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Ágrip 
Í þessari ritgerð er saga veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi skoðuð. Tilgangur ritgerðarinnar er að 

varpa ljósi á sögu sem meginþorri þjóðarinnar hefur eflaust fylgst með í gegnum árin án þess 

að gefa sérstakan gaum.  

Verður saga veðurfrétta skoðuð frá upphafi og hvernig stóð til að Íslendingar fóru að 

miðla veðurfréttum. Einnig verða bornar saman veðurfréttir í útvarpi og sjónvarpi og hvernig 

tæknibreytingar höfðu áhrif á miðlun fréttanna. Að auki er dagskrá veðurfrétta í sjónvarpi 

skoðuð með tíu ára millibili frá árunum 1967 - 2020 og þær bornar saman. Þá verður daglegt 

ferli við flutning á veðurfréttum tekið saman og sagt frá tæknilega ferlinu við gerð veðurfrétta 

í sjónvarpi. Í lokin verður framtíð veðurfrétta velt upp og mögulegar breytingar skoðaðar. 

Þar sem heimildir voru af skornum skammti voru viðmælendur teknir tali sem hafa mikla 

reynslu á þessu sviði. Á meðal viðmælenda voru veðurfréttamenn sem vinna við gerð 

veðurfrétta í sjónvarpi í dag og einnig veðurfréttamenn sem fluttu fréttir í upphafi veðurfrétta í 

sjónvarpi á Íslandi. Auk þess sem rætt var við viðmælendur var leitað af rituðum heimildum 

um efnið en sáralítið hefur verið skrifað um þessa sögu.  

 

Lykilhugtök.  

Veðurfréttir. Sjónvarp. Ísland. Veðurstofa Íslands. 
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Abstract 
In this dissertation, the history of weather news on television in Iceland is examined. The 

purpose of the dissertation is to shed light on a history that a majority of Icelanders have 

followed over the years without paying special attention. 

The history of Icelandic weather news will be examined and how Icelanders began to 

broadcast weather news. Radio weather news will be explored briefly and how it progressed 

over the years, before turning to the history of weather news in television. In addition, the 

program of weather news on television will be examined at a ten-year interval from 1967 to 

2020 and compared. The daily process of transmitting weather news is summarized and the 

technical process of making weather news on television is outlined. Finally, the future of 

weather news is contemplated and possible changes examined. 

As sources were scarce, interviewees with extensive experience in this field were interviewed. 

Among interviewees were meteorologists who work as weather forecasters on television 

today and also a weather forecaster who covered the weather news at the beginning of 

television in Iceland. In addition to the interviews, written sources on the subject were 

explored, but as it turns out, very little has been written about this story.  

 

Key terms 

Weather news. Television. Iceland. Icelandic Meteorological Office. 
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Formáli 
Þegar ég hóf nám í Fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri leiddi ég hugann ekki oft að 

veðurfréttum og hvað þá veðurfréttum í sjónvarpi. Veðurfréttir hafa þrátt fyrir það verið stór 

partur af menningu Íslands um árabil og hef ég ásamt mörgum Íslendingum fylgst vel með veðri 

og er ekki lengi að grípa í umræður um veðrið ef mér vantar umræðuefni í spjalli við ókunnuga, 

hvort sem það er í heita pottinum eða á þurrum andartökum á vinnustaðnum yfir einum rjúkandi 

heitum kaffibolla. 

Þegar ég komst að því að enginn hafði skrifað ritgerð áður um veðurfréttir á Íslandi þá var 

ég ekki lengi að grípa gæsina. Sú staðreynd að enginn hafi skrifað sérstaklega um þessa sögu 

gerði það þó að verkum að erfitt var að finna ritaðar heimildir um efnið. Vil ég því þakka 

kærlega þeim viðmælendum sem ég ræddi við, sem og þeim sem lögðu hönd á plóginn í 

gagnasöfnun. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum Birgi Guðmundssyni fyrir góða 

leiðsögn og kennslu í gegnum árin og fjölskyldu og vinum fyrir endalausa hjálp, þolinmæði og 

utanhald 
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1 Inngangur 
Í þessari ritgerð verður saga veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi skoðuð. Lítið hefur verið skrifað 

um sögu þessara gerð frétta og er tiltölulega lítið sem varðveist hefur í rituðu orði. Ásamt því 

að leita að rituðum heimildum og veflægu efni tók ég viðtöl við aðila sem hafa starfað eða eru 

starfandi veðurfréttamenn í sjónvarpi. Á meðal viðmælenda eru Hrafn Guðmundsson sem 

starfar sem veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands og hefur starfað sem veðurfréttamaður á RÚV 

síðan 2015, Sigurður Þ. Ragnarsson betur þekktur sem Siggi Stormur sem starfaði í 15 ár sem 

veðurfréttamaður hjá Stöð 2, Haukur Hauksson sem starfaði hjá RÚV og tók þátt í því að færa 

veðurfréttir í sjónvarpi á tækniöldina og Páll Bergþórsson fyrrum veðurstofustjóri Veðurstofu 

Íslands sem flutti veðurfréttir í sjónvarpi frá 1967�1989.  

Hafa ber í huga að í þessari ritgerð þegar talað er um veðurfréttir er ekki verið að tala um 

allar mögulegar fréttir af veðri. Fréttir sem fjalla um afleiðingar vonskuveðra, snjóflóða, áhrif 

hitabreytinga á skóga og dýralíf eru vissulega allt fréttir sem tengjast veðri og því réttilega hægt 

að skilgreina sem veðurfréttir. Þessi ritgerð kemur þó eingöngu til með að skoða sögu 

veðurfrétta í formi veðurspáa eins og hefur verið við líði í íslensku sjónvarpi. 

Til að kynnast sögu veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi verður skoðuð sjónvarpsdagskrá 

veðurfrétta í gegnum árin og hvernig hún hefur breyst. Litið verður á þær tæknibreytingar sem 

hafa átt sér stað í gegnum tíðina og útskýrt verður hvernig mismunandi leiðir hafa verið farnar 

í að sýna veðurspár í sjónvarpi. Þá verður varpað ljósi á hvernig og hvers vegna veðurfréttir 

spruttu fram í dagsljósið og hvernig daglegri starfsemi í kringum veðurfréttir er háttað. Sagt 

verður frá því hvernig veðurfréttir voru á Íslandi áður en sjónvarpið kom til sögunnar. Einnig 

verður farið lauslega yfir hlutverk Veðurstofu Íslands sem annast veðurathuganir á Íslandi sem 

og mikilvægi veðurfrétta. Þá verður fjallað um áhorf á veðurfréttir í sjónvarpi og reynt að varpa 

ljósi á mögulega framtíð veðurfrétta. Að lokum verður næsta mögulega tæknibreyting í gerð 

veðurfrétta í sjónvarpi skoðuð ásamt því að velta upp framtíð sjónvarpsins með tilkomu 

snjallsímans og tækninnar. 
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2 Almennt um veðurfréttir og mikilvægi 
þeirra 

