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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að meta væntanlegan heildarkostnað sem tryggingafélagið VÍS 

þarf að greiða í bætur vegna tjóna af völdum vinds á höfuðborgarsvæðinu. 

Til lausnar verkefnisins voru smíðuð fjögur meginlíkön. 

1. Þröskuldslíkan fyrir vindhraða. 

2. Lógistískt líkan fyrir fjölda tjónadaga. 

3. Neikvætt tvíkostalíkan fyrir fjölda einstakra tjónakrafna. 

4. Log-t líkan fyrir stærð tjónakrafna í íslenskum krónum. 

Vindhraðagögn voru fengin frá Veðurstofu Íslands. Við greiningu á vindagögnum kom í ljós 

að vindhraði hefur lækkað mjög marktækt í Reykjavík frá upphafi mælinga og voru þau 18 ár 

sem litið er á í þessu verkefni þar engin undantekning. Þar að auki eru skemmri tíma sveiflur 

á vindhraða töluverðar. Því var ákveðið að smíða einungis vindhraðalíkan út frá gögnum 

síðustu 8 ára, þar sem þau voru talin mest lýsandi fyrir núverandi veðurfar. Vindagögnum er 

skipt í þrjá flokka: meðalvindhraða, mesta vindhraða og mestu vindhviður. 

Öll gögn varðandi tjón fengust frá VÍS og ná tjónagögn yfir 18 ára tímabilið 1995-2012. 

Tjónagögnum er skipt eftir stærð, dagsetningu, tegund og póstnúmeri fyrir landið í heild 

sinni. Ekki reyndust næg gögn vera til staðar fyrir neitt einstakt póstnúmer og að lokum var 

höfuðborgarsvæðið tekið saman í heild sinni sem eitt stórt tjónasvæði. Ekki er litið á önnur 

póstnúmer í þessu verkefni. Auk fyrrgreindra gagna voru einnig fengnar upplýsingar um 

heildarfjölda tryggingaskírteina á hverju ári. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að líkön fyrir vindhraða, fjölda einstakra tjónakrafna og 

stærð tjónakrafna skila öll niðurstöðum sem svipar mjög til raungagna. Þó svo lógistískt líkan 

fyrir fjölda tjónadaga hafi fallið vel að raungögnum við há vindhraðagildi, eru niðurstöður 

töluvert lakari þegar litið er á lægri vindhraðagildi. Við áframhald þessa verkefnis þarf að 

smíða betra líkan fyrir tjónadaga, þar sem sérstök áhersla er lögð á betra mat tjónadaga við 

lægri vindhraðagildi. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to find the total claim size the insurance company VÍS needs to pay 

due to wind related damages in the Reykjavík area in Iceland. 

To this end, four different primary models were built. 

1. A peaks over threshold model for wind speed. 

2. A logistic model to measure the chance of at least one insurance claim per day. 

3. A negative binomial model for the number of individual claims. 

4. A log-t model for individual claim size. 

Wind data was provided by the Icelandic Meteorological Office. Initial analysis showed a 

very significant drop in wind speeds in Reykjavík over the past half century, with some 

noticeable shifts in wind speed over the 18 year period focused on in this thesis. To minimize 

the effect of these changes, the wind speed model was limited to only the 8 previous years of 

data, i.e. 2005-2012. Wind data is split into three separate categories: average wind speed, 

maximum wind speed and maximum gust. 

All claim data was provided by the insurance company VÍS, with the scope of this thesis 

being Reykjavík and its suburbs. The data encompasses claims filed from 1995 to 2005 and is 

categorized based on size (monetary value), date, type of damage, and location. Along with 

the claim data, the number of policyholders was recorded at the end of each year. 

The main results indicate a good fit for wind speed, number of individual claims and claim 

size. The logistic model for number of days with recorded wind damage gives a good fit at 

high wind speeds, but a much less reliable fit at lower wind speeds. In any continuation of the 

work undertaken in this thesis, one would assume one of the highest priorities would be a 

better model for the number of days with recorded wind damage at lower wind speeds. 
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Formáli 

Þetta verkefni er 30 eininga meistaraverkefni í fjármálaverkfræði við Iðnaðarverkfræði-, 

vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um mat á stærð og 

fjölda tjónakrafna vegna vindatjóna í Reykjavík. 

Verkefnið er unnið undir leiðsögn Birgis Þórs Hrafnkelssonar, lektors í tölfræði við Háskóla 

Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir ómetanlega aðstoð og ráðleggingar. Einnig vil 

ég þakka meðleiðbeinanda mínum Kristjáni Jónassyni prófessor í tölvunarfræði við Háskóla 

Íslands og þá sérstaklega fyrir innsýn hans inn í tölfræði veðurfræðinnar. 

Ég þakka Karli Ásbirni Hjartarsyni hjá VÍS fyrir þann tíma og stuðning sem hann hefur veitt 

mér við lausn þessa verkefnis en var áhugi hans mér mikill drifkraftur. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þann dygga stuðning sem hún hefur veitt mér 

en án þeirra aðstoðar hefði verkefnið aldrei orðið að veruleika. 
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Orðaskrá 

Sumar:  Mars-október. 

