Aðgengi að orkugrunnkortum
í Orkuvefsjá
Landræn gögn og lýsigögn

Kort í Orkuvefsjá

Landræn gögn gefa upplýsingar um staði eða svæði á yfirborði jarðar og felst sérstaða gagnanna einkum í því að lýsa
má staðsetningu með staðsetningarhnitum, en það gefur
möguleika á leit eftir landfræðilegri legu.

Lykillinn að tengingu milli safnanna í landinu og þeirra sem vinna
með landupplýsingar er í gegnum lýsigögn. Mikilvægt er að draga
úr tvíverknaði með því að vinna allt ferlið frá skráningu korta
til varðveislu og síðan birtingar á netinu, sem eitt samhangandi
verkefni.

Kort, loftmyndir, gervitunglagögn
og stafræn landupplýsingagögn

Margar stofnanir og sveitarfélög á Íslandi búa yfir kortagögnum af
öllum formum og gerðum, sem orðið hafa til í starfseminni á löngum
tíma. Aðgengi að gögnunum er oft takmarkað og jafnvel fáir sem vita
um þau.

Landræn gögn

Þessi gögn hafa mörg hver upphaflega verið kort á pappír eða filmum,
jafnvel ekki formlega gefin út þrátt fyrir að vera hluti af stórum kortaflokkum og síðar verið skönnuð og vigruð til notkunar í landupplýsingakerfum. Ný landupplýsingagögn verða oft að útgefnum kortum, en mörg
dæmi eru um að stafrænum gögnum með ólíkan uppruna sé síðan
blandað saman í stafrænum gagnaþekjum og notandinn veit ekki hvað
er gert úr hverju.

Lýsigögn
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Landrænum gögnum má skipta í fjóra meginflokka: kortagögn, fjarkönnunargögn, staðtengd rannsóknagögn og landræn stjórnsýslugögn, sem skiptast síðan í “hefðbundin” og
stafræn gögn. Mikilvægt er að gera greinarmun á stafrænum
skrám og stafrænum gagnasöfnum.
Flestir þeirra sem vinna með landræn gögn fást við afmarkaða
gagnaflokka. Hver flokkur er í raun mjög sértækur heimur og
þeir sem vinna innan hans eru sjaldan að hugsa heildrænt um
allar gerðir og form landrænna gagna. Því getur mikilvægt
efni auðveldlega farið forgörðum af því að enginn einn aðili
var sérstaklega að hugsa um samhæfingu á landsvísu.

Sömu kortagögnin geta birst allt í senn sem stafrænar vektor gagnaþekjur, rastagögn eða efni á pappír og filmum. Eina leiðin til að fá
alvöru yfirsýn er að eiga vönduð lýsigögn og vísa sem víðast í þau.

Skönnuð
kort

Við skipulagningu upplýsingaaðgengis og varðveislu er mikilvægt að huga að heildarmyndinni þannig að skráningarferlið
nýtist bæði fyrir miðlun á netinu og vegna varðveislunnar.
Lykilatriðið felst í lýsigögnunum (yfirlitslýsigögn, almenn
lýsigögn, tæknilýsigögn). Landrænir lýsigagnastaðlar hafa
þróast samhliða öðrum almennari lýsigagnastöðlum og eftir
að alþjóðlegur landrænn lýsigagnastaðall kom fram 2003
hefur mikil umræða farið fram um stöðlum (Spatial Data
Infrastructure og INSPIRE). Samstilling kjarnaþátta úr ISO
19115 og Dublin Core getur verið mjög gagnleg í ýmsum
verkefnum.
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Samstarf bókasafna og skjalasafna á sviði korta er oft minna en
skyldi. Útgefin staðfræði- og þemakort lúta t.d. miðlægri bókfræðilegri skráningu í bókasöfnum, en tæknikort fara venjulega
ekki í gegnum hefðbundið útgáfuferli. Þau eru á ábyrgðarsviði
skjalasafna og verða gjarnan útundan í samræmdri skráningu.
Erfitt getur verið fyrir notendur að ná heildarsýn gegnum vefsjár yfir
öll þau kort sem til eru af einstökum löndum. Verkefni um landfræðisöfn (Geolibraries) hafa hins vegar sýnt fram á að áhugaverðar
leiðir eru til í þessum efnum en tíma getur tekið að þróa og koma
slíkum verkefnum í framkvæmd.
Heimildir:
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Skjöl

