
 

ArcÍS 2017, 7. apríl. 
 

 

 

  DRÖG AÐ DAGSKRÁ 

 

8:30 – 9:00  Skráning á ráðstefnu 

9:00 – 10:00  Formaður ArcÍS setur ráðstefnu 
 Erindi frá Samsýn ehf.  
 ArcGIS nýjungar og sýn Esri – Carlien Stadhouders 

10:00 – 10:30        Kaffi 
 

10:30 – 12:00  ArcGIS nýjungar og sýn Esri  ásamt hugbúnaðarkynningum frá 

Samsýn  

12:00 – 13:00        Matur að hætti Nauthóls 
 

13:00 – 14:45  Dominos – Petra Marteinsdóttir 
 Heimkaup – Ingi Gauti Ragnarsson 
 Kópavogsbær – Ásgeir Sveinsson 
 Reykjavíkurborg – Þórarinn Jón Jóhannsson 
 Háskóli Íslands – Renata Rocha 
 Vegagerðin – Viktor Steinarsson 

 
14:45 – 15:15 Kaffi 

 
15:15 – 16:45  Náttúrufræðistofnun – Sigmar Metúsalemsson 

 Veðurstofan – Bergrún Óladóttir & Bogi B. Björnsson 
 Háskóli Íslands – Þóra Björg Andrésdóttir 
 Landsvirkjun – Stefán Kári Sveinbjörnsson 
 Háskóli Íslands – Ármann Höskuldsson 
 

16:45 – 17:00  Victors-verðlaun afhent fyrir glæsilegasta veggspjaldið 

 

HVAR:   

Nauthóll, Nauthólsvegi 106, 101 Reykjavík – Fundarsalur: Veislusalur 

 

VERÐ: 

Almennt  kr. 19.500.-  

*Námsmenn kr. 9.500.-  

 

SKRÁNING 

Hægt er að skrá sig með því að senda tölvupóst á netfangið arcis@samsyn.is  

 
*Fyrir nemendur í Háskóla Íslands, Landbúnaðarháskólanum og Háskólanum í Reykjavík. 

 

 

The Science of WhereTM 
  

mailto:arcis@samsyn.is


NOTENDAERINDI 

Dominos 

Erindi: Staðsetning verslana og þjónustusvæðin afmörkuð 

Nafn fyrirlesara: Petra Marteinsdóttir 

Lýsing: Dominos hefur notað ArcGIS til að reikna út fjölda heimila á fyrirfram skilgreindum svæðum. Kynnt verður 

hvernig niðurstöður eru nýttar til að stilla af þjónustu og sendingasvæði fyrir verslanir.  

 

Heimkaup 

Erindi: Hvernig afhendir heimkaup.is 530 pantanir á 2 klst. og á tíma 

Nafn fyrirlesara: Ingi Gauti Ragnarsson 

Lýsing: Farið er yfir hvernig heimkaup.is notar ArcGIS til að besta daglega útkeyrslu á pöntunum fyrir 

höfuðborgasvæðið. 

 

Kópavogsbær 

Erindi: Þróun skipulags landupplýsinga Kópavogs 

Nafn fyrirlesara: Ásgeir Sveinsson 

Lýsing: Úttekt á stöðu málefna landupplýsinga hjá Kópavogsbæ, stefnumótun og innleiðing aðgerðaráætlunar 

varðandi tækni og högun gagna. 

 

Reykjavíkurborg 

Erindi: Opin gögn hjá Reykjavíkurborg 

Nafn fyrirlesara: Þórarinn Jón Jóhannsson 

Lýsing: Sýnd verður ný vefsjá og vefviðmót til að hlaða niður opnum og gjaldfrjálsum gögnum frá Reykjavíkurborg og 

OR. Notast er við Enterprise og ArcGIS online tækni. 

 

Háskóli Íslands 

Erindi: Bathymetry of the southern Reykjanes Ridge 

Nafn fyrirlesara: Renata Rocha 

Lýsing: The Reykjanes Ridge is the part of the Mid-Atlantic Ridge that conects to the south of Iceland and for many 

reasons it is considered an anomalous topographic feature. Such places are widely unexplored and might reserve 

important mineral resources. On this work, we present a new bathymetric map of a selected area in the 

southernmost part of the ridge, between 57.5 and 58.5N.  

