðingur
fjarkönnunar
hjá
Landmælingum Íslands sem höfðu veg
og vanda að verkefninu í samstarfi

við Náttúrufræðistofnun íslands og
Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands.
Eldgosið í Merardölum varð til þess að
ný aðferð við öflun og samsetningu
gagna var þróuð mjög hratt. Nýju
gögnin voru lögð ofan á punkta frá
gögnum úr gosinu 2021 og þar sem eldri
gögnin voru til staðar varð úrvinnslan
hraðari en ella. Með þessu móti tók
innan við klukkustund að fá upplýsingar
um eldgosið og þróun þess. Því var
hægt að miðla nýjum upplýsingum
um hraunflæði og greiðar gönguleiðir
að gosinu
með skjótum hætti til
almennings. Þá notuðu sérfræðingar
Jarðvísindastofnunar gögnin til að gera
áhættumat og líkön af hraunflæðinu.
Þessi nýja aðferð við að reikna út
breytingar á landslagi lofar góðu þar
sem einnig er hægt að nota hana
við rannsóknir á náttúruvá og ef um

náttúruhamfarir líkt og snjóflóð,
skriður, eldgos, jökulhlaup eða annað
er að ræða. Um þessar mundir nota
þau Sydney og Joaquín aðferðina til
að skoða breytingar á jöklum landsins
sem orðið hafa vegna hlýnunar
loftslags. Markmiðið er að fá betri
upplýsingar um þróun jökla á Íslandi
en áður hafa verið til.

Sparnaður við áburðardreifingu
Landmælingar Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands og Hvanneyrarbúið
hafa tekið höndum saman við að finna
ódýra leið til að bæta nýtingu áburðar
með notkun GNSS (GPS) tækja og
IceCORS jarðstöðvakerfis Landmælinga
Íslands. Fundinn var ódýr en nákvæmur
GNSS-búnaður og hugbúnaður til
verksins og hann tengdur við IceCORS
jarðstöðvakerfið. Með því tókst að fá
betri en 20 cm staðsetningarnákvæmni
í landbúnaðartæki á hreyfingu.
Eins og fram kom í umfjöllun
Bændablaðsins
síðastliðið
vor
þá sýndu niðurstöður prófana að
áburðardreifingu megi bæta verulega
með slíkri tækni og að með hækkandi
áburðarverði
sé
fjárhagslegur
ávinningur bænda töluverður enda
megi búast við 5-15% sparnaði áburðar
miðað við sömu uppskeru. Að öllu jöfnu
rennur umframáburður um læki og ár
til sjávar en með nýju tækninni minnka
þau umhverfisáhrif sem áburðurinn
veldur.

Rafræn gagnaskil

Uppfærsla á IS 50V

Samkvæmt reglum Þjóðskjalasafns
Íslands um rafræn opinber gögn
ber Landmælingum Íslands, líkt og
öðrum opinberum stofnunum, að skila
gögnum sem verða til hjá stofnuninni á
rafrænan hátt til varanlegrar varðveislu
hjá Þjóðskjalasafni Íslands.

Uppfærsla á IS 50V gagnagrunninum
fór fram venju samkvæmt í júní. Sex
lög voru uppfærð; mannvirki, mörk,
samgöngur, strandlína, vatnafar og
örnefni. Við flesta þéttbýlisstaði
landsins var strandlínan uppfærð og
við það breyttist vatnafarið og flákalag
mannvirkja lítilsháttar. Þá voru gerðar
minni háttar breytingar á punktalagi
mannvirkja.
Örnefnalagið
breytist
stöðugt og frá síðustu útgáfu, í mars á
þessu ári, hafa 4300 nýskráningar og
lagfæringar verið gerðar. Heildarfjöldi
örnefna í útgáfunni er nú tæplega 161
þúsund. Nánar má lesa um uppfærslu á
IS 50V á vef Landmælinga Íslands.

