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Útdráttur 

Álftanes er bæði láglent og opið fyrir ágangi sjávar. Af gömlum heimildum má sjá að 

mikið hefur brotnað af landinu í tímans rás og heilu bújarðirnar hafa horfið í sjóinn. Til að 

stemma stigu við þessari þróun hefur verið ráðist í að reisa sjóvarnargarða meðfram vestur- 

og norðurhluta Álftaness en suðurhluti Álftaness en þó alveg óvarinn. Til að sýna fram á 

hvernig flatarmál svæðisins hefur minnkað og strandlínan hefur breyst á síðustu áratugum 

var strandlína Álftaness kortlögð eftir sjö loftmyndum sem höfðu verið teknar á um 10 ára 

fresti frá árinu 1946 til ársins 2008. Niðurstöðurnar er þær að strandlína Álftaness hefur 

breyst, þó mismikið eftir svæðum. Flatarmál nessins hefur einnig breyst en ekki eins mikið 

og við mátti búast. Þó svo að mikið rof hafi átt sér stað, sérstaklega á Suðurnesinu, átti sér 

einnig stað þó nokkur upphleðsla efna, einkum við Skógtjörn.  

 

 

 

Abstract 

Álftanes, a peninsula in south-west Iceland, is both low-lying and open to sea erosion. 

According to old sources, much of the land has broken away over time and entire 

farmlands have disappeared into the sea. To counteract this development, seawalls have 

been built along the west and north coast of Álftanes but the southern part of the area is 

still quite exposed. To demonstrate how the area has reduced in size and how the coastal 

line has changed in recent decades, the Álftanes shoreline was mapped using seven aerial 

photographs taken with 10 years intervals since 1946 until 2008. The results showed that 

the Álftanes shoreline has changed in many areas. The area in m
2
 had also changed but not 

as much as was expected. Though much erosion has occurred, especially in the south of 

Álftanes, there was also an increase in area, especially in Skógtjörn. 
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1 Inngangur 

Landrof og eyðing vegna ágangs sjávar á láglendum svæðum er vandamál sem oft er erfitt 

að eiga við. Eyðileggingamáttur hafsins getur verið gríðarlegur og mikið landsvæði hefur 

horfið í sæ við stöðugt og langvarandi rof hafsins. Tilgangur þessarar ritgerðar er að athuga 

hvort breytingar hafa orðið á strandlínu og flatarmáli Álftaness með því að kortleggja 

strandlínuna eftir gömlum og nýjum loftmyndum sem teknar hafa verið með reglulegu 

millibili frá árinu 1946 til ársins 2008. Einnig snérist rannsóknin að einhverju leyti um 

áreiðanleika þess að kortleggja breytingar á strandlínu svæða eftir loftmyndum, það er að 

segja, ef breytingar koma fram, hversu nákvæmar eru þær niðurstöður. 

1.1 Rannsóknarsvæðið 

Mörg svæði á Íslandi verða fyrir breytingum og landrofi vegna ágangs sjávar. Ástæðan 

fyrir því að Álftanes varð fyrir valinu við gerð þessarar rannsóknar var sú að aðstæður á 

Álftanesi eru nokkuð sérstakar. Landsvæðið er mjög láglent en hæsti punktur á svæðinu er 

ekki nema í um 15 m hæð yfir sjávarmáli. Nesið skagar auk þess út í Faxaflóann og er 

mjög opið og algjörlega óvarið fyrir veðri og vindum sem valda oft miklu brimi. Merki um 

stöðugan ágang sjávar er því auðveldlega hægt að finna á svæðinu auk þess sem Álftanesið 

er hluti af höfuðborgarsvæðinu og því þótti líklegt að auðvelt væri að finna loftmyndir sem 

hefðu verið teknar með reglulegu millibili af svæðinu. Þessar ástæður urðu til þess að 

svæðið þótti ákjósanlegt til þessarar rannsóknar.  

Svæðið sem rannsakað var afmarkaðist af núverandi sveitarfélagsskiptingu án Hliðsness og 

skerja og eyja sem eru úti fyrir Álftanesi. 

Á Álftanesi hefur verið búið allt frá landnámstíð og í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalín kemur fram lýsing á því hvernig ágangur sjávar étur upp nytjaland: „Túnið brýtur 

og fordjarfar á tvo vegu sjáfar, vatns og sands ágangur.“ Þessi lýsing á við jörðina 

Báruhaugseyri en jörðin er nú horfin eftir stöðugan ágang sjávar. Önnur landsvæði sem 

hafa horfið eru til dæmis Melshöfði sem gekk út af Suðurnesinu, en þar var á tímabili 

verbúð (Anna Ó. Björnsson, 1996). Nú er Melshöfðinn einungis sýnilegur þegar sjór fjarar 

út. Margar lýsingar eru til af eyðileggingu bújarða vegna flóða í ofsasveðrum þar sem 

stöðugt brotnaði af túnum þar til lítið sem ekkert var eftir af ræktar- eða beitilandi. Á 

stöðum þar sem var að finna náttúrulega sjávarkamba úr möl og grjóti, olli mikið brim því 

að hreinsa varð tún reglulega eftir að sjór gékk þar yfir (Anna Ó. Björnsson, 1996).  

Básendaflóðið sem varð aðfaranótt 9. janúar árið 1799 er dæmi um flóð sem gætu valdið 

miklum skemmdum á Álftanesi. Flóðið varð þegar djúp og kröpp lægð gekk á land á 

suðvesturhorni landsins samfara stórstreymisflóði. Í heimildum um flóðið kemur fram að 

stórstraumsflóðið hafi verið 3 m hærra en við eðlilegar aðstæður og að Valhúsahæð á 

Seltjarnarnesi hafi verið umkringd sjó, líkt og um eyju væri að ræða (Lýður Björnsson, 

2006). Seltjarnarnesið er þó nokkuð hærra en Álftanesið og Valhúsahæð mælist hæst um 

30 m. Það mætti því leiða líkur að því að Básendaflóðið hafi valdið þó nokkrum 

skemmdum á Álftanesi þó svo að einungis komi fram í heimildum að bærinn Hlið hafi 

skemmst (Lýður Björnsson, 2006). Flóð, eins og varð árið 1799, eru ekki algeng við Ísland 



2 

en hættan af þeim er samt til staðar og því verður að gera ráð fyrir því að annað eins flóð 

geti átt sér stað í framtíðinni. 

Sökum þess hve lítið að flatarmáli Álftanesið er (þá er átt við það svæði sem er í 

sveitafélaginu), er byggingarland af skornum skammti. Stór hluti nessins er einnig á 

náttúruminjaskrá, er friðlýstur eða undir sérstakri hverfisvernd. Svæðið í kringum 

Kasthúsatjörn á norðurhluta nessins hefur verið friðlýst og einnig svæði á Suðurnesinu 

(Álftanes, á.á.). Það að byggingarland sé ekki mikið og hversu mikilvæg svæði á 

Álftanesinu eru fyrir verndun dýralífs, sýnir hversu mikilvægt það er að koma í veg fyrir 

frekara rof á landi. Einnig hafa margir íbúar á svæðinu reist íbúðarhús mjög nálægt 

strandlínunni og því augljóslega áriðandi að koma í veg fyrir að heimilum og öðrum 

byggingum stafi hætta af vaxandi landrofi. Á mynd 1 má sjá yfirlitskort af 

rannsóknarsvæðinu. 
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Mynd 1. Yfirlitskort af Álftanesi. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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2 Strandlínubreytingar 

Ástæður strandlínubreytinga í heiminum geta verið mismunandi. Sjávarborð getur hækkað 

eða lækkað af völdum landsigs eða landriss eða vegna þess að magn vatns í sjónum 

breytist. Á nútíma (Holocen) hafa breytingar á sjávarstöðu við Ísland aðallega verið af 

völdum eustatic breytinga, það er að segja að magn vatns í sjónum hafi breyst og þar með 

hækkar eða lækkar yfirborð sjávar. Áður en nútími hófst, á síðasta jökulskeiði, hafði 

jökulbreiðan sem lá yfir landinu mikil áhrif á sjávarmál við landið. Gífurlegur massi 

jökulsins ýtti landinu niður en þegar jökulbreiðan hörfaði reis landið fljótt og náði 

jafnvægi. Skorpan undir Íslandi er minna seig en skorpa almennt í heiminum og því gætir 

flotjafnvægishreyfinga, sem verða í kjölfar stækkandi eða minnkandi jökulbreiðu, ekki 

lengi hér á landi. Í Skandinavíu og á Skotlandi er skorpan enn að jafna sig eftir síðasta 

jökulskeið og það hefur áhrif á breytingar á sjávarborði þar (Hreggviður Norðdahl, 

munnleg heimild, 17. nóvember 2010).  

Á suðvesturhorni landsins náði hæsta sjávarmál við lok síðasta jökulskeiðs allt að 60 m yfir 

núverandi sjávarborð og við Hafnarfjörð náði sjávarmál í 32 m hæð (Ingólfsson, Norðdahl 

og Schomacker, 2010). Það landsvæði sem nú er Álftanes hefur þá verið þó nokkuð marga 

metra undir yfirborði sjávar. Eftir að kom fram á nútíma og jökullinn sem lá yfir landinu 

var að mestu horfinn, náði sjávarmál lægstu stöðu sem það hefur verið í á nútíma. 