Vetur:  Nóvember-febrúar. 

Meðalvindhraði:  Vindhraði er skráður á 10 mínútna fresti og hver athugun 

er meðaltal síðustu 10 mínútna. Meðalvindhraði er 

meðaltal allra athugana sólarhringsins. 

Mesti vindhraði:  Mesti vindhraði er hæsta 10 mínútna gildi sólarhringsins. 

Mesta vindhviða:  Hviða er mæld í 3-5sek. og mesta hviða er hæsta slíkt 

gildi sólarhringsins. 

Hágildisgreining:  Extreme Value Analysis. Reynir að meta hágildi 

dreifingar sérstaklega vel. 

Líkan fyrir hágildi 

bálka:  

Block maxima model. Skiptir gagnasafni upp í jafnstór 

tímabil (bálka) og hágildi hvers tímabils er tekið frá. 

Líkanið er smíðað fyrir þessi hágildi. 

Þröskuldslíkan:  Peaks over threshold model. Öll gildi gagnasafns yfir 

ákveðnu þröskuldsgildi eru tekin frá. Líkan smíðað fyrir 

þessi hágildi. 

Lögunarstiki:  Shape parameter. Segir til um lögun dreifingar. 

Skölunarstiki:  Scale parameter. 

Staðsetningarstiki:  Location parameter. Segir til um staðsetningu dreifingar 

á x-ás. 
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1 Inngangur 

Helsta markmið þessa verkefnis er að meta þær greiðslur sem tryggingafélagið VÍS 

(Vátryggingafélag Íslands) þarf að reiða af hendi vegna tjóna af völdum vinds. Þó svo tjón af 

völdum vinds séu almennt ekki stór hluti tjónagreiðslna tryggingafélaga á Íslandi er samt sem 

áður mikilvægt að átta sig á væntanlegri stærð og tíðni þeirra. 

Til að leysa þetta verkefni þarf ekki einungis að meta stærð og fjölda tjóna, heldur einnig 

möguleg vindhraðagildi sem tjón eiga sér stað við. Gögn fyrir vindhraða fengust frá 

Veðurstofu Íslands og við líkanasmíð var notast við gögn frá sjálfvirkri veðurstöð á 

Bústaðavegi. Þar sem sjálfvirk veðurstöð hefur einungis verið starfrækt í rétt tæpa tvo áratugi 

voru þó einnig fengin gögn frá mannaðri veðurstöð sem ná aftur til ársins 1949. Þó svo 

mælingar úr mannaðri veðurstöð væru ekki notaðar til lausnar þessa verkefnis gáfu þær samt 

sem áður athyglisverða mynd af þróun vindhraða í Reykjavík. Sjálfvirk veðurstöð sýndi mjög 

marktæka lækkun vindhraða í Reykjavík frá upphafi mælinga og þegar litið er á 

veðurmælingar mannaðrar veðurstöðvar gefa þær sömu mynd, alveg aftur til ársins 1949. 

Trausti Jónsson (2003) bendir á að þetta geti stafað af nokkrum mismunandi orsökum, en 

innan þess tímaramma sem verkefnið miðast við má leiða líkum að því að lækkun 

vindhraðagilda stafi helst af aukinni byggð og trjágróðri í Reykjavík. Ekki var lagt út í 

sérstaka rannsókn á þessum áhrifaþáttum hér. 

Þar sem ákveðið var að nota gögn sjálfvirkrar veðurstöðvar ná mælingar einungis aftur tæpa 

tvo áratugi. Til að minnka vægi skammtímasveiflna innan þess tímabils voru vindagögn 

greind enn frekar og að lokum ákveðið að miða líkanasmíð við vindhraðagildi áranna 2005-

2012. Var þetta tímabil talið mest lýsandi fyrir núverandi veðurfar. 

Þegar búið er að meta vindhraða er hægt að meta fjölda og stærð tjóna, en tryggingafélagið 

VÍS útvegaði öll gögn varðandi vindatjón og náði gagnasafnið yfir árin 1995-2012. 

Upphaflega var áhugi á því að greina tjónastærðir niður á einstök bæjarfélög og voru 

upplýsingar því veittar fyrir hvert póstnúmer fyrir sig. Fjöldi tjóna utan höfuðborgarsvæðisins 

var þó það lágur að erfitt reyndist að smíða tölfræðilíkön fyrir einstaka byggðarkjarna. 

Tilraunir til að sameina einstök bæjarfélög í stærri „veðursvæði“ skiluðu ekki tilætluðum 

árangri og var því ákveðið að einblína á höfuðborgarsvæðið. Var öllum tjónaupplýsingum 

fyrir Reykjavík og nágrenni steypt saman og það gagnasafn notað sem grunnur þessa 

verkefnis. 

