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Abstract 
This study is done in cooperation with Orkubú Vestfjarða ltd. (OV), the regional 

electricity provider.  The main purpose of the study is to build a model to forecast 

the demand for electricity in the area of the western fjords of Iceland.  New 

legislation, intended to deregulate the market for electricity, calls for some kind of 

a forecasting model.   

This model is used for planning purchase orders made by OV. 

The model that is presented here is based on pure regression analysis where the 

independent factors are:  ambient temperature, wind, weekday and month.  The 

stability of the population and industry in this area allows for the use of such a 

simple model. 

The financial impact the new legislation has on the operation of OV is also 

examined.  It is emphasized that OV should take care to estimate the usage of 

electricity as accurately as possible.  Accurate estimates lead to less unexpected 

expenses and reduce risk.   

Some effort has been made to examine the changes in the operating environment 

of the utility companies following the new legislation. 

Keywords: 
Regression, forecasting model, electric power legislation, purchase and planning. 
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Þakkarorð 
Við viljum þakka öllum þeim sem hafa aðstoðað okkur við vinnslu þessa 

verkefnis.  Sérstakar þakkir viljum við færa leiðbeinendum okkar, þeim 

Ottó Biering Ottósyni aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og Þóri 

Sigurðssyni Lektor við auðlindadeild við sama skóla.  Þeir hafa veitt ráð 

og bent á atriði sem betur máttu fara.  Starfsmönnum Orkubús Vestfjarða, 

þeim Kristjáni Haraldssyni, Bjarna Sólbergssyni og Jakobi Ólafssyni er 

þakkað fyrir þeirra þátt.  Kristján Halldórsson Landsneti hf. veitti okkur 

greinargóðar upplýsingar um starfsemi Landsnets hf. Katrín 

Sigurðardóttir og fleiri starfsmenn Veðurstofu Íslands fá þakkir fyrir 

hjálpsemi við öflun gagna.  Þórólfur Halldórsson og Vinnuveitendafélag 

Vestfjarða sáu okkur fyrir vinnuaðstöðu og nettengingu og er þeim 

þakkað fyrir það. 

Að lokum viljum við þakka starfsfólki Fræðslumiðstöðar Vestfjarða og 

fjölskyldum okkar fyrir ómældan stuðning á meðan á náminu stóð. 
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Útdráttur 
Verkefni þetta er unnið í samstarfi við Orkubú Vestfjarða hf. með það að tilgangi 

að kanna hvort unnt sé að setja fram líkan sem segir til um hve mikil þörf er á 

rafmagni á starfssvæði þess.  Þörf fyrir þessa áætlanagerð varð til við setningu 

raforkulaganna nr. 65/2003.   

Fyrirfram var vitað að orkuþörf til upphitunar húsnæðis er háð útihitastigi og 

vindstyrk.  Það var staðfest og einnig fannst samhengi milli breytinga á 

orkunotkun eftir því hvort um helga eða virka daga er að ræða.  Einnig var það 

staðfest að ekki er nóg að reikna orkunotkunina út frá hitastigi og vindstyrk, þá 

þarf að taka tillit til þess hvaða mánuð er verið að skoða.  Athygli vakti að þegar 

hlýindakafli í febrúar árið 2004 var skoðaður hélst orkunotkun langt yfir því sem 

við töldum hitastigið kalla á.  Þetta varð til þess að við bættum leiðréttingarþætti 

fyrir mánuði inn í líkanið.  Líkan það sem hér er notast við byggir á fjölbreytu 

aðhvarfsgreiningu. 

Verkefnið fólst einnig í því að kanna fjárhagsleg áhrif lagabreytinganna á 

Orkubúið.  Farið var ofan í saumana á uppgjöri vegna jöfnunarorku Orkubúsins og 

Landsnets hf. fyrir fyrstu tvo mánuði ársins 2005.  Út frá þessum fyrstu uppgjörum 

teljum við okkur geta fullyrt að best sé að áætla notkunina með eins mikilli 

nákvæmni og unnt er.  Það leiðir til minni áhættu hvað varðar heildarkostnað við 

innkaup á rafmagni til Orkubúsins.  Þessa mánuði voru meðaltalsverð á 

jöfnunarorku hærri en þau verð sem Orkubúið greiðir Landsvirkjun samkvæmt 

gildandi verðsamningum.  

Það vakti athygli að nú er hægt að komast hjá því að greiða refsigjald til 

Landsvirkjunar ef notkun fer yfir umsamin afltopp.  Þetta er gert með að panta 

ekki meira en nemur afltoppnum og kaupa það sem á vantar í formi jöfnunarorku.  

Raforkulögin sem komu að stærstum hluta til framkvæmda um síðustu áramót 

orsökuðu breytingar í rekstrarumhverfi raforkufyrirtækja.  Þessum breytingum 

höfum við gert skil í verkefninu og lagt mesta áherslu á hlutverk Landsnets hf. og 

allt sem lýtur að jöfnunarorku.  Lítillega er fjallað um þær breytingar sem verða 

þann 1. janúar 2006.  Þá mun almenningur geta valið sér raforkuseljanda óháð 

búsetu. 
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0. Inngangur 

Lokaverkefni þetta er unnið sem hluti af B.Sc. námi í viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri á vorönn árið 2005.  Samstarfsaðili er Orkubú Vestfjarða 

hf.    

Verkefnið felst í að kanna áhrif nýrra raforkulaga nr. 65/2003 á rekstrarumhverfi 

raforkufyrirtækja og þá sérstakega Orkubús Vestfjarða hf. 

Megintilgangurinn með lögunum er að stuðla að samkeppni í vinnslu og 

viðskiptum með raforku. 

Ýmis vandamál blasa við raforkufyrirtækjum í kjölfar þessara breytinga.  Eitt 

þessara vandamála felst í því að eftir 1. janúar 2005 þegar raforkulögin komu til 

framkvæmda  þurfa áætlanir um framleiðslu og sölu á raforku að vera mun 

nákvæmari en áður var.  Gagnvart Orkubúi Vestfjarða snýr þetta bæði að 

Landsvirkjun vegna áætlunar um notkun á ótryggðu rafmagni og Landsneti hf. 

vegna áætlunar um öflun og notkun forgangsrafmagns fyrir hvern dag og hverja 

klukkustund ársins. 

Rannsaka á hvort tímaraðir útihitastigs og vindstyrks hafi forspárgildi fyrir raforku 

notkun.  Þessar upplýsingar er síðan ætlunin að nýta til þess að auðvelda gerð 

áætlana um raforkunotkun á veitusvæði Orkubús Vestfjarða. 

Þar sem um er að ræða mikla breytingu á umhverfi því sem raforkufyrirtækin 

starfa í mun verða nokkuð ýtarleg umfjöllun um helstu nýmæli sem af lögunum 

leiða.  Þar ber hæst markaður fyrir jöfnunarorku og stofnun Landsnets hf. 

Forsvarsmenn OV þeir Kristján Haraldsson orkubússtjóri og Bjarni Sólbergsson 

fjármálastjóri sýndu mikinn áhuga þegar borið upp við þá að við ynnum að úrlausn 

þessa vandamáls sem lokaverkefni við Háskólann á Akureyri.   

Eftir að Viðskiptadeild HA samþykkti verkefnið var okkur úthlutað leiðbeinanda 

Ottó Biering Ottósyni aðjúnkt og einnig var rætt um að Þórir Sigurðsson lektor 

yrði okkur innan handar vegna tölfræðihluta verkefnisins. 
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1. Umhverfið 

1.1 Lagalegt umhverfi 

1.1.1 Raforkulög  
Raforkulög nr. 65/2003 voru samþykkt á Alþingi 27. mars 2003 og tóku gildi 7. 

apríl 2003.  Lögin koma til framkvæmda í áföngum en stærsti hluti þeirra kom til 

framkvæmda þann 1. janúar 2005 og verða þau að fullu komin til framkvæmda 

þann 1. janúar 2006.  Lög þessi voru sett í samræmi við tilskipun ESB nr. 92/96. 

Eins og segir í fyrsta kafla laganna er markmiðið að stuðla að þjóðhagslega 

hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu.   

Í því skyni á að skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með 

raforku með þeim takmörkunum sem almannahagsmunir krefjast.   

Stuðla að hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku, tryggja öryggi 

raforkukerfisins og hagsmuni neytenda ásamt því að stuðla að nýtingu 

endurnýjanlegra orkugjafa.1

Lögin gjörbreyta því umhverfi sem ríkt hefur á Íslandi í raforkumálum.  

Meginbreytingin felst í því að raforkugeiranum er skipt í fjóra hluta þ.e. vinnslu, 

flutning, dreifingu og sölu.  Vinnsla og sala eru í samkeppnisumhverfi en 

flutningur og dreifing eru einokunarrekstur undir sérstöku eftirliti Orkustofnunar.   

 

Mynd 1 Samkeppni – Einokun. 

 
1 Raforkulög nr. 65/2003 
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Eins og sjá má á myndinni hér að framan verður eingöngu vinnsla og sala raforku 

flokkuð undir samkeppnisstarfsemi samkvæmt lögunum.  Starfsemin er þó háð 

opinberum leyfum sem verða samkvæmt lögunum að byggjast á hlutlægum og 

gagnsæjum sjónarmiðum.  Leyfi til að reisa og reka virkjanir veitir 

iðnaðarráðherra.  Auk þeirra veitir hann leyfi til að stunda raforkuviðskipti (sölu 

rafmagns til neytenda).  Samkvæmt lögunum verður lög- og skattaðilum heimilt 

að reisa virkjanir og stunda raforkuviðskipti.   

Fram til 31. desember 2004 gátu eingöngu þeir sem keyptu 100 GWh af raforku 

eða meira á ári valið af hverjum þeir keyptu orkuna.  Frá 1. janúar 2005 geta 

notendur sem nota meira afl en 100 kW valið sér raforkusala.  Þegar lögin verða 

að fullu komin til framkvæmda þann 1. janúar 2006 geta allir raforkunotendur 

valið af hverjum þeir kaupa raforku óháð búsetu og aflnotkun.2

Helstu raforkufyrirtæki landsins ásamt aðilum í hugbúnaðargeiranum eiga í 

sameiningu fyrirtækið NetOrku hf. 

Netorka er fyrirtæki sem ætlað er að halda utan um mæligögn vegna raforkusölu og 

annast upplýsingagjöf þegar raforkukaupendur skipta um söluaðila þannig að 

greiðslur vegna raforkukaupa berist réttum aðilum. Netorka starfar sem eins konar 

miðlæg reiknistofa (sbr. reiknistofa bankanna) og á að tryggja öruggan grundvöll 

þeirrar samkeppni sem verður í raforkusölu til almennings frá og með 1. janúar 

2006.3

1.1.2 Landsnet hf. 

Eitt fyrirtæki, Landsnet hf. sér um raforkuflutning á Íslandi frá og með 1. janúar 

2005.  Fyrirtækið er í eigu Landsvirkjunar, Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús 

Vestfjarða, en þessir aðilar hafa lagt flutningsvirki sín til sem hlutafé í fyrirtækið.  

Orkuveita Reykjavíkur og Hitaveita Suðurnesja hafa ákveðið að leggja 

flutningsvirki sín ekki inn í fyrirtækið og mun Landsnet hf. því leigja 

flutningsvirki þessara aðila eins og kveðið er á um í raforkulögunum.4

Í raforkulögum segir um fyrirtækið:  

Hlutverk Landsnets hf. er að annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt 

ákvæðum III. kafla raforkulaga, nr. 65/2003, og er því óheimilt að stunda aðra 

starfsemi en þá sem því er nauðsynleg til að geta rækt skyldur sínar samkvæmt 

 
2 Raforkulög nr. 65/2003 
3 Landsnet 10. mars 2005 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI 

- ORKUBÚ VESTFJARÐA - 4

raforkulögum.  Hlutafélaginu er þó heimilt að reka raforkumarkað.  Stjórn 

Landsnets hf. skal vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum sem stunda vinnslu, 

dreifingu eða sölu raforku eftir því sem nánar er ákveðið í samþykktum þess. 

Engin takmörkun er á að sami aðili stundi raforkuvinnslu og smásölu á rafmagni.  

Fyrirtækin þurfa aðeins að gæta þess að hafa bókhaldslegan aðskilnað milli 

rekstrareininga. 

Dreifing raforkunnar til endanlegra notenda verður í höndum þeirra rafveitna sem 

eiga dreifikerfið á hverjum stað. 

Bæði Landsneti hf. og dreifiveitum er skylt að veita öllum aðgang að sínu neti 

gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá.  Orkustofnun sem eftirlitsaðili með flutnings- og 

dreififyrirtækjum skal samþykkja allar gjaldskrár.5

Til að fyrirbyggja að einokunar- og einkaleyfisfyrirtæki sem sjá um flutning og 

dreifingu (Landsnet hf og dreifiveitur) geti sótt sér óeðlilega mikið fé úr vösum 

landsmanna eru settar ákveðnar skorður um arðsemi í lögunum.6

Skorður þær sem settar eru í lögunum um arðsemi flutnings- og dreififyrirtækis 

gera ráð fyrir að arðsemin skuli vera sem næst markaðsávöxtun óverðtryggðra 

ríkisskuldabréfa til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa.   Það er Orkustofnun 

sem sér um eftirlit með einkaleyfisstarfseminni.7

1.1.3 Vísir að samkeppni 

Með þessum nýju lögum er komin vísir að samkeppni í raforkusölu til stóriðju.  Í 

fréttum Ríkissjónvarpsins þann 14. nóvember 2004 kom fram að Norðurál hefði 

slitið viðræðum við Landsvirkjun og kæmi til með að semja við Orkuveitu 

Reykjavíkur (O.R.)  þar sem verð frá Landsvirkjun hefði verið of hátt.  O.R. mun 

framleiða rafmagnið með gufuaflsvirkjunum sínum að Nesjavöllum og á 

Hellisheiði.  Hitaveita Suðurnesja mun einnig selja raforku til Norðuráls.  Þessar 

fréttir styrkja ákveðna fullyrðingu sem sett er fram á heimasíðu Landsvirkjunar. 

Þar segir að nýjustu gufuaflstöðvar séu að verða samkeppnishæfar við 

vatnsaflsstöðvar.  

 
4 Landsnet ódagsett 
5 Raforkulög nr. 65/2003 
6 Nánar verður fjallað um Landsnet í kafla 1.3 
7 Sjá nánar um skorður á arðsemi í raforkulögum greinum 12 og 17. 
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Hagkvæmni gufuaflsvirkjana virðist vera mikil ef marka má orð Steinunnar V.  

Óskarsdóttur borgarstjóra í Morgunblaðinu.  

Segir hún að gert sé ráð fyrir því að þótt Orkuveitan þurfi að fara í mikla 

skuldsetningu vegna framkvæmda við Hellisheiðarvirkjun muni fjárfestingin 

borga sig upp á 15 árum.8

Þess ber að geta að þessi þróun getur tekið einhvern tíma og enn er ekki ljóst 

hvaða áhrif þetta hefur á verð til neytenda til skamms tíma.  Miðað við umræður á 

Alþingi og í fjölmiðlum fyrstu vikur ársins 2005 má vera ljóst að ýmsir óttast að 

þær breytingar sem nýju raforkulögin valda muni hækka verð verulega.  Komið 

hafa fram þau rök að kostnaður núverandi fyrirtækja af aðskilnaði verði verulegur 

og einnig að mikill kostnaður fylgi eftirliti með rekstri raforkufyrirtækjanna. 

1.2 Innkaup rafmagns til Orkubús Vestfjarða. 

1.2.1 Raforkuöflun Orkubús Vestfjarða 

Til að standa undir raforkusölu á árinu 2003 þurfti Orkubúið að afla sér 231.742 

MWh.  Eigin vinnsla orku var 91.745 MWh og orkukaup af öðrum því 139.997 

MWh.  Megin hluti orkukaupanna var frá Landsvirkjun eða 128.408 MWh sem 

skiptist í forgangsorku 52.740 MWh og ótryggða orku 75.668 MWh.9 Vegna eðlis 

raforkumarkaðarins og raforkuvinnslu almennt á landinu eru verulegar sveiflur í 

orkukaupum milli tímabila þannig að stærsti hluti orkukaupa af  Landsvirkjun er 

utan sumartímans.  Samkvæmt upplýsingum fjármálastjóra Orkubúsins má búast 

við að lítil þörf verði fyrir forgangsorku frá Landsvirkjun yfir hásumarið.  Jafnvel 

verði um umframvinnslugetu að ræða í sumar. 

 Við gildistöku raforkulaganna varð töluverð breyting á innkaupaferli rafmagns 

hjá Orkubúi Vestfjarða.   

Í dag eins og áður er rafmagnskaupunum skipt í tvo hluta annars vegar er 

forgangsrafmagn og hins vegar ótryggt rafmagn.  Forgangsrafmagn er það rafmagn 

sem raforkukerfið getur framleitt með 99% öryggi.  Ótryggt rafmagn er selt til 

hvers konar nota, einkum þar sem rafmagn kemur í stað annarra orkugjafa og eða 

þar sem varaafl er til staðar ef til skerðingar á rafmagnsafhendingu kemur.   