Rannsóknir sem hafa verið unnar í tengslum við jarðskjálfta í Faxaflóa, hafa leitt í ljós 

strandlínumyndanir sem eru 25-30 metra fyrir neðan núverandi sjávarmál. Þessar myndanir 

eru taldar hafa myndast fyrir um 8500 
14

C árum síðan (Símonarson og Leifsdóttir, 2002). 

Eftir að þessu lægsta sjávarmáli var náð, fóru það að hækka hægt aftur. Sjávarmál mun 

hafa hækkað eitthvað upp fyrir núverandi sjávarmál fyrir um 3000 árum fyrir nútíma, 

líklegast var hækkunin þó ekki nema um 1-2 m (Lloyd o.fl., 2009). Þá varð aftur lækkun á 

sjávarmáli niður á það sem þekkist nú til dags.  

Öll hækkun á sjávarmáli við Ísland í dag er vegna eustatic breytinga í sjónum (Hreggviður 

Norðdahl, munnleg heimild, 17. nóvember 2010). Þessar breytingar eru annað hvort af 

völdum bráðnandi jökla í heiminum eða vegna þess að hækkandi hitastig sjávar veldur því 

að hann þenst út og sjávarmál hækkar. Bráðnun jökla í heiminum er þekkt vandamál og oft 

brotna stórir hlutar af jöklum og ísbreiðum landa við norðurheimskautið eins og til dæmis 

Grænlands og við Suðurskautslandið. Samkvæmt útreikningum sem hafa verið gerðir á 

vegum Loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna (IPCC), er það þó bráðnun íss í Alaska sem 

hefur mest valdið hækkandi sjávarmáli í heiminum, eða 0.24 mm á ári á tímabilinu 

1990/1991 til 2002/2003 (IPCC, 2007). Einnig hefur bráðnun jökla annars staðar við 

norðurheimskautið ásamt bráðnun jökla í háum fjöllum í Asíu valdið hækkandi yfirborð 

sjávar en ekki í sama mæli og bráðnunin í Alaska (IPCC, 2007). Ef allur ísinn sem er í 

ísbreiðunni á suðurheimskautinu og í jöklum í löndum umhverfis norðurheimskautið 
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myndi bráðna yrði hækkunin á vatnsyfirborði í heiminum um 64 m. Afar ólíklegt verður þó 

að telja að það gerist, að minnsta kosti yrði þetta mjög langt ferli. 

Hækkanir á hitastigi í höfum heimsins hafa einnig verið mældar og útreikningar IPCC sýna 

að hitastigið er stöðugt á leiðinni upp. Samkvæmt línulegum breytingum sem hafa orðið á 

hitastigi sjávar niður á 3000 m, hækkaði hitastigið um 0,037 °C frá árinu 1961 til ársins 

2003 (IPCC, 2007). 

Samkvæmt skýrslu Loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna, mun sjávarborð á jörðinni 

hækka um allt að 0,44 m á sumum stöðum á jörðinni til ársins 2090 eða um 4 mm á ári 

vegna aukins vatnsmagns í sjónum. Þessi hækkun mun einungis verða af völdum 

loftslagsbreytinga og áhrifum þeirra á bráðnun jökla og þenslu sjávar (IPCC, 2007).  

Ekki eru þó allir sammála um að þessar breytingar verði jafn miklar og IPCC spáir fyrir 

um. Önnur nefnd, INQUA nefndin um sjávarmáls- og strandlínubreytingar, spáir því að 

sjávarmálshækkanir í heiminum verði í kringum +10 ± 10 cm á öld, hugsanlega +5 ± 15 

cm á öld. Ef það reynist rétt verða sjávarmálsbreytingar í mesta lagi 20 cm á öld en það 

gætur einnig þýtt að sjávarmál lækkar á einhverjum stöðum á jörðinni (Morner, 2004).  

Hækkun yfirborðs sjávar um 20 cm á öld virðist ekki ýkja mikil breyting en á láglendum 

svæðum, eins og á Álftanesi, getur þetta haft miklar afleiðingar. Hærri sjávarstaða þýðir að 

meiri líkur eru á flóði og þar sem íbúðarhús eru nálægt ströndinni getur þetta þýtt mikið 

tjón. 

Eins og sést hér fyrir ofan eru mismunandi spár og túlkanir um það hvernig breytingar á 

sjávarmáli muni þróast í framtíðinni enda er ákaflega erfitt að gera nákvæmar spár sem 

taka tillit til allra þeirra þátta sem hafa áhrif á loftslag jarðar. 
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3 Sjóvarnargarðar 

Sjóvarnargarðar eru mikilvæg vörn gegn því að sjór gangi yfir og eyðileggi land á 

láglendum svæðum þar sem brim getur orðið mikið. Uppbygging sjóvarnargarða getur 

skipt sköpum við varðveislu lands sem annars myndi eyðast í burtu. Sjóvarnargarðar eru 

ekki ætlaðir til að vernda fjörur sem oft eru fyrir framan þá, heldur er tilgangur þeirra að 

vernda landið fyrir aftan þá gegn miklu brimi og flóðum. Þar sem uppbygging 

sjóvarnargarða er dýr í framkvæmd þarf að meta það sérstaklega hvar þeirra er þörf og 

hvernig þeir skulu vera uppreistir.       

3.1 Sjóvarnir á Álftanesi 

Á Álftanesi eru til skráðar heimildir um reista varnargarða allt frá árinu 1920 og vitað er að 

gamlir túngarðar og grjót úr túnum var nýtt til að verja land, þá aðallega tún sem bændur 

nýttu, gegn brimi. Þessir fyrstu garðar voru þó ekki mjög góð vörn enda frekar litlir og 

lágir og voru einungis á fáum stöðum á nesinu (Anna Ó. Björnsson,1996). Að setja upp 

sjóvarnargarða og halda þeim við gat orðið mjög kostnaðarsamt og deilt var um hver ætti 

að sjá um að reisa þá, hreppurinn eða ríkið.  

Árið 1953 var lokað fyrir ósa Bessastaðatjarnar og hún stífluð með því að reisa þar 

grjótgarð (Anna Ó. Björnsson, 1996). Áður en tjörnin var stífluð var hún í raun lón þar sem 

sjór gat gengið óhindrað inn. Á svipuðum tíma hófst embætti Vegamálastjóra handa við að 

reisa varnargarða á vestanverðu nesinu frá bænum Gesthúsum að Báruhaugseyrargranda 

(einnig kallað Bárekseyri, sjá kort 1) til að stemma stigu við landrofi. Þó að 

sjóvarnargarðarnir sem þá hafi verið reistir hafi verið vel hannaðir og byggðir, var eitt og 

annað sem betur hefði mátt fara við þessa framkvæmd. Stórar klappir voru til dæmis teknar 

úr fjörunni við Akrakot á Norðurnesinu til að nota í varnargarðana, og minnkaði þar með 

sú náttúrulega vörn sem klappirnar höfðu verið gegn ágangi sjávar á því svæði. 

Eftir það tók Vita- og hafnarmálastjórn við framkvæmdum og mati á sjóvarnargörðum á 

Álftanesi og einhverjar framkvæmdir urðu á síðustu árum sjötta áratugarins (Anna Ó. 

Björnsson,1996). Ekkert meira gert í sambandi við sjóvarnir á Álftanesi allt til ársins 1983 

en þá var gerð stór og ítarleg úttekt á sjóvarnarmálum á svæðinu, sem stuðlaði að auknu 

fjármagni til framkvæmda. 

3.1.1 Úttekt Siglingamálastofnunar árið 1983 

Í úttektinni sem gerð var árið 1983 er Álftanesi skipt í fjögur svæði og flóðahætta metin 

sérstaklega á hverju svæði fyrir sig til að ákveða hvaða framkvæmdir skuli ráðast í. Fyrsta 

svæðið er nyrst á nesinu, frá Seylunni að Stóragrjóti, annað svæðið frá Stóragrjóti að 

Álftanesvegi vestan Kasthúsatjarnar við Bárekseyri, þriðja svæðið frá Álftanesvegi um 
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Deild að Gesthúsum og fjórða svæðið frá Gesthúsum að Hliðsnesi. Sérstaklega er tekið 

fram í úttektinni að á Bessastaðanesi sé engin flóðahætta þar sem nesið sé í vari fyrir 

úthafsöldu og landhæð sé þar nógu mikil til að þar flæði ekki yfir. Greint er frá því að 

heimamenn verði ekki varir við landbrot og því er engin ástæða til þess að gera á 

Bessastaðanesinu neinar frekari ráðstafanir til að varna ágangi sjávar. 

Fyrsta svæði 

Í úttektinni segir að Breiðabólstaðaeyrin (Eyri) sé óvarin fyrir vestan- og 

norðvestanúthafsöldu sem gengur meðfram ströndinni og veldur landbroti á eyrinni sjálfri. 

Þar sem eyrin er lág og fjaran aflíðandi, er eyrin mjög viðkvæm fyrir brimi sem gengur yfir 

hana og ber með sér sand og þara. Siglingamerki sem er staðsett á austurhluta eyrinnar er í 

hættu, þar sem sjór hefur grafið undan því. Flóðahætta er mikil á svæðinu og geta flóð 

gengið inn í Bessastaðatjörn og þar með skaðað varnargarða við Seyluna og valdið tjóni á 

ströndinni. Varnargarðinn, sem staðsettur er í fjörunni fyrir ofan Jörfa, þurfti nauðsynlega 

að framlengja til austurs þannig að hann næði austur fyrir siglingamerkið, sem þar með 

yrði ekki lengur í hættu. 