Þó svo athyglisvert hefði verið að geta metið endurkomutíma og mögulega stærð tjóna vegna 

mjög stórra veðuratburða gafst ekki tími til þess við lausn þessa verkefnis. Þegar meta skal 

mjög stóra atburði verður meðal annars að hafa í huga þéttingu byggðar í Reykjavík, aukið 

gróðurfar og breytingar á veðurfari. Þar sem byggð hefur aukist mjög á höfuðborgarsvæðinu 

frá síðasta stóratburði (3. febrúar 1991) má búast við að líkur á miklu tjóni við næsta fárviðri 

verði meiri en áður. Með auknum trjágróðri í íbúðahverfum verður einnig að taka tillit til þess 

að góður möguleiki er á að fallin tré muni hafa veruleg áhrif til aukningar á heildarstærð 

tjóna, nái vindhraði nógu miklum krafti til að rífa þau upp með rótum. Að lokum verður að 

taka tillit til þess að þar sem vindhraði hefur sífellt farið lækkandi á Reykjavíkursvæðinu 

virðast líkur á öðru eins fárviðri og varð árið 1991 ef til vill fara lækkandi ár frá ári. Auk 

ofangreindra áhrifaþátta eru ýmis önnur atriði sem mögulega gætu leitt af sér meira eða 
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minna tjón en áður. Ekki gafst tími til að gera viðunandi rannsóknir á öllum þessum þáttum í 

þessu verkefni, en ef til vill má byggja grunn slíkra rannsókna á þeim niðurstöðum sem hér 

fást. 

1.1 Aðferðafræði 

Smíðuð voru fjögur meginlíkön, þar sem fyrsta líkanið metur vindhraða, annað líkanið metur 

líkur þess að tjón eigi sér stað einhvern tiltekinn dag ársins, þriðja líkanið metur fjölda 

einstakra tjónakrafna á tjónadegi og fjórða líkanið metur heildarstærð hverrar einstakrar 

tjónakröfu. Var árinu skipt upp í tvö mismunandi tímabil, annars vegar vetur og hins vegar 

sumar. Fór þessi skipting ekki eftir hefðbundnum skilningi á árstíðum, heldur eftir samspili 

vinds og tjóna. Voru vetur skilgreindir sem mánuðirnir nóvember-febrúar, en sumur sem 

mars-október. Auk þessa var vindhraða skipt upp í þrjá mismunandi flokka: meðalvindhraða, 

mesta vindhraða og mestu hviður. Reynt var að smíða fjölþátta líkan þar sem meta átti áhrif 

hverrar vindhraðategundar á móti hverri annarri. Kom þó í ljós að í slíku líkani virtust 

vindhviður einar skila marktækum niðurstöðum. Var því ákveðið að smíða þrjú mismunandi 

líkön, hvert með einni vindhraðategund, þar sem athyglisvert þótti að meta áhrif hverrar 

vindhraðategundar fyrir sig. 

Fyrsta skref þessa verkefnis var smíði Weibull líkans fyrir vindhraða, en þó svo því takist að 

lýsa meginþorra gagnanna mjög vel passar líkanið illa við hágildi raungagna. Þegar kemur að 

mati á vindatjóni skiptir þó mjög miklu máli að herma há vindhraðagildi vel og var því 

nauðsynlegt að bæta líkanið. Þar sem hefðbundnar dreifingar fyrir vindhraða eiga oft erfitt 

með að meta hala dreifinga var notast við svokölluð hágildislíkön (e. extreme value models). 

Eru þessi líkön þeim eiginleika gædd að herma hágildi gagnasafna betur en hefðbundnar 

aðferðir. Voru niðurstöður þröskuldslíkana (e. peaks over threshold models) bornar saman 

við niðurstöður líkana fyrir hágildi bálka (e. block maxima models). Virtust bæði líkön skila 

góðum árangri, en ákveðið var að miða við niðurstöður þröskuldslíkana. 

Næsta skref var að meta líkur þess að tjón eigi sér stað á annað borð, en til þess var beitt 

lógistískri aðhvarfsgreiningu. Vel tókst til við hermun tjónadaga við há vindhraðagildi, en 

líkur á tjónum við lægri vindhraðagildi voru metnar töluvert frá raungildum. Ekki tókst að 

bæta þetta líkan og við áframhald þessa verkefnis mætti leggja mikla áherslu á betrumbætt 

líkan fyrir tjónadaga við lágan vindhraða. Þótt hvert slíkt tjón sé ekki stórt þá eru þau mörg 

og samtals standa þau undir talsverðum hluta heildartjóna. 

Þegar upplýsingar fyrir fjölda tjónadaga liggja fyrir er hægt að meta nákvæmlega hversu 

mörg tjón (tjónakröfur) eiga sér stað hvern tiltekinn tjónadag. Fyrst var lagt af stað með smíði 

Poisson líkans, en virtist það falla illa að raungögnum. Helsta vandamálið fólst í því að 

gögnin voru of tvístruð (e. overdispersed) fyrir Poisson dreifinguna. Var þá ákveðið að kanna 

mat neikvæðrar tvíkostadreifingar og féll það mun betur að raungögnum en Poisson dreifing. 