 
8 Orkuveitan fjárfestir 2004, 4. desember Morgunblaðið 
9 Orkubú Vestfjarða 2004 
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Heimild Ársskýrsla 2003 

Mynd 2 Skipting orkuöflunar 2003 Orkubú Vestfjarða hf. 

Nánast öll ótryggð orka sem Orkubú Vestfjarða kaupir fer til kyndistöðva og 

sundlauga o.fl. sbr. mynd hér að ofan.10 Varðandi forgangsrafmagn  var þetta 

þannig áður að gerður var samningur við Landsvirkjun um ákveðinn afltopp og 

áætluð rafmagnskaup.  Ef farið var yfir afltoppinn varð að greiða refsigjald sem 

gat verið frá 12 kr/kWh og upp í 20-30 kr/kWh.  Þannig að það eina sem varð að 

passa var að fara ekki yfir afltoppinn.  Þessu var síðan stýrt með því að auka eða 

minnka orkuvinnslu í Mjólkárvirkjun eftir þörfum.  Þetta var gert þannig að unnið 

var eins og hægt var með eigin virkjunum en það sem á vantaði tekið frá 

Landsvirkjun.  Þetta þótti mjög þægilegt og gekk vel.11 

1.2.2 Innkaup eftir breytingar á raforkulögum 
Eftir breytingu pantar Orkubú Vestfjarða frá Landsvirkjun, eins og áður þá orku 

sem það hyggst nota.  Landsvirkjun reikningsfærir og innheimtir óháð því hvort 

þessi orka er notuð eða ekki.  Í samningum við Landsvirkjun er orkukaupum skipt 

upp í ársfjórðunga og er samkvæmt samningnum mismikið keypt á hverjum 

ársfjórðungi, mest á þeim fyrsta og þeim síðasta.  Ástæða þessa er árstíðabundin 

notkun, ljós og hiti er meira notað vetur og haust.  OV þarf að passa upp á að ekki 

sé vikið meira en 5% til eða frá samningi á hverjum ársfjórðungi.  Ef notkun á 

 
10 Sjá nánari skilgreiningu á forgangs- og ótryggu rafmagni í viðauka 1 og 2 
11 Bjarni Sólbergsson fjármálastjóri OV hf. (munnleg heimild 27. janúar 2005) 
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raforku er meiri en samið var um þarf að kaupa viðbótarorku á 

skammtímamarkaði.  Auk þess er ákveðið samningsbundið hámark sem greitt er 

fast gjald fyrir.  Hjá OV er hámarkið nú 12.600 kW sem taka má út úr kerfi LV á 

hverri klukkustund.  Ef  farið er yfir þetta hámark (afltopp) þarf að greiða 

refsigjald sem felst í mun hærra gjaldi fyrir þær kWh. sem eru umfram umsaminn 

afltopp, 13 kr/kWh í janúar.  Þetta er óbreytt frá því fyrir lagabreytingu.  

Allt rafmagn sem OV kaupir af Landsvirkjun er keypt samkvæmt 

heildsölugjaldskrá Landsvirkjunar.  Gjaldskránni er skipt í 4 flokka eftir því til hve 

langs tíma er samið,  þ.e. 12 ára, 7 ára, 3ja ára og 1 árs samninga.  Síðan er 

þessum flokkum skipt upp í mánaðarverð þannig: jan - apríl, maí, júní – ágúst, 

september og október – desember.  Verðin eru hæst að vetri en lækka yfir 

sumartímann.  Einnig eru þau stiglækkandi eftir lengd samninganna.    

Sjá dæmi úr gjaldskrá Landsvirkjunar 1. janúar 2005.12 

Tafla 1 Gjaldskrá Landsvirkjunar 

Samningar 
Mánuður Eining 12 ára 7 ára 3 ára 1 árs
Janúar kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Febrúar kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Mars kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Apríl kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Maí kr/kWh 1,932 1,995 2,262 2,466
Júní kr/kWh 1,288 1,330 1,508 1,644
Júlí kr/kWh 1,288 1,330 1,508 1,644
Ágúst kr/kWh 1,288 1,330 1,508 1,644
September kr/kWh 1,932 1,995 2,262 2,466
Október kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Nóvember kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288
Desember kr/kWh 2,576 2,660 3,016 3,288

Aflgjald (fastagjald) kr/kW 4.325 4.460 5.060 5.520

Stóra breytingin varðandi forgangsrafmagnið er hins vegar að einnig þarf að senda 

Landsneti hf. vinnsluáætlun og orkujöfnunaráætlun fyrir forgangsorkuna.  Þetta 

þarf að stemma saman þ.e. framleiðsla + orkukaup = orkusala + notkun.   

Skila skal Landsneti hf. áætlunum um öflun og ráðstöfun raforku fyrir hvern 

rekstrardag og hverja rekstrarklukkustund.  Frávikin eru síðan gerð upp með 

jöfnunarorku.13 

12 Sjá nánar í viðauka 5. Landsvirkjun, Einingarverð heildsölusamninga á verðlagi 1. janúar 2005 
13 Landsnet hf, ódagsett 
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Aðilar sem tengjast flutningsnetinu þurfa að gera samning við Landsnet hf. um 

tengingu við flutningskerfi Landsnets hf. vegna innmötunar og úttektar raforku.   

Þeir sem hyggja á raforkusölu, hvort heldur sem er heildsölu eða smásölu, þurfa 

að gera samning við Landsnet hf. um jöfnunarábyrgð, en í henni felst að 

raforkusölufyrirtæki skulu sjá til þess að jöfnuður sé á milli öflunar og ráðstöfunar 

þeirrar raforku sem þeir eiga í viðskiptum með.   

Báðir þessir samningar eru staðlaðir og eins fyrir alla viðskiptavini  

Landsnets hf.14 15 

1.2.3 Áætlun vegna pöntunar 
Til þess að geta pantað rafmagn frá Landsvirkjun er nú orðin þörf á að gera áætlun 

um orkusölu fram í tímann.  Meiri nákvæmni í pöntunum dregur úr þörf á að 

kaupa jöfnunarorku frá Landsneti hf. og lágmarkar þannig áhættu  OV. vegna 

þessara innkaupa. 

Samkvæmt raforkulögum er Landsnet hf. sá aðili sem hefur meðal annars það 

hlutverk að sinna kerfisstjórn innan flutningskerfis raforku, það er að stilla saman 

raforkuvinnslu og raforkuþörf þannig að hægt sé að mæta frávikum milli 

umsaminna kaupa og raforkunotkunar, ásamt því að gera samninga við 

vinnslufyrirtæki.  Kerfisstjórn Landsnets hf. sinnir þessu lögbundna hlutverki 

samkvæmt raforkulögum.  Kerfisstjórn stillir saman raforkuframleiðslu og notkun 

á landinu, útvegar reglunarafl16 og gerir upp jöfnunarorku.17 18 

Varðandi ótryggða rafmagnið þá er nánast óbreytt fyrirkomulag gagnvart OV.  Það 

er LV. sem sér um jöfnunarábyrgð á ótryggðu rafmagni gagnvart Landsneti hf. 

fyrir alla sem kaupa ótryggt rafmagn af LV. 

1.3 Landsnet hf. 

1.3.1 Hlutverk og uppbygging 
Hlutverk Landsnets hf. er mun meira en kerfissstjórnunin sem að ofan greinir.  

Landsnet hf. á og rekur allar megin flutningslínur fyrir rafmagn á Íslandi sem og 

spennistöðvar og tengivirki sem þeim tengjast. 

 
14 Landsnet hf, ódagsett 
15 Sjá nánari umfjöllun í kafla 1.3 um hlutverk Landsnets hf 
16 Það afl sem vantar uppá til að fullnægja raforkuþörfinni 
17 Mismunur á pantaðri og notaðri raforku hvers raforkufyrirtækis 
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Til stofnlínukerfisins teljast allar línur sem eru með 66 kV spennu og hærri auk 

nokkurra 33 kV lína.  Hæsta spenna í rekstri hér á landi er 220 kV en stór hluti 

kerfisins er 132 kV en lítill hluti er 66 kV og 33 kV.  Þá hafa síðustu línur á SV 

landi verið byggðar sem 420 kV línur þó svo að rekstrarspenna þeirra sé 220 kV.   

Lengd þessara lína er nærri þrjú þúsund kílómetrar og skiptist þannig: 

Lengd 220 kV háspennulína 612 km. 

Lengd 132 kV háspennulína/strengja 1.244 km. 

Lengd 33 og 66 kV háspennulína/strengja 1.055 km. 

Lengd háspennulína samtals 2.911 km. 

Í ársbyrjun 2005 eru áætluð verðmæti í flutningskerfi Landsnets hf. um 70 

milljarðar að stofnvirði en bókfært virði þeirra er um 32 milljarður.  

Meginverðmætin eru í háspennulínum og tengivirkjum.19 

Heimild Landsnet hf. ódagsett 

Mynd 3 Flutningskerfi Landsnets hf 

Allir þeir sem stunda smásölu, vinnslu og dreifingu á raforku  og einnig þeir sem 

stunda raforkuvinnslu þurfa að gera samninga við Landsnet hf. um tengingu við 

 
18 Landsnet hf.  ódagsett 
19 Landsnet hf, ódagsett 
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flutningsnetið.  Landsnet hf. er skyldugt að tengja alla þessa aðila við 

flutningsnetið.  Meðal annars er gerður samningur um svokallaða jöfnunarábyrgð 

og kallast mótaðili Landsnets hf. jöfnunarábyrgðaraðili.   

Hvað Orkubúið varðar þá er það jöfnunarábyrgðaraðili í viðskiptum með 

forgangsrafmagn.  Landsvirkjun er hins vegar jöfnunarábyrgðaraðili hvað 

ótryggða rafmagnið varðar.    

Jöfnunarorka og jöfnunarábyrgðaraðili eru skilgreind þannig í reglugerð um 

raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004.   

Jöfnunarorka  

„Mismunur innmataðrar / úttekinnar orku og kaup /söluskuldbindinga hvers 
ábyrgðaraðila jöfnunarorku. ” 

Ábyrgðaraðili jöfnunarorku: 

„Sá aðili sem ábyrgist með skriflegum samningi við kerfisstjórn að jafnvægi sé 
milli öflunar raforku, þ.e. raforkuframleiðslu og raforkukaupa annars vegar, og 
ráðstöfunar, þ.e. sölu og notkunar hins vegar. ”20 

Jöfnunarábyrgðaraðili tekur því að sér þá grundvallarskyldu að tryggja að jöfnuður 

sé á milli öflunar og ráðstöfunar í þeim raforkuviðskiptum sem hann er aðili að.   

Jöfnunarábyrgðaraðili (OV.) skal skila inn jöfnunaráætlun21 fyrir kl. 14.00 á 

föstudegi fyrir þá viku sem fer í hönd, eða frá laugardegi til föstudags.  Ein áætlun 

fyrir hvern dag.  Leiðrétta má áætlun fram til kl. 14.00 fyrir næsta dag á eftir.22 

1.4 Jöfnunarorka 

1.4.1 Skilgreiningar hugtaka 
Áður en fjallað verður nánar um jöfnunarorku er nauðsynlegt að skilgreina nokkur 

mikilvæg hugtök:  

 

Reglunarafl 

Það afl sem Landsnet hf. útvegar til að jafna frávik milli áætlaðrar aflnotkunar og 

raunverulegrar aflnotkunar í raforkukerfinu í heild. 

Uppreglun 

20 Reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004 
21 Áætlun um kaup framleiðslu og sölu 
22 Landsnet hf. 2004 
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Þegar þörf er á jákvæðu reglunarafli, þ.e. það afl sem bæta þarf inn á kerfið þegar 

raunveruleg notkun er meiri en áætluð notkun í raforkukerfinu í heild.

Niðurreglun 

Þegar þörf er á neikvæðu reglunarafli, þ.e. það afl sem taka þarf út af kerfinu 

þegar raunveruleg notkun er minni en áætluð notkun í raforkukerfinu í heild. 

Reglunaraflsmarkaður 

Innkaupsmarkaður Landsnets hf. fyrir reglunarafl. 

Sölufyrirtæki 

Fyrirtæki sem selur raforku eða annast raforkuviðskipti, hvort sem er í heildsölu 

eða smásölu. 

Vinnslufyrirtæki 

Fyrirtæki sem stundar vinnslu á raforku eða hefur fengið virkjunarleyfi. 23 

1.4.2 Framkvæmd jöfnunar 

Landsnet hf. kaupir reglunarafl  til þess að nota sem jöfnunarafl á markaði.  Sú 

orka sem Landsnet hf. selur sölufyrirtækjum til jöfnunar er kölluð jöfnunarorka.   

Landsnet hf. skal útvega jöfnunarorku fyrir ójöfnuð á rekstrardegi á kostnað 

Jöfnunarábyrgðaraðila og annast uppgjör á jöfnunarorku fyrir hverja 

klukkustund.24 

Þrátt fyrir að Landsnet hf. reki reglunaraflsmarkað er enn sem komið aðeins einn 

seljandi inni í myndinni þ.e. orkusvið Landsvirkjunar.  Landsnet hf. kaupir því allt 

reglunarafl þaðan.  Forsenda þess að Landsnet hf. geti átt viðskipti með 

reglunarafl er að hægt sé að stýra aflframleiðslunni að öllu leyti frá stjórnstöð 

Landsnets hf. við Bústaðaveg í Reykjavík.  Hverri virkjun sem afhendir 

reglunarafl þarf þannig að vera hægt að fjarstýra frá stjórnstöð Landsnets hf.  

Gerðar eru meðal annars kröfur um að aflvélar virkjana geti hafið vinnslu eigi 

síðar en 10 mínútum eftir að Landsnet hf. óskar þess.25 

Þegar Landsnet hf. var stofnað var stjórnstöð Landsvirkjunar lögð inn í Landsnet 

hf.  Þaðan er hægt að stjórna allri framleiðslu og dreifingu sem áður heyrði undir 

Landsvirkjun.  Orkusvið Landsvirkjunar gerir Landsneti hf. tilboð í reglunarafl þar 

sem boðið er mismikið afl á misjöfnu verði.   

 
23 Landsnet hf. 2004 
24 Landsnet hf. ódagsett 
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Setjum upp dæmi til skýringar: 

1.4.3 Uppreglun 
Uppreglun felur í sér tilboð vinnslufyrirtækis um aukningu í framleiðslu eða 

sölufyrirtækis um minnkun í notkun.  Landsnet hf. greiðir fyrir hvorutveggja ef 

tilboðið er notað.26 

Gefum okkur að eftirfarandi gildi fyrir tímabilið milli kl. 12 og 13 þann 28. 

febrúar 2005.  Orkusvið gerir tilboð í að afhenda 10 MW á þessu tímabili á 

verðinu 2.500 kr.  Einnig er gert tilboð í að afhenda 20 MW á verðinu 3.000 kr og 

30 MW á 3.500 kr.  Þannig er  reglunarorkuverð miðað við uppreglun, 

stighækkandi eftir því sem aflið er meira.  Það sem ræður mestu um þau verð sem 

Orkusvið býður eru hlutir eins og t.d. vatnsbúskapur einstakra virkjana og 

heildarálagið á raforkunetið.   

Gefum okkur að sölufyrirtækin í heild hafi áætlað notkun á þessu tímabili þannig 

að 50 MW hafi verið vanáætluð en 25 MW hafi verið ofáætluð.  Mismunurinn er 

25 MW vanáætlun (vöntun á afli).  Landsnet hf. þarf því að kaupa af Orkusviði 25 

MWh af reglunarorku og selur síðan sölufyrirtækjunum jöfnunarorku á 3.500 kr 

MWh eða hæsta uppreglunartilboði sem tekið er hverju sinni.  Gæta þarf að því að 

lægra verðið sem miðast við 10 eða 20 MW er ekki notað heldur einungis það 

verð sem á við það afl sem dugar til að mæta reglunaraflsþörfninni.27 

Sölufyrirtækin í heild voru á þessum tíma að nota meiri orku en áætlað var.  Sum 

fyrirtæki voru að nota meira en áætlað var og önnur minna.  Þeir aðilar sem hafa 

áætlað sína notkun minni en raunin varð þurfa því að greiða 3.500 kr fyrir hverja 

MWh en hin sem áætluðu meira en notað var fá greitt sömu krónutölu fyrir það 

sem þeir ekki notuðu. 

1.4.4 Niðurreglun 
Niðurreglun felur í sér tilboð vinnslufyrirtækis um minnkun í orkuvinnslu eða 

sölufyrirtækis um aukningu í notkun.  Viðkomandi fyrirtæki greiða Landsneti hf.  

fyrir hvorutveggja ef tilboðið er notað.28 

25 Landsnet hf. 2004 
26 Landsnet hf. 2004 
27 Landsnet hf. 2004 
28 Landsnet hf. 2004 
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Þegar um niðurreglun er að ræða þá snýst dæmið hér að framan við.  Nú hafa 

sölufyrirtækin ofáætlað og þá þarf Landsnet hf. annað hvort að koma frá sér meira 

afli eða láta minnka framleiðsluna.  Verð til niðurreglunar er að öllu jöfnu lægra 

en til uppreglunar og fer lækkandi eftir því sem aflið er meira.  Þannig er verð á 30 

MW niðurreglunarafli lægra en verð á 15 MW niðurreglunarafli. 