Varnargarð, sem liggur meðfram veginum vestur fyrir Akrakot, þurfti að styrkja all 

verulega þó svo að hann hafi verið ágætis vörn gegn ágangi sjávar, því að fyrir innan hann 

stendur land mjög lágt. Auk þess voru þar á þeim tíma nokkur íbúðarhús og núna er þar 

íbúðahverfi með allmörgum íbúðarhúsum. Flóð á þessu svæði gætu því valdið miklu tjóni 

þar sem plötuhæð húsanna (að minnsta kosti þeirra sem byggð voru þegar úttektin var 

gerð) var ekki í nema 3,4 til 3,9 m yfir meðalsjávarhæð. Lagt var til að varnargarðurinn 

yrði hækkaður um 1 m og stórgrýti hlaðið í garðinn til að gera hann sem sterkastan. 

Annað svæði 

Á þessu svæði var töluvert landbrot og mikið mæðir á varnargarðinum sem hafði verið 

reistur þar, sérstaklega í miklu brimi þegar vestanátt er ríkjandi. Garðurinn var að mestu 

ónýtur á stórum kafla við Kasthúsatjörn. Land fyrir innan garðinn er lágt og við tjörnina 

móar sem eru viðkvæmir fyrir ágangi sjávar. Afar áríðandi þótti að gera við garðinn á 

þessu svæði og draga þar með úr flóðahættu með því að hækka hann, sérstaklega við 

tjörnina þar sem er að finna mikið fuglalíf og einnig er merkilegt dýralíf í tjörninni sjálfri 

sem þyrfti að vernda. 

Þriðja svæði 

Eins og á hinum svæðunum er vegurinn, sem liggur meðfram ströndinni, rétt fyrir innan 

varnargarðinn. Svo mikið mæðir á garðinum á þessu svæði að vegurinn varð stundum ófær 

vegna þara sem hlóðst þar upp eftir mikið brim. Á kafla var garðurinn farinn í sundur þar 

sem hann var lægstur. Þrátt fyrir að á þessu svæði væri búið að skipuleggja stórt 

íbúðarhúsasvæði, þótti ekki ástæða til annarra framkvæmda en að laga skarðið í 

varnargarðinum og jafna hæðina á honum ásamt því að laga fláa þar sem vantaði grjót. 

Ástæðan fyrir því að ekki þurfti meira til var sú, að öll húsin áttu að vera með plötuhæð 
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sem var hærri en 4,0 m yfir meðalsjávarhæð auk þess sem landið hækkar upp frá ströndinni 

og flóðahætta því talin lítil. 

Vestan við fyrirhuguð íbúðahverfi er breið fjara og fyrir ofan hana var garður sem gerður 

var úr veðruðu og ávölu holtagrjóti sem er óhentugt í varnargarða. Garðurinn var einnig 

veikbyggður, lágur og skörðóttur. Landbrot var mikið á þessum kafla og endurbyggja 

þurfti varnargarðinn tvisvar eftir flóð frá því að hann var fyrst byggður í kringum 1950. 

Fram kemur í úttektinni að talið sé að tún hafi náð 30-40 m út fyrir þáverandi strandlínu 

fyrir 70 árum (40 árum áður en úttektin var gerð). Flóðahætta var mikil fyrir innan garðinn 

þar sem var að finna tún. Nauðsynlegt þótti því að hækka bæði veginn sem lá við garðinn 

sem og garðinn sjálfan og bæta hann með því að koma fyrir sprengdu grjóti sem myndi 

draga úr flóðahættu. 

Fjórða svæði 

Nyrsti hluti fjórða svæðis er talinn standa það hátt að ekki er talin hætta á flóðum auk þess 

sem klappir, sem eru úti fyrir ströndinni, brjóta hafölduna og minnka þannig brim á 

svæðinu. Samt verður þar vart við landrof og er mælt með því að aka grjóti í fjörubakkann. 

Fyrir sunnan þetta svæðið er gert ráð fyrir íbúðabyggð og samkvæmt úttektinni þyrfti að 

styrkja svæðið sérstaklega áður en hús yrðu reist á svæðinu. Í Helguvík var varnargarður 

sem búið var að bæta með því að aka í hann grjóti til að verja tún sem standa mjög lágt við 

víkina. Við Búðaflöt stendur land mjög lágt og þar hafði sjór flætt yfir og út í Skógtjörn. 

Lagt var til að framlengja garðinn, sem þar er, í báðar áttir til að koma í veg fyrir flóð. 

Hækka þurfti lóðir við Lambhaga í 4 m hæð yfir meðalsjávarhæð til að koma í veg fyrir 

skemmdir af völdum flóða. Frá Búðaflöt að Hliði stendur land það hátt að ekki er gert ráð 

fyrir að flætt geti þar yfir en landbrot er samt nokkuð og mælt er með að aka grjóti í 

rofabörðin til að koma í veg fyrir frekara landbrot á því svæði. Þar má sjá leifar af gömlum 

varnarvegg eða hleðslu sem er nú að mestu horfin. 

Á uppdrætti af Bessastaðahreppi sem settur var fram um 10 árum eftir að úttektin var gerð, 

kemur fram að íbúðabyggðir sem annars vegar eru norðan við Helguvík og hins vegar 

vestan við Kasthúsatjörn, hefðu þurft að vera staðsettar mun innar en þær eru í raun. Hús á 

þessum svæðum eiga það á hættu að skemmast ef flæddi yfir varnargarða eða ef landrof 

yrði mikið á svæðinu. 

3.1.2 Sjóvarnargarðar í dag 

Núna eru sjóvarnargarðar meðfram nær öllum norður- og vesturhluta Álftaness en 

varnargarðarnir eru ekki samfelldir og oft eru stór bil á milli þeirra. Á suður og austur hluta 

Álftaness er ekki að finna neina sjóvarnargarða þar sem ekki hefur verið talin þörf á að 

reisa þá þar. Á mynd 2 sést hvar þessir sjóvarnargarðar liggja árið 2008. 
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Mynd 2. Staðsetning sjóvarnargarða á Álftanesi. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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4 Kortlagning eftir loftmyndum 

Til að fylgjast með breytingum á strandlínum og hversu mikið landrof á sér stað á 

ákveðnum tíma eru loftmyndir ákaflega góðar heimildir til að meta og kortleggja eftir. Þær 

sýna stöðuna eins og hún er á öllu svæðinu á sama tíma og með því að taka loftmyndir með 

reglulegu milli bili við svipaðar aðstæður er hægt að sýna fram á breytingar, jafnvel frekar 

litlar, með tiltölulega góðri nákvæmni. Í Bandaríkjunum er til dæmis til stórt safn af 

loftmyndum af strandlínum alveg frá árinu 1920. Nákvæmni í kortlagninu loftmynda er þó 

mismikil og ýmislegt hefur áhrif á þá nákvæmni. Kortlagning og niðurstöður þeirra á 

landrofi fara til dæmis alveg eftir því hversu nákvæm loftmyndin er sem kortlagt er eftir. Í 

grein sem kom út árið 2000, Shoreline Mapping Techniques eftir Laura J. Moore, er farið 

yfir hvað það er sem getur haft áhrif á nákvæmni í kortlagningu eftir loftmyndum til að 

meta meðal annars landrof við strandlínu. 

4.1 Skekkjur í myndvinnslu 

Þegar loftmynd er tekin og þegar hún er rétt upp til notkunar, geta komið fram ýmsar 

bjaganir og skekkjur. Þessar skekkjur geta verið annað hvort í þeim búnaði sem notaður er 

til að taka myndina eða framkalla hana eða í þeim gögnum sem notuð eru til að rétta 

myndina upp. Örlítil skekkja í vinnslunni getur þýtt að lokaútkoma myndarinnar er langt 

frá því að vera rétt og þar af leiðandi ekki nógu nákvæm þegar kortleggja á eftir henni. 

Samband milli myndrýmis (e. image space) og hlutrýmis (e. object space) gerir það að 

verkum að þegar loftmynd er tekin myndast alltaf ákveðin bjögun. Hin fullkomna loftmynd 

sem er algjörlega án bjögunar og þarf ekki að rétta við er því miður ekki til. Ýmsar aðferðir 

er þó hægt að nota til að minnka bjögunina verulega. Loftmyndir sem teknar eru í stórum 

mælikvarða eru minna bjagaðar heldur en þær myndir sem teknar eru í minni mælikvarða 

og loftmyndir sem nota á til að kortleggja strandlínu ættu helst ekki að vera í minni 

mælikvarða en 1:20.000 (Moore, 2000).  

Ljósmyndun loftmyndarinnar getur einnig haft áhrif á nákvæmni hennar og þar með á 

niðurstöður kortlagningar. Bjögun í linsunni sjálfri sem notuð er til að taka myndina, getur 

orðið til þess að bjögun í mynd sem er í mælikvarðanum 1:20.000 verður allt að 2 m. 