Að lokum var smíðað líkan til mats á heildarstærð einstakra tjónakrafna. Annars vegar var 

smíðað lognormal líkan og hins vegar log-t líkan. Tókst log-t líkani betur til við að herma stór 

tjón en lognormal dreifingunni og var hún almennt mun nær raungögnum. Vert er þó að 

benda á að niðurstöður hermana fyrir bæði fjölda einstakra tjónakrafna sem og heildarstærð 

tjónakrafna var nokkuð skekkt vegna veikleika lógistísks líkans fyrir heildarfjölda tjónadaga. 

Var verkefnið að mestum hluta leyst í tölfræðiforritinu R, en nýtti það maximum likelihood 

útreikninga við mat á stikum líkana. 
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2 Gögn 

Gögnin innihalda annars vegar vindhraðaupplýsingar frá Veðurstofu Íslands og hins vegar 

tjónaupplýsingar frá VÍS. Í báðum tilvikum ná gögnin yfir alla daga tímabilsins 1. janúar 

1995 til 31. desember 2012. Helsti vankantur gagnanna er sá að ekki hefur orðið neitt 

stórkostlegt fárviðri á fyrrgreindu tímabili. Þess í stað hafa einungis ýmsir smærri atburðir 

orðið þar sem tjón af völdum vinds var að hámarki nokkrir tugir milljóna króna yfir landið í 

heild sinni. Til samanburðar þá hljóp tjón vegna eins óveðurs árið 1991 á fleiri hundruð 

milljónum króna og verðlag hefur næstum fjórfjaldast síðan þá. 

2.1 Tjónagögn 

Tjónagögn innihéldu eftirfarandi upplýsingar: 

 Stærð tjóns, skipt niður á einstök tryggingarskírteini 

 Staðsetning tjóns, skipt niður á póstnúmer 

 Dagsetning tjóns (ár, mánuður, dagur) 

 Tegund tjóns (mannvirki, innbú o.s.frv.) 

Tjónagögn náðu yfir landið í heild sinni, þar sem ekkert póstnúmer var undanskilið. Þar sem 

fjöldi tjóna á einstökum póstnúmerum var oft hverfandi lítill frá ári til árs var ákveðið að 

sameina gögn yfir mismunandi póstnúmer á nálægum veðursvæðum. Sem dæmi var 

höfuðborgarsvæðið allt tekið sem eitt stórt tjónasvæði. 

Við frekari greiningu gagna kom einnig í ljós að jafnvel eftir sameiningu póstnúmera var 

fjöldi tjóna á hverju svæði almennt mjög lítill. Má þar nefna að á því 18 ára 

viðmiðunartímabili sem litið er á urðu 478 tjónadagar af völdum vinds á 

höfuðborgarsvæðinu, á meðan á sama tíma urðu tjónadagar einungis 86 á Reykjanesinu í 

heild sinni. Þrengdist því sá hópur svæða sem litið var á þar til að lokum var ákveðið að 

einungis skyldi reyna að halda áfram vinnslu gagna yfir höfuðborgarsvæðið. 

Ástæða þess að ekki er hægt að steypa landinu í eitt stórt tjónasvæði er af sökum þess að 

veðurmælingar eru ekki að fullu staðlaðar á milli landshluta og bæjarfélaga. Til að mynda 

skiptir miklu máli hversu hátt vindhraðamælir er fyrir ofan sjávarborð þegar vindur er 

mældur og er þessi hæð oft mjög misjöfn eftir því hvar er mælt. Einnig var byggð frá svæði 

til svæðis æði misjöfn. Í sumum tilvikum var um að ræða lítil og opin sjávarpláss, á meðan í 

öðrum tilvikum var verið að líta á gróðurríka þéttbýliskjarna. 

2.1.1 Fjöldi tjóna 

Þegar gögn yfir höfuðborgarsvæðið voru greind kom í ljós að fjöldi tjónadaga á meðalári 

voru einungis sjö hverja hundrað daga, eða tæpir 26 tjónadagar á ári (Mynd 2.1). Þegar tjón 
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urðu á annað borð voru þau einnig almennt fremur fá hvern dag (Mynd 2.2). Á Mynd 2.3 má 

loks sjá hvernig fjöldi einstakra tjóna skiptist á milli ára. Flest urðu tjónin árið 2007, en þá 

voru þau 203 talsins. 

 

Mynd 2.1 Fjöldi tjónadaga á höfuðborgarsvæðinu 1995-2012. Á þessum árum varð 

tjón á 478 dögum (7%) en 6095 dagar voru tjónalausir (93%). 

 

Mynd 2.2 Tíðni einstakra tjóna á tjónadögum (höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. Til 

dæmis sýnir fyrsta súlan að það voru um 300 dagar með einungis einu skráðu tjóni. 
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Mynd 2.3 Tíðni einstakra tjóna á ári (höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. Til dæmis 

voru skráð tjón árið 1995 rétt undir 100 talsins. 