Fyrstu skil hafa nú farið fram og var
rafrænum gögnum sem urðu til á
árunum 2016 til 2020 skilað. Skilað
var 1.093 málum og rúmlega 52.000
skjölum, minnisblöðum og tölvupóstum.
Landmælingar Íslands hafa um árabil
notað skjalavistunarkerfið GoPro.net
til varðveislu gagna og áhersla hefur
verið lögð á að öll skjöl sem verða til
séu á rafrænu formi og að útprentun
pappírsskjala heyri sögunni til. Hafin er
vinna við rafræn skil frá árunum 2011 2015 en skjölum sem urðu til fyrir þann
tíma verður skilað á pappír.

Þórisstaðir í Hvalfjarðarsveit
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Ráðherra í heimsókn
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra,
Guðlaugur Þór Þórðarson, heimsótti
Landmælingar
Íslands
í
júní
síðastliðnum. Þar kynnti hann sér
starfsemi stofnunarinnar og hitti
starfsfólk sem kynnti fyrir honum
helstu viðfangsefni. Með ráðherra í
för var aðstoðarmaður hans, Steinar

Ingi Kolbeinsson og Steinunn Fjóla
Sigurðardóttir skrifstofustjóri skrifstofu
umhverfis og skipulags.
Ráðherra átti fund með forstjóra,
forstöðumanni og tveimur fagstjórum
þar sem hlutverk, starfsemi og
helstu
verkefni
Landmælinga

Íslands voru rædd.
Sérstök áhersla
var lögð á kynningu á hlutverki
landmælingaverkefna fyrir samfélagið
og mikilvægi þess að aðgengi að
opinberum landupplýsingum verði
bætt.

Steinar Ingi Kolbeinsson aðstoðarmaður ráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, Gunnar Haukur
Kristinsson forstjóri Landmælinga Íslands, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir skrifstofustjóri skrifstofu umhverfis og skipulags

Ráðherra heilsaði uppá starfsfólk
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Ný landupplýsingagátt
Ný Landupplýsingagátt var formlega
opnuð þann 21. júní þegar umhverfis-,
orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur
Þór Þórðarson heimsótti Landmælingar
Íslands.
Landupplýsingagáttin er starfrækt í
samræmi við lög um grunngerð fyrir
stafrænar landupplýsingar frá árinu
2011. Þar kemur fram að opinberum
aðilum beri að miðla stafrænum
landupplýsingum á samræmdan hátt
og að stofnanir eigi að veita aðgang
að niðurhals- og skoðunarþjónustum.
Tilgangurinn
með
starfrækslu
Landupplýsingagáttar
er
einmitt
að bæta aðgengi að staðtengdum
gögnum og upplýsingum um þau
(lýsigögn), ásamt því að gera gögnin
aðgengileg í gegnum niðurhals- og
skoðunarþjónustur. Mjög gott samstarf
hefur verið í gegnum tíðina við
þátttakendur í grunngerðarverkefninu

og nú eiga 27 opinberir aðilar
fjölmörg gagnasett sem tilheyra 28
þemum
í
Landupplýsingagáttinni.
Hugbúnaðurinn á bak við öll vefsjárkerfi
Landmælinga Íslands er skrifaður af
forriturum stofnunarinnar og byggir að
mestu á opnum lausnum.
Landupplýsingagáttin styður við megin
framtíðarsýn Landmælinga Íslands
þar sem brýnt er að landupplýsingar
verði notaðar sem lykilgögn við
ákvarðanatöku þar sem það á við.