Veðurfréttir þjóna ýmsum tilgangi og eru til mismunandi gerðir veðurspáa sem ekki verður 

farið út í hér. Sú tegund veðurfrétta sem þessi ritgerð kemur til með að skoða er í formi 

veðurspáfrétta sem birtast á skjám landsmanna á hverjum einasta degi og hefur gert í þó 

nokkurn tíma. Þessar veðurfréttir flytja fólki fréttir af veðrinu eins og það er í dag og skoða 

hvernig veðrið kemur til með að þróast næstu daga. Þetta er meðal annars mikilvægt þegar 

slæmt veður er í aðsigi og gerir almenningi þá kleift að gera tilheyrandi ráðstafanir og undirbúa 

sig (Sigurður Þ. Ragnarsson, munnleg heimild, 27. október 2020). 

John J. Cahir prófessor í veðurfræði og dósent við Háskólann í Pennsylvania í 

Bandaríkjunum skilgreinir veðurspár á eftirfarandi hátt: 

Veðurspá er spá um veður með beitingu meginreglna eðlisfræðinnar, í viðbót við 

margvíslegar tölfræðilegar og reynslubundnar aðferðir. Auk spár um fyrirbæri í 

andrúmsloftinu sjálfu innihalda veðurspár spá um breytingar á yfirborði jarðar af 

völdum lofthjúps - t.d. snjó og ísþekju, óveður og flóð (John. J. Cahir, 2019, Weather 

forecasting).  

Veðurfréttir í sjónvarpi á Íslandi hófust árið 1967. Íslensk sjónvarpsdagskrá var þá ný af 

nálinni og hafði einungis verið við líði í fjóra mánuði (Hilmar Garðarsson, 1999). Veðurfréttir 

fengu góðar móttökur frá upphafi og tóku ekki miklum breytingum þar til Ríkisútvarpið fjárfesti 

í sínum eigin hugbúnaði sem gjörbreytti því hvernig framsetning veðurfrétta var í íslensku 

sjónvarpi (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). 

Ein ástæða þess hversu mikilvægar veðurfréttir eru fyrir Íslendinga er hversu auðvelt er að 

breyta ferðalögum eftir því hvar besta veðrið er. Hér er hægt að ferðast eftir veðri. Sem dæmi 

getur Þjóðverji ekki hagað fríinu sínu eftir veðurspánni á meðan við Íslendingar getum hagað 

fríinu eftir því hvar sólin skín hérlendis. Ef það er sól á Vesturlandi en ekki fyrir norðan er lítið 

mál að keyra í nokkra klukkutíma og breyta ferðaplönum (MBL, 2013). Íbúar landsins eru að 

öllum líkindum háðari veðurfréttum og spám heldur en flestir íbúar annars staðar á hnettinum 
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vegna þess hve breytilegt veðrið getur verið hér á landi en einnig vegna veðurofsa sem 

fyrirvaralaust getur skollið á ströndum landsins flesta mánuði ársins. 

2.1 Upphaf veðurfrétta 

Manneskjan hefur lengi vel fylgst með veðri, skráð niður og gert veðurathuganir. Árið 1654 var 

fyrsta alþjóðaveðurathugunarkerfið sett af stað en það stóð í 12 ár áður en það lagðist af 

(Magnús Jónsson, 2008). Hér á Íslandi gerði Páll Björnsson fyrstur manna veðurmælingu er 

hann mældi hita í Arnarfirði sólríkan júlímorgun árið 1664 með hitamæli sem Konunglega 

vísindafélagið í London hafði fært honum að gjöf. Það vildi þó svo óheppilega til að þeir tóku 

mælinn aftur með sér fyrir slysni svo Páll gerði ekki frekari veðurmælingar (Hilmar Garðarsson, 

1999). Þrátt fyrir að manneskjan hafi byrjað að kortleggja veður og vinda á þessum tíma þá tók 

það mörg ár þangað til fyrsta veðurspáin varð að veruleika.  

Það má segja að Englendingurinn Robert Fitzroy sé faðir veðurspáfréttanna sem við þekkjum í 

dag. Fitzroy var skipstjóri og seinna veðurfræðingur sem kortlagði vinda og fann upp loftvog 

sem notast er við í veðurspám, en vogin er einmitt kennd við hann. Hann stjórnaði fyrstu 

veðurstöð Bretlands og var fyrsti maðurinn til að birta veðurspá í fjölmiðli (Ian Wards, 1990). 

�Með loftvog, tveimur eða þremur hitamælum, nokkrum leiðbeiningum og gaumgæfilegri 

athugun, ekki aðeins á tækjum, heldur himni og andrúmslofti, má notfæra veðurfræði“ (The 

Atlantic, 2014, The Very First Forecast). 

Fitzroy tilkynnti árið 1854 að hægt væri að spá fyrir um veðurbreytingar tuttugu og fjórar 

klukkustundir fram í tímann en uppskar eintóm hlátrasköll. Á næstu sex árum lést 7201 

skipverji á hafi við Bretlandsstrendur vegna vonskuveðra. Það sem fyllti mælinn var að skip frá 

Bretlandi sem bar nafnið Konunglegi Sáttmálinn sökk við strendur Anglesey í Wales. Eftir 

þessa hörmung ákvað breska stjórnin að styrkja Fitzroy og rannsóknir hans (BBC, 2008). 

Fitzroy kom upp símskeytastöðvum við nokkrar hafnir í Bretlandi og hóf þannig að lesa og rýna 

í gögn. Þann 1. ágúst 1861 gaf hann út fyrstu veðurspá sögunnar í tímaritinu Times, ótrúlegt en 

satt þá gekk spáin upp. Þessi allra fyrsta veðurspá er ekki mikið fyrir augað (BBC, 1990, mynd 

1) en hún var handskrifuð af sjálfum Robert Fitzroy (Met Office, 2015). Þessi veðurspá markaði 

upphaf greininnar og er óhætt að segja að öryggi sjómanna hafi aukist mikið síðan þá.  
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2.2 Veðurstofa Íslands 

Veðurstofa Íslands hóf starfsemi sína í yfirumsjón Íslendinga þann 1. janúar 1920 en áður hafði 

það verið hlutverk Dana (Hilmar Garðarsson, 1999). Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla 

að bættu öryggi almennings gagnvart öflum náttúrunnar. Hún annast meðal annars vöktun á 

veðri með veður athugunarkerfum og veðurlíkönum og gefur út viðvaranir bæði á landi og sjó. 

