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Viðfangsefni Veðurstofu Íslands

Verkefni (lög 2008/70):

Annast vöktun vegna náttúruvár og gefa út viðvaranir og spár 

um yfirvofandi hættu af völdum veðurs og veðurtengdra þátta, 

jarðskjálfta, eldgosa, hlaupa, vatnsflóða og ofanflóða.

Vinna hættumat vegna náttúruhamfara að beiðni 

almannavarnayfirvalda eða annarra stjórnvalda.
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Lofthjúpur
Vatn, snjór 
og jöklar

Jörð Haf

Viðfangsefni



Vöktunarsvæði

VÍ vaktar og gefur út spár

land og sjó

flugumsjónarsvæðið 

VÍ er s.k. “State Volcano 

Observatory” útnefnt af 

Samgöngustofu

Vöktun eldfjalla

Vöktun eldgosa

Vöktun á ösku í andrúmslofti
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Vöktun eldfjalla, og gas og ösku í 
andrúmslofti

Jörð

Jarðskjálftastöðvar (SIL-kerfið)

GPS mælakerfi

Þenslumælakerfi

Vatn

Vatnshæðamælakerfi

Leiðnimælakerfi

Geta verið fyrirboðar um gos undir jökli

Andrúmsloft

Veðurstöðvar 

Háloftamælingar (vindstyrkur, vindhraði, hiti, daggarmark, þrýstingur)

Veðurratsjár 

Mælingar á hæð gosmakkar (frá flugvélum, jörðu niðri, ...)

SO2 mælingar, gasmælingar

Eldingamælingar, Infrasound array 
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Vöktun eldfjalla, og gas og ösku í 
andrúmslofti

Upplýsingatækni er lykilatriði í starfsemi VÍ

VÍ er með flókið tölvukerfi.

Fjarskipti til að koma gögnum í hús

Úrvinnslukerfi  til að vinna úr gögnunum

Inntaksgögn inn í spálíkön, t.d. 

Dreifing ösku í andrúmslofti

Dreifing SO2 í andrúmslofti

Miðlun upplýsinga 

Í gagnabanka

Til hagsmunaaðila 

Almannavarnir, orkufyritæki, Alþjóðaflugið

Á vef o.s.frv.
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Miðlun upplýsinga
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Miðlun upplýsinga
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Miðlun upplýsinga
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Miðlun upplýsinga
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Miðlun upplýsinga

http://www.vedur.is/vedur/spar/gasdreifing
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Hættur vegna eldgosa fyrir 
Veðurstofu Íslands

Hverjar eru hætturnar

Jökulhlaup 

Jarðskjálftar

Hraunflæði

Öskufall

SO2 og aðrar eldfjallagastegundir
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Hættur vegna eldgosa fyrir 
Veðurstofu Íslands

Fjarskipti –

rof => rof í gagnastreymi.

Rafmagn –

rof til lengri tíma getur komið í veg fyrir að úrvinnsla gagna 

geti átt sér stað sem og miðlun upplýsinga.

Búnaður –

skaði á búnaði getur komið í veg fyrir mælingar, úrvinnslu 

gagna og miðlun upplýsinga.

Mannauður –

vinna og þjónusta getur raskast ef mannauður er 

takmarkaður eða ekki til staðar (t.d. ef rýma þarf 

höfuðb.sv.).
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Viðbrögð við hættum

Mikilvægt er að innviðir þjóðfélagsins séu í lagi og að 

varaleiðir virki.

Mikilvægt að gera áhættugreiningu og viðbragðsáætlanir 

Viðbragðsáætlanir þarf að prófa reglulega.

Áhættugreiningu þarf að yfirfara og uppfæra reglulega. 

Hönnun innviða og kerfa sé miðuð við að þola náttúruváratburði.
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Eldgos og tækifæri

Fjölmörg tækifæri eru við atburði sem þessa:

Vinnulag yfirfarið og aðlagað  Viðbragðsáætlanir uppfærðar

Samskipti við samstarfsaðila, hagsmunaaðila og almenning 

bætt.

Betur undirbúin fyrir næsta atburð.

Uppfærslur og viðbætur í mælabúnaði

t.d. færanlegar veðursjár til að fylgjast betur með 

öskudreifingu í andrúmslofti

agnasjá (lidar).

Uppfærslur á upplýsingakerfum. 

Rannsóknarverkefni  Ísland verður eftirsóknarverður 

samstarfsaðili

FUTUREVOLC (http://futurevolc.hi.is/).
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Eldgos og tækifæri

Við hvern atburð

Aukin breidd í mælitækni.

Framsetning gagna bæði fyrir vísindamenn og almenning oft á 

tíðum stórbætt.

Aukin geta í að sjá atburði fyrir

Þekking á eldfjallinu eykst til muna.

Forboðar verða þekktir => erum betur undirbúin næst þegar 

atburður gerist.
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Eldgos og tækifæri

Fjárveiting (innlend eða erlend) til að byggja upp og viðhalda 

sérfræðiþekkingu.

Byggja upp þekkingu til að bregðast við náttúruhamförum

Gerð hættumats => 

Viðbragðsáætlana

Rýmingaráætlana

Upplýsinga- og fjarskiptakerfa 

Þessa þekkingu má flytja út fyrir landsteinana. 
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Hættumat vegna eldgosa á Íslandi

Fjögur verkefni mynda fyrsta áfanga áhættumatsins (2012-

2014)

1. Úttekt á þekkingu á íslenskum eldstöðvum (í samstarfi við 

FUTUREVOLC)

2. Forgreining á áhættu vegna flóða samfara eldgosum 

3. Forgreining á sprengigosum á Íslandi 

4. Forgreining á eldgosum sem valdið geta miklu eignatjóni þ.e. 

nálægt þéttbýli og alþjóðlegum flugvöllum á Íslandi

Áhættumatið er skipulagt í samræmi við stefnu Sameinuðu 

þjóðanna og Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar 

www.unisdr.org
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http://www.unisdr.org/
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