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Upplýsingafræði landrænna gagna

Safnageirinn á Íslandi lítur ekki á það sem sitt hlutverk að veita 
samræmt aðgengi að kortum eða öðrum landfræðilegum gögnum

Landfræði Upplýsinga
fræði



Vefkortasafnið - Grundvallarspurning

Höfum við þörf fyrir og/eða viljum við hafa
samræmdan aðgang að öllum Íslandskortum
frá mörgum ólíkum stofnunum í gegnum eina 

samræmda kortasjá ?



Umræða um veflausnir fyrir kortasöfn

Kortasjár 2007 Kortasjár 2015 og 2018



• Þrjár íslenskar stofnanir hafa sett 
upplýsingar um kortasöfn sín á 
netið
• Landmælingar Íslands
• Landsbókasafn Íslands
• Orkustofnun

• Mjög ólíkar lausnir
• Hvorki samvinna né samstarf



Kortasafn í kortasjám
Orkustofnunar

• Orkuvefsjá (2010)
• Kortasjá 1:25 000  (2014)
• Kortasjá OS  (2016)
• Kortasafn OS (2016)



Hvernig virkar
Vefkortasafnið?
• Aðgangur að upplýsingum um útgefin og

óútgefin íslensk kort sem gerð hafa verið
aðgengileg á netinu af íslenskum söfnum

• Aðgengið er gegnum kortblaðaskiptingar

• Samræmdar skrár eru tengdar við
landupplýsingaþekjur með helstu
blaðskiptingum íslenskra kortaflokka

• Tenglar eru í kort með góðri upplausn
• Með samræmdu kortanúmeri í þekju og skrá, 

þarf ekki að skrá nein staðsetningarhnit



Verkhlutar vefkortasafnsins

Kortaflokkar
Blaðskiptingar
fyrir allt landið

Sérkort
Ekki byggð á  

heildarskiptingum

Heildarkort
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Vefkortasafnið

Fleiri en ein útgáfa korta
af sama reit 1:100 000

Hér vantar allar
útgáfur eftir 1944



Vefkortasafnið

Margar tegundir korta
af sama reit 1:25 000



Vefkortasafnið

Mörg kort af sama stað en
úr ólíkum kortaflokkum



Vefkortasafnið

Vantar í safnið 1:5000



Stofnanir sem þyrftu að koma að verkefninu

• Staða íslenskra kortasafna á netinu
• Orkustofnun

• Öll kort í kortasjám stofnunarinnar á 
netinu (um 900 titlar) og eru jafnframt
öll í Vefkortasfninu (og Sérkortasafninu)

• Landmælingar Íslands
• Öll kort á netinu, en aðeins einn

kortaflokkur tengdur Vefkortasafninu
(um 100 titlar)

• Landsbókasafn Íslands
• Aðeins hluti kortasafns á netinu, en þrír

flokkar eru í Íslandskort.is og eru þeir
allir tengdir við Vefkortasafnið (um 500 
titlar)

• Stofnanir sem geyma og/eða hafa
gefið út kort í þekktum
blaðaskiptingum, en eru ekki með
aðgengileg kort á netinu
• Landsvirkjun
• Náttúrufræðistofnun
• Orkuveitan (3 eldri stofnanir)
• Rarik
• Sjómælingar
• Skipulagsstofnun
• Varnarliðið
• Vegagerðin



Að lokum

Koma þarf á vinnufundum og samstarfi við áðurnefndar
stofnanir til að greina verkefni og lausnir

Takk fyrir

https://geo.alta.is/kortasafn/vefkort/