Dæmi um verð gæti litið þannig út: 10 MW á verðinu 2.000 kr., 20 MW á verðinu 

1.000 kr. og 30 MW á verðinu 500 kr.  Ef grípa þarf til þess að selja 

niðurreglunarafl þá er alltaf notað verð samkvæmt lægsta niðurreglunartilboði sem 

í gildi er.   

Komi upp sú staða að ekkert reglunarafl hafi þurft að nota einhverja klukkustund 

þ.e. vanáætlanir og ofáætlanir sölufyrirtækja í heild jafnast út þá er notað lægsta 

uppreglunarverð sem var í boði fyrir þá klukkustund.29 

Mynd 4 Verðmyndun jöfnunarorku. 

1.5 Uppgjör jöfnunarorku 

Landsnet hf. gerir jöfnunarorkuna upp við sölufyrirtækin þannig að það 

reglunaraflsverð sem gildir hverju sinni er lagt til grundvallar.  Þau sölufyrirtæki 

 
29 Landsnet hf. 2004 
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sem hafa vanáætlað greiða samkvæmt því þá orku sem uppá vantar.  Þau 

sölufyrirtæki sem hafa ofáætlað fá greitt fyrir það sem þau ekki nota samkvæmt 

sömu verðum.  Síðan gerir Landsnet hf upp við jöfnunarábyrgðaraðila 20. næsta 

mánaðar á eftir og tekur umsýsluþóknun samkvæmt gjaldskrá af 

sölufyrirtækjunum vegna jöfnunarorkunnar bæði þeim sem greiða og þeim sem fá 

greitt.  Þetta gjald var 1% í janúar 2005.30 31 

Verðmyndun jöfnunaraflsins er þannig mikið undir því komið hve vel 

sölufyrirtækin áætla söluna.  Ef til dæmis öll sölufyrirtækin vanáætla söluna á 

sama tíma þá mun vanta mikið uppreglunarafl.  Þá er sennilegt að Landsnet hf. 

þurfi að kaupa það afl á tiltölulega háu verði vegna þess að uppreglunarafl er 

boðið á stighækkandi verði eftir því sem aflið eykst. 

Ef hins vegar sölufyrirtækin ýmist van- eða ofáætla þannig að undirskotin vegi 

upp yfirskotin þá mun reglunaraflþörfin verða mjög lítil sem aftur leiðir til þess að 

verð reglunarafls og þar af leiðandi verð á jöfnunarorku verður lágt. 

Nú er hegðun aðila á markaði yfirleitt þannig að þeir leitast við að fara þá leið sem 

gefur mestan hagnað.  Eftir fyrsta uppgjör á jöfnunarorku fyrir janúarmánuð 2005 

kom í ljós að verðið var mjög lágt, jafnvel lægra en þau verð sem Landsvirkjun 

býður söluaðilum með langtímasamningum.  Því gæti það í fyrstu virst freistandi 

fyrir söluaðila raforku að panta vísvitandi of lítið inn og freista þess þannig að fá 

lægri verð.  Falli söluaðilar almennt fyrir þessari freistingu gæti það leitt til þess 

að þörfin á reglunarafli vaxi þannig að verðið hækki mikið.  Þannig er mögulegt 

að jöfnunarorkuverðið verði mjög hátt.  Með þetta í huga má segja að innbyggður 

hvati til vöndunar á pöntunum sé í verðmyndunarkerfi jöfnunarorku. 

Í þessu sambandi verður að geta þess að eins og raforkumálum á landinu er háttað 

í dag er Landsvirkjun bæði langstærsti seljandi og kaupandi á jöfnunarorku.  Það 

er því að miklu leiti í höndum LV að ákvarða jöfnunarorkuverð.32 

30 Landsnet hf. 2004 
31 Landsnet hf., Jöfnunarorkuverð janúar 2005 
32 Sjá nánar um reglunarafl og jöfnunarorku í viðauka 4, sjá einnig viðauka 3 
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1.6 Rannsóknarspurning 
Er unnt að sýna fram á samband milli útihitastigs, vindstyrks og raforkunotkunar í 

þeim tilgangi að setja fram líkan sem auðveldar ákvarðanatöku/áætlanagerð vegna 

innkaupa á raforku?  

Hversu miklu máli skiptir það fjárhagslega fyrir Orkubú Vestfjarða að pöntuð 

raforka sé nálægt raunnotkun? 

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Aðhvarfsgreining 

Aðhvarfsgreining með fleiri en einni óháðri breytu er trúlega með algengustu 

aðferðum sem beitt er til þess að finna námundun við samband talnaraða.  Telja 

má fullvíst að í dag sé þessi aðgerð ekki framkvæmd öðru vísi en að þar til gerðar 

hugbúnaðarlausnir og tölvubúnaður séu látnir um vinnuna.  Þetta er þó til þess að 

gera einföld aðferð sé fylkjareikningi beitt til þess að leysa dæmi af þessari gerð.  Í 

sýnidæminu hér á eftir sést að finna má alla þrjá stuðlana í aðhvarfsgreiningu með 

tveimur óháðum breytum með sex skrefum.   

Það sem hér er verið að gera er í raun bestunardæmi þar sem aðferð hinna minnstu 

kvaðrata er beitt og bestunin felst í því að lágmarka summu kvaðrata frávikanna 

(e. sum of squares of the residuals).  
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Mynd 5 Einföld skýringarmynd á línulegri aðhvarfsgreiningu. 

2.1.1 Sýnidæmi 

Til þess að sýna verklag við margþátta aðhvarfsgreiningu þá skulum við skoða 

eftirfarandi dæmi þar sem notuð eru gögn úr verkefninu.33 

Fyrsta skref er að setja upp fylki.  Fylki X er byggt upp af óháðu breytunum sem 

eru hitastig og vindur ásamt einum dálk þar sem 1 er settur inn fyrir skurðpunkt 

við y ás. 

Fylki y er háða breytan (aflnotkun). 

 
33 Intriligator, Michael D 1978 
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Fylki X
5,9 4,4 1
4,3 1 1

-0,2 2,5 1
0,6 0,2 1
3,4 9,2 1

-0,1 8,3 1
-1,1 9 1
-0,9 0,9 1
-1,1 12,5 1
-3,6 11,5 1
-1,7 13,7 1
-2,7 10,6 1
-7,4 9,7 1
-7,2 9,7 1
-6,6 0,7 1
-1,4 5,2 1

-5 2,4 1
2,3 1,1 1
5,8 4,2 1
-1 12,7 1

-2,7 0,4 1
0,5 1 1

-6,9 10,8 1
-8,2 2,4 1

Fylki y
10,332
9,751

10,265
10,153
10,499
9,879
9,993
9,542
9,487

12,552
12,993
13,451
13,215
14,596
13,912
12,926
12,585
11,953
10,503
12,262
12,451
12,147
13,846
13,406

Fylki X er bylt (e. transposed) og heitir þá X´.  Fylkið X´ er margfaldað með 

fylkinu X og er útkoman fylki sem er 3x3. 

X' * X
431,08 -303,55 -35

-303,55 1375,71 144,1
-35 144,1 24

Andhverfa (e. inverse) þess fylkis er næst fundin:  

(X' X)^-1
4,31E+02 -3,04E+02 -3,50E+01

-3,04E+02 1,38E+03 1,44E+02
-3,50E+01 1,44E+02 24

X´ fylkið er margfaldað með y fylkinu og  er útkoman 3x1 fylkið: 

X'* y
-524,5595
1732,2876

282,699

Lokaskrefið er að margfalda fylkið (X´X)-1  með X´y fylkinu til þess að fá stuðlana 
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Lausn Excel Lausn
(X´X)^-1X´y
-0,291781764 -0,291781764
0,015008641 0,015008641
11,26349555 11,26349555

Jafnan er þá Y = 11,26 - 0,2917 * Hiti + 0,015 * Vindur  

Jafnan gefur þær upplýsingar að aflnotkunin við 0 gráður og logn sé metin vera 

11,26 MW, aflþörfin vex um 0,2917 MW fyrir hverja gráðu sem kólnar í veðri og 

eykst einnig um 0,015 MW fyrir hvern metra á sekúndu sem vindur eykst. 

Næsta skref er að finna hve góðir stuðlarnir eru.  Byrjum á að finna summu 

frávika (e. sum of squared errors). 

( )( )∑ =−−= 327,27´2 ββ XyXyui

��

Næst er fundinn óbjagaður metill fyrir fervik slembiliðsins (e. unbiased estimator 

of the variance of the stochastic disturbance term).  Þessi metill er notaður við 

útreikning á öryggismörkum. 

301,1327,27
324

11 22 =×
−

=
−

= ∑ iu
kn

s ��

Með því að margfalda 2s� með fylkinu (X´X)-1 og taka síðan kvaðratrætur af 

tölunum í hornalínu útkomunar fæst metill fyrir staðalvillu (e. standard error) fyrir 

stuðlana.  Þessir útreikningar verða ekki sýndir hér. 

R2 er hægt að finna með: 

549,0
616,60
327,271 2

2
2 ==−=

∑
∑

i

i

y
u

R
�

�

Þessi stærð hefur verið nefnd skýringarhlutfall og er það hlutfall ferviksins sem 

líkanið skýrir.  Skýringarhlutfallið 0,549 er ekki ýkja hátt og telst því ekki gott. Til 

að bæta skýringarmátt líkansins þarf að bæta við breytum. 

Til þess að meta hvort allir hallatölustuðlarnir séu jafnt og núll er F gildi reiknað 

út.  
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( )
( ) ( ) ( ) ( ) 79,12

324/549,01
549,0

/1
1/

2
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knR

kRF

Fcrit miðað við 95% öryggismörk er 4,26 þannig að tilgátan um að allir stuðlarnir 

séu núll stenst ekki.  Það þýðir að a.m.k einn stuðull (annar) er frábrugðin núlli og 

hann hefur því skýringarmátt 

Til samanburðar er hér sett útprentun úr Excel þar sem sama dæmi er leyst.  

Feitletruðu tölurnar eru þær sömu og eru fundnar í sýnidæminu. 

Tafla 2 Excel lausn á sýnidæmi. 

Regression Statistics
Multiple R 0,741056828
R Square 0,549165223
Adjusted R Square 0,506228577
Standard Error 1,140756658
Observations 24

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 33,2882478 16,6441239 12,79012873 0,000232907
Residual 21 27,32784082 1,301325754
Total 23 60,61608863

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 11,26349555 0,382857864 29,41952252 1,48951E-18 10,46729904 12,05969206
X Variable 1 -0,291781764 0,059878414 -4,872903981 8,09607E-05 -0,416305744 -0,167257785
X Variable 2 0,015008641 0,051663288 0,290508817 0,774276534 -0,092431048 0,12244833
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3. Rannsóknaraðferð 

3.1 Gögn 

3.1.1 Veðurstofa Íslands 
Veðurstofa Íslands lét okkur í té allar mælingar frá sjálfvirkri veðurstöð sem 

staðsett er fyrir botni Skutulsfjarðar.  Þessi mæligögn eru skráð á klukkustundar 

fresti allan sólarhringinn, alla daga ársins.  Það sem nýtt var úr þessum gögnum 

eru upplýsingar um hitastig og vindstyrk.  Þessir þættir voru taldir hafa mest áhrif 

á kyndiþörfina.  Aðra þætti hefði eflaust mátt nota.  Þar má nefna sólskinsstundir 

og loftraka.  Sólin hitar upp húsin með geislunarvarma sem hefur mikil áhrif og 

loftrakinn er afgerandi þáttur í varmaleiðni loftsins.  Þessir þættir eru því miður 

ekki skráðir í þessari veðurathugunarstöð þannig að ekki var unnt að skoða áhrif 

þeirra hér.   

3.1.2 Landsvirkjun 

Landsvirkjun útvegaði aflestra, einnig skráða á klukkustundar fresti, fyrir sama 

tímabil og veðurgögnin.  Þessi gögn eru fyrir seldar megavattstundir (MWh) af 

ótryggðri raforku sem notuð er í stærstu kyndistöð Orkubúsins.  Þar sem nokkra 

sólarhringa vantaði inn í þessi gögn um raforkunotkunina var tilsvarandi 

sólarhringum eytt út úr skrá frá Veðurstofunni. 

3.1.3 Forvinnsla gagna 

Þar sem um er að ræða raforku sem flutt er til svæðisins eftir loftlínum þá kemur 

fyrir að rof verður á afhendingunni.  Þannig verða kaflar í skránum frá 

Landsvirkjun þar sem aflestrar eru annaðhvort núll eða mjög lágir vegna þess að 

ekki hefur verið afhending á orku allan klukkutímann.  Til þess að finna þessi 

tímabil voru fengnar rekstrarskýrslur fyrir viðkomandi kyndistöð hjá Orkubúinu.  

Tilsvarandi línur voru þá teknar út úr þessum skrám.   

Í einu ári eru 8.760 klukkustundir en þegar búið var að hreinsa ómarktækar línur 

úr skránni voru 8.158 aflestrar eftir og voru þeir nýttir við rannsóknina. 

Til þess að kanna sambandið á milli gagnanna voru þessir 8.158 aflestrar  fyrir 

orkunotkun og hitastig settir upp í línurit til að skoða tengsl orkunotkuninnar við 

útihitastigið.   
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Þar sem við gerðum ráð fyrir að þessi tengsl væru neikvæð var hitastigið sett inn í 

línuritið með öfugum formerkjum framsetningarinnar vegna. 

Eins og sjá má af meðfylgjandi mynd eru töluverð tengsl með hráum gögnunum. 

Mynd 6 Samband hitastigs og orkunotkunar 

3.1.4 Hve langt aftur í tímann skal skoða? 

Ákveðinnar tortryggni gætir hjá Orkubúinu varðandi þann möguleika að nýta of 

gömul gögn til þess að segja til um hver orkunotkunin verður.  Þess vegna var 

ákveðið að nota aðeins gögn frá árinu 2004.  Bjarni Sólbergsson segir að aðrir hafi 

reynt þetta en gefist upp á að vinna með gögn sem eru eldri en u.þ.b. vikugömul.34 

3.2 Spálíkanið 

3.2.1 Undirbúningur að frumgerð líkans 
Við vinnslu þessa verkefnis var lagt upp með það að athuguð yrði fylgni á milli 

annars vegar raforkunotkunar til hitunar og hins vegar útihitastigs og vinda.  Með 

því að stilla upp í deplariti (e. scatterplot) öllum hitastigs- og aflmælingum ársins 

2004 mátti sjá að línulegt neikvætt samband er á milli þessara þátta, þ.e. við 

 
34 Bjarni Sólbergsson fjármálastjóri (munnleg heimild, 4.  febrúar 2005) 
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lækkandi hitastig í umhverfinu vex þörfin fyrir raforku til húshitunnar eins og við 

mátti búast. 

Næsta skref var því að greina gögnin og finna út hvernig hægt væri að nýta þau til 

þess að búa til trúverðugt líkan.  Vitað er að aflnotkun til kyndingar er ekki jöfn 

yfir sólarhringinn, heldur er ríkjandi dægursveifla sem ræðst af hegðunarmynstri 

íbúanna.  Þar ráða þættir eins og fótaferðartími, vinnutími og fleiri þættir miklu 

um notkunina.  Til þess að sýna fram á hvernig dægursveiflan lítur út var 

meðalnotkun hvers klukkutíma í janúar reiknuð út bæði fyrir virka daga og helgar.  

Niðurstaðan sést á myndinni hér að neðan. 

Dægursveifla í janúar 2004

9
9,5
10

10,5
11

11,5
12

12,5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Klukkustund

M
W

h.

virkir dagar
helgar

Mynd 7 Dægursveifla í janúar 2004 

Það þarf að hafa í huga þegar þessi mynd er skoðuð að hér hefur ekki verið leiðrétt 

fyrir hitastigi þannig að ekki er hægt að draga þá ályktun af henni að orkunotkun 

sé almennt minni á helgum en virkum dögum.  Það sem hægt er að lesa af 

myndinni er að töluverður munur er á notkuninni eftir því hvort um er að ræða 

virkan dag eða helgi.  Morguntoppurinn fer mun seinna í gang um helgar og eins 

er hann ekki eins brattur og á virku dögunum. 

Þess vegna var strax ákveðið að nota gögn frá hverjum klukkutíma sólarhringsins 

til þess að byggja á útreikninga um viðkomandi klukkustund.  Gagnaskránni var 

því skipt upp í 24 minni skrár, einni fyrir hvern klukkutíma sólarhringsins.   

Með það til hliðsjónar var prófað að setja upp líkan þar sem gerð var 

aðhvarfsgreining á gögnum hvers klukkutíma sólarhringsins fyrir sig og einnig 
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bætt inn dymbilbreytu (e. dummy) sem segir til um hvort sólarhringurinn sem 

fengist er við sé helgidagur eða virkur. 