Filman sem er notuð til að taka myndir (myndir teknar nú til dags eru yfirleitt teknar með 

stafrænni tækni) getur líka valdið bjögun loftmynda. Filman getur svignað í myndavélinni, 

til dæmis af völdum raka eða hitastigsbreytinga, eða þegar verið er að vinna með 

negatívuna. Loftmyndin gæti líka orðið fyrir bjögun eða aflögun þegar er verið að prenta 

hana út. Bjögun upp á allt að 1-2 mm á prentaðri loftmynd þýðir aflögun upp á 20 – 40 m í 

mælikvarðanum 1:20.000 (Moore, 2000). Þessi skekkja er vel marktæk og hefur 

augljóslega mikil áhrif á niðurstöður ef kortlagt er eftir mynd þar sem bjögun er svo mikil. 
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Til að koma í veg fyrir að niðurstöður úr kortlagninum eftir loftmyndum verði rangar 

vegna skekkju í myndunum, er hægt að kortleggja einungis miðju myndanna sem gæti þýtt 

margar loftmyndir ef á að kortleggja stórt svæði. Loftmyndir teknar með nýlegum 

myndavélum er hægt að kanna til að sjá hvernig myndavélin er kvörðuð og nýjustu 

myndavélarnar eru búnar þeirri tækni að geta leiðrétt myndirnar sjálfar. 

Hlutir á yfirborði jarðar geta einnig valdið skekkju eða komið skakkt út á loftmyndum. 

Hlutir sem eru mjög hátt fyrir ofan yfirborð jarðar halla út frá miðju myndarinnar á meðan 

hlutir sem eru fyrir neðan yfirborðið halla inn að miðju. Þetta á að sjálfsögðu ekki við á 

Álftanesinu þar sem hæsti punktur yfir sjávarmáli er í um 15 m hæð. Ekki er því búist við 

að skekkja af þessu tagi komi fram í þessu verkefni. Hæðamismunur í landslagi og skuggar 

sem myndast af því ásamt ljósbroti í andrúmsloftinu geta líka myndað truflanir og bjaganir. 

Áhrif ljósbrots eru tengd flughæð, brennivídd linsu og færslu sjón-ássins miðað við 

jörðina. Þegar strandlína er kortlögð eftir loftmyndum eru áhrif ljósbrots samt það lítil að 

ekki þarf að gera sérstaklega ráð fyrir þeim.  Halli myndavélarinnar, þegar myndin er tekin, 

skiptir líka máli því ef halli er á vélinni myndast færsla þar sem mælikvarði myndar 

stækkar á upphlið halla ássins en minnkar á niðurhlið hans, jafnvel þó svo að hallinn sé 

ekki nema 1°. Þessi skekkja getur orðið mjög mikil en hefur oft farið fram hjá þeim sem 

stunda rannsóknir á strandlínubreytingum (Moore, 2000).  

Eitt af því sem hægt er að nota með góðum árangri til að rétta loftmyndir eru sérstakir 

punktar á yfirborði jarðar sem hafa þekkta staðsetningu (e. ground control points). Að 

minnsta kosti 4 punkta þarf til að rétta myndina upp með nákvæmni og helst þyrfti að nota 

6 – 9 punkta (Moore, 2000). Sú aðferð sem hefur gefið bestu nákvæmnina með sérstökum 

yfirborðs-punktum er að nota GPS tæknina. Séu þekktir GPS punktar hins vegar ekki til, 

getur verið erfitt og kostnaðarsamt að búa þá til.  

Ein tegund yfirborðspunkta sem gott er að nota til að fá góða nákvæmni eru gatnamót eða 

horn á byggingum þar sem ekki er skuggi. Punktar sem gefa ekki eins góða nákvæmni 

vegna þess að þeir gætu hafa færst úr stað, eru til dæmis bugður í ám. Einnig þarf að passa 

þegar punkar eru valdir að hafa þá ekki of nálægt hver öðrum því þá vega þeir á móti hvort 

öðrum (Moore, 2000). Ókosturinn við þessa yfirborðspunkta er sá að erfitt getur verið að 

staðsetja þá á loftmynd með nægjanlegri nákvæmni auk þess sem vegastæðum og húsum 

getur verið breytt. Það þarf því að ganga úr skugga um að punktur, sem á að nota til að 

rétta upp röð mynda sé eins og til staðar á öllum myndunum. 

Hér á Íslandi er IS_50V gagnagrunnurinn yfirleitt notuð til að rétta af loftmyndir. Þessi 

gögn eru mjög nákvæm og henta því vel til að rétta upp loftmyndir, þá sérstaklega 

samgöngulínurnar. Gagnagrunnurinn er unninn af Landmælingum Íslands og við vinnsluna 

er stuðst við gögn eins og GPS mælingar, gervitunglamyndir (SPOT) og gögn frá 

stofnunum og sveitarfélögum. Grunnurinn er í stöðugri þróun og breytingar á t.d. 

vegastæðum koma þar fljótt fram. 
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4.2 Mælingaskekkjur 

Skekkjur sem verða í mælingum á loftmyndinni sjálfri hafa líka áhrif á niðurstöður. 

Skekkjur á þessu sviði eru oftast í sambandi við túlkun á myndinni. Engin ein ákveðin leið 

er til dæmis notuð til að meta hvar strandlína liggur nákvæmlega. Fyrst þarf því að ákveða 

hvaða mörk skuli nota sem strandlínu. 

Línan á milli þurrs og blauts sands, flóðmark, hefur til dæmis oftast verið notuð til að sýna 

fram á mörk sjávar og lands. Línan gefur til kynna hversu hátt sjórinn hefur farið upp í 

fjöruna en þar sem þessi lína getur færst úr stað á frekar skömmum tíma getur verið betra 

að nota mörk sjávarbakka eða mörk þar sem gróður hættir. Rannsóknir sem sérstaklega 

hafa verið gerðar á því hvernig mörkin á milli blauts og þurrs sands þróast gefa til kynna 

að færsla markanna getur verið allt að tugi metra á milli árstíða og jafnvel meira ef stormar 

hafa gengið yfir svæðið. Aðrir þættir eins og halli fjörunnar, kornastærð, vindstyrkur og 

ölduhæð hafa líka áhrif á það hvar flóðmörkin liggja (Moore, 2000). Allt þetta gerir notkun 

á flóðmörkum frekar erfiða því það þarf að taka tillit til svo margra þátta. Ef mörkin þar 

sem gróður hættir eru notuð er ekki hætt við eins miklum sveiflum og aukning á rofi verður 

mjög sýnileg en á móti er ekki hægt að sýna fram á breytingar sem verða á mjög 

skömmum tíma. Að auki eru þessi mörk augljóslega bundin við svæði þar sem er að finna 

gróður af einhverju tagi.  

Ef fylgjast á vel með strandlínubreytingum á ákveðnum stað er hægt að nota sérstök forrit 

(Automated Shoreline Analysis Program (ASAP)) til að sýna fram á breytingar sem verða 

á röð loftmynda. Eftir að strandlínan hefur verið teiknuð inn ákvarðar forritið breytinguna 

frá fyrri strandlínum með því að reikna staðalfrávik punkta með 50 m millibili (Moore, 

2000). Þannig forrit og gögn sem því fylgja þarf að sjálfsögðu að setja sérstaklega upp fyrir 

hvert svæði sem á að rannsaka og getur verið tímafrekt að byggja þannig forritun upp. 

Nýleg aðferð til að sýna fram á breytingar á strandlínum er að mæla svæðin sem á að 

fylgjast með, sérstaklega með GPS tæki. Tækið er þá sett á ökutæki sem getur keyrt 

meðfram ströndinni eftir þeim mörkum sem ákveðin eru sem strandlína. Þessi aðferð er í 

raun frekar ódýr og einföld í framkvæmd en skilar mjög nákvæmum mælingum þar sem 

skekkjurnar liggja aðallega í sjónrænu mati ökumannsins á fyrirframgefnum mörkum 

frekar en í GPS gögnunum sjálfum. Þessi aðferð gæti nýst á mörgum stöðum en ekki er 

allstaðar hægt að aka með GPS tæki meðfram ströndum. Þar sem eru til dæmis háir hamrar 

eða grófir hnullungar þarf að gera ráð fyrir öðrum aðferðum (Boak og Turner, 2005). 

Eftir því sem tækninni fleygir fram, því nákvæmari verður kortlagning eftir loftmyndum, 

ekki bara við kortlagningu á strandlínubreytingum heldur almennt. Notkun GIS forrita eins 

og ArcGis, ásamt betri búnaði og meiri reynslu við myndatöku og myndvinnslu getur 

minnkað skekkjur í kortavinnslu umtalsvert. Þrátt fyrir það þarf alltaf að gera ráð fyrir því 

að einhverjar skekkjur muni koma fram á kortlagningu eftir loftmyndum. 
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5 Kortagerð 

Þar sem þetta lokaverkefni átti að mestu að snúast um kortlagningu eftir loftmyndum til að 

sjá hvort hægt væri að sýna fram á verulegar breytingar á bæði lengd strandlengju sem og á 

flatarmáli svæðisins sem var kortlagt, fór mestur tíminn sem lagður var í verkefnið í það. 