Veðurstofa Íslands  býr einnig til veðurspár og veðurlýsingar og stundar rannsóknir á veðri og 

veðurspám til þess að bæta veðurþjónustu og til þess að fylgjast með breytingu á loftslagi 

(Veðurstofa Íslands, e.d).  

Veðurstofa Íslands spilar stóran sess í sögu veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi. Fyrir 

tölvuþróun 20. aldar fengust upplýsingar um veður frá Veðurstofu Íslands sem veðurfréttamenn 

sáu svo um að enduróma í sjónvarpi. Eftir að tölvuþróun 20. aldar hafði átt sér stað minnkaði 

hlutverk Veðurstofu Íslands og varð í raun ekki að neinu þegar kom að veðurfréttum í sjónvarpi. 

RÚV fjárfesti í eigin hugbúnaði sem kom að utan og fengust því öll gögn um veðrið í gegnum 

þann hugbúnað. Í dag tengist hún þó aftur veðurfréttum í sjónvarpi en Veðurstofa Íslands 

aðstoðar Stöð 2 nú við gerð veðurfrétta. Mikill meirihluti þeirra sem hafa unnið við að flytja 

veðurfréttir í sjónvarpi hafa verið starfsmenn Veðurstofunnar en þó ekki allir (Sigurður Þ. 

Ragnarsson, munnleg heimild, 27. október 2020). 

2.3 Veðurfréttir á Íslandi fyrir sjónvarp 

Fyrsta veðurspá Veðurstofunnar gerði Þorkell Þorkelsson veðurstofustjóri þann 17. janúar 

1920. Á þeim tíma hafði Þorkell einungis úr fimm tiltækum íslenskum veðurathugunum að 

moða ásamt stöð Þórshafnar í Færeyjum til veðurspár. Það var þó ekki fyrr en í ágúst það 

sama ár sem veðurstofan fór að gefa út veðurspár fyrir almenning. �Loftvægislægð milli 

Færeyja og Íslands; loftvog stígandi hjer en stöðug í Færeyjum; norðaustlæg átt hvöss á 

Suðvesturlandi. Útlit fyrir kalda norðan átt, bjartviðri á Suðurlandi en regnskúrir víða á 

Norðurlandi“ (Hilmar Garðarsson, 1999). 

Fyrstu veðurfréttirnar spáðu 12 klukkustundir fram í tímann en það breyttist árið 1926 þegar 

Jón Eyþórsson tók til starfa hjá Veðurstofunni en þá hófust sólarhringsspár. Íslandi var skipt í 

átta veðursvæði og gefin var út spá fyrir hvert svæði en fyrstu árin var einungis gefin út spá 

fyrir Ísland í heild sinni (Hilmar Garðarsson. 1999). Fyrstu árin voru veðurfréttir sendar sem 

skeyti á milli símastöðva sem prentuðu út veðurfréttina og hengdu upp á sinni símastöð. Á 
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árunum 1926 til 1930 var veðurfréttum símað á útvarpstöð og var þeim varpað upp kvölds og 

morgna (Gunnar Stefánsson, 1997).  

Þegar Ríkisútvarpið var stofnað 20. desember 1930 var hafist handa við að flytja 

veðurfréttir í útvarpi. Eftir stofnun þess fór útvarpseigendum fjölgandi og voru margir sem 

keyptu útvarp eingöngu vegna veðurfréttanna. Sjómenn sendu beiðni til Ríkisútvarpsins hvort 

það mætti ekki lesa fréttirnar hægar svo hægt væri að skrifa þær niður, svo mikill var áhuginn. 

Ríkisútvarpið varð þó ekki við þeirri beiðni (Hilmar Garðarsson, 1999). Mikil aukning varð á 

útvarps eigendum fyrstu ár útvarpsins. Töldu skráðir notendur útvarps 449 manns árið 1930 en 

voru 8182 aðeins þremur árum seinna (Gunnar Stefánsson, 1997). Á stofnári Ríkisútvarpsins 

voru veðurfréttir lesnar einu sinni á dag en ári seinna hafði annar lestur bæst við og voru þær 

því fluttar tvisvar á sólarhring. 

Í upphafi seinni heimsstyrjaldar tók fréttum af veðri að fækka. Þann 15. apríl 1940 var síðan 

sett bann á tilkynningar um veðurfréttir og engar upplýsingar fengust frá veðurathugunarkerfum 

utan úr heimi (Guðrún Pálsdóttir, 2010). Banninu var aflétt eftir stríðslok árið 1945 (Tíminn, 

1967).  

Á eftirstríðsárunum voru veðurfréttir lesnar upp þrisvar á dag. Veðurfréttartíminn var alltaf 

á sama tíma og var önnur dagskrá skipulögð í kringum veðurfréttirnar. Árið 1950 voru 

veðurfréttir lesnar að loknum fréttum klukkan 09:10, aftur klukkan 16:25 að loknum 

miðdegistónleikum, og síðan klukkan 18:25, að veðurfréttum loknum hófst síðan 

kvölddagskráin. 

Árið 1959 varð aukning á tíðni veðurfrétta en þær voru lesnar fimm sinnum á dag (Gunnar 

Stefánsson, 1997). Ekki var mikið um stórtækar tæknilegar breytingar á veðurfréttum í útvarpi 

þangað til sjónvarpið hóf göngu sína.
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3  Saga veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi 
Sunnudaginn 2. október 1966 var fyrsta útsending Ríkisútvarpsins í sjónvarpi hér á landi. 

Sjónvarpseigendur voru þó aðeins 13.000 talsins og fengu einungis þeir sem búsettir voru á 

suðvesturlandi að njóta útsendingarinnar (Vísir, 1966). Ástæðan fyrir því að sjónvarpseigendur 

voru svona margir þrátt fyrir að um fyrstu íslensku útsendinguna var að ræða var sú að 

bandaríska varnarliðið á Miðnesheiði hafði verið með miðstöð fyrir sjónvarp frá árinu 1955 

sem náðist um allt höfuðborgarsvæðið (Oddný Sen, 1995). Þann 6. febrúar 1967 eða tæpum 

fjórum mánuðum síðar var fyrstu veðurfréttinni varpað á skjá landsmanna. Markaði það upphaf 

veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi. (Hilmar Garðarsson, 1999). Ákvörðun var tekin í kjölfarið að 

sýna ekki einungis veðrið eins og það var heldur einnig spákort sem sögðu til um hvernig veðrið 

yrði að sólarhring liðnum. Fyrst voru sýnd kort af Íslandi og veðrinu umhverfis landið og síðan 

var sýnt spákort með afstöðu loftstrauma og veðrabelti næsta sólarhringinn.  