Í þessari fyrstu gerð líkansins þurfti að slá inn upplýsingum um hitastig og 

vindhraða úr veðurspá fyrir komandi sólarhring ásamt því að setja inn einn eða 

núll fyrir dymbilbreytuna.  Líkanið var reynt á gögnum fyrir árið 2004.  Sett voru 

inn gildi úr veðurgögnunum fyrir einn sólarhring hvers mánaðar þess árs.  

Sólarhringar þessir voru valdir af handahófi.   

Árangurinn var ekki góður.  Helst var hægt að finna að því að ef ríkjandi hitastig 

var ekki nálægt því hitastigi sem vænta mátti á viðkomandi árstíma þá gaf spáin 

mjög röng gildi.  Sem dæmi má nefna að í febrúar 2004 kom nokkurra daga 

hlýindakafli.  Orkunotkunin hélst þá verulega meiri en vænta hefði út frá 

hitastiginu.   

3.2.2 Úrbætur á líkani 

Þegar hér var komið áttum við fund með Bjarna Sólbergssyni hjá Orkubúinu.  Þar 

kom fram að til væru gögn fyrir þrjár eða fjórar aðrar kyndistöðvar og það myndi 

trúlega borga sig að taka þær með í líkanið.  Var það ákveðið og þannig nær 

líkanið nú yfir fimm kyndistöðvar sem samanlagt nota u.þ.b. 43% af þeirri raforku 

sem Orkubúið dreifir til neytenda sinna.  Til þess að reyna að finna orsakir fyrir 

því misræmi sem virtist vera á milli árstíðar, hitastigs og orkunotkunar voru 

gögnin athuguð frekar með tilliti til þessa. 

Næsta skref var að taka gögn frá einum klukkutíma hvers sólarhrings og skoða 

þau nánar.  Við völdum 19. klukkustund sólarhringsins til þess.  Í töflunum hér á 

eftir má sjá yfirlit yfir helstu þætti 
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Tafla 3 Yfirlit yfir orku kl. 19 

Afl Meðaltal Staðalfrávik lægsta gildi hæsta gildi fjöldi
Janúar 10,84 1,54 8,60 13,50 24
Febrúar 10,81 1,14 8,80 12,90 28
Mars 9,07 0,93 7,30 10,90 31
Apríl 8,60 1,05 6,60 10,40 30
Maí 7,39 1,42 4,10 9,60 31
Júní 5,31 0,63 3,80 6,50 30
Júlí 4,61 0,32 3,90 5,60 31
Ágúst 4,19 0,91 1,10 5,70 29
September 6,29 1,22 2,00 7,90 30
Október 8,71 1,07 6,70 10,40 31
Nóvember 10,04 1,07 8,10 12,20 30
Desember 10,66 0,74 9,30 12,30 29

Tafla 4 Yfirlit yfir hita kl. 19 

Hiti Meðaltal Staðalfrávik lægsta gildi hæsta gildi fjöldi
Janúar -1,46 4,06 -8,20 5,90 24
Febrúar 0,23 5,92 -13,30 8,70 28
Mars 3,39 4,04 -4,00 10,80 31
Apríl 3,59 3,80 -2,00 10,30 30
Maí 6,16 4,22 0,10 14,50 31
Júní 10,07 3,00 4,70 19,00 30
Júlí 12,22 1,80 8,70 16,90 31
Ágúst 13,37 2,41 9,20 17,20 29
September 8,93 2,86 2,60 14,10 30
Október 2,87 3,47 -4,60 10,50 31
Nóvember 0,43 4,69 -9,60 10,30 30
Desember -1,54 4,29 -15,00 4,80 29

Tafla 5 Yfirlit yfir vind kl. 19 

Vindur Meðaltal Staðalfrávik lægsta gildi hæsta gildi fjöldi
Janúar 6,00 4,71 0,20 13,70 24
Febrúar 6,26 4,63 0,20 17,30 28
Mars 4,65 3,66 0,50 14,80 31
Apríl 4,82 3,41 0,50 12,50 30
Maí 3,96 2,70 0,10 11,80 31
Júní 3,96 2,15 0,30 8,60 30
Júlí 4,05 1,74 0,90 8,00 31
Ágúst 2,93 2,34 0,00 8,10 29
September 4,66 3,89 0,30 17,70 30
Október 4,94 3,88 0,40 14,30 31
Nóvember 3,89 3,21 0,50 12,10 30
Desember 4,39 3,08 0,50 11,40 29

Eins og sést ef þessar töflur eru skoðaðar þá er talsverður munur á milli mánaða 

hvað varðar meðaltalsgildi og staðalfrávik aflnotkunar og hitastigs.  Hitinn 

sveiflast náttúrulega eftir árstíðunum en það vekur athygli að staðalfrávikið er 

mun meira að vetrarlagi en yfir sumartímann.  Þetta þarf svo sem ekki að koma á 
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óvart þar sem tíðarfar er mun umhleypingasamara á vetrum en sumrum.  Munur á 

lægsta og hæsta gildi á hita í febrúar 2004 segir einnig sína sögu, hann var 22 

gráður.  Samsvarandi munur í ágúst var 8 gráður á Celsíus. 

Aflnotkunin er minnst yfir sumartímann og þá er einnig minnsta staðalfrávikið á 

mælingum á hitastig og vindstyrk.  Þetta á sér sömu skýringar og á við gagnvart 

hitastiginu, þ.e. hitasveiflur valda hér mestu um. 

Vindurinn er breyta sem er talsvert frábrugðin hinum tveim, mesti vindurinn hefur 

verið í janúar og febrúar og kemur það ekki á óvart.  Hitt er óvæntara fyrir 

leikmann í veðurfræði hve meðaltal vindhraða er tiltölulega jafnt hina mánuði 

ársins.  Helsti munurinn er á staðalfrávikinu en það virðist vera lægst yfir 

sumarmánuðina. 

3.2.3 Ýmsar prófanir 

Til þess að átta sig á sambandi óháðu breytanna sem eru hitastig og vindur við 

háðu breytuna sem er aflnotkun var prófað að keyra fjórar aðhvarfsgreiningar. 

1. Vindur á móti orkunotkun 345 athuganir 

2. Hitastig á móti orkunotkun 345 athuganir 

3. Vindur og hitastig á móti orkunotkun 345 athuganir 

4. Vindur og hiti á móti orkunotkun virka daga í mars 2004, alls 23 

athuganir. 

Helstu niðurstöður eru : 

1. Vindur er ekki nothæf skýringarstærð fyrir orkunotkunina.  

Skýringarhlutfallið R2 er aðeins 0,053 og F gildi í Anova prófi er 19.   

2. Útihitastig er ágæt skýringarstærð fyrir orkunotkunina.  Skýringarhlutfallið 

R2 er 0,822 og F gildi í Anova prófi er komið upp í 1586. 

3. Vindur og hitastig keyrt saman á móti orkunotkun gefur enn betra 

skýringarhlutfall eða 0,833.  Anova próf gefur F gildi 851.  Báðir 

stuðlarnir teljast marktækir og  eru stuðlar fyrir skurðpunkt og hitastig vel 

nákvæmir en stuðull fyrir vind er ekki eins nákvæmur.  Stuðull fyrir vind 

er afar lág tala eða aðeins 0,08. 
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4. Með því að taka allar athuganir kl. 19 í mars mánuði og keyra vind og hita 

á móti orkunotkun kemur greinilega í ljós hve árangurinn versnar við að 

fækka athugunum.  Hér eru aðeins 23 athuganir notaðar og gefa 

niðurstöður úr þessari keyrslu ekki góða raun.35 

3.2.4 Leiðrétt fyrir mánuði 
Að teknu tilliti til þess hve ólíka eiginleika gögnin hafa frá einum mánuði til 

annars var ákveðið að bæta við 11 dymbilbreytum í viðbót, einni fyrir hvern 

mánuð ársins nema janúar sem er sjálfgefinn.  Þannig fæst leiðréttingarstuðull 

fyrir mánuði í líkanið. 

Orsakir þessa misræmis í orkunotkun milli mánaða gætu verið ýmsar.  Helst mætti 

ætla að sólskinsstundir hafi áhrif þar sem áhrifin af beinu sólarljósi sem fellur á 

húsveggi og glugga eru töluverð.  Hér á Ísafirði og víðar á Vestfjörðum gætir sólar 

ekki um tíma yfir veturinn þannig að áhrif þess gætu verið töluverð.  Á vetrum er 

mikil notkun á öllum skóla- og íþróttamannvirkjum sem nota mikla orku.  Að 

lokum má nefna að yfir sumartímann er fólk mikið á ferðinni og er nokkur hluti 

húsa þá ónotaður á meðan íbúarnir eru í orlofi.  Þannig minnkar til dæmis 

notkunin á heitu vatni. 

3.2.5 Lokagerð líkans 

Það umhverfi sem líkanið er smíðað í er Microsoft Excel, þar er hægt að gera 

aðhvarfsgreiningu með allt að 16 óháðum breytum.  Líkanið er línulegt og eru 

notaðar 14 óháðar breytur til þess að segja til um hver aflþörfin (háða breytan) 

verður á hverjum tíma.  Óháðu breyturnar eru: hitastig og vindstyrkur samkvæmt 

veðurspá, 11 dymbilbreytur fyrir mánuði ársins og ein dymbilbreyta sem notuð er 

til þess að segja til um hvort viðkomandi sólarhringur sé helgidagur eða virkur. 

Þessi gerð af líkaninu gefur ágæta svörun þegar hún er keyrð á gögnum frá árinu 

2004.  Helst er von á frávikum þegar hraðar hitasveiflur verða en í stöðugu 

veðurlagi er útkoman mun betri.   

Framsetning líkansins er eftirfarandi: 

χφφφφ +++++= tvtthtddtmmttt vhddIP

35 Hægt er að skoða útprentanir úr Excel varðandi þessar prófanir í viðauka 6 
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Þar sem : 

tP er aflþörf viðkomandi klukkustundar 

tI er aflþörf viðkomandi klukkustundar við 0 gráðu hita, logn og á virkum degi í 

janúar 

mmt dφ er leiðréttingarliður vegna mánaðar fyrir viðkomandi klst. 

ddt dφ er leiðréttingarliður vegna helgidaga fyrir viðkomandi klst. 

tht hφ er leiðréttingarliður vegna hitastigs fyrir viðkomandi klst. 

tvtvφ er leiðréttingarliður vegna vindhraða fyrir viðkomandi klst. 

χ er slembiliður 

Sem dæmi um hvernig líkanið lítur út með raunverulegur stuðlum þá er hér sýnt 

dæmi.  Tekinn er áttunda klukkustund sólarhrings á helgidegi í febrúar.  Tölurnar í 

svigunum undir stuðlunum eru staðalvilla viðkomandi stuðuls. 

( ) ( ) ( ) ( )( )01,0009,007,019,015,0
07,023,0148,0170,328,78 χ++−×−×+= vtP

Hér er aflgrunnurinn 7,28 MW.  3,7 MW bætast við vegna mánaðar.  0,48 MW 

dragast frá vegna helgidags.  Aflþörfin minnkar um 0,23 MW við hverja gráðu 

sem hitstig hækkar og þörfin vex um 0,07 MW við hvern metra á sekúndu sem 

vindur vex. 

Líkanið er í raun sett fram fyrir eina klukkustund og þannig má segja að líkan sem 

spáir fyrir um notkun eins sólarhrings sé í raun 24 líkön.  Á myndinni hér að 

neðan sést hvernig gögn eru sett inn í líkanið.  Gögn úr veðurspá eru slegin inn í 

ljósbláu reitina.  Upplýsingar um helgidaga og mánuði eru slegnar inn í gulu 

reitina. 
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Kl Hitaspá Vindspá Orkuspá Samtals. Innsláttur:
Laugard. 1 4,0 6,0 9,53 9,53

2 4,0 6,0 9,61 9,61 Helgid=1 1
3 4,0 6,0 9,56 9,56
4 4,0 6,0 9,39 9,39 janúar 0
5 4,0 6,0 9,36 9,36 febrúar 0
6 4,0 6,0 9,37 9,37 mars 0
7 4,0 6,0 9,46 9,46 apríl 0
8 4,0 6,0 9,56 9,56 maí 0
9 4,0 6,0 9,60 9,60 júní 0

10 4,0 6,0 9,83 9,83 júlí 0
11 4,0 6,0 10,18 10,18 ágúst 0
12 4,0 6,0 10,29 10,29 september 0
13 4,0 6,0 10,53 10,53 október 0
14 4,0 6,0 10,52 10,52 nóvember 0
15 4,0 6,0 10,46 10,46 desember 1
16 4,0 6,0 10,37 10,37
17 4,0 6,0 10,32 10,32
18 4,0 6,0 10,26 10,26
19 4,0 6,0 10,43 10,43
20 4,0 6,0 10,26 10,26
21 4,0 6,0 10,12 10,12
22 4,0 6,0 9,94 9,94
23 4,0 6,0 9,86 9,86
24 4,0 6,0 9,79 9,79

Mynd 8 Skjámynd úr Excel líkani. 

3.2.6 Tölfræðilegar prófanir á líkani 

Til þess að reyna líkanið var gerð spá með raungögnum fyrir veður í 960 klst.  

mánuðina febrúar til apríl 2004.  Þessi spá var síðan borin saman við raunnotkun á 

orku fyrir sama tímabil.  Aðferð sú sem notuð er hér til þess að leggja mat á 

spávilluna er fólgin í að reikna meðaltals tölulegt frávik í % (e. Mean Absolute 

Percentage Error) MAPE.  Þessi aðferð hentar vel hér þar sem raunnotkun verður 

aldrei núll eða neitt nærri núlli, sem myndi útiloka þessa aðferð vegna þess að 

nefnarinn í brotinu má ekki verða  núll.  Einnig má nefna að þessi framsetning á 

mati þ.e. prósentur er mjög auðskilin og auðvelt að yfirfæra hana til frekari nota.36 

Mynd 9 Spávilla. 

36 Sanders, Nada R. 1997 
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Tæplega fimm prósent skekkja er niðurstaðan og er hægt að bera þetta saman við 

niðurstöðu úr samskonar mati á finnskri rannsókn sem náði til Finnlands, 

Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur.  Þar var MAPE minnst 2,4% í Danmörku og 

mest 4,77% í Noregi.37 

Gerð var athugun á því hve stór skekkjan var miðað við raunverulega 

raforkunotkun í febrúar 2005 og spá sem gerð var eftir veðurspá frá Veðurstofu 

Íslands.  Eftir að búið var að fara í gegn um gögn um raunnotkun á sama hátt og 

lýst er í kafla 3.1.3 var MAPE reiknað út og reyndist það vera 7,04%.  Greinilegt 

er að gæði og túlkun verðurspár ráða talsvert miklu um hver gæði spár um 

orkunotkun verða. 

3.3 Aðrar rannsóknir 

Með tilkomu tilskipunar Evrópubandalagsins og opnunar raforkumarkaðarins á 

meginlandi Evrópu hefur orðið til þörf á svipuðum spálíkönum og hér er fjallað 

um.  Eitthvað er um að hugbúnaðarframleiðendur séu farnir að bjóða sérsniðnar 

lausnir fyrir veitufyrirtækin til þess að halda utan um þessa spá og pantanagerð. 

3.3.1 Rannsókn Antti Laukkanen 

Við leit á vefnum fannst  rannsókn sem gerð var í Finnlandi árið 2004 af Antti 

Laukkanenen og fjallar um gerð líkans sem er ætlað sem viðbót ofan á annað.  

Viðbótin er ætluð til þess að segja til um frávik í notkun sem verða vegna 

helgidaga.  Sú nálgun er valin þar að setja inn dymbilbreytur fyrir hvern helgidag 

og einnig breytur bæði fyrir dagana á undan og eftir helgidag.38 Laukkanen setur 

sitt líkan upp þannig að með aðhvarfsgreiningu eru fundnir leiðréttingarstuðlar 

fyrir þá þætti sem líkanið notar.  Hann leiðréttir fyrir hitastigi og tíma.  Að auki er 

bætt við leiðréttingarþætti sem notar tímaraðir yfir orkunotkun til þess að leiðrétta 

líkanið (e. autoregression).  Framsetningin er: 

cb(t) er grunnurinn, orkunotkun gefins klukkutíma miðað við 0 gráðu hita. 

ctemp(T´(t)) er leiðréttingarliður fyrir hitastig. 

 
37 Laukkanen, A. 2004  
38 Laukkanen, A. 2004 
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err(t) er leiðréttingarliður sem nýtir tímaraðir yfir raunverulega notkun. 

Grunnurinn er talsvert flókinn, þar er tekið tillit til hvaða mánuður er, hvaða 

vikudagur, hvort það sé helgidagur og einnig hvaða klukkutími sólarhringsins er. 