Fyrst þurfti að ákveða hvaða tímabil ætti að vinna með, það er að segja, með hversu löngu 

millibili ættu loftmyndirnar að hafa verið teknar. Ég ákvað í samráði við leiðbeinanda að 

kortleggja eftir loftmyndum sem væru teknar á um 10 ára millibili yfir 60 ára tímabil. Á 

þeim tíma, 10 árum, ætti að hafa orðið breyting af einhverju tagi á rannsóknarsvæðinu sem 

myndi koma fram við kortlagninu eftir loftmyndunum. Nýjasta loftmyndin yrði sú nýjasta 

sem búið væri að taka og hægt væri að fá aðgang að.  

Því næst var haft samband við Landmælingar Íslands til að athuga hvaða myndir væru í 

boði. LMÍ buðu mér að koma og velja mér sjálf þær loftmyndir sem ég hafði áhuga á að 

vinna með og fékk ég hjá þeim loftmyndir frá árinu 1970 og 1990. Áður hafði ég fengið 

hjá LMÍ loftmyndir frá árunum 1946, 1960, 1979 og 2000 í tengslum við svipað verkefni. 

Nýjasta loftmyndin var tekin af Samsýn ehf. árið 2008 (hluti af henni er reyndar frá árinu 

2006) og var fengin úr loftmyndagrunni sem nemendur við Háskóla Íslands hafa aðgang að 

við kortavinnslu. Eftir að hafa nálgast allar loftmyndirnar hófst kortavinnslan sjálf en í þá 

vinnslu var forritið ArcGis notað. Allar loftmyndirnar þurfti að rétta upp áður en hægt var 

að vinna með þær og kortleggja eftir þeim. Myndirnar frá árunum 2000 og 2008 voru réttar 

upp með því að nota samgöngufitjur úr IS_50V_2.2 gagnagrunninum frá Landmælingum 

Íslands, sem nemendur HÍ hafa aðgang að. Hinar loftmyndirnar fimm voru síðan réttar upp 

með því að styðjast við myndina frá árinu 2000 auk þess sem samgöngufitjurnar voru 

hafðar til viðmiðunar. 

 

5.1 Strandlína Álftaness 

Til að geta metið breytingar á lengd strandlínunnar og breytingar á flatarmáli þurfti að 

byrja á því að „teikna“ strandlínu inn á allar loftmyndirnar sjö. Myndin frá 1979 náði ekki 

yfir allt Álftanesið og er því ekki með í rannsókn á heildarflatarmálsbreytingum á svæðinu 

en var notuð þegar flatarmálsbreytingar á Suðurnesi voru rannsakaðar (sjá kafla 6.2). Til að 

teikna línu eftir strandlínunni í ArcGis var notast við editor og ný fitja búin til fyrir hverja 

loftmynd sem teiknað var eftir. Þegar búið var að teikna eftir allri strandlínunni á hverri 

loftmynd var búinn til fláki úr línunni til að fá fram heildarflatarmál svæðisins fyrir hverja 

mynd sem kortlögð var.  

Misjafnlega erfitt var að teikna eftir strandlínu á hverri mynd því gæðin á myndunum og 

skýrleiki þeirra var mismikill. Erfiðast var að teikna eftir elstu myndinni frá árinu 1946 en 
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eftir því sem myndirnar urðu nýrri urðu þær þar með skýrari og því auðveldara að greina 

strandlínuna. Myndirnar frá 1979 og 2008 voru báðar litmyndir en hinar myndirnar fimm 

voru allar svarthvítar. Mun auðveldara var að vinna með litmyndirnar heldur en svarthvítu 

myndirnar þar sem litamunurinn á milli svartrar eða dökkrar fjörunnar og gróinna svæða 

var oft mjög lítill á svarthvítu loftmyndunum. Hér á eftir fara nánari greiningar á vinnslu 

við hverja mynd. 

5.1.1 Loftmynd frá árinu 1946 

Elsta loftmyndin sem unnið var með við þetta verkefni var frá árinu 1946. Myndin var 

tekin þann 30. ágúst 1946 úr 7010 m hæð yfir sjávarmáli. Mælikvarði myndarinnar er 

1:45.000 sem er þó nokkuð minna en mælt er með til að greina breytingu á strandlínu (sjá 

kafla 4.1). Myndin var rétt upp með því að miða við gömul hús sem eru á svæðinu, eins og 

húsin á Bessastöðum og á gömlum býlum eins Landakoti og Bjarnastöðum. Myndin er, 

eins og áður segir, svarthvít og afar óskýr. Svo óskýr er myndin reyndar að sumstaðar var 

ekki hægt að greina nákvæmlega hvar fjörumörkin var að finna og því þurfti að áætla hvar 

strandlínan ætti að liggja. Smáatriði sjást alls ekki á myndinni og ekki var hægt að skoða 

myndina í hærri upplausn er 1:3000. Engu að síður er hægt að sjá breytingar á landi 

Álftaness með því einu að skoða loftmyndina vel (sjá mynd 3), sérstaklega á Suðurnesinu 

við Þvottatjörn. 

 

 

Mynd 3. Loftmynd frá árinu 1946. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 1946. 

     

 

Mynd 4. Loftmynd frá árinu 1960. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 1960. 

5.1.2 Loftmynd frá árinu 1960 

Loftmyndin frá 1960 var tekin þann 13. ágúst 1960 úr 3800 m hæð yfir sjávarmáli og er í 

mælikvarðanum 1:33.000, sem er, eins og á loftmyndinni frá 1946, minni mælikvarði en 

mælt er með að nota við að skoða breytingu á strandlínu. Myndin var samt unnin í 

mælikvarðanum 1:3000. Loftmyndin er svarthvít. Líkt og myndin frá 1946 var þessi 

loftmynd rétt upp með því að nota gömul býli á svæðinu þar sem núverandi byggð eða 

samgöngur voru ekki komnar á þessum tíma. Loftmyndin er þó nokkuð skýrari en myndin 

frá árinu 1946 sem getur bæði skýrst af stærri mælikvarða (myndin er tekin úr minni 
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lofthæð) og einnig er hugsanlegt að betri tækjabúnaður hafi verið notaður við 

myndatökuna. Upprétting myndarinnar gekk þó ekki sem skyldi en alltaf kom fram einhver 

bjögun þegar „georeferencing“ punktarnir voru staðsettir, jafnvel þó svo að þeim væri 

dreift jafnt yfir loftmyndina.  

5.1.3 Loftmynd frá árinu 1970 

Einhverra hluta vegna var erfitt að rétta loftmyndina frá árinu 1970 upp þannig að hún væri 

sem réttust. Það gerði það að verkum að öll kortavinna við hana tók langan tíma. Oftar en 

einu sinni þurfti að eyða út hluta af teiknaðri strandlínu eftir að í ljós kom að loftmyndin 

var ekki rétt upprétt miðað við loftmyndina frá árinu 2000. Loftmyndin var tekin þann 10. 

september 1970 úr 3300 m hæð yfir sjávarmáli og er svarthvít í mælikvarðanum 1:29.000, 

þó nokkuð minni en mælt er með að nota. Myndin er ekki skýrari en það að ekki var hægt 

að vinna við hana í meiri upplausn en 1:1500 og á hluta loftmyndarinnar var hún svo óskýr 

(gæti verið glampi) að mörkin milli sjávar og lands voru ekki nógu skýr til að geta greint 

þau. Það þurfti því að gróflega áætla staðsetningu þessara marka.  

 

Mynd 5. Loftmynd frá árinu 1970. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 1970. 

  

 

Mynd 6. Loftmynd frá árinu 1979. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 1979. 

5.1.4 Loftmynd frá árinu 1979 

Loftmyndin frá árinu 1979 er önnur af þeim tveimur loftmyndum sem unnið var með, sem 

er í lit. Þetta gerði alla vinnu við kortlagningu eftir myndinni mjög auðvelda en því miður 

vantaði hluta af Álftanesinu, nyrsta hlutann, á myndina. Því var ekki hægt að nýta myndina 

til að sýna fram á flatarmálsbreytingar á öllu svæðinu en loftmyndin var notuð til að 

rannsaka Suðurnesið betur. Loftmyndin var tekin þann 30. ágúst 1979 úr 3660 m hæð yfir 

sjávarmáli og mælikvarði myndarinnar er 1:24.000 en unnið var með myndina í 

mælikvarðanum 1:1500.  

5.1.5 Loftmynd frá árinu 1990 

Þrátt fyrir að vera ekki nýjasta loftmyndin eða vera tekin með strafrænni tækni, er myndin 

frá árinu 1990 líklegast sú mynd sem einna auðveldast var að vinna með (ásamt 

loftmyndinni frá 2008). Loftmyndin, sem ákaflega skýr og í mjög góðri upplausn, var tekin 
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þann 12. ágúst 1990 úr 3800 m hæð yfir sjávarmáli og er í mælikvarðanum 1:25.000. 

Smáatriði eru vel greinileg á myndinni, til dæmis sjást ökutæki mjög greinilega. Þar sem 

upplausn loftmyndarinnar var góð, var hægt að vinna með hana í mælikvarðanum 1:1000, 

sem var með því mesta við vinnslu loftmynda í þessari rannsókn. Mjög vel gekk að rétta 

myndina upp þar sem mikið af þeim húsum og samgöngum, sem greinileg eru á 

loftmyndinni frá árinu 2000 og í IS_50V 2.2 grunninum, höfðu verið byggð eða lögð á 

þessum tíma. Vel gekk einnig að greina fjörumörkin sem strandlínan var lögð eftir og 

sjaldan þurfti að áætla legu þeirra þrátt fyrir að myndin væri svarthvít. 