Haukur Hauksson ber veðurfréttum söguna vel í Morgunblaðinu þann 18. mars 1967. Haukur 

hrósar þar veðurfræðingum sjónvarpsins og segir þá skila sínu hlutverki með ágætum. Hann 

segir þetta kærkomna viðbót við veðurfregnir þar sem veðurfregnir í útvarpi hafi staðnað og 

séu �hundleiðinlegt og óáheyranlegt“ fyrirbæri. Það eina sem hann hefur út á veðurfréttir í 

sjónvarpi að setja er að veðurkortin séu heldur lítil og oftar en ekki séu veðurfræðingarnir í 

aðalhlutverki (Morgunblaðið, 1967). 

Í viðauka þessarar ritgerðar má sjá kortin sem sýnd voru í sjónvarpinu þann 26. apríl 1967. 

Fyrst var skoðað veðrið eins og það var samkvæmt nýjustu veðurskeytum (Veðrið, 1967, mynd 

2) og síðan var rennt yfir spá morgundagsins. (Veðrið, 1967, mynd 3). 

Spáin var svohljóðandi;  

Og ef nokkuð er til í þessari spá, þá verður veðrið síðdegis á morgun eins konar skóladæmi 

um það, hvernig hitaskil og kuldaskil fara fram hjá í sambandi við lægð. Vestur undan er 

lægðin á Grænlandshafi. Austur af henni ganga hitaskilin og síðan suðaustur, en kuldaskilin 

ganga frá henni til suðasturs, og milli þeirra er hlýjasta loftið. Norður undan og norðaustur 

undan er þá regnsvæði, allbreitt svæði, einir 300  kílómetrar eða meira, síðan tekur við 

þokuloftið og átta stiga hiti og súld, eftir því  sem við búumst við, en 6-8 stiga vindur. Og 
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svo kemur skúraloft og útsynningur á  ný. Ef þetta rætist, þá verður þetta sem sagt röðin á 

veðrabrigðunum eins og þau ganga yfir Reykjavík og suðvestanvert landið síðdegis á 

morgun (Veðrið, 1967, bls. 6). 

3.1 Veðurfréttir og sjónvarpsdagskrá 

Með tilkomu sjónvarpsins urðu þáttaskil í gerð veðurfrétta. Það sem áður krafðist langra og 

flókinna útskýringa í útvarpi var hægt að gera skil með einni mynd í sjónvarpi. Veðurfréttum 

var sjónvarpað á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum (Veðrið, 1967). Landsmenn voru 

því enn háðir veðurfréttum í útvarpi þá daga sem þeim var ekki sjónvarpað. Athyglisvert var að 

veðurfréttum var hvorki gefinn neinn ákveðinn tími né þær nefndar í dagskrá til að byrja með. 

Kvöldfréttir voru á dagskrá klukkan 20:00 og fylltu 25 mínútur. Veðurfréttir tilheyrðu þeim 

dagskrárlið (Morgunblaðið, 1967). Tíu árum seinna, febrúar 1977 voru orðnar töluverðar 

breytingar á veðurfréttum og dagskrá. Fréttir voru ennþá á sama tíma klukkan 20:00 og voru 

enn 25 mínútur. Helsta breytingin var sú að veðrið var tekið fram í dagskránni. Bar 

dagskrárliðurinn heitið fréttir og veður. Dagskráin byrjaði flesta daga klukkan 20:00 og hófst á 

fréttum og veðri en um helgar og á miðvikudögum hófst hún fyrr um daginn. Engin útsending 

var á fimmtudögum og var veðrið því á dagskrá alla þá daga sem sent var út, eða 6 daga 

vikunnar (Dagblaðið, 1977). Næstu tíu árin voru litlar breytingar á dagskránni. Í febrúar 1987 

voru fréttir og veður ennþá sami dagskrárliðurinn og hófust líkt og áður klukkan 20:00, sex 

daga vikunnar. Enn var engin útsending á fimmtudögum. Eina breytingin var sú að nú voru 

fréttir og veður með 30 mínútna dagskrárlið í stað 25 mínútna. Það bar helst á dagskránni að 

hún var orðin stærri og meira efni í boði. Stöð 2 var einnig komið með dagskrá og voru fréttir 

þar á dagskrá 19:30 alla daga vikunnar, líka á fimmtudögum, en þó engar veðurfréttir. Fréttir 

Stöð 2 spönnuðu 30 mínútur hvern dag (Dagblaðið, 1987). 

Í febrúar 1997 höfðu orðið miklar breytingar á stöðu veðurfrétta í sjónvarpi. Enn var Stöð 

2 ekki með neinar veðurfréttir en hjá RÚV voru veðurfréttir komnar með sér dagskrárlið. 

Veðurfréttir sjónvarpsins voru á dagskrá alla daga vikunnar, líka á fimmtudögum. Einnig höfðu 

þær færst á undan fréttum og hófust nú 19:50, 10 mínútum á undan almennum fréttatíma. 

Veðurfréttir sjónvarpsins voru ótrúlegt en satt einnig lengri en almennar fréttir Stöðvar 2 en þar 

voru fréttir einungis 5 mínútur alla vikudaga, frá klukkan 18:00 til 18:05 (DV, 1997).  

Tíu árum seinna, í febrúar 2007 voru veðurfréttir komnir með sinn eigin dagskrárlið á Stöð 

2 og hafði RÚV aftur fært veðurfréttirnar, nú fyrir aftan almennar fréttir. Almennar fréttir hófust 



	

	 	 	8 

hjá RÚV klukkan 19:00 alla daga vikunnar og fylgdu svo veðurfréttir á eftir klukkan 19:30. 

Tími veðurfrétta hafði einnig verið skorinn niður og voru veðurfréttir nú fimm mínútur í stað 

tíu. Dagskrá Stöðvar 2 var athyglisverð fyrir þær sakir að þar er minnst á veðrið tvisvar. Alla 

virka daga hófust íþróttir og veður klukkan 18:18, strax að því loknu tók við dagskrárliðurinn 

fréttir, íþróttir og veður frá klukkan 18:30 til 19:00. Um helgar hófust fréttir, íþróttir og veður 

klukkan 18:30 og á eftir fylgdu íþróttir og veður klukkan 19:00 (DV, 2007).  

Í febrúar 2017 höfðu enn og aftur miklar breytingar átt sér stað á dagskránni. Stærsta 

breytingin var sú að Stöð 2 var ekki lengur með veðurfréttir á sinni dagskrá en á meðan hafði 

RÚV aukið sína veður umfjöllun. Veðurfréttir RÚV voru tvisvar á dagskrá á virkum dögum, 

fimm mínútna liður í senn. Fyrst klukkan 19:30 og svo aftur klukkan 22:15, strax eftir seinni 

fréttir (DV, 2017). Um helgar hófust veðurfréttir svo fimm mínútum seinna eða 19:35 en voru 

lengri en á virkum dögum. Veðurfréttir stóðu til 19:45 en aftur á móti voru engar seinni 

veðurfréttir um helgar og því fengu veðurfréttir tíu mínútur í dagskránni alla daga vikunnar 

(DV, 2017).  