Leiðréttingarliður fyrir hitastig er einnig nokkuð flókinn, hér þarf að hafa í huga að 

líkaninu er ætlað að spá fyrir notkun á stóru svæði.  Þessi hluti er tekinn inn 

óbreyttur úr líkani sem gert var af Suvi Huovila árið 2003. 

Leiðréttingarliðurinn er settur inn til þess að fá líkanið til þess að bregðast við 

raunnotkun næstu daga á undan spátímanum.  Nýtt eru gögn bæði 48 og 168 

klukkustundir aftur í tímann, þ.e. 2 og 7 sólarhringa. 

3.3.1.1 Nákvæmni spár Laukkanen 

Laukkanen prófaði nákvæmni líkansins með því að reikna út MAPE.  Nákvæmnin 

var mismikil eftir því um hvaða land var að ræða.  Finnland var með 2,4% og 

Noregur með 4,77%.  Það skal tekið fram að þessar prófanir voru gerðar án þess 

að nota seinasta þátt líkansins, leiðréttingarliðinn.  Ef hann var notaður batnaði 

nákvæmnin um hálft til eitt prósent. 

3.3.1.2 Samanburður við okkar rannsókn 

Þessi líkön eru byggð upp á svipaðan hátt og okkar.  Helsti munurinn er sá að hér 

er notuð AutoRegression.  Hitaháði liður líkansins er fenginn með því að nota 

Box- Jenkins ARX líkan.39 Dægursveiflu- og helgidagaliðir líkansins eru í formi 

venjulegrar aðhvarfsgreiningar. 

Autoregression er notuð ef yt og yt-1 eru þekktir en þurfum að finna yt+1. Auto er 

latína og merkir sjálf.  Óháða breytan er notuð með sjálfri sér í aðhvarfsgreiningu 

og þannig er nafnið komið til.  Með því að velja líkan sem notar autoregression þá 

má segja að grunnur líkansins sé uppfærður í hvert sinn sem það er notað.  Það 

kallar á mun meiri mötun á gögnum en ella þar sem bæta þarf inn gögnum um 

raunnotkun raforku fyrir hverja klukkustund til þess að líkanið sé nothæft.  Í 

umhverfi eins og er hér á Vestfjörðum þar sem ákveðin stöðnun ríkir er ekki víst 

að þörf sé á þannig stöðugri uppfærslu.  Með okkar aðferð má fá spá með því einu 

að mata líkanið á upplýsingum um veðurspá næsta sólarhrings.  

 
39 Box- Jenkins ARX líkan er Auto Regression with eXogenous input. Þ.e. Sjálfaðhvarfsgreinig með ytri breytu.  
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Einnig má telja það kost við okkar líkan að notkun þess krefst þess ekki að fyrir 

hendi séu óslitnar tímaraðir yfir notkunina.  Eins og áður er getið verða alltaf rof á 

afhendingu annað veifið og því slitna tímaraðirnar óhjákvæmilega. 

Aðferð Finnanna er að öllum líkindum betri þegar kemur að því að spá fyrir um 

blandaða raforkunotkun.  Mætti hugsa sér að bæta leiðréttingarþætti aftan við 

okkar líkan, sem nýtir raunnotkun eða skekkju aftur í tímann.  Þannig mætti reyna  

að nota líkanið á forgangsorku markaðinn.  Laukkanen setur þennan 

leiðréttingarþátt þannig fram: 40 

3.3.2 Íslenskar rannsóknir 
Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á samhengi útihitastigs og orkunotkunar 

hafa aðallega snúist um það að reikna út hæsta mögulegan afltopp í öfgakenndum 

dæmum eins og til dæmis frostavetrinum mikla 1918.  Ekki hefur verið farið út í 

að brjóta spána niður á einstaka klukkutíma. 

 

3.3.2.1 Orkuspárnefnd 

Á heimasíðu Orkuspárnefndar, www.orkuspa.is má finna eina skýrslu, hún er 

ódagsett og ekki er getið höfunda.  Fyrirsögn skýrslunnar er:  Áhrif hitastigs á 

aflnotkun. Rannsökuð er aflnotkun áranna 1996 og 1997 og er aðeins skoðað 

samhengi milli meðalhita hvers dags og afltopps viðkomandi dags.  Út úr þessari 

athugun kom að ekki er mikil fylgni á milli þessara þátta.  Skýringarhlutfallið, R2,

er fundið jafnt og 0,52.  Ekki er sett fram neitt mat á tölfræði rannsóknarinnar að 

öðru leyti en þessu.41 Markmið skýrslunnar virðist hafa verið að finna hve hár 

hæsti afltoppur ársins gæti orðið miðað við að sólarhringur með mestu notkun 

lendi á kaldasta sólarhring þess árs.  Miðað við framsetningu og hvernig 

rannsóknin virðist vera unnin er ekki hægt að nota hana til þess að styðja við það 

verkefni sem vinna á hér. 

3.3.2.2 Rannsókn við verkfræðideild HÍ 

 
40 Laukkanen, A. 2004  
41 Orkuspárnefnd. ódagsett 
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Árið 2001 voru gerðar tvær rannsóknir við verkfræðideild Háskóla Íslands sem 

báðar fjalla um heitavatnsnotkun á höfuðborgarsvæðinu.  Höfundar eru: 

Guðmundur R. Jónsson, Ólafur P. Pálsson og Valdimar K. Jónsson.  

Fyrri skýrslan ber heitið Spálíkön og heitavatnsnotkun fyrir árið 2000. Hér er 

tekið talsvert öðruvísi á hlutum en við gerum, notkun er metin út frá hitastigi, 

vindstyrk og sólskinsstundum.  Gerð er spá fyrir meðaltalsrennsli fyrir sólarhring. 

Notuð er leiðrétting fyrir helgi á sama hátt og gert er í okkar verkefni.  Tveir til 

þrír sólarhringar á undan degi sem spá á fyrir eru notaðir til þess að leiðrétta spá 

(autoregression).  Vegna þessa þá hefur verið lögð talsverð vinna í að leiðrétta 

gögnin sem líkönin eru unnin úr.  Þar sem gögn vantaði í raðirnar var bætt inn 

tilbúnum gögnum til þess að fá óslitna tímaröð.  Þau líkön sem koma út úr þessari 

rannsókn skila góðum árangri.42 

Seinni skýrslan ber heitið Tölfræðileg greining á heitavatnsnotkun á svæði 13, 

Garðabæ. Megin áhersla skýrslunnar var að leggja mat á kranavatnsnotkunina, 

eða þann þátt notkunar sem er ekki háður hita.  Að öðru leyti er margt líkt og með 

áðurnefndri rannsókn þeirra.43 Báðar þessar rannsóknir virðast vera afar vel unnar 

og má öðlast góða innsýn, í gerð þróaðra líkana til þess að spá fyrir um notkun 

orku til hitunar, við lestur þeirra. 

 

42 Guðmundur R. Jónsson et.al. 2001 
43 Guðmundur R. Jónsson et.al. 2001 
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4. Fjárhagsleg áhrif 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða fjárhagsleg áhrif nákvæmni/ónákvæmni í 

pöntun á raforku getur haft.  Einnig verður skoðað hvaða áhrif verð jöfnunarorku 

hefur.  Þá verður lítillega borinn saman heildarkostnaður í nýju umhverfi og því 

eldra. 

Þeir þættir sem ráða mestu um áhættu tengdri jöfnunarábyrgð eru nákvæmni í 

áætlanagerð og markaðsverð á jöfnunarorku. 

Margt forvitnilegt kemur í ljós þegar skoðuð eru viðskipti Orkubús Vestfjarða 

með jöfnunarorku fyrsta mánuðinn sem þessi viðskipti eru stunduð þ.e. janúar 

2005.   

Í janúar sveiflaðist verð á jöfnunarorku nokkuð eða frá 2.376 kr/MWh til  4.190 

kr/MWh að viðbættu 1% álagi Landsnets hf.  Hæsta mögulega greiðsla á MWh er 

því 1.832 kr. hærri en sú lægsta.  Meðalverð með álagi var hins vegar 3.220 

kr/MWh.  Í febrúar voru þessi verð heldur lægri en þá var meðalverð 2.997 

kr/MWh með 1% álagi.  Í janúar eru 744 klukkustundir, og af þeim tíma var 

uppreglun í gangi 381 klst. en niðurreglun í 363 klst.  Af þessu sést að nokkurt 

jafnvægi er í upp- og niðurreglun þennan mánuð.44 

Tafla 6 Dæmi um jöfnunarorkuuppgjör 

Áætlun Mæld Frávik Verð Kostnaður Þóknun
pöntun raunnotkun frá áætlun samtals Landsnets

Dagur/klst. kWh kWh kWh kr/kWh kr. kr.
01/01/05 01 12511,8 12307,73 -204,067 3,7 -755 8
01/01/05 02 11979,12 12292,66 313,543 3,7 1.160 12
01/01/05 03 11629,36 11762,59 133,233 3,7 493 5
01/01/05 04 11265,66 11952,54 686,884 3,7 2.541 25
01/01/05 05 11210,71 11097,29 -113,419 2,476 -281 3

Áætlanir OV um orkunotkun í janúar voru talsvert langt frá raunnotkun 

samkvæmt uppgjöri frá Landsneti hf. 

Fyrir einstaka klukkustundir í janúar þá notaði OV mest 65,28% meiri orku en 

pöntuð var og mest var farið 54,4% undir það magn sem pantað var.  Þessi 

einstöku frávik eru veruleg en meðaltal mánaðarins er samt sem áður aðeins 

vöntun upp á rúm 10%.  Þetta gerir það að verkum að kaupa þurfti um 10% af 

notkun janúarmánaðar af Landsneti hf. 

 
44 Landsnet hf. ódagsett 
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Samkvæmt verðskrá Landsvirkjunar er verð á forgangsrafmagni í janúar og 

febrúar miðað við eins árs samning 3.288 kr/MWh.  Við fyrstu sýn virðast þessi 

verð því ekki vera hvatning fyrir Orkubú Vestfjarða að gera sínar spár um 

orkukaup nákvæmari.45 

Eins og áður segir virðist þetta við fyrstu sýn vera OV hagstætt.  Þegar betur er 

skoðað þá er meðalverðið sem OV greiðir LV í janúar talsvert lægra en á eins árs 

samningum eða 2,64 kr/kWh.  Þetta kemur til vegna samsetningar orkukaupanna í 

samningstegundum þ.e. 1-12 ára samningar.  Heildargreiðsla fyrir jöfnunarorku í 

janúar er u.þ.b. 18% hærri en ef viðbót mánaðarins hefði verið keypt hjá 

Landsvirkjun á meðalverði janúarmánaðar.  Í krónum talið er þessi munur nálægt 

380.000 kr.   

Tafla 7 Samanburður á kostnaði 

Meðalverð Alls
Frávik janúar kr/kWh kostnaður
799.001 kWh

Raunkostnaður, öll frávik keypt af Landsneti hf. 3,216 kr. 2.569.590 kr.
Kostnaður miðað við 100% rétta áætlun, öll orka keypt af Landsvirkjun 2,740 kr. 2.189.262 kr.

Ath. Hér er ekki tekið tillit til afltopps. Hagur af réttri áætlun -380.327 kr.

Samanburður á kostnaði í nýju kerfi miðað við 100% rétta áætlað í janúar 2005

Þess ber að geta að uppi geta verið þær aðstæður að OV sé á mörkum að fara yfir 

ársfjórðungsmagn frá LV þá eru verðin á viðbótarorkunni hærri, hugsanlega á 

sama verði og jöfnunarorkan.  

Einnig er mikilvægt atriði í þessu sambandi að komi til þess að Orkubúið þurfi að 

nota meiri orku en sem nemur samningsbundnum afltoppi virðist þetta umhverfi 

vera mun hagstæðara en það sem áður var.  Ef þess er gætt að panta aldrei meira 

en sem nemur afltoppi kemur ekki til þess að greiða þurfi refsigjald sem getur 

verið frá 13-17,50 kr/kWh til Landsvirkjunar.  Þess í stað er greitt til Landsnets hf. 

jöfnunarorkugjald sem er mun lægra miðað við verð í jan og feb 2005. 

Við skoðun á uppgjöri fyrir janúarmánuð kom í ljós að raunnotkun var yfir 

afltoppi í 257 klst. og farið var allt upp undir 19% yfir toppinn.  Kannað var 

hvernig raunkostnaður samkvæmt jöfnunarorku uppgjöri Landsnets hf. kemur út 

miðað við hver kostnaður hefði verið miðað við eldra kerfi.  Samkvæmt þessari 

könnun er um verulega lægri greiðslu OV að ræða þegar þessar aðstæður eru uppi.  

 
45 Sjá viðauka 5. Landsvirkjun, Einingarverð heildsölusamninga á verðlagi 1. janúar 2005 
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Núverandi kostnaður er aðeins um 64% af því sem áður var og er lækkunin í 

krónum talið vel á aðra milljón króna.  Hagnaðurinn hefði verið enn meiri ef allar 

pantanir þar sem verið var að nota rafmagn innan afltopps hefðu verið nákvæmari. 

Tafla 8 Samanburður á kostnaði janúar 2005 

Heildar frávik Undir Yfir Kostnaður
frá áætlun afltoppi afltoppi alls

799.001 kWh 635.197 kWh 163.803 kWh
Nýja kerfið Landsnet hf. 2.569.590 kr. 2.569.590 kr.
Gamla kerfið Landsvirkjun 1.740.441 kr. 2.266.395 kr. 4.006.836 kr.

Hagur af nýju kerfi 1.437.246 kr.

Samanburður á kostnaði fyrir og eftir ný raforkulög miðað við raunnotkun í janúar 2005

Eins og sjá má af töflunni hefði kostnaður af kaupum á 163.803 kWh yfir afltoppi 

verið verulegur.  Ef Orkubúið hefði hagað innkaupum á sama hátt í eldra kerfi 

hefði þurft að greiða 1.437.246 kr meira en í nýja kefinu. 

Hér ber þess að geta að þessar aðstæður eru að öllu jöfnu einungis uppi yfir há 

veturinn nóvember til febrúar.  Einnig á eftir að koma í ljós hvort og þá hvernig 

Landsvirkjun muni bregðast við þessu. 

Eins og jöfnunarorkumarkaðurinn er uppbyggður í dag er bara eitt verð í gildi fyrir 

hverja klukkustund, ýmist uppreglunar- eða niðurreglunarverð. 

Fræðilega er því mögulegt að öll vöntun sé keypt á niðurreglunarverði og 

umframáætlun fáist greidd á uppreglunarverði sem væri verulega hagstætt þeim 

sem í þessum aðstæðum lenti. 

Til að skoða fleiri fræðilega fleti á áhættu Orkubúsins vegna jöfnunarorku settum 

við upp dæmi út frá raungögnum í janúar þar sem öll kaup (vöntun) á 

jöfnunarorku voru látin hitta á meðalverð niðurreglunar og öll sala (pantað of 

mikið) frá OV á meðalverð uppreglunar.  Með öðrum orðum að OV væri alltaf á 

öfugu róli miðað við meirihluta aðila á jöfnunarorkumarkaði.  Niðurstaðan úr 

þessari prófun gefur okkur þá niðurstöðu að OV hefði hagnast um u.þ.b. kr. 

370.000 miðað við meðalverð LV. 

Ef þessu hefði verið öfugt farið þ.e. öll kaup hefðu verið á uppreglunarverði og 

sala á niðurreglunarverði væri niðurstaðan sú að OV hefðu þurft að greiða u.þ.b. 

kr. 1.080.000 umfram meðalverð LV.  Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að 
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aðeins er um fræðilega möguleika að ræða og mjög ólíklegt er að þessi staða geti 

komið upp.   

Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd er upp- og niðurreglun mjög óregluleg.  

Tíðni upp og niðurreglunar í janúar 2005
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Mynd 10 Tíðni upp- og niðurreglunar í janúar 2005 

Algengustu jöfnunarorkuverðin í janúar eru 2.475 kr/MWh í niðurreglun og í 

uppreglun eru það 3.700 kr/MWh og 3.990 kr/MWh. 

Tíðni jöfnunarorkuverða í janúar og febrúar 2005
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Mynd 11 Tíðni jöfnunarorkuverða 

 

Í febrúar vék notkunin enn meira frá áætlun en í janúar eða mest tæp147% yfir og 

tæp 52% undir innsendar áætlanir.  Meðaltalsnotkun var rúm 15% yfir áætlun og 

aðeins var farið yfir afltoppinn í þrjár klukkustundir þann 4. febrúar.  Ef áætlun 

febrúarmánaðar hefði verið 100% rétt hefði sparast um 430.000 kr.  Sami fyrirvari 

er fyrir þessu og áður að notkun innan ársfjórðungs sé innan marka. 
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Tafla 9 Samanburður á kostnaði febrúar 2005 

Heildar frávik
frá áætlun Á meðalverði Á meðalverði Alls

664.039 kWh Landsvirkjunar Landsnets kostnaður
Raun 2.184.523 kr. 2.184.523 kr.
Rétt áætlað 1.752.805 kr. 1.752.805 kr.

Með tilliti til afltopps. Hagur af réttri áætlun -431.718 kr.