Af Mynd 2.1 má greina að fjöldi skráðra tjónadaga (1995-2012) var 478 og á Mynd 2.2 sést 

að flestir þeirra daga voru einungis skráðir með eitt tjón (304 dagar voru einungis skráðir með 

eitt tjón). Alls voru skráðar tjónakröfur 1337, en mesti fjöldi tjóna á einum degi var 78. 

2.1.2 Stærð tjóna 

Ef við lítum á Reykjavík þá var heildartjón af völdum vinds á tilgreindu tímabili rúmar 515 

milljónir króna (að núvirði), eða einungis tæpar 28,6 milljónir króna á ári að meðaltali. Því er 

ljóst að í venjulegu árferði verður tjón af völdum vinds fremur lítið þegar litið er á það sem 

hlutfall heildarútgjalda tryggingafyrirtækja. Á Mynd 2.4 má sjá skiptingu einstakra tjóna eftir 

stærð þeirra. 

 

Mynd 2.4 Stærð einstakra tjóna skipt niður á mismunandi stærðargráður 

(höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. 

Einstaka tjón eru oftast á bilinu 100-250 þúsund krónur og einungis í 8% tilvika fara þau yfir 

milljón krónur. Stærsta einstaka tjón tímabilsins hljóp á tæpum 13,5 milljónum króna. Mynd 

2.5 sýnir stærðarskiptingu á milli ára, núvirt miðað við desember 2012. Athygli vekur að tjón 

af völdum vinds hafa verið töluvert meiri undanfarin 6 ár heldur en öll 12 árin þar á undan. 
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Mynd 2.5 Heildarstærð tjóna á ári (höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. 

2.1.3 Tegund tjóna 

Tjónum var skipt niður í þrjá mismunandi flokka: 

1. Húseignir og mannvirki. 

2. Lausafé og innbú. 

3. Landbúnað. 

Þar sem einungis er litið til höfuðborgarsvæðisins eru tjón af þriðju tegund hverfandi fá. 

Skiptingu tjóna á milli flokka á tímabilinu má sjá á Mynd 3.6. 

 
 

Mynd 2.6 Skipting tjóna á milli flokka (höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. 

Eins og sjá má er stærstur hluti tjóna á mannvirkjum, en þó eru tjón á innbúi töluverð. 

2.1.4 Fjöldi skírteina 

Fjöldi eignatrygginga með fokskilmála fyrir höfuðborgarsvæðið má líta í töflu 2.1. Ekki voru 

sambærileg gögn til fyrir árið 2001 og voru öll gildi fyrir þann tíma fundin út með bryggjun 

(e. extrapolation). Athyglisvert er að sjá hvernig fjöldi skírteina virðist vaxa nokkuð stöðugt 

fram til áranna 2007-2008, en fer lækkandi eftir þann tíma. 
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Tafla 2.1 Fjöldi einstakra tryggingaskírteina með fokskilmála. 

Höfuðborgarsvæðið, 1995-2012. 

Ár Fjöldi skírteina  Ár Fjöldi skírteina 

1995 10.779  2004 11.365 

1996 10.843  2005 11.768 

1997 10.907  2006 12.773 

1998 10.972  2007 13.475 

1999 11.037  2008 13.721 

2000 11.103  2009 13.557 

2001 11.405  2010 13.379 

2002 11.480  2011 12.499 

2003 11.516  2012 12.044 

 

2.1.5 Gæði tjónagagna 

Við greiningu tjónagagna komu í ljós ýmis atriði sem gætu valdið erfiðleikum við 

líkanasmíð. Helsta orsök þessa er smæð Íslands hvað mælingar af þessu tagi varðar. Fyrst ber 

að nefna að fjöldi tjóna á 18 ára viðmiðunartímabilinu var fremur lágur í heildina litið. Þar af 

var fjöldi smárra tjóna mjög mikill, á meðan bæði stór tjón sem og fjöldi stórtjónadaga var 

hverfandi lítill. Þessu til stuðnings ber að geta að einungis voru níu dagar á þessu 18 ára 

tímabili með yfir 20 einstök tjón og einungis tveir dagar með 70 einstök tjón eða fleiri. Þessi 

lági fjöldi og mikli munur á stærð toppgilda gæti skilað sér í líkönum sem herma meðaldaga 

ansi vel, á meðan hermun tjóna fárviðrisdaga yrði ef til vill töluvert erfiðari. 

Ef við lítum á rit yfir tíðni tjóna þar sem allir dagar með undir 4 tjónum á dag eru fjarlægðir 

er auðvelt að sjá hversu fáir stórtjónadagar hafa í raun átt sér stað yfir viðmiðunartímabilið og 

hversu stórt stökk er á milli toppa (sjá Mynd 2.7). 

 

Mynd 2.7 Tíðni einstakra tjóna á tjónadögum (höfuðborgarsvæðið), 1995-2012. Hér 

hafa allir dagar með 4 eða færri tjón verið fjarlægðir svo auðveldara sé að sjá stöpla 

fyrir tjónadaga með meiri fjölda tjóna.. 