Fornkort Landmælinga Íslands afhent Landsbókasafni
Á
Degi
íslenskrar
náttúru,
16.
september, afhentu Landmælingar
Íslands Landsbókasafni Íslands –
Háskólabókasafni fornkortasafn sitt til
eignar og varðveislu. Uppistöðu safnsins,
alls 49 kort keyptu Landmælingar
Íslands árið 1993 af kortasafnaranum
Mark Edwin Choagen sem hafði lagt
mikla alúð og vinnu bæði við söfnun og
frágang þess. Í safninu eru 52 kort bæði
sérkort af Íslandi og kort þar sem Ísland
er sýnt með öðrum löndum. Elsta kortið
er frá árinu 1547 og það yngsta frá árinu
1865. Safnið spannar því rúmlega 300
ár af íslenskri kortasögu og inniheldur
helstu kort hvers tímabils. Elsta kortið,
Benedetto Bordone 1547, er fyrsta
prentaða sérkortið af Íslandi og sýnir
hugmyndir manna um landið þegar
menn vissu ekki mikið meira en að
Ísland væri eyja í norðri. Yngstu kortin
eru síðan byggð á Íslandskorti Björns
Gunnlaugssonar frá miðri 19. öld en það
er fyrsta nákvæma vísindalega kortið
af öllu Íslandi. Í safninu eru líka meðal
annars góð eintök af kortum Abrahams

Orteliusar og Gerhards Mercators af
Íslandi gerð eftir forskrift Guðbrands
Þorlákssonar biskups. Kort sem marka
tímamót í þekkingu manna á Íslandi,
lögun þess og stærð.

og setja á vef safnsins, islandskort.
is, við hlið mynda af öðrum kortum
þar. Vefurinn var opnaður árið 1997 og
inniheldur nú myndir af rúmlega 1.000
Íslandskortum.

Landsbókasafn Íslands mun taka
stafrænar myndir af öllum kortunum

Frá afhendingunni; Gunnar Haukur Kristinsson forstjóri Landmælinga Íslands
og Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður
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Sameiningar í kortunum
Á
vegum
umhverfisorku
og
loftslagsráðuneytisins er nú unnið
að greiningu á samlegð stofnana
ráðuneytisins og verkefna þeirra
með það í huga að sameina stofnanir
ráðuneytisins. Markmiðið er að gera
stofnanirnar og stofnanakerfið burðugra,
einfaldara og hagkvæmara en áður og
betur í stakk búið til að takast á við flókin
verkefni á næstu árum og áratugum. Af
hálfu stjórnvalda er mikil áhersla lögð
á að fyrirhugaðar breytingar styðji við
byggðaþróun og valfrelsi í búsetu, þ.e.
að störfum á landsbyggðinni fjölgi

með því að gera þau ekki staðbundin
heldur án staðsetningar. Því er áfram
gert ráð fyrir starfstöð á Akranesi.
Samkvæmt könnun Maskínu þá er

Starfsfólk Landmælinga Íslands mjög
jákvætt gagnvart þeim breytingum sem
fyrirhugaðar eru og sjá mikil tækifæri í
því að stækka skipulagseiningarnar og
efla þannig styrk þeirra. Gert er ráð fyrir
að niðurstaða greiningarvinnu verði
ljós fyrir næstu áramót og í árslok 2023
verði stofnanir formlega sameinaðar og
innleiðing breytinga hefjist.

Horft til framtíðar á starfsdegi
Þann 29. september síðastliðinn voru
Landmælingar Íslands með starfsdag
fyrir alla starfsmenn stofnunarinnar.
Að þessu sinni voru umfjöllunarefnin
sameiningar stofnana og/eða verkefna,
nýtt húsnæði fyrir stofnunina og
verkefni næsta árs. Til viðbótar var farið
yfir þriggja ára áætlun stofnunarinnar
sem endurskoðuð er árlega miðað við
það sem fram kemur í fjármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar.
Starfsdagurinn var að þessu sinni
haldinn að Hliði á Álftanesi og í lok
dags var haldið heim að Bessastöðum

þar sem forseti lýðveldisins Hr. Guðni
Th. Jóhannesson tók á móti hópnum og
sýndi húsakynni forsetaembættisins.
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