Samanburður á kostnaði í nýju kerfi miðað við 100% rétta áætlun fyrir febrúar 2004

Að síðustu var prófað hver væru áhrif þess að minnka frávik janúar mánaðar.  

Tekin voru öll frávik mánaðarins sem voru yfir 9% og þau lækkuð niður í tæp 9% 

með því að lagfæra pöntunina/áætlunina.  Tekið var tillit til þess að ekki væri 

pantað meira en sem næmi afltoppi þannig að frávik þar sem farið var yfir topp 

voru látin halda sér.  Niðurstaðn var sparnaður um 180.000 kr.  

Allar þessar prófanir benda í þá átt að það sé fjárhagslegur ávinningur af því að 

spá/áætla notkun nokkuð rétt.  Í dag fer einhver tími í viku hverri í að útbúa 

áætlun með því að áætla notkun fyrir hverja klukkustund.  Með því að setja inn í 

spálíkan töluleg veðurgögn/veðurspá fyrir hverja klukkustund frá spátölvu 

veðurstofu má gera ráð fyrir að þessi tími styttist.  Þannig má gera nákvæmari 

áætlun á styttri tíma en ella.  Ekki þarf því að vera aukinn kostnaður samfara þeim 

sparnaði sem felst í nákvæmari áætlunum. 

Nú þegar unnið er að lokafrágangi verkefnisins liggja fyrir jöfnunarorkuverð í 

mars.  Verðin sveifluðust frá því að vera 0 kr/MWh og upp í 3.990 kr/MWh.  

Þessar sveiflur eru talsvert meiri en í janúar og febrúar.  Í hlýindakaflanum um 

páskana var verðið 0 kr/MWh lengst í einn sólarhring og 750 kr/MWh og 1000 

kr/MWh í nokkurn tíma.  Ekki liggur enn fyrir uppgjör jöfnunarorku í mars til 

Orkubús Vestfjarða.   

Af þessu má sjá að aðili sem áætlaði og pantaði meiri raforku en notuð var þegar 

jöfnunarorkuverð var núll fær ekkert greitt fyrir það sem ofáætlað var en þarf samt 

sem áður að greiða fyrir orkuna til vinnsluaðila.  Eins fengu þeir sem vanáætluðu á 

sama tíma raforkuna frítt.  Þetta sýnir enn skýrar þörfina á að áætla nákvæmar til 

að lágmarka áhættuna.  Jöfnunarorkuverðin eru birt reglulega á heimasíðu 

Landsnets hf:  landsnet.is. 
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5. Tillögur 

Miðað við reynsluna af notkun líkansins undanfarna tvo mánuði teljum við að  

ekki sé þörf á nákvæmara líkani en því sem við höfum útbúið til að áætla notkun á 

ótryggðu rafmagni.  Reynsla af notkun þess er góð að sögn Bjarna Sólbergssonar 

fjármálastjóra.  Því mælum við með að notkun þess verði haldið áfram. 

Innkaupin á forgangsorkunni kalla hins vegar á einhvers konar hjálpartæki að 

okkar mati.  Frávikin í uppgjöri fyrir janúar- og febrúarmánuð eru mjög mikil og 

því er mikilvægt að bæta áætlanagerðina til að komast  hjá óþarfa kostnaði sem 

getur numið m.v. janúar og febrúar þessa árs frá 200.000 kr. til 400.000 kr.  Einnig 

má leiða að því líkum að tímafrekt sé að gera þessa áætlun án líkans. 

Við mælum með því að sömu aðferð verði beitt við pantanir á ótryggðri orku og 

forgangsorku, sem felst í að nota líkan með byggt er upp á aðhvarfsgreiningu sem 

notar eins til tveggja ára gögn.  Að auki teljum við að hér þyrfti að bæta 

leiðréttingarþætti (autoregression) aftan við líkanið sem nýtir gögn frá næstu 

dögum fyrir spádag. 

Til þess að geta sett fram óslitnar tímaraðir fyrir raforkunotkun þá þyrfti að taka 

upp skráningu á allri notkun sem yrði tiltæk ekki seinna en sólarhring eftir að 

notkunin hefur átt sér stað (Yt-1)

Þórir Sigurðsson benti á að fróðlegt væri að kanna hvort áhrif vinds séu ekki 

veldisfall og mætti vel athuga það.  Einnig benti hann á að betra væri að nota 

aðeins fjórar dymbilbreytur fyrir mánuði, það má gera með því að nýta sér hinar 

16 mögulegu samsetningar talnanna 0 og 1 miðað við fjórar breytur.  Mars yrði 

þannig: 0 0 1 0 og apríl yrði: 0 1 0 0.  Með þessu móti fengjust trúlega betri stuðlar 

fyrir mánuði.  Ástæður fyrir því að þessi aðferð er ekki prófuð hér eru fyrst og 

fremst þær að þegar þessi ábending barst var gerð líkansins lokið og einnig sú að 

með því að hafa 11 breytur þá þarf aðeins að setja inn á einum stað í líkanið núll 

eða einn í stað fjögurra með þessari aðferð því er notkun líkansins einfaldari með 

11 breytum. 

Sólskinsstundir eru annar hlutur sem kanna mætti hvort unnt væri að fá 

upplýsingar um á því formi sem hentar inn í líkanið.  Að auki mætti athuga hvort 

hægt væri að fá veðurspá í excel skrá fyrir hverja klukkustund viku fram í tímann.  
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Hvað fjárhagslegan þátt varðar þá er rétt að okkar mati að reyna að vanda til 

pantana.  Það leiðir til þess að óvissa um endanlegt kaupverð raforkunnar 

minnkar.  Þó er ekki hægt að mæla með því að pantanir verði gerðar nema upp að 

afltopp þar sem mun hagstæðara hefur verið að kaupa jöfnunarorku en að sæta 

refsigjaldi frá LV fyrir að fara yfir toppinn. 
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6. Umræða 

Með nýjum raforkulögum verður til algerlega nýr þáttur í viðskiptum með raforku, 

það er jöfnunarorkuviðskipti í umsjón Landsnets hf.  Þann 1. janúar 2006 verður 

almennum notendum frjálst að velja sér söluaðila eins og áður hefur komið fram.  

Við það verður til annar nýr þáttur í raforkuviðskiptum sem er að halda utan um 

mælingar, upplýsingagjöf og umsýslu þannig að almenningur fái rétta reikninga og 

greiðslur berist réttum aðilum.   

Sameiginlegt fyrirtæki raforkufyrirtækja á landinu, Netorka hf. sem starfar sem 

eins konar miðlæg reiknistofa, mun sinna þessum þætti.  Þá er ónefndur 

eftirlitsþátturinn sem sinnt er af Orkustofnun.  Af þessu má sjá að vegna þessara 

skipulagsbreytinga í raforkugeiranum verða til kostnaðarþættir sem ekki voru til 

staðar áður.  Því má gera ráð fyrir að neytendur borgi þennan kostnað nema 

eitthvað sparist annars staðar í geiranum eða að um verulega hagræðingu verði að 

ræða. 

Nokkrar þversagnir eru í ákvörðunum stjórnvalda í raforkumálum.  Sett hafa verið 

ný raforkulög sem stuðla eiga meðal annars að samkeppni í framleiðslu og sölu á 

rafmagni.  Á sama tíma eru uppi áform um að sameina öll raforkufyrirtæki 

ríkisins.  Þetta nýja sameinaða fyrirtæki verður með algera yfirburði á þessum 

markaði.  Fækkun aðila á markaðinum hlýtur að minnka  líkur á samkeppni.   

Í köflunum hér á eftir munum við velta upp ýmsum þáttum varðandi áorðnar 

breytingar og það sem framundan er. 

6.1 Vangaveltur 

Í fyrstu má búast við að það verði sömu fyrirtækin og áður störfuðu í 

raforkugeiranum sem munu vinna  og selja raforku.  Þrátt fyrir að dreifing raforku 

sé einkaleyfisrekstur er dreifiveitum heimilt að stunda raforkuvinnslu og sölu en er 

gert að aðskilja einkaleyfisrekstur frá samkeppnisrekstri bókhaldslega.  Þær 

breytingar sem gerðar voru á rekstrarumhverfi raforkufyrirtækja með nýjum 

raforkulögum gera hins vegar öllum mögulegt að fara út í raforkuvinnslu og sölu á 

rafmagni.   

Þrátt fyrir áform stjórnvalda um sameiningu raforkufyrirtækja er eitt af 

markmiðum raforkulaganna að stuðla að samkeppni.  Ef samkeppni í smásölu á 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI 

- ORKUBÚ VESTFJARÐA - 41

raforku verður virk má búast við að aðilar á neytendamarkaði  muni laða til sín 

viðskiptavini með verðtilboðum.  Þá reynir á hvað sölufyrirtækin ná góðum 

samningum við raforkuvinnslur.  Ekki er ólíklegt að upp spretti nokkur sjálfstæð 

einkafyrirtæki sem sérhæfi sig í smásölu á raforku.  Í þessum hluta má ef til vill 

búast við hörðustu samkeppninni. 

Ef almenn markaðslögmál gilda á þessum markaði mun  stærðarhagkvæmnin 

skipta miklu máli. Stærstu sölufyrirtækin ættu að geta boðið hagstæðustu verðin í 

smásölu.  Helsti kostnaðurinn í smásöluhlutanum fyrir utan rafmagnið sjálft liggur 

í markaðsetningu, skrásetningu orkumælinga og útskrift reikninga.  Benda má á að 

líklegt er að mikilvægur þáttur hjá þessum aðilum verði að geta gert nákvæmar 

áætlanir um sölu til að rafmagnspantanir verði nákvæmar og kostnaður við 

jöfnunarorku sem minnstur.  Þar sem flutningur og dreifing mun kosta það sama 

fyrir alla neytendur sem eru á sama stað ætti samkeppnin að geta orðið nokkuð 

virk.  Tveir notendur sem búa við sömu götu á Ísafirði greiða sama gjald fyrir 

flutning þó annar kaupi rafmagn af Orkubúi Vestfjarða og hinn af Orkuveitu 

Reykjavíkur.46 47 Það á því ekki að skipta sölufyrirtækið neinu máli kostnaðarlega 

séð, hvort viðskiptavinurinn er í Reykjavík eða á Ísafirði.  Þannig má búast við að 

landfræðileg skipting á viðskiptavinahópi muni breytast í framtíðinni.  

 Almennir neytendur eru ekki enn farnir að sjá á sínum orkureikningum hvernig 

skipting verður milli þessara þátta þ.e. vinnslu, flutnings, dreifingar og sölu.  

Verði flutningur og dreifing uppistaðan í orkureikningum neytenda mun 

lítilsháttar lægra verð á raforku frá vinnslu eða sölufyrirtæki  ekki hafa veruleg 

áhrif á orkureikninginn.  Aðrir þættir eru fastir því neytendur hafa ekkert val um 

flutning og dreifingu. 

Þar sem stór sölufyrirtæki verða væntanlega með meiri breidd í sínum 

viðskiptavinahópi má búast við að orkunotkunin hjá þeim verði jafnari en hjá 

þeim smærri.  Þessi þáttur skiptir máli fyrir vinnslufyrirtækin því vinnsla á 

rafmagni kostar að jafnaði minni ef álagið er jafnt.  Hér er það tvennt sem skiptir 

máli, annars vegar að fjárfestinginn er ekki nýtt að fullu og hins vegar að 

rekstrarkostnaður er meiri vegna aukins vaktkostnaðar. 

 
46 Bjarni Sólbergsson fjármálastjóri OV hf. (munnleg heimild 11. apríl 2005) 
47 Raforkulög nr. 65/2003 og greinargerð með frumvarpi til raforkulaga 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI 

- ORKUBÚ VESTFJARÐA - 42

Varðandi samkeppni í raforkuvinnslu eru það stórar hagkvæmar  og vel 

fjármagnaðar virkjanir sem ættu að geta boðið hagstæð verð.  Í þessu sambandi er 

ráðandi þáttur endurgreiðslutími fjárfestingarinnar og þar skipta vextir höfuðmáli.  

Einnig hljóta aðilar sem eiga eldri virkjanir sem búnar eru að greiða sig upp að 

standa vel í samkeppni.  Þá má benda á þróunina í jarðvarmavirkjunum sem eru að 

verða samkeppnisfærari við vatnsaflsvirkjanir.  Helsti munur á þessum virkjunum 

er að stofnkostnaður jarðvarmavirkjana er lægri en vatnsaflsvirkjana en 

rekstrarkostnaður hærri.  Þá eru jarðvarmavirkjanir heppilegri þar sem 

framleiðslan er stöðug. 

Búast má við hægri þróun í samkeppnisátt í raforkuvinnslu vegna yfirburðastöðu 

Landsvirkjunar.  Undantekning er þó samkeppni frá Hitaveitu Suðurnesja og 

Orkuveitu Reykjavíkur.  Þótt hugsanlegt sé að Landsvirkjun verði skipt upp er 

varla von á því á næstunni miðað við sameiningaráform stjórnvalda.  

Viðskiptaráðherra Valgerður Sverrisdóttir segir í Morgunblaðinu þann 18. febrúar 

síðastliðinn að lífeyrissjóðirnir kunni hugsanlega að verða framtíðareigendur 

sameinaðs fyrirtækis Landsvirkjunar Orkubús Vestfjarða og RARIK.48 Þó er ekki 

ólíklegt að fjársterkir aðilar sjái tækifæri í að reisa virkjun og selja rafmagnið frá 

henni til hæstbjóðanda.  Það má allt eins búast við að einkaaðilum takist að reka 

slíkar virkjanir á hagkvæmari hátt en opinberum fyrirtækjum enda margar 

fyrirmyndir að slíku á síðustu árum og er skemmst að líta til einkavæðingar á 

íslensku ríkisbönkunum.  

Bent hefur verið á að verði Landsvirkjun seld einkaaðilum muni lánshæfismat 

fyrirtækisins minnka mikið vegna þess að þá muni ríkisábyrgð á nýjum 

skuldbindingum falla niður.  Í fyrstu má búast við að lánshæfismat lækki eitthvað.  

Á móti kemur að ef ekki væri ríkisábyrgð þyrfti fyrirtækið ekki að greiða 

ábyrgðargjald til eigenda.  Samkvæmt ársreikningi Landsvirkjunar var greitt 

ábyrgðargjald til eigenda 241 milljón kr. á árinu 2004.  Ríkissjóður tekur almennt 

ríkisábyrgðargjald 0,25%.  Samkvæmt óstaðfestum upplýsingum úr bankakerfinu 

eru bankarnir almennt að greiða 15 til 30 punkta hærri vexti en Landsvirkjun. 

 
48 Landsvirkjun í eigu lífeyrissjóða? 2005, 18. febrúar Morgunblaðið 
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Lánshæfismatsfyrirtækin Moody´s og Standard & Poor’s (S&P) meta 

lánshæfismat fyrirtækja og þjóða og nota til þess ákveðna mælikvarða.  Hér er 

dæmi um mælikvarða fyrir hátt lánstraust.  

Tafla 10 Lánshæfismat 

Moody's Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3
S&P AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-

Íslenska ríkið og Landsvirkjun eru samkvæmt vefriti fjármálaráðuneytisins 17. 

febrúar 2005 metin í erlendum myntum af S&P í flokk AA- (Moody´s setur ríkið í 

Aaa bæði í innlendri og erlendri mynt).49 Samkvæmt heimasíðu Íslandsbanka hf 

eru Íslandsbanki og KBbanki metnir með A1 og Landsbankinn A2 af Moody´s.50 

Ekki er auðvelt að komast að hvað þetta þýðir í prósentum talið. 

Til lengri tíma litið mun sá rekstrarárangur sem einkarekið fyrirtæki nær ráða 

lánshæfismatinu að stærstum hluta.  Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga að 

bankarnir hafa allir verið að hækka í lánshæfismati þrátt fyrir að njóta ekki lengur 

ríkisábyrgðar.  Ekki er að sjá af afkomu bankanna að undanförnu að afnám 

ríkisábyrgðarinnar sé þeim íþyngjandi. 

Löggjafinn hefur með lögum og reglum tryggt að vinnsluaðilar, flutnings- og 

dreifiveitur sem jafnframt eiga smásölufyrirtæki hygli ekki sínum fyrirtækjum 

umfram önnur.  Einnig gilda um fyrirtæki í samkeppni almenn samkeppnislög. 

Hér eru því að myndast spennandi tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki að hasla 

sér völl á. 

6.2 Reynsla erlendis 

Til þess að reyna að varpa ljósi á hver reynsla nágrannaþjóðanna er af 

markaðsvæðingu raforkukerfisins mun hér verða fjallað um atburð sem varð í 

Danmörku þann 23. september 2003. 

6.2.1 Straumrof í austur Danmörku 
Í 38. tölublaði 2004 árgangs af Ingeniören, vikuriti danska verkfræðingafélagsins 

er farið yfir orsakir þess að stór hluti Danmerkur varð straumlaus þann 23.9.2003 

 
49 Fjármálaráðuneytið. 2005, 17. febrúar.   
50 Íslandsbanki hf. mars 2005 
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frá kl. 12,30 til kl.19,05 sama dag.  Þetta er lengsta og viðamesta straumrof sem 

vitað er um í austurhluta Danmerkur.   