Skráning gagna virtist í langflestum tilvikum vera mjög góð, en sums staðar mátti geta sér til 

um að tjón hafi verið skráð á ranga daga. Má þar nefna nokkurn fjölda tjóna sem skráður var 

á mjög vindalitla daga, á meðan nánast engin tjón voru skráð daginn áður þar sem fárviðri 

hafði átt sér stað. Einnig kom það fyrir að ef tveir fárviðrisdagar komu í röð var óvenjumikill 

fjöldi tjóna skráður á fyrri daginn, á meðan nánast engin tjón voru skráð á hinn síðari. Ef til 
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vill stafar þetta þó af því að fyrri daginn hafði allt fokið sem fokið gat og var því ansi lítið um 

tjón þann seinni. Hægt væri að forðast slíkan misskilning ef nokkrir dagar í röð yrðu teknir 

sem einn atburður, en vegna fárra gagnapunkta var ákveðið að fara ekki þá leið. Við framhald 

þessa verkefnis mætti þó athuga hvernig niðurstöður breytast ef tjónum er ekki skipt niður á 

einstaka daga, heldur í nokkurra daga hópa. Einnig ber að taka fram að fleira en vindhraði 

gæti einnig haft áhrif á fjölda og stærð tjóna, svo sem regn eða snjókoma hvern tiltekinn dag, 

en ekki var litið á úrkomugögn í þessu verkefni. 

Að öðru leyti voru tjónagögn mjög góð og lítið annað hægt að gera en að sætta sig við að 

smæð Íslands hefur bæði kosti og galla í för með sér. 

 

2.1.6 Núvirðing 

Til að núvirða tjónaupplýsingar var notast við byggingavísitölu frá árinu 1995 til ársins 2012. 

Eftirfarandi tafla sýnir breytingu byggingavísitölu á fyrrgefnu tímabili: 

Tafla 2.2 Byggingavísitala miðuð desember hvert ár 

 

 

Eins og sjá má af töflu 2.2 hefur byggingavísitala hækkað töluvert á undanförnum 15 árum. 

Hafa ber í huga að flest tjón eiga sér stað að vetri til, þá sér í lagi í nóvember, desember, 

janúar og febrúar. Skiptir því nokkru máli út frá hvaða mánuði er miðað í núvirðingu. Ef 

núvirt er miðað við janúar eru tjón sem eiga sér stað í desember ekki fullkomlega núvirt og 

öfugt. Í þessu verkefni var ákveðið að miða núvirðingu við desembermánuð þar sem hann var 

að meðaltali mesti tjónamánuður þessa 18 ára tímabils, en ef til vill hefði verið hægt að 

núvirða oftar en einu sinni á ári til að fá nákvæmari niðurstöður. 

Ár Byggingavísitala Núvirðingarstuðull 

1995 205,1 2,82 

1996 217,8 2,66 

1997 225,8 2,56 

1998 231,2 2,50 

1999 236,6 2,45 

2000 245,8 2,36 

2001 262,6 2,20 

2002 277,9 2,08 

2003 287,2 2,02 

2004 304,8 1,90 

2005 316,6 1,83 

2006 355,2 1,63 

2007 377,7 1,53 

2008 478,8 1,21 

2009 500,7 1,16 

2010 505,3 1,15 

2011 559,3 1,04 

2012  579,0 1,00 
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2.2 Vindagögn 

Vindagögn innihéldu eftirfarandi upplýsingar: 

 Meðalvindhraði (m/s) 

 Mesti vindhraði (m/s) 

 Mesta hviða (m/s) 

 Dagsetning (ár, mánuður, dagur) 

Vindhraðinn er meðaltal síðustu 10 mínútna fyrir athugun. Meðalvindhraði er meðaltal allra 

athugana sólarhringsins. Mesti vindhraði er hæsta 10 mínútna gildi sólarhringsins. Hviða er 

mæld í 3-5 sek. og mesta hviða er hæsta slíkt gildi sólarhringsins. Algengt er að líta einungis 

á mesta vindhraða við mælingu tjóna, en ákveðið var að líta á þrjú mismunandi 

vindhraðagildi fyrir hvern dag í þessu verkefni og bera líkön þeirra saman.  

