Vefsjár
og gögn Orkustofnunar
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Orkustofnun hefur breyst á margvíslegan hátt frá upphafi,
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beru fyrirtæki, Landsvirkjun, en árið 1967 breyttist
Raforkumálaskrifstofan í Orkustofnun (OS) og um leið
voru Rafmagnsveitur ríkisins skildar frá henni og gerðar
að sjálfstæðri stofnun.

Veðurstofu Íslands. Þar með lauk rúmlega sextíu ára sögu
eigin rannsókna og útseldrar þjónustu á Orkustofnun, en
stjórnsýslan efldist.

sem hluti Orkustofnunar í rúm 30 ár.
Orkustofnun hefur lengi lagt áherslu á opið aðgengi að
gögnum sem orðið hafa til í starfseminni.

Landgrunnsvefsjá
Landgrunnsvefsjá veitir aðgang að upplýsingum um gögn sem
tengjast landgrunni Íslands, en fyrst um sinn er þar einkum efni
frá Drekasvæðinu er varðar útboð á sérleyfum til rannsókna og
vinnslu á hafsbotni.
Vefsjáin gerir fjölbreyttar upplýsingar um gögn varðandi landgrunnið aðgengilegri á netinu, en þar eru m.a. sýnd reitakerfi
fyrir rannsóknasvæði, hafsbotnsgögn og upplýsingar um gögn frá
leiðöngrum á Drekasvæðinu.
Vefsjánni er meðal annars ætlað að auðvelda þeim sem vilja fá
upplýsingar um útboðssvæði að finna hvaða gögn eru til. Til
dæmis má velja reiti sem eru opnir í umsóknaferlinu og fá yfirlit
yfir fáanleg gögn.

Landgrunnsvefsjá nýtir hugbúnaðarlausn (Flashmap) sem þróuð
var hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Gagarín vegna verkefnis um
Náttúruvefsjá. Við hönnunina var lögð áhersla á einfalda og
notendavæna lausn sem auðveldar bæði innskráningu og miðlun
samræmdra upplýsinga um gögn frá ólíkum aðilum.
Vefsjáin gefur kost á að miðla ýmiss konar upplýsingum eins og
fróðleik, lýsigögnum og ítarefni, þar sem vísað er til annars efnis
með tenglum í gagnatöflur og til efnis á vefsíðu Orkustofnunar
sem og hjá öðrum aðilum.
Vefsjáin var opnuð í ársbyrjun 2009 og er efni hennar birt bæði á
íslensku og ensku. Í Landgrunnsvefsjá er notað annað viðmið en í
Náttúruvefsjá og Orkuvefsjá, þ.e. UTM Zone 29 og WGS-84.

Orkuvefsjá
Orkuvefsjá er ætlað að koma í stað Gagnavefsjár sem birtingarstaður upplýsinga um staðtengjanleg gögn um Ísland í málaflokkum sem eru á ábyrgð Orkustofnunar.
Unnið er að uppfærslu ýmissa gagnasafna stofnunarinnar og gerð
lýsigagna fyrir þau, en færa þarf upplýsingarnar sem nú birtast í
Gagnavefsjá yfir í annað hugbúnaðarumhverfi.
Orkuvefsjá byggir á íslenskri hugbúnaðarlausn (Flashmap) sem
upphaflega var þróuð fyrir Náttúruvefsjá. Í framhaldi af því verkefni
lét Orkustofnun þróa hugbúnaðinn enn frekar og var sú útgáfa
hans notuð fyrir Landgrunnsvefsjá og síðan fyrir Orkuvefsjá.

Orkuvefsjá mun einkum birta vektorgögn sem eru unnin á
Orkustofnun og að hluta í samstarfi Orkustofnunar við Íslenskar
orkurannsóknir (ÍSOR), auk rastamynda sem aðgengilegar verða
gegnum vefþjónustur. Ætlunin er að að byggja upp ný landræn
gagnasöfn sem fyrirhugað er að birta í vefsjánni.
Í fyrsta hluta verkefnisins eru birtar upplýsingar um raforkuver
(vatnsorka, jarðvarmi og eldsneyti), jarðhitanýtingu (iðnaður,
gróðurhús, fiskeldi og sundlaugar), orkugrunnkort og vektorgagnasöfn unnin eftir hluta orkugrunnkortanna (hæðarlínur og vatnafar).

Orkuvefsjá birtir upplýsingar á íslensku og ensku og miðast framsetning gagna við ÍSN93.

Gagnavefsjá
Gagnavefsjá birtir upplýsingar um valið efni úr gagnagrunni
Orkustofnunar, en Orkustofnun (áður Raforkumálaskrifstofan)
hefur safnað gögnum um orkulindir landsins í meira en hálfa öld.
Vefsjáin, sem er bæði á íslensku og ensku, var opnuð á netinu í
mars árið 2004.
Aðilar að verkefninu voru orkumálasvið Orkustofnunar, Vatnamælingar Orkustofnunar og Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR), en
síðar bættust við gögn frá Umhverfisstofnun.

Vatnamælingar Orkustofnunar, sem nú eru hluti nýrrar Veðurstofu
Íslands og Umhverfisstofnun, uppfæra ekki lengur gögn til birtingar
í Gagnavefsjá, heldur hefur markmiðið verið að nýta Náttúruvefsjá í þeim tilgangi.
Gagnavefsjá byggir á hugbúnaði frá ESRI, en vefsjánni verður
skipt út á næstu misserum fyrir Orkuvefsjá sem nýtir sömu hugbúnaðarútgáfu og Landgrunnsvefsjá.

Náttúruvefsjá
Náttúruvefsjá er samstarfsverkefni nokkurra íslenskra stofnana og
fyrirtækja, en vefsjáin birtist fyrst á netinu í október 2008. Þar eiga
að verða aðgengileg innan sömu vefsjárinnar frá ólíkum aðilum,
margbreytileg gögn um eðli íslenskrar náttúru á landi, sjó og vatni.
Undirbúningsverkefni fyrir Náttúruvefsjá var styrkt af Rannís, en
kostnaður við vinnslu verkefnisins var síðan greiddur til helminga
af Verkefnisstjórn um íslenska upplýsingasamfélagið og Orkustofnun,

National Energy Authority

Þorvaldur Bragason
Þórarinn Sveinn Arnarson

auk framlags hugbúnaðarfyrirtækisins Gagarín sem þróaði hugbúnaðinn (Flashmap).
Forræði Náttúruvefsjár fylgdi Vatnamælingum yfir til nýrrar Veðurstofu Íslands í ársbyrjun 2009. Verkefnið er ekki lengur á ábyrgð
Orkustofnunar en stofnunin er áfram þátttakandi í því. Náttúruvefsjá er enn sem komið er aðeins á íslensku.
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