Í dag eru veðurfréttir ennþá eins og þær voru árið 2017 hjá RÚV. Stöð 2 hefur aftur sett 

veðurfréttir á dagskrá klukkan 18:26 alla daga og eru á undan fréttum sem hefjast 18:30 

(Vikublaðið, 2020). 

3.2 Tæknibreytingar í gegnum árin 

Árið 1967 þegar veðurfréttir hófu göngu sína í sjónvarpi voru veðurspár unnar í samstarfi við 

Veðurstofu Íslands, það er að segja, þau gögn sem unnið var með komu frá Veðurstofunni. 

Veðurstofunni bárust þá upplýsingar frá veðurathugunarkerfum víðsvegar um landið en einnig 

að utan. Upplýsingarnar sem notast var við komu með veðurskeytum og skipum (Hilmar 

Garðarsson, 1999). Upplýsingarnar á þessum tíma voru þó alls ekki jafn ítarlegar og eru til taks 

í dag (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). 

Veðurfréttamenn notuðust fyrst við fyrirfram prentað kort af Íslandi, Evrópu eða þeim stað 

sem átti að sýna veðurspá og teiknuðu yfir kortið sem annars var autt fyrir utan útlínur. 

Veðurfréttamenn unnu yfirleitt sínar veðurfréttir einir síns liðs, teiknuðu kortin sjálfir og sömdu 

veðurspánna sjálfir. Misjafnt var hvort veðurfréttamenn skrifuðu fyrirfram ákveðinn texta eða 

skálduðu um leið og myndavélin byrjaði að rúlla. Helsti munurinn fyrir utan tækniatriðin var 

sú að veðurfréttamenn höfðu prik í hendi til þess að benda á staðina sem voru til umfjöllunar 

hverju sinni.  
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Svona gekk þetta alveg þangað til hinn svokallaði kassi kom til leiks. Kassi þessi sem 

veðurfréttamenn snéru með handafli sýndi fjögur kort og var eitt kort á hverri hlið kassans. Sá 

sem flutti veðurfréttirnar notaðist svo við prikið og benti á staði víðsvegar um landið svo hægt 

væri að útskýra veðurspárnar enn betur. Veðurfréttamenn höfðu úr litlum upplýsingum að vinna 

á þessum tímum ef miðað er við daginn í dag og urðu þeir að treysta meira á eigið hugvit þegar 

kom að gerð veðurspáa. Engar miklar tæknibreytingar urðu á veðurfréttum í sjónvarpi fyrir 

tölvuvæðinguna fyrir utan kassann (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). 

3.3 Tölvuvæðing 

Þrátt fyrir að tölvuvæðing veðurfrétta hafi ekki átt sér stað í sjónvarpi á Íslandi fyrr en 1998 átti 

Íslendingur stóran þátt í upphafi þeirra mörgum árum fyrr. Páll Bergþórsson fyrrum 

veðurfréttamaður, veðurfræðingur og veðurstofustjóri hannaði og forritaði árið 1955 fyrstu 

tölvuvæddu teikningu veðurkorta ásamt Bo R. Döös. Þessi gerð korta markaði upphaf 

tölvuvæðingar í gerð veðurfrétta og átti eftir að verða grundvöllur að tölvuvæddum veðurspám 

lengi vel. Þetta forrit gerði veðurfréttamönnum kleift að nota tölvuna til að teikna og þurftu þeir 

því ekki að teikna kortin með höndunum. Þessa gerð veðurkorta var þó ekki hægt að nota á 

Íslandi vegna skorts á tölvum og kunnáttu en sú aðferð var strax tekin upp í New York og 

Moskvu og í kjölfar útum allan heim (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). 

Næsta stóra skref í átt að tölvuvæðingu varð árið 1977 þegar veðurstofan eignaðist sína 

fyrstu fjarskiptatölvu. Tölvan gat tekið við 60 veðurkortum á sólarhring. Kortin sem fengust 

með hraðvirkri fjarskiptalínu voru mjög skýr og gerðu störf veðurspámanna mun auðveldari en 

áður. Vegna mikilla umsvifa í tölvuvæðingu Veðurstofunnar og þeirra tækninýjunga sem teknar 

voru að bylta veðurspám var opnuð sérstök tölvudeild á Veðurstofu Íslands árið 1984. Teknar 

voru inn nýjar og hraðari tölvur sem auðvelduðu alla úrvinnslu korta og skeyta.  

Það var þó ekki fyrr en tveimur árum seinna sem að íslenskir veðurathugunarmenn fengu 

kynni af hugbúnaði sem gerði þeim kleift að notast við tölvu við gerð og sendingu veðurskeyta. 

Tók það heil sjö ár að koma þeim hugbúnaði í notkun. Frá 1993 hafa öll veðurskeyti frá 

veðurathugunarstöðvum verið send með tölvu í tölvukerfi veðurstofunnar. 

Tölvuvæðingin umbylti heimi veðurfrétta og gerð veðurspáa. Reiknigeta tölvanna auðveldaði 

veðurfréttamönnum vinnu þeirra til muna og gerði þeim auðveldara að sjá fyrir um breytingar 

á veðrinu. Veðurfræðingar höfðu áður fyrr þurft að treysta á eigin reiknigetu og kortagreiningar. 

Nú fóru veðurspámenn að treysta á tölvurnar til að spá fyrir um hvað myndi gerast næstu 
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sólarhringana en svo rýndu þeir sjálfir í spárnar fyrir næstu tólf klukkustundirnar (Hilmar 

Garðarsson, 1999). Mikil tækniþróun var á Veðurstofu Íslands á þessum tíma og hafði verið í 

mörg ár en veðurfréttir sjónvarpsins voru ekki í takt við þá framþróun. RÚV vildi fylgja 

tækniþróuninni sem átt hafði sér stað og fara tæknilegri leið í uppsetningu. RÚV sleit þar með 

samstarfinu við Veðurstofu Íslands með sinni framþróun. 