Ástæða straumrofsins var útsláttur einnar samstæðu í sænska kjarnorkuverinu við 

Oskarshamn.  Samstæðunni var slegið út vegna bilunar í loka.  Fimm mínútum 

síðar brann einangrari yfir í tengivirki nálægt Gautaborg og við það sló tveimur 

samstæðum í kjarnorkuverinu við Ringhals út. 

Klukkan 12:37 fellur síðan spennan á austdanska netinu og 2,4 milljónir dana 

verða þar með án rafmagns.  Eftir það var farið að reyna að koma spennu á aftur 

og fyrst inn var dísilvélasamstæðan á Bornholm.  Aðrir danskir framleiðendur gátu 

ekki farið inn á netið þar sem þeir voru ófærir um að halda réttri tíðni án stuðnings 

frá sænska netinu.  Ástæða þess er að kolakyntu verin þurfa frekar langan tíma í 

uppkeyrslu áður en að hægt er að setja þau inn á netið.  Vindmylluorkuver eru 

einnig þannig gerð að reglun á þeim er útilokuð, sökum smæðar hvers rafala, án 

stuðnings frá netinu. 

Það er síðan ekki fyrr en kl. 19:05 um kvöldið sem síðustu notendurnir eru komnir 

með straum en í millitíðinni var verið að keyra dönsku verin upp og voru notendur 

tengdir eftir því sem geta netsins bauð uppá.  Miklar skemmdir urðu við þetta á 

tveimur dönskum verum, Avedöre 2 og Asnæs 5.  Í Asnæs verinu brann dýr 

spennir yfir.  Samanlagt tjón Energi E2 bæði í framleiðslu og skaða var talið um 

100 milljónir danskra króna. 

Á framgreindri umfjöllun má sjá að það voru truflanir í sænska raforkukerfinu 

sem ollu vandræðunum.  Málið er þó ekki alveg svona einfalt.  Kyndby verið átti 

að geta keyrt upp á tómu neti en það tókst ekki vegna mannlegra mistaka og leiddi 

það til þess að ekki var hægt að keyra upp netið fyrr en tenging við sænska netið 

var komin í lag.  Það er höfuðskýringin á því hve langan tíma straumrofið varaði. 

Kaare Sandholt hjá Elkraft System51 telur að eftir að raforkukerfið var 

markaðsvætt þá sé flutningurinn á afli í gegn um danska netið til og frá Þýskalandi 

og Skandinavíu farinn að valda því að gæði rafmagns eru ekki söm og voru.  

Tíðnireglun er ekki í jafn góðu lagi og hún var og segist hann merkja mun á því 

seinustu þrjú til fjögur ár.   

 
51 Danska Landsnetið 
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Launafl er einnig vandamál.  Launafl verður til vegna fasviks og valda notendur 

því t.d með spólum eða rafmótorum.  Launafl veldur straumálagi á bæði á rafala 

orkuvera og á flutningskerfi.  Launafl er ekki selt og því hefur öflun þess ekki 

verið sinnt eins vel og þyrfti að vera.  Paul-Frederik Bach verkfræðingur hjá Eltra 

fullyrðir að skortur á launafli hafi valdið fjölda rekstrartruflana á kerfinu síðan 

markaðsvæðingarinnar fór að gæta. 

Sture Larson hjá Svenska Kraftnät er ekki sammála því að straumrofið hafi orðið 

vegna orsaka sem rekja megi til markaðsvæðingar en samþykkir þó að það sé 

staðreynd að því lengri vegalengd sé á milli framleiðslu og neytenda, því minna sé 

afhendingaröryggið. 

Að lokum skal nefnt að við núverandi umhverfi í raforkugeiranum þá er það ekki 

kerfisstjórnin sem ákveður eða fer fram á afkastaaukningu í framleiðslunni.  

Markaðurinn ræður nú þannig að ekki er farið út í byggingu nýrra raforkuvera án 

þess að öllum hagkvæmnisskilyrðum sé fullnægt.  Þetta getur valdið því að ný ver 

eru byggð seinna en ella þar sem áður var fremur horft til rekstrar- og 

afhendingaröryggis þegar ákvarðanir um byggingu voru teknar.  Afleiðingin getur 

orðið sú að aukin hætta skapast á rekstrartruflunum.52 

6.2.2 Markaðsvæðingin 

Meginland Evrópu ásamt Skandinavíu er orðið að einu markaðssvæði með raforku 

eftir að tilskipunin um innri markað fyrir raforku kom til framkvæmda.  Sé horft 

til Norðurlandanna sérstaklega þá má segja að líkja megi raforkumarkaðnum við 

almennan markað.  Verð á orku fara eingöngu eftir spot verðinu á markaðnum.  

Raforka er keypt inn á dreifiveiturnar eftir því hvar hagstæðust verð eru í boði 

hverju sinni.  Sé tekið dæmi af Danmörku, þá er raforka flutt til Danmerkur yfir 

daginn frá Þýskalandi, Noregi og Svíþjóð en á næturnar snýst streymið gjarna við 

og er þá flutt orka frá Danmörku til Noregs.  Jafnhliða þessu er orka flutt um 

Danmörku til eða frá Þýskalandi og Skandinavíu.53 

Verðmyndunin ræðst helst af uppruna orkunnar.  Verðin eru lægst ef framleiðslan 

fer fram með vatnsaflsvélum, næst koma kjarnorkuver, síðan orkuver sem 

 
52 Wittrup, S. 2004 
53 Ólafur B.  Birgisson edb gruppen as.  (munnleg heimild, 8.  febrúar 2005). 
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framleiða raforku ásamt fjarvarma,54 kolakynt ver og  olíukynt framleiða dýrustu 

raforkuna. 

Þetta samhengi má sjá á myndinni hér að neðan 

Heimild Laukkanen 2004 

Mynd 12 Framboðsfall raforku á Norðurlöndum 

 

Verð á einstökum svæðum innan markaðsins geta þó verið önnur en ræðst af 

framboðsfallinu.  Í Svíþjóð gæti t.d. verið skortur á raforku en allar flutningsleiðir 

til landsins fullnýttar, þá mun verðið í Svíþjóð hækka upp í það verð sem 

framleiðendur eru tilbúnir að selja á.  Þessar flutningstakmarkanir eru helsta 

ástæða þess að ekki er um fullkominn markað að ræða.55 

54 (e. Combined Heat and Power) Þessi ver ná aukinni hagkvæmni með þvíð nýta gufuna fyrst í hverfli til raforkuframleiðslu og síðan 
með eimsvala til fjarvarma. 

55 Laukkanen, A. 2004 
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7. Niðurstaða 

7.1 Rannsóknarspurningum svarað 

Í verkefninu voru settar fram tvær rannsóknarspurningar.  Þeim verður svarað hér. 

Sú fyrri var:  Er unnt að sýna fram á samband milli útihitastigs, vindstyrks og 

raforkunotkunar í þeim tilgangi að setja fram líkan sem auðveldar 

ákvarðanatöku/áætlanagerð vegna innkaupa á raforku? 

Greinilegt samband er á milli hitastigs og orkunotkunar en veikt samband er á 

milli vindstyrks og orkunotkunar.  Það gefur þó betri raun að nota bæði hitastig og 

vind heldur en að nota einungis hitastig. 

Vegna þessa sambands milli hitastigs vinds og orkunotkunar reyndist mögulegt að 

útbúa einfalt líkan, smíðað í Excel til þess að spá fyrir um orkunotkun til hitunar 

með ásættanlegri nákvæmni. 

Líkanið hefur síðan verið notað með góðum árangri hjá Orkubúinu við að áætla og 

og panta ótryggða raforku. 

Sú seinni var:  Hversu miklu máli skiptir það fjárhagslega fyrir Orkubú Vestfjarða  

að pöntuð raforka sé nálægt raunnotkun. 

Greinilegt er að það skiptir Orkubú Vestfjarða talsverðu máli að pöntuð raforka sé 

nálægt raunnotkun þar sem samningsverð raforku frá Landsvirkjun er yfirleitt 

hagstæðara en jöfnunarorkuverð.  Það skiptir ekki síður máli að vita með nokkurri 

nákvæmni hver almenn rafmagnsnotkunin verður þar sem mun hagkvæmara er að 

kaupa raforku af Landsneti hf. en fara yfir afltopp Landsvirkjunar.   

7.2 Aðrar niðurstöður 

Í ljósi athugana okkar á fjárhagslegu hlið verkefnisins er ljóst að talsverður 

ávinningur yrði af því að útbúa líkan sem tekur til allrar raforkusölu Orkubúsins.  

Ekki þarf að kosta miklu til smíði á líkani sem leyst gæti þetta vel af hendi. 
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Viðauki 1 Almennir skilmálar Landsvirkjunar um sölu forgangsrafmagns 

Almennir skilmálar Landsvirkjunar um sölu forgangsrafmagns 
Almenn skilyrði 

1. gr. 
Skilmálar þessir gilda um viðskipti með forgangsrafmagn milli Landsvirkjunar annars vegar sem 
seljanda, og sölufyrirtækis hins vegar, hér eftir nefnt kaupandi, sem kaupir í heild af Landsvirkjun 
meira en 10 GWst á ári á raforkumarkaði.  
 
Með sölufyrirtæki er átt við fyrirtæki sem selur raforku eða annast raforkuviðskipti, hvort sem er í 
heildsölu eða smásölu, með þeim skilyrðum sem nánar eru ákveðin í raforkulögum, nr. 65/2003 og 
reglugerðum sem settar eru á grundvelli þeirra. 
 
Í skilmálum þessum og rafmagnssamningum gerðum á grundvelli þeirra merkir forgangsrafmagn sú 
orka sem orkukerfið getur framleitt með yfir 99% öryggi, þrátt fyrir náttúrulegar sveiflur í 
vatnsframboði. Forgangsrafmagn er því sú orka sem hægt er að fá út úr kerfinu í mjög rýru vatnsári. 
Komi til þess að Orkustofnun eða önnur stjórnvöld skilgreini nánar afhendingaröryggi forgangsorku 
skal slík skilgreining gilda. 
 

2. gr. 
Um verð rafmagns og önnur gjöld, gildir heildsöluverðskrá Landsvirkjunar eins og hún er á hverjum 
tíma. Verð á forgangsrafmagni er byggt á verðskrá Landsvirkjunar eins og hún er á hverjum tíma og 
rafmagnssamningum milli aðila. 
 

Kaup á forgangsrafmagni 
3. gr. 

Kaupendur rafmagns samkvæmt skilmálum þessum skulu eiga kost á kaupum á forgangsrafmagni 
samkvæmt eftirfarandi samningum þar að lútandi: 
 

(a) Samningar til 12 ára. 
(b) Samningar til 7 ára. 
(c) Samningar til 3 ára. 
(d) Samningar til 1 árs. 
(e) Samningur til skemmri tíma en eins árs. 

 
Við mat á kaupanda er Landsvirkjun heimilt að gera kröfu um að gerð verði áreiðanleikakönnun af 
óháðum aðila á fjárhagslegum styrkleika hans. Á samningstímanum er Landsvirkjun heimilt að 
krefjast upplýsinga frá kaupanda er sýna fram á fjárhagslegt bolmagn hans til að standa við gerða 
samninga, s.s. ársreikninga eða árshlutauppgjör og/eða að óska bankatryggingar eða annars konar 
greiðslutryggingar sem Landsvirkjun metur jafngilda til að bæta tjón vegna hugsanlegra 
greiðsluerfiðleika kaupanda. 
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4. gr. 
Aðilar skulu gera með sér sérstaka rafmagnssamninga þar sem m.a. skal tilgreint með hvaða hætti 
rafmagnsafhending fari fram og hvernig fara skuli með uppgjör rafmagns. 
 

Breytingar á samningi 
5. gr. 

Nú hefur raforkusala kaupanda, vegna rafmagns sem selt er í smásölu til endanlegra orkukaupenda 
þar sem kaupandi er með eitt sölufyrirtæki lækkað samkvæmt árlegu uppgjöri að teknu tilliti til 
eðlilegra áhrifa veðurs á raforkunotkun eða annarra utanaðkomandi aðstæðna og næstu sex mánuðir 
á eftir sýna að um viðvarandi breytingu sé að ræða. Er þá heimilt að endurskoða þá samninga við 
Landsvirkjun sem gerðir hafa verið til 7 og 12 ára, hvað varðar magn rafmagns í einstökum 
samningum. Nánari ákvæði um endurskoðun eru í rafmagnssamningi aðila en við ákvörðun þess 
hvort endurskoðun sé heimil skulu eftirfarandi skilyrði höfð til hliðsjónar: 
 
A)  Að sýnt sé fram á, að um minnsta kosti 15% minnkun í heildarsmásölu kaupanda sé að ræða, 

og 
B)  Að sýnt sé fram á, að lækkunin sé vegna aðstæðna hjá endanlegum orkukaupendum 

kaupanda, þ.e. þeim hafi fækkað verulega eða breyting orðið á starfsemi þeirra. 
 

Óviðráðanleg öfl 
6. gr. 

Í skilmálum þessum eru óviðráðanleg öfl (force majeure) hér með skilgreind þannig, að þau taki til 
ófriðar (hvort sem um stríðsyfirlýsingu er að ræða eða ekki), styrjaldaraðgerða, byltinga, uppreisna, 
uppþota, fjöldauppnáms, múgæsinga, sprenginga, eldsvoða, jarðskjálfta, eldgosa, storma, 
flóðbylgja, flóða, ísa, þurrka, eldinga, sóttkvía, flutningsbanna, almennrar stöðvunar á flutningum 
eða siglingum, eða hvers kyns ámóta atvika sem ekki er unnt að koma í veg fyrir eða hafa stjórn á 
með eðlilegum ráðum af hálfu aðilanna. Í þessu tilliti skulu óviðráðanleg öfl (force majeure) einnig 
taka til allsherjarverkfalla, staðbundinna verkfalla eða ámóta vinnutruflana á Íslandi, sem aðili sá, er 
fyrir slíku verður, hefur ekki getað komið í veg fyrir eða haft stjórn á, þótt hann hafi beitt öllum 
eðlilegum ráðum, sem honum voru tiltæk, en eingöngu um þann tíma, sem aðilanum var ókleift að 
binda endi á ástandið með öllum slíkum ráðum, sem honum voru tiltæk. 
 
Eigi skal misbrestur eða aðgerðarleysi af hálfu aðilanna um að efna nokkra skuldbindingu sína 
samkvæmt skilmálum þessum teljast vanefnd á slíkri skuldbindingu ef og að því leyti sem 
misbresturinn eða aðgerðarleysið er af völdum óviðráðanlegra afla (force majeure). 
 
Sá aðili sem bera vill fyrir sig óviðráðanleg öfl (force majeure) samkvæmt þessari grein, skal hafa 
sönnunarbyrði um tilvist slíkra óviðráðanlegra afla. Misbrestur eða aðgerðarleysi skal, að því er 
grein þessa varðar, því aðeins teljast vera af völdum óviðráðanlegra afla (force majeure) að sá aðili, 
sem hlut á að slíkum misbresti eða aðgerðarleysi, sanni (a) að misbrestur hans eða aðgerðarleysi sé 
bein afleiðing af óviðráðanlegum öflum (force majeure) eins og þau eru skilgreind hér að framan og 
(b) að hann hafi sýnt hæfilega aðgæslu og gripið til allra annarra ráða, sem eðlileg mega teljast, til 
þess að forðast slíkan misbrest eða aðgerðarleysi. Hvor aðili skal tafarlaust tilkynna hinum um 
óviðráðanleg öfl (force majeure) sem valda misbresti eða aðgerðarleysi um að efna skuldbindingar 
hans samkvæmt skilmálum þessum. Jafnframt skal aðilinn gera allt, sem í hans valdi stendur, til 
þess að draga úr áhrifum þessa misbrests hans eða aðgerðarleysis um fullar efndir og skal strax og 
óviðráðanlegum öflum (force majeure) er ekki lengur til að dreifa gera allar eðlilegar ráðstafanir, 
sem á hans valdi eru, til að hefjast handa á ný um að efna slíkar skuldbindingar, með minnstu 
mögulegu töfum. 
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Takmörkun á ábyrgð 
7. gr. 

Landsvirkjun verður ekki gerð ábyrg fyrir beinu tjóni kaupanda eða afleiddu tjóni kaupanda eða 
viðskiptavina kaupanda þegar kaupandi getur af einhverjum ástæðum ekki tekið við rafmagni frá 
Landsvirkjun samkvæmt samningnum. Þá ber Landsvirkjun ekki ábyrgð á tjóni sem verður vegna 
dráttar á afhendingu rafmagns ef sá dráttur varð vegna hindrunar sem hún fékk ekki ráðið við og 
ekki er hægt að ætlast til að Landsvirkjun hafi haft hindrunina í huga við samningsgerð eða getað 
komist hjá eða sigrast á afleiðingum hennar. 
 