 

Upphaflega voru fengin vindagögn fyrir hverja einustu veðurstöð á landinu frá janúar 1995 til 

desember 2012. Þegar gögnin voru rýnd kom þó í ljós að oft var mjög erfitt að fá nákvæmar 

vindhraðaupplýsingar fyrir þau tjónasvæði sem valin höfðu verið (sbr. kafla 3.1). Í öllum 

tilvikum voru fleiri en ein veðurstöð á samsettum tjónasvæðum og oft gáfu þær töluvert 

mismunandi upplýsingar um vindhraða á hverjum tímapunkti. Gæti þetta stafað af mörgum 

mismunandi ástæðum, svo sem hæð vindhraðamælis, bilunum í búnaði, ásamt hverju því sem 

mismunandi staðsetning mæla getur haft á mæligildi. Auðvelt hefði verið að líta einfaldlega á 

mælingar þeirrar veðurstöðvar sem hæst mæligildi gáfu, eða að reyna að finna einhvers konar 

meðalgildi á hverju svæði fyrir sig, en hefði það þó verið ónákvæmt og ef til vill gefið okkur 

bjöguð gögn til að byggja útreikninga okkar á. Reyndist því erfitt að meta hvaða 

vindhraðagildi ætti að fara eftir. Í öðrum tilvikum duttu vindhraðamælingar út svo mánuðum 

skipti á sumum stöðvum utan höfuðborgarsvæðisins, þannig að nákvæmar upplýsingar skorti 

um vindhraða þegar tjón áttu sér stað. 

2.2.1 Tíðni vinds 

Við greiningu gagna er mikilvægt að átta sig á tíðni mismunandi gilda vindhraða. Sér í lagi er 

athyglisvert að sjá hvort dreifing hinna mismunandi tegunda vindhraðamælinga sé svipuð eða 

ólík. 
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Mynd 2.8 Daglegur meðalvindhraði frá 1995-2012 

 

Mynd 2.9 Daglegur mesti vindhraði frá 1995-2012 

 

Mynd 2.10 Daglegar mestu hviður frá 1995-2012 

Myndirnar hér að ofan sýna okkur stuðlarit yfir meðalvind, hámarksvind og mestu vindhviður 

í Reykjavík frá árunum 1995-2012. Ljóst er að ekki skiptir máli hvaða vindhraðategund er átt 

við, dreifing þeirra er í öllum tilvikum svipuð. Vinstri hali dreifinganna vex mjög hratt en 

dalar svo smám saman eftir því sem vindhraði eykst. Einnig kemur berlega í ljós að dúnalogn 

er mjög óalgengt. 
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2.2.2 Frekari greining á vindagögnum 

Athyglisvert er að greina myndrænt hversu mikil tengsl eru á milli vindhraða og vindatjóns. 

Til þessa eru settar upp tvær mismunandi myndir fyrir hverja vindhraðategund 

(meðalvindhraða, mesta vindhraða og mestu hviðu). Annars vegar voru dregnar upp myndir 

af daglegum meðaltjónagreiðslum miðað við ákveðin vindhraðabil (Mynd 2.11, Mynd 2.13 

og Mynd 2.15), en hins vegar voru dregnar upp myndir af tjónagreiðslum einstakra 

tryggingakrafna sem falli af vindhraða (Mynd 2.12,  Mynd 2.14 og Mynd 2.16). Sýna 

myndirnar gögnin áður en tillit hefur verið tekið til útgilda eða óeðlilegra mælinga, en ef til 

vill hjálpa þær að einhverju leyti við að finna slík gildi. 

Meðaltjón á vindhraðabilum voru sett upp í stuðlarit. Tíulogri hefur verið tekinn af tjónastærð 

til að auðvelda túlkun myndar, en 3 táknar þar þúsund krónur, 4 táknar tíuþúsund krónur, 5 

táknar hundraðþúsund krónur og svo framvegis. Mikilvægt er að átta sig á því að inn í þessi 

meðaltöl (reiknuð út í aftasta dálki töflu 2.3, töflu 2.4 og töflu 2.5) eru líka teknir tjónalausir 

dagar. Því eru myndirnar að sýna hversu margir dagar hafa fallið á ákveðið vindhraðabil (frá 

1995-2012) og hversu mikið VÍS þurfti að greiða út vegna þeirra, burtséð frá því hversu 

margir þessara daga voru í raun tjónadagar. Af stuðlaritunum að dæma kemur berlega í ljós 

að vindaháir dagar eru að meðaltali mun líklegri til að leiða af sér háan kostnað vegna 

vindatjóns. Einnig er ljóst að í öllum tilvikum tekur langan tíma þar til tjón fara verða 

merkjanlega stór, en á síðustu vindhraðabilunum eiga gríðarstór stökk í tjónagreiðslum sér 

stað með einungis lítilli aukningu á vindhraða. Þó ber að merkja að í sumum tilvikum eru ansi 

fáar mælingar undir hverjum stöpli, eins og fram kemur í töflu sem fylgir hverri mynd. 

Á myndum fyrir heildartjónagreiðslur einstakra tjóna táknar hver punktur það tjón sem eitt 

einstakt tryggingaskírteini varð fyrir. Til að myndin komi skýrt fram hefur tíulogri verið 

tekinn af tjónastærð. 

Í öllum tilvikum nær tímabilið sem litið er á frá 1. janúar 1995 til 31. desember 2012. Þetta 

eru samtals 6.573 dagar. Fyrir allar tegundir vindhraðamælinga gefur myndræn greining til 

kynna að heildartjón eykst með auknum vindhraða, þó svo að jafnvel á hærri 

vindhraðastigum sé enn töluvert ólíklegt að stór tjón eigi sér stað. 