3.4 Viðskilnaður Veðurstofu Íslands 

Þann 17. júní árið 1998 sýndu RÚV svo fyrst veðurfréttir í nútíma búning en slagorðið �betra 

veður í sjónvarpi“ hafði verið notað til að kynna nýja kerfið. Rúv hafði þá tekið ákvörðun að 

setja upp sitt eigið veðurspá kerfi og færa veðurfréttir þannig inn í nútímann. Þar með var ekki 

lengur þörf fyrir Veðurstofu Íslands því kerfið sá um allar upplýsingar sem Veðurstofan hafði 

áður séð um að færa veðurfréttamönnum. Nokkur kerfi voru í boði á þessum tíma en kerfið frá 

Metaphor var að lokum valið því það þótti þægilegt, var með veðurfræðina á tæru og eina sem 

þurfti til þess að setja upp veðurspá morgundagsins var kerfið og veðurfréttamaður. Kerfið kom 

frá norska fyrirtækinu Metaphor og gerði það að verkum að veðurfréttir í sjónvarpi komust í 

takt við tölvuvæðinguna sem hafði geisað hér á landi. Kerfið frá Metaphor sem hefur þó gengist 

undir annað fyrirtæki í dag, nokkrar uppfærslur og nafnabreytingu er enn í notkun í dag og er í 

grunninn sama kerfið (Haukur Hauksson, munnleg heimild, 2020). Kerfið eða hugbúnaðurinn 

fékk inn veðurathuganir frá veðurathugunarstöðvum niðri á jörðu, á skipum, gervitunglum og 

radargögnum svo eitthvað sé nefnt. Hugbúnaðurinn safnar þessum gögnum saman og reiknar 

svo áfram frá þessu upphafsástandi margar mismunandi spár og hnikar þá aðeins til frá 

upphafsástandinu út frá óvissuþáttum. Þetta er gert mörgum sinnum og þá færst hugmynd um 

hvernig óvissan er. Í grunninn gefur hugbúnaðurinn meginspá sem er ótrufluð og er nokkurs 

konar aðalspá, svo færst að auki safnspár sem geta verið 50 aðrar spár sem sýna fram á óvissuna. 

Veðurfréttamaður notar svo þessa óvissu til þess að átta sig á hvað getur gerst á næstu dögum 

og vinnur sig svo út frá því.  

Eftir aldamót voru ýmsar leiðir farnar í vörpun veðurkorta. Notast var bæði við skjái sem 

veðurfréttamenn sáu á og græna skjái þar sem veðurfréttamenn sáu ekkert fyrir aftan sig og 

þurftu að horfa fram á við á skjá sem var staðsettur fyrir framan þá til að átta sig á kortinu. Þetta 

hefur svo aftur snúist við og í dag sjá veðurfréttamenn RÚV á skjáinn bakvið sig (Hrafn 

Guðmundsson, munnleg heimild, 22. október 2020).  
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3.5 Daglegt ferli við flutning veðurfrétta í sjónvarpi 

Veðurfréttamenn vinna sem verktakar hjá RÚV og þeirra næsti yfirmaður er Fréttastofustjóri. 

Vinnudagurinn er ekki langur. Hann hefst formlega um fjögur leytið, seinni partinn, þó 

vissulega séu þeir búnir að fylgjast með veðrinu allan daginn til að vera vel undirbúnir.  

Fréttastofa RÚV er með sérhæft tölvukerfi í notkun. Kerfið virkar þannig að það tekur 

inn gögn og veðurathuganir og setur svo í kjölfar þess upp sjálfgefna útfærslu á kortunum sem 

notast er við í sjónvarpsfréttum. Þau kort eru óunnin og hefst vinnan við að færa til, og fer mikil 

handavinna í að laga veðurkortin. Þó kerfið teikni spá upp er það langt frá því að vera eins og 

veðurfréttamaður á vakt vill hafa það. Öll þessi handavinna, ef allt gengur upp, tekur oftast nær 

í kringum 90 mínútur. Veðurfréttirnar eru svo teknar upp í kjölfar þess. Vinnan tekur því um 

tvo klukkutíma í senn á hverjum degi.  

Veðurfréttir í dag eru yfirleitt ekki í beinni nema eitthvað sérstakt komi upp líkt og 

tæknibilun eða slíkt. Veðurfréttamenn þurfa að treysta á sína eigin hæfni til þess að tala á sama 

tíma og þeir renna yfir kortin og sýna áhorfendum, því engum texta er varpað upp á skjá fyrir 

framan þá (Hrafn Guðmundsson, munnleg heimild, 22. október 2020). 

Þetta ferli hefur þróast mikið í gegnum árin og treystu veðurfréttamenn á Veðurstofuna 

fyrir tölvuvæðinguna. Þó að tæknin sé orðin mun meiri núna en hún var eru tvær klukkustundir 

nokkurn veginn sá tími sem hefur alltaf þurft til þess að gera veðurfréttir í sjónvarpi ef allt gekk 

að óskum (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). 

3.6 Stöð 2 

Yfirferð þessi hefur hingað til nær eingöngu einblínt á RÚV og veðurfréttir þeirra enda var það 

lengst af eina stöðin sem sýndi frá veðurfréttum.  

Veðurfréttir hefja göngu sína á Stöð 2 rétt fyrir aldamótin 2000. Tölvutæknin var þá ekki 

mikil hjá Stöð 2 og voru veðurspár gerðar með miklu samstarfi við Veðurstofu Íslands. Stöð 2 

barst þá daglega fax frá Veðurstofunni með mynd af spá morgundagsins. Þá hófst mikil vinna 

þar sem tveir grafískir hönnuðir teiknuðu kortin upp eftir faxinu sem hafði borist. Þetta var 

mjög kostnaðarsamt en rétt fyrir aldamót tók Stöð 2 upp hugbúnað sem nefnist Borealis. Við 

það urðu Stöð 2 ekki jafn háðir Veðurstofunni og gátu treyst á sig sjálfa. Það var mikill 

metnaður hjá Stöð 2 og var Sigurður Þ. Ragnarsson sendur út fyrir landsteinana að læra á kerfið 

ásamt að vera í fjarnámi til þess að stúdera hvernig veðurspár og veðráttan virkar. Borealis 
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hugbúnaðurinn virkaði á sama hátt og hugbúnaðurinn sem RÚV var með í notkun hjá sér. 

Veðurfréttir Stöð 2 voru alltaf í beinni og tóku þeir upp á ýmsu til að auka áhuga og áhorf á 

verðurfréttir. Stöð 2 gerði til dæmis vel í að virkja áhorfandann og deildi með fólki aðsendum 

myndum af veðri. Þeir tóku upp veðurfréttir í beinni úti í sólinni og deildu frá vefmyndavélum 

á ýmsum stöðum sem sýndi veðrið eins og það var á þeirri stundu svo eitthvað sé nefnt. Sigurður 

starfaði í 15 ár hjá Stöð 2 áður en hann snéri sér að veðurfréttum hjá Skjáeinum. Veðurfréttirrnar 

hjá Skjáeinum voru ekki langlífar en tæknileg atriði urðu til þess að það tímabil varði ekki 

lengur en nokkra mánuði.  