 

Mynd 7. Loftmynd frá árinu 1990. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 1990. 

 

Mynd 8. Loftmynd frá árinu 2000. Heimild: 

Landmælingar Íslands, 2000. 

5.1.6 Loftmynd frá árinu 2000 

Næst yngsta loftmyndin sem unnið var með var tekin þann 9. september 2000 úr 5486 m 

hæð yfir sjávarmáli. Loftmyndin er svarthvít og í mælikvarðanum 1:36.000. Myndin er 

mjög skörp og skýr og vel hægt að vinna með hana í mælikvarðanum 1:1500. Þessi mynd 

var sú fyrsta sem var rétt upp af öllum loftmyndunum og til þess var IS_50V 2.2 

grunnurinn notaður. Þær skekkjur sem kunnu að hafa myndast við uppréttingu 

myndarinnar, höfðu því áhrif á allar þær loftmyndir sem réttar voru upp með því að nota 

þessa loftmynd. 

5.1.7 Loftmynd frá árinu 2008 

Síðasta loftmyndin sem unnið var með, var í tveimur hlutum. Annar hlutinn og sá sem náði 

yfir næstum allt Álftanesið var loftmynd sem tekin var þann 15. ágúst árið 2008 úr 1300 m 

hæð yfir sjávarmáli en hinn hlutinn sem náði einungis yfir Suðurnesið og nyrsta hluta 

Álftanessins var loftmynd sem var tekin 12. ágúst árið 2006 úr 2590 m hæð yfir sjávamáli. 

Mælikvarði yngri myndarinnar er 1:13.000 en mælikvarði eldri myndarinnar 1:25.000. 

Þessi samsetta loftmynd er sú eina sem ekki var fengin frá Landmælingum Íslands heldur 

frá Samsýn í gegnum gangagrunn sem nemendur við Háskóla Íslands hafa aðgang að og er 

einnig sú eina sem tekin er með stafrænni tækni. Loftmyndin er í lit og er mjög skýr og vel 

gekk að vinna með hana, en við það að færa myndina yfir í þá tölvu þar sem hún var unnin, 

var hún í ekki eins góðri upplausn og búist hafði verið við. Þrátt fyrir það var hægt að 
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vinna myndina í mælikvarðanum 1:1000. Myndin var rétt upp með því að nota IS_50V 2.2. 

gagnagrunninn.  

 

Mynd 9. Loftmynd frá árunum 2008 og 2006. Heimild: Samsýn ehf, 2006 og 2008. 

      

5.2 Vinnsla á öðrum kortum 

Auk kortanna sex af öllu Álftanesinu voru gerð sjö kort sem náðu einungis yfir Suðurnesið 

á Álftanesinu. Ástæðan fyrir því að Suðurnesið var sérstaklega tekið fyrir var sú að þar var 

augljóslega einhver breyting á strandlínunni og flatarmáli lands og því þótti best að sýna 

fram á þá breytingu í stærri mælikvarða. Fyrir utan að vera í stærri mælikvarða voru kortin 

af Suðurnesinu unnin nákvæmlega eins og kortin sem ná yfir allt Álftanesið. Önnur kort 

sem gerð voru í tengslum við þetta verkefni var yfirlitskort af Álftanesi (mynd 1) og einnig 

var gert sérstakt kort yfir varnargarða sem hafa verið reistir á Álftanesi (mynd 2) en það 

kort var gert eftir loftmyndinni frá árinu 2008. 
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6 Niðurstöður 

Eftir að hafa rétt upp allar loftmyndirnar fimm sem voru notaðar til að fá fram 

heildarflatarmálsbreytingar á Álftanesi tók við vinnan við að teikna strandlínuna eftir 

hverri mynd. Upphaflega hafði ég hugsað mér að teikna eftir þeirri línu sem skilur að land 

og sjó en sú lína breytist eftir því hvort er flóð eða fjara og einnig eftir því á hvaða árstíma 

loftmynd er tekin. Þar sem myndirnar, sem unnið var með, voru allar teknar á mismunandi 

tíma dags og ekki allar á sama tíma árs, þótti ekki mögulegt að nota þá aðferð, jafnvel þó 

hægt væri að komast að því hvort það væri flóð eða fjara. Sú lína sem sýnir hversu hátt sjór 

hefur farið þann daginn (flóðmark, sjá kafla 5.2) þótti heldur ekki góð til að kortleggja eftir 

vegna þess að nær ómögulegt var að greina hana á flestum myndunum, þá sérstaklega 

svarthvítu myndunum. Hlutir eins og þararandir komu oft fram eins og strandlína og 

litabreytingar í sandfjörum (dökkur og ljós sandur til skiptis) höfðu líka áhrif. Ég ákvað því 

að teikna strandlínu eftir gróðurmörkum, það er að segja, þar sem gróið land hættir og fjara 

eða grjótgarður tekur við. Þar sem mikið var um rofabörð eða þar sem mörk voru skýr á 

milli til dæmis sandfjöru og gróðurs var auðvelt að meta hvar strandlínana ætti að liggja en 

þar sem lítið var um gróður eða þar sem einhver gróður var þar sem sjór fór oft yfir 

(votlendi) gat verið erfitt að meta hvar strandlínan ætti að vera. Á þeim svæðum sem ég var 

í vafa hvar línan ætti að liggja studdist ég aðallega við myndirnar frá 1990, 2000 og 2008 

til að meta hvernig ég ætti að láta strandlínuna vera og hafði hana þá á sama stað í hinum 

myndunum (þetta á aðallega við um votlendissvæði, sjá myndir).  Þar sem sjóvarnargarðar 

voru lét ég strandlínuna liggja nálægt miðju eða toppi varnargarðanna, þó frekar nær sjó en 

landi. 

 

Mynd 10. Votlendissvæði sjást sem dökkgræn svæði við ströndina. Þessi svæði var erfitt að greina frá 

strandlínunni, sérstaklega á svarthvítu myndunum. Heimild: Samsýn, 2008. 
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Tilgangurinn með því að miða strandlínu Álftaness við gróin svæði, var að sýna fram á 

breytingar á flatarmáli þess svæðis sem er nýtilegt, til dæmis sem framtíðar byggingarland. 

Svæði sem eru nú þegar sandfjörur eða fara oft undir sjó voru því ekki talin með þegar 

heildar flatarmál svæðisins var metið en tjarnirnar voru samt sem áður teknar með í þessa 

útreikninga. 

Eins og áður hefur komið fram var miserfitt og tímafrekt að teikna strandlínu eftir 

loftmyndunum. Auðveldast var það á nýjustu myndunum en erfiðast á elstu myndunum. 

Erfiðleikar við kortlagningu á elstu myndunum voru þeir að myndirnar sjálfar voru það 

óskýrar að á sumum svæðum var einfaldlega ekki hægt að sjá hvar strandlínan ætti að vera. 

Að kortleggja eftir þessum gömlu loftmyndum tók þó ekki mjög langan tíma þar sem 

myndirnar buðu ekki upp á að rýnt væri mikið í þær til að meta staðsetningu 

strandlínunnar. Annað vandamál kom fram í uppréttingu myndanna þar sem aldrei náðist 

að ná fram nákvæmri réttingu, sérstaklega á eldri myndunum. Ég nýtti mér það að hús bæja 

eins og Bessastaða og Landakots komu fram á öllum myndunum en þrátt fyrir að settir 

væru uppréttingarpunktar á nákvæmlega sama stað á sama húsi var ávallt einhver skekkja í 

myndunum, sérstaklega ef settir voru mjög margir punktar eða settir voru punktar sem voru 

langt frá Álftanesi, til dæmis eins og við Tjörnina í Reykjavík. Ástæðan fyrir því liggur 

líklegast í myndunum sjálfum en ekki uppréttingaraðferðinni og þeirri vinnslu. Eins og 

kom fram í kafla 4 geta ljósmyndir orðið fyrir ýmsum bjögunum, bæði þegar þær eru 

teknar og eins þegar þær eru framkallaðar og því þykir líklegt að bjögun í loftmyndunum 

sjálfum, sérstaklega þessum eldri, sé ástæðan fyrir því að upprétting myndanna varð ekki 

fullkomlega rétt miðað við IS_50V 2.2 gagnagrunninn og nýrri myndir. 

Til að ná fram betri skerpu í loftmyndirnar við vinnu við þær breytti ég oft þeim stillingum 

sem snúa að upplausn myndanna. Oftast voru myndirnar skýrastars þegar minimum-

maximum stillingin var valin ásamt því að „snúa“ myndinni þannig að það sem var dökkt 

varð ljóst. Þetta varð hins vegar til þess að línur á myndunum, sem ekki voru hluti af 

strandlínunni, komu fram eins og um strandlínu var að ræða. Þessar breytingar á lit 

myndanna gætu því haft áhrif á staðsetningu þeirra lína sem teiknaðar voru inn á kortin. 