Þá verður Landsvirkjun ekki gerð ábyrg fyrir tjóni sem verður vegna atvika sem komu til eftir að 
hún hefur afhent raforku inn í flutnings- og/eða dreifikerfið. Vanefnd telst ekki vera fyrir hendi af 
hálfu Landsvirkjunar, ef atvik er varða flutnings- og/eða dreifikerfið valda því að Landsvirkjun 
getur ekki komið rafmagni til kaupanda í réttu magni á réttum tíma. 
 

Framsal samninga 
8. gr. 

Óheimilt er að framselja rafmagnssamninga sem byggðir eru á þessum skilmálum án samþykkis 
Landsvirkjunar. 
 

Endurskoðun 
9. gr. 

Verði verulegar eða ófyrirsjáanlegar breytingar á aðstæðum orkufyrirtækja á samningstímanum, sem 
leiða kynnu til verulegra breytinga á samsetningu innkaupa kaupanda hjá Landsvirkjun með 
rafmagn í tengslum við raforkulög nr. 65/2003, skulu samningar gerðir á grundvelli skilmála 
þessara, endurskoðaðir að ósk annars hvors aðila m.t.t. þeirra raskana sem tengjast slíkum 
breytingum. 
 

Vanskil 
10. gr. 

Komi til vanskila á greiðslum kaupanda til seljanda vegna kaupa á forgangsrafmagni, þá er seljanda 
heimilt að stöðva afhendingu rafmagns til kaupanda inn á flutningskerfið samkvæmt 
rafmagnssamningi/um þar til kaupandi hefur greitt hlutaðeigandi vanskilaskuldir að fullu ásamt 
áföllnum dráttarvöxtum og innheimtukostnaði. Seljandi skal tilkynna kaupanda um stöðvun á 
afhendingu rafmagns vegna vanskila með tveggja mánaða fyrirvara. 
 

Gildistaka 
11. gr. 

Skilmálar þessir gilda frá og með 1. janúar 2005 að telja, þar til annað verður ákveðið. 
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Viðauki 2 Almennir skilmálar Landsvirkjunar um sölu ótryggðs rafmagns 

ALMENNIR SKILMÁLAR LANDSVIRKJUNAR 
UM SÖLU ÓTRYGGÐS RAFMAGNS 

 
1. grein - Almenn skilyrði 

Ótryggt rafmagn má selja til hvers konar nota, einkum þar sem rafmagn kemur í stað annarra 
orkugjafa. Gerð er krafa um að notandi ótryggðs rafmagns geti á annan hátt séð fyrir rafmagnsþörf 
sinni ef afhendingu rafmagnsins er hætt, nema þegar um er að ræða framleiðslu, sem getur lagst 
niður tímabundið meðan skerðing varir. Uppsett afl þess búnaðar, sem nýtir ótryggt rafmagn, skal að 
lágmarki vera 100 kW, eða með áætlaða ársnotkun að lágmarki 500 MWst. Viðkomandi kaupandi 
og Landsvirkjun sem seljandi, skulu gera með sér rammasamning um viðskipti með hið ótryggða 
rafmagn. Verð á slíku rafmagni skal vera samkvæmt heildsölugjaldskrá Landsvirkjunar á hverjum 
tíma. Samningar um endanlega sölu ótryggðs rafmagns eru síðan gerðir milli kaupanda og einstakra 
notenda og eru þeir háðir staðfestingu Landsvirkjunar. Í þeim samningum skal koma fram til hvaða 
starfsemi ótryggða rafmagnið skal notað og um hve mikið magn er að ræða. Forstjóra 
Landsvirkjunar er heimilt að gera samninga um sölu á ótryggðu rafmagni á grundvelli skilmála 
þessara og heildsöluverðskrár Landsvirkjunar eins og hún er á hverjum tíma. 

 
2. grein - Afhending ótryggðs rafmagns 

1. Landsvirkjun skuldbindur sig til að afhenda frá kerfi sínu ótryggt rafmagn allt að umsömdu 
afl- og orkumagni. Í samningi kaupanda og notanda ótryggðs rafmagns skal eftirfarandi vera 
tilgreint: 
i. Samningsbundið afl (meðaltal á klst).  
ii. Samningsbundin orka á almanaksári. Rafmagn þetta verður látið í té frá kerfi 
Landsvirkjunar með þeim skilyrðum, sem greinir í skilmálum þessum og þeim almennu 
skilmálum, sem í gildi eru hjá Landsvirkjun, "Almennir skilmálar Landsvirkjunar um sölu 
háspennts rafmagns", dags. 30. desember 1982, með þeim breytingum er á kunna að verða 
síðar. 

 
2. Landsvirkjun ákveður hvaða gjaldskrárþrep skuli gilda á hverjum tíma í viðskiptum með 

ótryggt rafmagn og þá út frá stöðu og horfum í vatnsbúskap fyrirtækisins. Landsvirkjun er 
heimilt hvenær sem er að breyta verði milli gjaldskrárþrepa með minnst 7 daga fyrirvara. 

 
3.  Landsvirkjun er ennfremur heimilt að skerða eða rjúfa algerlega afhendingu 

samningsbundins ótryggðs rafmagns eftir stöðu og horfum í vatnsbúskapnum svo fremi, að 
slík skerðing eða rof stytti ekki, að teknu tilliti til hugsanlegrar þrepaskiptingar samkvæmt 2. 
tölulið þessarar greinar, þann tíma sem orka er tiltæk í heild á neinu einu almanaksári eða 
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samanlagt yfir lengra tímabil niður fyrir það lágmark, sem ákveðið er nánar í 4. tölulið 
þessarar greinar. Landsvirkjun mun að jafnaði ekki beita skerðingu eða rofi nema um sé að 
ræða: 
(a) Vatnsskort í vatnsmiðlunum Landsvirkjunar. 
(b) Nauðsynlegar afltakmarkanir til að koma í veg fyrir yfirálag. 
(c) Truflanir í veitukerfi Landsvirkjunar og óviðráðanleg öfl. 
Landsvirkjun mun aðvara kaupanda með þeim fyrirvara, sem við verður komið hverju sinni, 
þegar ætla má, að skerðing eða rof sé yfirvofandi og upplýsa eftir því sem unnt er hvað gera 
megi ráð fyrir að skerðingin eða rofið verði víðtækt eða langvinnt. Ef vatnsskortur (a) 
veldur, skal fyrirvarinn ekki vera skemmri en 72 klst., en í öðrum tilvikum (b) og (c) skal 
hann ekki skemmri en ein klukkustund, ef mögulegt er. Þurfi notandi ótryggðs rafmagns að 
jafnaði lengri fyrirvara en að framan greinir skal leitast við að gera um það sérstakt 
samkomulag svo og um greiðslu kaupandans á þeim kostnaði, sem það kann að hafa í för 
með sér fyrir Landsvirkjun. Kaupandi skal sjá til þess að fyrirskipuð skerðing hefjist innan 
gefins frests hjá hlutaðeigandi notendum ótryggðs rafmagns og ber að telja upphaf 
skerðingar- eða roftíma frá þeim tíma. Skerðingar- eða roftímabili skal talið lokið strax og 
lokatilkynning hefur verið gefin þar að lútandi. Tilkynningar samkvæmt framanskráðu má 
gefa munnlega, enda séu þær síðan staðfestar skriflega. 

 
4. Landsvirkjun ábyrgist að ótryggt rafmagn sé tiltækt að lágmarki í eftirtalinn tíma í 

viðkomandi verðþrepum: 
 
Lágmarkstími, sem ótryggt rafmagn er tiltækt á þrepi 1: 
Á einu ári:     Ekkert lágmark (0%) 
Á 5 ára tímabili:    770 dagar (42%) 
 
Lágmarkstími, sem ótryggt rafmagn er tiltækt á þrepum 1 og 2: 
Á einu ári:     36 dagar (10%) 
Á 5 ára tímabili:    1330 dagar (73%) 
 
Lágmarkstími, sem ótryggt rafmagn er tiltækt á þrepum 1, 2 og 3: 
Á einu ári:     110 dagar (30%) 
Á 5 ára tímabili:    1390 dagar (76%) 

 
5. Landsvirkjun mun stefna að því að langtíma meðaltal tiltæks ótryggðs 

rafmagns verði eftirfarandi: 
Samkvæmt verðþrepi 1:   237 dagar á ári (65%) 
Samkvæmt verðþrepum 1 og 2:  318 dagar á ári (87%) 
Samkvæmt verðþrepum 1, 2 og 3:  328 dagar á ári (90%) 

 
6.  Notandi ótryggða rafmagnsins skal setja upp og reka á eigin kostnað, olíukyndingu eða 

annað varaafl, sem nægir til eðlilegra afkasta þegar rafmagnið er tekið af, nema fyrir liggi 
skrifleg yfirlýsing frá honum til hlutaðeigandi kaupanda um að þess sé ekki þörf. 

 
7. Ef afhending hefur verið rofin og notandi nýtir varaafl sitt getur hann, við bilanir eða 

nauðsynlegt viðhald á varaaflsgjafa, fengið rafmagn afhent tímabundið samkvæmt nánara 
samkomulagi eftir því sem aðstæður kunna að leyfa. 

 
8. Landsvirkjun hefur rétt á að setja upp á eigin kostnað búnað til sjálfvirkrar 

undirtíðniútleysingar ótryggða rafmagnsins. Notandi skal leggja til rými fyrir slíkan búnað. 



VIÐSKIPTADEILD HÁSKÓLANS Á AKUREYRI 

- ORKUBÚ VESTFJARÐA - 57

3. grein - Mæling og rofabúnaður 
1. Kaupandi skuldbindur sig til að láta setja upp hjá notanda ótryggða rafmagnsins, 

Landsvirkjun að kostnaðarlausu, mælabúnað sem við á og Landsvirkjun samþykkir, til 
mælingar þess ótryggða rafmagns, sem keypt er á hverjum tíma. Þegar um er að ræða ótryggt 
afl, sem dregið er frá aflkaupum kaupanda frá Landsvirkjun, skal búnaðurinn vera þannig 
gerður, að Landsvirkjun geti á sjálfvirkan hátt um símakerfið eða á annan sambærilegan hátt 
lesið mælingar á 60 mínútna meðalálagi. 

 
2. Kaupandi skuldbindur sig til að láta setja upp hjá notanda ótryggða rafmagnsins, 

Landsvirkjun að kostnaðarlausu, rofabúnað sem Landsvirkjun samþykkir, til rofs á 
afhendingu ótryggða rafmagnsins. Rofabúnaðurinn skal tengdur álagsstýrikerfi eða 
fjarstýrikerfi viðkomandi kaupanda, eðatryggt á annan þann hátt, sem Landsvirkjun telur 
fullnægjandi, að orkuafhending sé rofin þegar þess er óskað. Ekki skal vera möguleiki á að 
tengja búnað sem ætlað er að nýta ótryggt rafmagn á annan hátt við rafmagn en um 
fyrrnefndan rofabúnað og um fyrrnefndan orkumæli. 

 
3. Landsvirkjun samþykkir tvenns konar mælingaraðferðir vegna sölu á ótryggðu rafmagni: 

i. Hjá notendum með uppsett afl undir 1 MW skal ótryggða rafmagnið einungis orkumælt. 
ii. Hjá notendum með uppsett afl 1 MW eða meira skal ótryggða rafmagnið annað hvort 
eingöngu orkumælt eða bæði afl- og orkumælt og er þá aflúttekt notanda dregin frá aflúttekt 
kaupanda. 
 

4. grein - Verðlagning ótryggðs rafmagns 
1. Verð ótryggða rafmagnsins er tilgreint í gjaldskrá Landsvirkjunar og skiptist í þrjú verðþrep. 

Verðið breytist í samræmi við þróun á almennu raforkuveðri, og er tekið tillit til 
samkeppnisstöðu ótryggða rafmagnsins gagnvart olíu. 

 
2. Við uppgjör kaupanda við Landsvirkjun skal gjaldfæra það ótryggða rafmagn, sem mælist 

hjá hlutaðeigandi notanda á því verði, sem í gildi er samkvæmt gjaldskrá Landsvirkjunar 
fyrir ótryggt rafmagn. Mismunur þeirrar orku, sem mæld er á afhendingarstað 
Landsvirkjunar vegna kaupanda og þeirrar ótryggðu orku, sem mælist hjá notanda, telst 
forgangsorka og greiðist sem slík. Á sama hátt skal það afl, sem er mismunur á heildarafli 
kaupanda og afli hins ótryggða rafmagns eins og það mælist hjá notanda, skoðast sem 
forgangsafl og skal greiða fyrir það sem slíkt. 

 
3. Vegna afl- og orkutapa við flutning ótryggða rafmagnsins um kerfi kaupanda veitir 

Landsvirkjun honum afslátt. Afsláttur vegna orkutapa reiknast sem fastur hundraðshluti af 
ótryggðri orku mældri hjá notanda á verði, sem er mismunur á forgangsorkuverði og verði 
ótryggðrar orku. Afsláttur af greiðslum vegna afltapa er veittur kaupanda vegna kaupa á 
ótryggðu rafmagni á hæsta álagstíma hans, þegar um er að ræða notkun þar sem aflúttekt er 
dregin frá heildarkaupum kaupanda frá Landsvirkjun. Afltöpin eru reiknuð út frá föstum 
hundraðshluta af afltoppi kaupanda og skal afslátturinn nema 90% af verði forgangsafls 
samkvæmt gjaldskrá. 

 
4. Hundraðshluti tapa til ákvörðunar á afslætti vegna orkutapa er 4,5%, en vegna afltapa 10,0% 

af ótryggða rafmagninu. Í undantekningartilvikum geta Landsvirkjun og kaupandi samið 
sérstaklega um útreikning á afl- og orkutöpum vegna einstakra notenda, einkum þegar um 
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mjög stóra notendur er að ræða. Skilmálar þessir eru settir af stjórn Landsvirkjun og gilda frá 
og með 1. janúar 1991 að telja, þar til stjórnin ákveður annað. Koma þeir í stað skilmála um 
sama efni, sem gilt hafa síðan 1. janúar 1977. 
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Viðauki 3 Jöfnunarorkuverð í janúar 2005 

Jöfnunarorkuverð í janúar 2005 (kr/MWh)1

1 Athugasemd: Við bætist 1% umsýsluþóknun Landsnets. 
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Viðauki 4 Skilmálar Landsnets um öflun reglunarafls og uppgjör jöfnunarorku 
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Viðauki 5 Einingarverð heildsölusamninga Landsvirkjunar 
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Viðauki 6 Excel niðurstöður úr prófunum 
SUMMARY OUTPUT
Hiti

Regression Statistics
Multiple R 0,906758476
R Square 0,822210934
Adjusted R Square 0,821692599
Standard Error 1,122194202
Observations 345

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 1997,599223 1997,599223 1586,2525 1,0837E-130
Residual 343 431,9467006 1,259319827
Total 344 2429,545924

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 10,70984174 0,076855857 139,3497147 5,1071E-304 10,55867363 10,86100985
Hitastig -0,387861073 0,009738454 -39,82778552 1,0837E-130 -0,40701568 -0,368706466

SUMMARY OUTPUT
Hiti og Vindur

Regression Statistics
Multiple R 0,912554997
R Square 0,832756622
Adjusted R Square 0,831778591
Standard Error 1,089993651
Observations 345

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 2023,220458 1011,610229 851,4620102 1,5584E-133
Residual 342 406,3254662 1,188086158
Total 344 2429,545924

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 10,31314039 0,113446998 90,90712451 1,2879E-241 10,0899987 10,53628208
Hitastig -0,381561054 0,009555808 -39,92975117 8,3065E-131 -0,400356609 -0,3627655
Vindur 0,080307635 0,017293416 4,643827264 4,88431E-06 0,046292791 0,114322479
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SUMMARY OUTPUT
Vindur

Regression Statistics
Multiple R 0,230385055
R Square 0,053077274
Adjusted R Square 0,050316566
Standard Error 2,589838998
Observations 345

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 128,9536736 128,9536736 19,22596672 1,54649E-05
Residual 343 2300,59225 6,707266036
Total 344 2429,545924

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 8,005146727 0,231941033 34,51371506 1,2969E-113 7,548940932 8,461352522
Vindur 0,178341419 0,04067318 4,384742492 1,54649E-05 0,098341171 0,258341668

SUMMARY OUTPUT
Hiti og vindur virka daga í mars. Aðeins keyrt á 23 línum úr gagnasettinu.

Regression Statistics
Multiple R 0,651917922
R Square 0,424996977
Adjusted R Square 0,367496674
Standard Error 0,686099503
Observations 23

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 6,958568663 3,479284332 7,391212901 0,003950948
Residual 20 9,414650554 0,470732528
Total 22 16,37321922

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 9,979185287 0,306300254 32,57974864 8,3168E-19 9,340254155 10,61811642
Hiti -0,107793265 0,041000848 -2,629049621 0,016082145 -0,193319536 -0,022266994
Vindur 0,080477313 0,039629487 2,030743231 0,055788647 -0,002188349 0,163142974