Metnaður Stöð 2 fyrir veðurfréttum fór dalandi eftir tíma Sigurðar og hættu einfaldlega 

stuttu eftir, það er þangað til nýlega. Í dag eru Stöð 2 aftur komnir í samstarf við Veðurstofu 

Íslands og fá þeir og texta sem lesinn er upp af þulu á meðan mynd er sýnd af veðurkorti 

(Sigurður Þ. Ragnarsson, munnleg heimild, 27. október 2020). Veðurspá fyrirtækið Belgingur 

þróaði kortin og er notast við þau í framsetningu veðurfrétta Stöð 2 (Hrafn Guðmundsson, 

munnleg heimild, 22. október 2020).  
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4 Framtíð veðurfrétta í sjónvarpi 

Í dag eru ýmis veðurtengd snjallforrit orðin afar vinsæl og einnig veðursíður á internetinu. 

Snjallforritin eru frábær en þó ekki gallalaus. Þegar veðurýkjur eru í gangi, mjög slæmir vindar 

eða hitabylgjur sem dæmi, þá túlkar snjallforritið mikinn hita, eða mikinn vind og reiknar það 

áfram þannig frá þeim punkti. Gallinn við það áframhald er að þar er enginn veðurfréttamaður 

sem skoðar breyturnar og notar sitt hugvit til að átta sig á mögulegum breytingum. Það sem 

gerist líka er að í snjallforritunum eða veðursíðum á internetinu leitar fólk oftast nær bara af 

áfangastaðnum en skoðar ekki hvernig veðrið er á leiðinni, þannig skortir það yfirsýn á 

heildarmyndina. Þetta getur til dæmis verið slæmt ef þú ert á leið í ferðalag út á land og leitar 

uppi áfangastaðnum en skoðar ekki hvernig veðrið er á leiðinni. Þar koma veðurfréttir í 

sjónvarpi að meira gagni, þær sýna allt landið í heild sinni og gerir fólk því tilbúið fyrir allt 

ferðalagið en ekki bara áfangastaðinn (Sigurður Þ. Ragnarsson, munnleg heimild, 27. október 

2020). 

Veðurfréttir í sjónvarpi eru að verða sífellt sjálfvirkari en það þarf alltaf mannlegt hugvit 

til að skoða gögnin, taka saman og setja í samhengi og það er ein ástæða fyrir því að vonandi 

verði alltaf þörf fyrir vinalegan veðurfréttamann á skjám landsmanna (Hrafn Guðmundsson, 

munnleg heimild, 22. október 2020). 

Veðurfréttir eru með ágætis áhorf í dag ef horft er til mælingar Capacent Gallup eða um 

24% og sitja í sjötta sæti yfir mesta áhorf vikuna 9. til 15. mars 2020. Fréttir sitja í efsta sæti 

með 33% áhorf og standa því veðurfréttir nokkuð vel að vígi (Gallup, 2020). Svipaða sögu er 

að segja af mars mánuði fyrir 20 árum, áður en öll internet bylgjan skall á heiminn en þá höfðu 

veðurfréttir um 23% áhorf (Morgunblaðið, 2000). 

Það vekur athygli að veðurfréttir í sjónvarpi eru með hærra áhorfshlutfall í dag en fyrir 20 

árum síðan. Þessar tölur segja okkur hinsvegar ekki hvernig áhorf var á sjónvarp fyrir 20 árum. 

Sú staðreynd að áhorf á veðurfréttir sé hlutfallslega meira í dag en fyrir 20 árum síðan gæti þýtt 

að árið 2000, þegar línuleg dagskrá var eini valkosturinn, horfðu fleiri ungir krakkar á sjónvarp 

og horfðu einfaldlega ekki á veðurfréttir. Í dag gætu færri ungir krakkar verið að horfa og því 

færri sem horfa á sjónvarp, en í senn eldra fólk sem fylgist meira með veðurfréttum í sjónvarpi.  
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Í kringum 2005 eru nýjungar í stafrænu sjónvarpi að eiga sér stað. Þessi nýja tækni gerir 

það að verkum að línuleg dagskrá verður ekki eina leiðin til þess að horfa á efni eða að fara út 

á myndbandsleigu. Stafræn leiga verður að veruleika þar sem fólk gat horft á efni í sínu 

sjónvarpi með afruglara (Gísli Þór Gíslason, 2017). Með allri þeirri afþreyingu sem er fyrir 

hendi í nútíma samfélagi þá er ekki annað hægt en að hugsa til þess að veðurfréttir í sjónvarpi 

taki einhverjum breytingum. Nú er hægt að skoða veðrið á hverri stundu í gegnum forrit í 

símanum, snjallúr sýna veðrið öllum stundum, næstu klukkutímana og dagana, og eru aðeins 

einum smelli frá þér. Breytingarnar hingað til í veðurfréttum í sjónvarpi hafa yfirleitt verið til 

hins betra en það er ekki hægt að fullyrða að svo verði áfram ef tekið er mið af öllum þeim 

tæknibreytingum sem hafa átt sér stað síðustu 15 árin. Það sem breytist þó ekki er að það verður 

alltaf þörf fyrir veðurfréttir. Mögulega eiga veðurfréttir eftir að hafa minni þýðingu í sjónvarpi 

vegna allra þeirra valmöguleika sem í boði eru fyrir utan sjónvarp. Veðurfréttir verða þó 

vonandi alltaf til staðar á skjám landsmanna (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 

2020). Ein af þeim jákvæðu breytingum sem gætu átt sér stað eru breytingar á framsetningu í 

veðurfréttum í sjónvarpi. Í Bergen í Noregi er hreyfimynda fyrirtækið Myrese staðsett, en þeir 

þjónusta nokkrar af stærstu veðurstöðum heims, þar á meðal The Weather Channel í 

Bandaríkjunum sem nær til 80 milljónir áhorfenda. Myrese tilkynnti fyrr á þessu ári að von væri 

á fyrstu sýndarveruleikastöð heims fyrir The Weather Channel en þar verður 

þrívíddarsýndarveruleika af veðrinu varpað á sjónvarpsskjá áhorfanda sem kallar fram töfrandi 

sjónræna framsetningu. Notast verður við sérstakt myndver og munu þau kort sem við þekkjum 

í dag verða skipt út fyrir þessari nýju tækni. Myrese mun notast við þrívíddar kúluskjá í miðju 

myndveri til þess að kalla þessar breytingar fram (The Weather Channel becomes the first 

Virtual revolutionary TV-channel, 2020).  

Þetta er einungis eitt dæmi um þær breytingar sem geta átt sér stað í sjónvarpi hér á landi 

og er aldrei að vita nema við fáum að sjá í framtíðinni. Eftir að hafa notað sama hugbúnað síðan 

1998, þá gæti þetta verið næsta stóra skref fyrir RÚV. 