 

Vegagerðin 

Erindi: Færð og veður 

Nafn fyrirlesara: Viktor Steinarsson   

Lýsing: Færðarkort hafa verið aðgengileg á heimasíðu Vegagerðarinnar frá árinu 1996 en þau veita mikilvægar 

upplýsingar um færð og veður á þjóðvegum landsins. Auk færðarinnar hefur verið hægt að nálgast upplýsingar um 

veðurstöðvar og vefmyndavélar á heimasíðunni og í vefsjá Vegagerðarinnar, Vegasjánni. Nýverið gaf Vegagerðin út 

færðarapp sem miðlar upplýsingum um færð og veður og er unnið að frekari þróun þess. Vegagerðin hefur nú gert 

þessar upplýsingar aðgengilegar á gagnaveitu sinni með vefþjónustum og eru nokkur fyrirtæki farin að nýta sér 

þjónusturnar til að gera sín eigin færðarkort. 

 

 

 

 



Náttúrufræðistofnun 

Erindi: Vistgerðir á Íslandi    

Nafn fyrirlesara: Sigmar Metúsalemsson 

Lýsing: Fjallað verður um verkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands á kortlagningu vistgerða á Íslandi sem á rætur að 

rekja til ársins 1999, með áherslu á þann hluta verksins sem unnin var á á árunum 2012 til 2016.  Farið verður yfir þá 

grunnvinnu sem var nauðsynleg til að fá yfirlit yfir hvaða vistgerðir væru á landinu og í framhaldi af því kortlagningu 

vistgerðanna og að lokum verður farið yfir helstu niðurstöður. 

 

Veðurstofan 

Erindi: Vefsjá um íslensk eldfjöll 

Nafn fyrirlesara: Bergrún Óladóttir & Bogi B. Björnsson 

Lýsing: Sérfræðingar á vegum Veðurstofu Íslands, Jarðvísindastofnunar Háskólans, Almannavarna og 

Ríkislögreglustjóra, auk vísindamanna víðs vegar að á landinu, hafa tekið saman heildaryfirlit um virk eldstöðvakerfi á 

Íslandi, alls 32 talsins. Öllum upplýsingum hefur verið komið fyrir í vefsjá en markmiðið er að vefsjáin geti komið sem 

flestum að gagni svo sem viðbragðs- og hagsmunaaðilum, nemendum á öllum skólastigum og almenningi. 

 

Háskóli Íslands 

Erindi: Eldfjallafræði og náttúruvá: VeTOOLS grunnur og greiningar í landupplýsingakerfum    

Nafn fyrirlesara: Þóra Björg Andrésdóttir 

Lýsing:  Háskólar á Spáni, Portúgal og Íslandi stýra rannsóknaverkefninu VETOOLS sem metur eldgosavá og viðbrögð, 

einkum á eldfjallaeyjum. Hannaður hefur verið gagnagrunnur með margvíslegum jarðfræðilegum gögnum, innviðum 

og almennum landupplýsingum. Líkön, sem reynst hafa vel og herma m.a. flæði hrauns og dreifingu gjósku, tengjast 

öll sama grunninum og því er fljótlegt að fá niðurstöður og spár um áhrif komandi atburða. Saman mynda líkönin 

nokkurskonar verkfærakassa sem tengist ArcGIS forritinu. Kynntar verða fyrstu niðurstöður við greiningu á eldgosavá 

á Reykjanesi. 

 

Landsvirkjun 

Erindi: Virkjanir, rannsóknir, myndbönd og LUK   

Nafn fyrirlesara: Stefán Kári Sveinbjörnsson 

Lýsing: Landsvirkjun vinnur að flóknum verkefnum þar sem mikilvægt er að taka tillit til margvægilegra þátta. 

Umhverfisáhrif er stór hluti virkjanaverkefna á undirbúningsstigi. Mikilvægt er að sem flestir geti kynnt sér áhrif 

virkjana á einfaldan og aðgengilegan máta, en þar hafa landfræðileg upplýsingakerfi spilað veigamikið hlutverk. 

 

Háskóli Íslands 

Erindi: Jarðfræðilegir atburðir, fjarkönnun og LUK   

Nafn fyrirlesara: Ármann Höskuldsson 

Lýsing: Á undanförnum árum hafa orðið ýmsir jarðfræðilegir atburðir á landinu þar sem greiningarmáttur og efldur 

myndvinnsluhluti ArcGIS hafa komið að góðum notum. Fjallað verður um skriðuföll og flóðbylgju í Öskju sumarið 

2014, gos á Dyngjusandi 2014-2015 og almennt eftirlit með breytingum á landi og jöklum. Einnig verður rætt um 

hvernig ArcGIS kemur að notum við sviðsetningu sögulegra atburða, þannig að unnt verði að styrkja viðbrögð og 

undirbúning fyrir atburði framtíðar. 

 

 

 

 