Víða er verið að breyta skipulagi stjórnsýslunnar, leggja niður stofnanir, skipta upp stofnunum, sameina starfsemi úr ólíkum stofnunum
eða einkavæða hluta af starfseminni. Orkustofnun og forveri hennar,
Raforkumálaskrifstofan, hafa gengið í gegnum allar þessar breytingar.
Í slíku umróti situr eftir spurningin um það hver eigi þau gögn sem
orðið hafa til.
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ingum opnað uppá gátt fyrir alla og möguleiki skapast til að stofnanirnar
fái afrit allra kortanna í hágæðaskönnun.
Eitt af markmiðum verkefnisins var að geta síðar fundið út hvort til
væru fleiri óþekkt afbrigði kortanna, en heildarfjöldi þekktra korta er
nú 755. Flest þeirra sýna hæðarlínur, vatnafar og mælipunkta, en einnig
eru þar oft sýndir vegir eða slóðar og örnefni. Aðeins um 40% kortanna fylla hins vegar að fullu út í kortrammann.
Allar skrár voru færðar inn í Oracle gagnagrunn og staðsetningargögn
byggð upp í ArcInfo landupplýsingakerfi. Út frá þeim voru síðan
gerðar formskrár til birtingar í Orkuvefsjá OS. Í hugbúnaði vefsjárinnar er auðvelt að meðhöndla upplýsingar og bæta inn lýsigögnum
og fróðleik um kortin. Uppfærsla gagnanna í þekktum grunnkerfum
er lykilatriði í viðhaldi upplýsinganna og gefur möguleika til að nýta
þau í víðari tilgangi.
Hér er í fyrsta skipti í íslenskri vefsjá hægt að skoða heila kortaflokka
með því að smella á reiti innan kortblaðaskiptingar og fá með því fram
lýsigögn um gagnasöfn, skrár með ítarefni og myndir af kortum. Þessi
leið væri nýtanleg fyrir fleiri stofnanir, en samsafn slíkra gagna frá mörgum stofnunum gæti orðið grunnur að sérstakri kortavefsjá á landsvísu.
Til að koma til móts við stærri notendahóp er allt efni bæði á íslensku og
ensku. Lýsigögn í Orkuvefsjá eru yfirlitslýsigögn byggð á 12 atriðum í
kjarna ISO 19115 lýsigagnastaðalsins. Ítarlegri skráning tæknilýsigagna
fer síðan fram í landupplýsingakerfinu. Orkuvefsjá vísar jafnframt til
efnis á lýsigagnavefnum Landlýsingu.

Að skipta upp stafrænum kortagögnum er auðveldara en að skipta
upp safnefni í formi pappírskorta og filma. Þegar starfsmenn færast
á milli stofnana við skipulagsbreytingar vilja þeir eðlilega hafa aðgang
að sama efni og áður. Stjórnvöld sjá e.t.v. ekki til þess að lagatexti eða
reglugerðir um hinar breyttu stofnanir fjalli nægilega skýrt um gagnamál. Því lendir það á starfsmönnum að reyna að finna og semja um
viðunandi lausnir.
Einn þeirra gagnaflokka sem gengur þvert í gegnum þessar breytingar
eru svonefnd Orkugrunnkort sem voru unnin 1958-1998, fyrst á vegum
Raforkumálaskrifstofunnar og eftir að skrifstofan var lögð af, á vegum
Orkustofnunar, Landsvirkjunar og Rarik. Orkustofnun fer með eignarrétt
hins opinbera á meirihluta kortanna, en gögn unnin fyrir opinbert fé eiga
að vera opin fyrir alla. Kortin sjálf voru unnin fyrir opinbert fjármagn en
í einhverjum tilfellum borgaði önnur stofnun skönnun eða vigrun á hluta
þeirra. Eignarhald þeirra vektorgagna er þá annað. Orkugrunnkort og
afleidd gögn frá þeim í eigu OS eru aðgengileg í
Orkuvefsjá.

Orkuvefsjá er ætlað að vera eins konar brú milli tveggja heima sem hafa
oft litla tengingu, þ.e. landupplýsingaheimsins sem hefur lagt mesta
áherslu á ný gögn og safnageirans sem yfirleitt hefur takmarkaðra fjármagn, en hefur það hlutverk að skrá og varðveita þau gögn sem til
verða.

Yfirsýn yfir orkugrunnkort byggðist einkum á
skýrslu Gunnars Þorbergssonar frá 1988, en
þegar skráning flokksins hófst á árinu 2008
kom í ljós að í safni OS voru ekki til eintök af
öllum kortunum á filmum og voru þau því fengin
að láni frá öðrum stofnunum til skönnunar.
Ákveðið var að vinna nýtt skráningarverkefni sem
hefði það að markmiði að fá nákvæmar skrár yfir
öll kortin, skanna þau síðan í hárri upplausn sem
m.a. dygði til uppréttingar og vigrunar fyrir landupplýsingavinnslu og birta síðan blaðskiptingar kortanna í nýrri vefsjá, þannig að kalla mætti bæði
fram upplýsingar úr kortaskrám og myndir af
kortunum sjálfum. Þannig er aðgengi að upplýs-
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