4.1 Mikilvægi veðurfrétta fyrir íslenskt samfélag 

Íslenskt samfélag nýtur góðs af veðurspám og öllum þeim ótal verkefnum sem Veðurstofa 

Íslands stendur fyrir. Þegar Veðurstofan hóf að útvarpa veðurfréttir á Íslandi jók það verulega 

öryggi sjómanna á Íslandi og fór enginn út á sjó án þess að hlusta á spána (Hilmar Garðarsson, 

1999). Þetta er enn eitt dæmið sem við höfum um hve mikilvæg veðurspáin er fyrir umhverfið 

okkar. Samkvæmt lögum um veðurþjónustu nr. 142/2004 er kveðið á um hvað felst í almennum 
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veðurspám. Þar segir í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna að almennar veðurspár eru svæðis- eða 

staðbundnar spár um veður og veðurbreytingar á Íslandi og nærliggjandi hafsvæði sem unnar 

eru reglulega, daglega eða oftar, ná til nokkurra daga eða skemmri tíma og miðlað er til 

almennings. Veðurspár eru gífurlega mikilvægar fyrir íslenskt samfélag. Megindrættir verkefna 

Veðurstofu Íslands eru flug, land og sjór og þjónustar Veðurstofa Íslands þær gerðir allan 

sólahringinn. Veðurstofan er fjármögnuð af íslenska ríkinu en sá hluti sem annast veðurþjónustu 

innan íslenska flugstjórnunarsvæðisins er líka fjármagnað af alþjóðlegum flugmálastofnunum. 

Veðurspár í sjónvarpi tengjast því ekki beint en mikilvægi þeirra liggur á öðrum sviðum. 

Heyskaparveðurspár eru fyrirbæri sem var eflaust meira talað um hér árum áður þegar bændur 

voru meira áberandi í íslensku samfélagi en er þó enn við líði í dag (Hrafn Guðmundsson, 

munnleg heimild, 22. október 2020). Munurinn í dag er sá að bændur geta einnig nálgast veðrið 

á internetinu og þannig minnkar mikilvægi veðurfrétta í sjónvarpi. Á árum áður voru þó 

vissulega veðurfréttir einnig í útvarpi svo bændur gátu sjálfsagt hlustað á þær framyfir 

veðurfréttir í sjónvarpi (Páll Bergþórsson, munnleg heimild, 3. desember 2020). Bændur 

fylgjast þó enn með veðurfréttum í sjónvarpi til þess að vita hvenær verður þurrt til þess að 

reikna út hvenær sé best að slá gras og gæta öryggis búfénaðar. Veðurspár nýtast einnig vel 

þeim sem starfa við iðnað eins og byggingasmíði. En þeir iðnaðir þurfa að vita rigningu og 

vindaspár morgundagsins svo hægt sé að ráðast í viss verkefni sem þarfnast þurrviðris, logns 

og þess háttar. Til eru mörg dæmi um að veðurfréttamenn fái skammir daginn eftir ef spár ganga 

ekki eftir og þá sérstaklega frá þessum tveimur hópum. Annars eru veðurfréttamenn ekki að 

þjónusta einn atvinnuveg heldur landið í heild sinni, vara landsmenn við óveðri, hálku, snjóflóði 

og fleira og er það vonandi eitthvað sem kemur ekki til með að breytast (Hrafn Guðmundsson, 

munnleg heimild, 22. október 2020). 
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5 Lokaorð 
Ljóst er að gífurlega miklar tæknibreytingar hafa átt sér stað í gerð veðurfrétta í sjónvarpi 

hér á landi og hafa miklar framfarir átt sér stað síðan fyrsta veðurspáin var kynnt í sjónvarpi 

hérlendis. Áhugi á veðurfréttum hefur alltaf verið mikill, hvort sem það var 1930 þegar 

veðurfréttir byrjuðu í útvarpi og útvarpseigendum fór fjölgandi vegna veðurfrétta eða í dag 

þegar áhorf er enn þá mikið þrátt fyrir endalaust úrval í sjónvarpi og afþreyingu. Veðurstofa 

Íslands spilar ekki jafn stóran sess í gerð veðurfrétta í sjónvarpi í dag eins og hún gerði áður en 

á eftir sem áður stóran þátt í uppbyggingu veðurfrétta í sjónvarpi hér á landi ásamt Páli 

Bergþórssyni. Veðurstofan sinnir mörgum verkefnum og ætli framþróun hefði ekki verið 

hægari ef ekki hefði verið fyrir RÚV. Það má velta fyrir sér hvernig staðan væri á veðurfréttum 

í sjónvarpi í dag ef RÚV hefði ekki tekið þetta stóra skref árið 1998 að uppfæra veður 

framsetningu í sjónvarpi sem færði veðurfréttirnar í nútíma búning. Eflaust hefði skrefið verið 

tekið á einhverjum tímapunkti en það þurfti einhver að taka af skarið og má því þakka RÚV 

fyrir þessar miklu breytingar sem áttu sér stað í framsetningu veðurfrétta í sjónvarpi á Íslandi. 

Tölvuvæðingin hafði í för með sér miklar breytingar og auðveldaði starf veðurfréttamanna 

til muna. Þegar framtíð veðurfrétta í sjónvarpi er skoðuð er ljóst að tölvuvæðingin er ekki bara 

af hinu góða. Öll þessi tækni hefur gert það að verkum að mikilvægi veðurfrétta í sjónvarpi 

hefur farið dvínandi. Í dag hefur almenningur aðgang að veðurspám allan sólarhringinn í 

símanum, tölvunni eða snjallúrinu. Það má segja að um leið og tölvuvæðingin auðveldaði starf 

veðurfréttamanna til muna og gjörbreytti því hvernig veðurfréttum í sjónvarpi var komið á 

framfæri þá hafði tölvuvæðingin einnig þau áhrif að veðurfréttir í sjónvarpi eru ekki jafn 

mikilvægur liður í að flytja landsmönnum veðurspár og þær voru fyrir 20 árum síðan. Það sem 

kemur þó seint til með að breytast er hversu mikilvægt er að almenningur hafi aðgang að góðum 

veðurspám. Þó svo að mikilvægi veðurspáa í sjónvarpi hafi ef til vill dvínað í kjölfar 

tæknibreytinga að þá má líka leiða hugann að því að eftir því sem veðurfréttir verða 

aðgengilegri og auðveldari í uppsetningu þá verða þær einnig misgóðar eftir forritum og 

vefsíðum. Því hugsa ég að vinalegi veðurfræðingurinn í sjónvarpinu komi alltaf til með að 

standa vaktina og sjá til þess að fáum að sjá traustar veðurspár á skjánum.
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