6.1 Breyting á heildarflatarmáli 

Breytingar á heildarflatarmáli Álftaness frá árinu 1946 til ársins 2008 (2006 á sumum 

svæðum) má sjá á mynd 13. Á myndinni eru einungis þeir heildarflatarmáls flákar sem 

teiknaðir voru eftir loftmyndinni sem tekin var árið 1946 og loftmyndinni sem tekin var 

árið 2008/2006. Dökk græni liturinn táknar strandlínuna eins og hún er metin fyrir árið 

1946 en ljósi liturinn strandlínu ársins 2008/2006. Á þeim svæðum þar sem strandlína fyrir 

árið 1946 liggur fyrir innan strandlínu ársins 2008 eða 2006, má sjá rauða brotalínu. Ef 

engin breyting hefur orðið á legu strandlínunnar á þessu tímabili sést einungis í flákann 

fyrir árin 2008 og 2006 án brotalínu.  Einnig er á kortinu ljósgrá lína sem er strandlína 

Íslands úr IS_50V 2.2 gagnagrunni Landmælinga Íslands til að sýna legu svæðisins. Eins 

og greinilega má sjá hefur orðið breyting á strandlínunni á þessu rúmlega 60 ára tímabili. 
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Mynd 11. Heildarflatarmálsflákar fyrir árin 1946 og 2008. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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Dökk græn svæði, sem tákna strandlínuna árið 1946, koma fram undan ljósa flákanum fyrir 

árið 2008. Samkvæmt teiknaðri strandlínu var lengd strandlínu Álftaness (á þá einungis við 

um svæði sveitafélagsins Álftaness án Hliðsness og skerja) árið 1946 15.685 m. Árið 2008 

var strandlína sama svæðis 15.592 m löng. Munurinn er einungis 93 m sem mætti  að 

einhverju leiti skrifa á skekkju við uppréttingu og mælingu á myndunum. Hins vegar er 

einnig mögulegt að rof hafi orðið á strandlínu á einu svæði (t.d. á Suðurnesinu) en 

upphleðsla hafi orðið á sama tíma á öðrum svæðum eins og við Lambhaga. Þegar kort af 

teiknuðum strandlínum er skoðað kemur munurinn betur í ljós (sjá mynd 11).  

Nær allstaðar er ljósa línan, sem táknar strandlínuna árið 2008/2006, fyrir innan dökku 

línuna sem táknar strandlínuna árið 1946. Þessi munur er mestur á Bessastaðanesinu og á 

Suðurnesinu (nánar verður fjallað um það í kafla 7.2). Þar sem munurinn á ferli línanna er 

lítill sem enginn er nær undantekingarlaust búið að reisa sjóvarnargarð sem varnar því að 

landrof verði á því svæði. Þegar teiknaðar strandlínur eftir öllum loftmyndunum sex eru 

skoðaðar saman (sjá mynd 12) kemur fram breyting á strandlínunni, lega strandlínunnar frá 

árinu 1960 er þó í ósamræmi við legu hinna línanna og loftmyndin sem línan er teiknuð 

eftir hefur greinileg ekki verið upprétt nógu vel, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  

Ef lengdir strandlínanna eru settar upp í töflu sést hvernig þær hafa breyst en breytingin er 

ekki sú sem mátti búast við (sjá töflu 1). Strandlínan frá árinu 1946 er lengst eins og við 

mátti búast og ef strandlínu ársins 1960 (stjörnumerkt) er sleppt sökum þess að hún er svo 

bjöguð miðað við hinar línurnar, er strandlína ársins 2008 styst. 

Tafla 1. Breytingar á lengd strandlínu Álftaness. 

Ártal 
Lengd í 

m 

Stytting í m 

frá 1946 

Hlutfall styttingar frá 

1946 

Breyting milli ára 

1946 15685 - - - 

1960*
 

15261* 426* - 2,7 %* styttist* 

1970 15633 52 - 0,33 % lengist
1
 

1990 15674 11 - 0,07 % lengist 

2000 15667 18 - 0,12 % styttist 

2008 (2006) 15592 93 - 0,59 % styttist 

1
 Flatarmál ársins 1970 stækkar m.v. flatarmál ársins 1960 en það flatarmál er vitlaust sökum bjögunnar. 

Breytingin í lengd strandlínununnar í metrum frá árinu 1946 til ársins 2008 er ekki alveg 

jöfn, það er að segja hún styttist um 52 m til ársins 1970 en lengist svo aftur um 41 m árið 

1990. Þetta aukningu á lengd strandlínunnar má hugsanlega rekja til þess að árið 1983 var 

ráðist í að auka og stækka sjóvarnargarða á Álftanesi (sjá kafla 3.1.1) sem gæti hafa leitt til 

þess að strandlínan færðist utar en hún var áður en sjóvarnargarðarnir komu til sögunnar.
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Mynd 12. Lega strandlínu Álftaness fyrir árin 1946 og 2008. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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Mynd 13. Lega strandlínu Álftaness fyrir öll árin. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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Hefði verið hægt að kortleggja allt Álftanesið eftir loftmyndinni frá árinu 1979, hefði 

skýringin á þessum mun  kannski komið fram. Eftir árið 1990 hefur strandlínan hins vegar 

verið að styttast nokkuð jafnt eftir því sem árin líða, sem er í samræmi við þá kenningu að 

landrof á svæðinu breyti og þar með stytti lengd strandlínunnar. Heildar breyting á lengd 

strandlínunnar á Álftanesi er þó ekki nema um 0,59 % á þessu 62 ára tímabili og einhver 

hluti af þessari breytingu sem kemur fram, gæti verið af völdum skekkju í loftmyndum. 

Tölur og útreikningar fyrir árið 1960 eru hafðar skáletraðar þar sem þær þykja of skakkar 

til að sýna áreiðanlegar niðurstöður. 

Heildarflatarmál Álftaness (án Hliðsness og skerja) hefur að sjálfsögðu einnig breyst eftir 

því sem lengd strandlínunnar minnkar. Á myndum 14-19 má sjá hvernig flatarmál 

svæðisins hefur verið að breytast frá árinu 1946 til ársins 2008. Með heildarflatarmáli 

svæðisins er átt við allt svæðið ásamt tjörnum og lóninu sem nú er Bessastaðatjörn. 

Breytingar á heildarflatarmáli má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Breytingar á heildarflatarmáli Álftaness. 

Ártal Flatarmál 

m
2
 

Breyting m
2 

frá 

1946 

Hlutfall breytinga frá 

1946 

Breyting milli ára 

1946 5.017.459 - - - 

1960* 4.818.333*
 

199.126* - 3,97 %* minnkar* 

1970 4.954.165 63.294 - 1,26 % stækkar
1
 

1990 4.910.509 106.950 - 2,13 % minnkar 

2000 4.922.753 94.705 - 1,89 % stækkar 

2008 (2006) 4.903.335 114.124 - 2,27 % minnkar 

1
 Flatarmál ársins 1970 stækkar m.v. flatarmál ársins 1960 en það flatarmál er vitlaust sökum bjögunnar. 

Eins og áður eru tölur og útreikningar fyrir árið 1960 (stjörnumerkt) hafðir skáletraðir þar 

sem þær tölur eru taldar rangar vegna skekkju í uppréttingu loftmyndarinnar. Aðrar tölur 

benda til þess að heildarflatarmál Álftaness hafi minnkað um 2,27 % frá árinu 1946 til 

ársins 2008. Aukning var á flatarmálinu frá 1970 til 1990 eins og með lengingu 

strandlínunnar og er það, eins og áður hefur komið fram, líklegast að einhverju leiti til 

komið vegna sjóvarnargarða sem reistir voru í millitíðinni. Þegar kortlagt var eftir 

loftmyndinni frá 1946 var ekki gert ráð fyrir því að opið væri inn í Bessastaðatjörn eins og 

var á þeim tíma (sjá kafla 3.1) heldur var teiknað eftir landfyllingunni sem nú er á svæðinu. 

Ef Bessastaðatjörn hefði verið tekin með sem strandlína fyrir árið 1946 en ekki aflokað 

svæði, hefðu breytingar á heildarflatarmáli og lengd strandlínu fyrir það ár ekki verið 

marktækar miðað við þær tölur og útreikninga sem komu fram fyrir seinni ár. 
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Mynd 11. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1946. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 12. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1960. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Mynd 13. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1970. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 14. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1990. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Mynd 15. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 2000. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 16. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 2008/2006. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Þrátt fyrir að breyting á heildarflatarmáli Álftaness sé ekki mjög mikil eða um 2,3% 

minnkun á rúmum 60 árum, hefur þó orðið einhver breyting. Og þó svo að 

heildarflatarmálsbreytingin gefi ekki til kynna að mikið landrof hafi átt sér stað á svæðinu 

sést vel á kortunum að svæði eins og Bessastaðanes og sérstaklega Suðurnesið hafa 

minnkað þó nokkuð. Á svæðum eins og Lambhaga og við Skógtjörn hefur síðan orðið 

aukning á flatarmáli sem bendir til þess að þar sé að bætast við landið. Breytingarnar eru 

því tvennskonar en báðar hafa þær árhrif á lengd strandlínunnar og þar með 

heildarflatarmál svæðisins. 

 

6.2 Suðurnes 

Eftir að kortlagningu Álftaness eftir loftmyndum var lokið kom í ljós að mesti sjáanlegi 

munurinn á ferli strandlínanna var á suðurhluta Álftaness. Því var ákveðið að kortleggja 

það svæði sérstaklega til að sýna nákvæmar fram á þá breytingu sem átti sér stað á 

svæðinu. Kortlagt var eftir loftmyndunum frá 1946 – 2000 eins og áður og loftmynd frá 

1979 var einnig bætt við. Framkvæmd við kortlagninguna var eins og við kortlagningu 

heildarflatarmáls svæðisins. Stærð svæðisins miðaðist við að Lambhagi væri inni í 

kortlagningunni til að sýna fram á að upphleðsla jarðefna ætti sér stað þar. 

Breyting á legu strandlínunnar við Suðurnes sést vel á mynd 20. Þar eru strandlínur ársins 

1946 og ársins 2008 (helmingur svæðisins er reyndar kortlagður eftir loftmynd sem tekin 

var árið 2006, sjá mynd 9). Strandlínan hefur greinilega færst til vegna landrofs við norður 

og vestur hluta svæðisins en bæst hefur við land við Lambhaga og við Mjódd. Það að bæst 

hefur við land við Mjóddina er góðs viti en samkvæmt mælingu sem gerð var á 

loftmyndinni frá árinu 1979 var breidd nessins á því svæði einungis um 55 m. Á 

loftmyndinni sem tekin var árið 2008 var sama svæði orðið 68 m á breidd. Ef ekki hefði 

verið fyrir sjóvarnargarðana sem reistir voru á þessu svæði í kringum 1983 hefði þetta 

svæði getað orðið enn mjórra og jafnvel má gera ráð fyrir að þarna hefði getað myndast 

eyja í framtíðinni ef ekkert hefði verið aðhafst. 

Ef við setjum lengd strandlínu Suðurness upp í töflu kemur fram að lengdin var 1986,23 m 

árið 1946 en hafði styst í 1894,87 m árið 2008 eða um 91,36 m (sjá töflu 3). Þessi stytting 

strandlínunnar var þó ekki jöfn því strandlínan virðist hafa lengst á tímabilinu milli ársins 

1970 til 1979. Þetta var áður en ráðist var í uppbyggingu sjóvarnargarðanna þannig að það 

er ekki ástæðan fyrir þessari lengingu. Hinsvegar var ráðist í uppbyggingar á íbúðarhúsum 

við Lambhaga á áttunda áratugnum sem gæti hafa orðið til þess að landfyllingar hafi verið 

gerðar á svæðinu sem orsaki lengri strandlínu. 
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Mynd 17. Lega strandlínu Suðurness fyrir árin 1946 og 2008. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 



36 

 

Mynd 18. Lega strandlínu Álftaness fyrir öll árin. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands. 
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Tafla 3. Breytingar á lengd strandlínu Suðurness. 

Ártal Lengd í m Stytting í m frá 

1946 

Hlutfall styttingar 

frá 1946 

Breyting milli ára 

1946 1986,23 - - - 

1960* 1923,89* 62,34* - 3,17 %* styttist 

1970 1891,04 95,19 - 4,79 % styttist 

1979 1942,26 43,97 - 2,21 % styttist 

1990 1916,72 25,54 - 3,50 % styttst 

2000 1881,14 105,09 - 5,29 % styttist 

2008 (2006) 1894,87 91,34 - 4,60 % lengist 

 

Hlutfallsleg stytting strandlínu Suðurness var 4,60% sem er umtalsvert og verður að teljast 

vera af völdum landrofs en ekki einungis af völdum skekkja við kortagerð og mælingar. 

Landrof hefur að öllum líkindum verið meira en þessi 4,60% þar sem bæst hefur við land á 

sama tíma. Breyting á flatarmáli Suðurness varð einnig töluverð og má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Breytingar á heildarflatarmáli Suðurness. 

Ártal Flatarmál í 

m
2
 

Breyting í m
2 

frá 

1946 

Hlutfall breytingar 

frá 1946 

Breyting milli 

ára 

1946 112712,50 - -  

1960 107859,26 - 4.853,23 -  4,31 % minnkar 

1970 95405,88 - 17.306,67 - 15,35 % minnkar 

1979 93598,28 - 19.114,22 - 16,96 % minnkar 

1990 96337,14 - 16.375,36 - 14,53 % stækkar 

2000 98158,25 - 14.554,25 - 12,91 % stækkar 

2008 (2006) 92580,48 - 20.132,02 - 17,86 % minnkar 

 

Eins og sést á hlutfallslegum breytingum á flatarmáli Suðurnessins frá árinu 1946 hefur 

svæðið minnkað um rúmlega 20.000 fermetra á rúmum 60 árum eða um nær 18%. Svo  

mikil breyting er einungis skýrð með því að mikið og stöðugt landbrot eigi sér stað á 

svæðinu sem minnkar flatarmálið umtalsvert þrátt fyrir að þar hafi verið reistur 

sjóvarnargarður og íbúðabyggð. Þessi munur sést vel á mynd 22. 
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Mynd 19. Heildarflatarmálsflákar Suðurness fyrir árin 1946 og 2008. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: Landmælingar Íslands.  
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Mynd 20. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1946. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 21. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1960. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Mynd 22. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1970. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 23. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1979. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Mynd 24. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 1990. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

 

Mynd 25. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 2000. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 
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Mynd 26. Heildarflatarmálsfláki fyrir árið 2008/2006. Höfundur: Tinna Helgadóttir. Heimild: 

Landmælingar Íslands. 

6.3 Ástæður landrofs 

Ástæður fyrir landrofi við Bessastaðanes og Suðurnes eru þær að þar gengur sjór nær 

óhindrað á land á stóru svæði. Þar er ekki að finna neinar sjóvarnir sem gætu hamlað 

landrofi. Engu að síður er landrof á svæðinu ekki einungis sökum mikils brims í 

ofsaveðrum heldur kemst sjór alltaf hærra og hærra upp í landið eftir því sem sjávarmál 

hækkar á svæðinu og rofið verður því alltaf meira eftir því sem árin líða. Við eustatic 

breytingum sjávar er lítið hægt að gera og því er eina leiðin til að stemma stigu við 

áframhaldandi ágangi sjávar og landrofi á svæðinu að setja upp einhverjar varnir eins og til 

dæmis sjóvarnargarða, sem hafa greinilega gert gagn annars staðar á Álftanesi. Sérstaklega 

þyrfti að vernda svæðið sem er næst Þvottatjörn en þar í kring er að finna friðland fugla. 
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7 Lokaorð 

Það er greinilegt að breytingar hafa orðið á legu og lengd strandlínunnar á Álftanesi sem 

og á heildarflatarmáli svæðisins. Þessar breytingar eru sérstaklega á svæðum þar sem ekki 

er að finna neina sjóvarnargarða, eins og á Bessastaðanesi og suðurhluta Álftaness. Þetta 

bendir til þess að sjóvarnargarðar, eins og þeir sem eru á mörgum stöðum á Álftanesi (sjá 

mynd 2), geri mjög mikið gagn í að vernda land gegn rofi. Annað sem komið hefur ljós er 

að á ákveðnum svæðum á Álftanesi á sér stað greinileg aukning lands vegna upphleðslu 

jarðefna, mögulega frá þeim svæðum nessins sem verða fyrir landrofi. 

Heildarflatarmálsminnkun svæðisins verður því ekki eins mikil fyrir vikið en samt eiga 

svæði eins og Suðurnesið á hættu að landrof valdi gríðarlegu tjóni. Þvottatjörn, sem er á 

Suðurnesinu, gæti fljótlega orðið að vík í stað tjarnar, ef sjór heldur áfram að rjúfa í burtu 

þunna eiðið sem skilur á milli tjarnarinnar og hafsins. 

Notkun loftmynda til að meta þessa breytingu sem hefur orðið á strandlínu Álftaness hefur 

reynst vel. Á þeim svæðum sem umtalsverð flatarmálsbreyting átti sér stað, var hægt að 

greina breytinguna með berum augum þó að loftmyndirnar væru sumar gamlar og mjög 

óskýrar. Einungis ein myndanna sem unnið var með, myndin frá 2008, var tekin í stærri 

mælikvarða en talið er nauðsynlegt að meta þesskonar breytingar. Vandkvæði við 

uppréttingu eldri myndanna setti oft strik í reikninginn, þar sem ekki tókst að ná fram fullri 

uppréttingu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Þessi skekkja hefur auðvitað áhrif á 

niðurstöðurnar og þá útreikninga sem þar er að finna. Upprétting nýjustu myndanna tókst 

mjög vel, enda hægt að nota til þess ný og nákvæm gögn eins og samgöngulínur IS_50V 

2.2 gagnagrunnsins. Auk þess eru nýjustu myndirnar (2006 og 2008) teknar með stafrænni 

tækni og þar með verður ólíklegra að myndir bjagist við vinnsluna. 

Almennt tókst vinnan við verkefnið, kortavinnsluna og niðurstöðurnar vel og engir 

sérstakir erfiðleikar komu fram ef frá er talið að loftmyndin frá 1979 nýttist ekki sem 

skyldi og upprétting loftmyndanna áður en farið var að kortleggja eftir þeim. Vandamálin 

við uppréttinguna komu þó ekki á óvart, þar sem viðbúið var að erfitt gæti verið að vinna 

með myndir sem teknar voru fyrir rúmum 60 árum. 
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