2.2.3 Tjón og meðalvindhraði 

Tafla 2.3 Fjöldi daga (hvort sem þeir eru tjónadagar eða tjónalausir) sem falla á 

ákveðin vindhraðabil og samanlögð tjónastærð þeirra, 1995-2012. 

Meðalvindhraði (m/s) Fjöldi daga Heildartjón (m. kr.) Meðaltal (kr.) 

0,00-2,99 1860 26,6               14.306      

3,00-5,99 3210 75,4               23.480      

6,00-8,99 1148 114,4               99.668      

9,00-11,99 299 133,7            447.117      

12,00-14,99 50 156,6         3.132.423      

15,00-17,99 6 8,6         1.434.947      

 

Tafla 2.3 sýnir okkur hversu hratt tjónagreiðslur vaxa með auknum vindhraða. Dálkur fyrir 

meðaltal sýnir okkur vænta heildargreiðslu fyrir hvern tiltekinn dag á ákveðnu vindhraðabili. 

Til dæmis voru 299 dagar á árunum 1995-2012 þar sem meðalvindhraði var á bilinu 9-12 

m/s. Heildargreiðslur VÍS vegna þessara daga voru tæpar 134 milljónir króna, eða að 
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meðaltali tæpar 450 þúsund krónur hvern þessara 299 daga. Út frá þessu má lauslega áætla 

hversu mikið VÍS þyrfti að greiða út á ári hverju, gefið að fyrifram væri vitað hversu stór 

hluti daga ársins myndu falla á ákveðið vindhraðabil. Í raun eru flestir þessara daga 

tjónalausir og myndi þetta meðaltal vera töluvert hærra ef einungis væri litið á tjónadaga. Er 

þetta að sjálfsögðu bara lausleg greining á vindagögnum og þarf flóknari líkanasmíð til að fá 

nákvæmari gildi. 

Ekki er ljóst af hverju meðaltjónagreiðslur lækka á hæsta vindhraðabili, en ætla má að það 

tengist litlum fjölda mæligilda (6). Þó svo vænt meðaltjónagreiðsla vaxi mikið með auknum 

vindhraða skal þó veita því athygli að töluvert fleiri tjón verða við lægri vindhraðagildi og er 

heildartjón við lágan vindhraða því samt sem áður hlutfallslega töluvert. 

 

Mynd 2.11 Meðaltjónagreiðsla miðað við mismunandi bil meðalvindhraða, 1995-

2012. Hér eru tjónalausir dagar teknir með inn í meðaltalsreikninga. Ef einungis væri 

litið á tjónadaga væri meðaltal hærra. 

Mynd 2.11 sýnir okkur myndrænt þær upplýsingar sem birtast í töflu 2.3, með 

meðalgreiðslum á y-ás. Þar sem tíulogri hefur verið tekinn af tjónastærð táknar 3 á y-ás 1000 

krónur, 4 táknar 10 þúsund krónur, 5 táknar 100 þúsund krónur og svo koll af kolli. Eins og 

áður kom fram gefur þessi mynd okkur hugmynd um vænta tjónagreiðslu sem VÍS þarf að 

reiða af hendi fyrir hvern einasta dag sem nær tilteknu vindhraðabili, þó svo að fáir 

tjónadagar standa í raun undir mestum hluta meðaltalsins. Gæti ástæða þess að síðasti 

stöpullinn sé mun lægri en sá á undan verið hin fáu mæligildi sem falla á 15-17 m/s 

vindhraðabilið. 
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Mynd 2.12 Stærð einstakra tjónakrafna miðað við meðalvindhraða, 1995-2012. Flest 

tjón eru það lítil að mæligildi þeirra falla rétt ofan við núllgildi á y-ás. 

Að lokum sýnir Mynd 2.12 okkur stærð einstakra tjónakrafna í krónum talið. Merkilegt er 

hversu stöðug dreifingin er, en orsakast það að mestu leyti vegna þess að langflest tjón eru 

mjög lítil og einungis örfáar tjónakröfur skera sig úr. Gildir þetta bæði um há sem lág 

vindhraðagildi. Eitt gildi stendur þó úr, en er það 8 milljóna króna tjón (um það bil 16 á y-ás) 

rétt yfir 1 m/s. Við nánari athugun er líkast til um ónákvæmni í gögnum að ræða, þar sem 

daginn áður hafði verið töluvert hvassara (8 m/s) og á sá punktur ef til vill frekar heima á 

þeim degi, en taka verður tillit til þess að á þessu stigi verkefnisins hafa gögnin ekki verið 

unnin neitt frekar og allar óvenjulegar mælingar fá að fljóta með. 

2.2.4 Tjón og mesti vindhraði 

Tafla 2.4 Fjöldi daga (hvort sem þeir eru tjónadagar eða tjónalausir) sem falla á 

ákveðin vindhraðabil og samanlögð tjónastærð þeirra, 1995-2012. 

Mesti vindhraði (m/s) Fjöldi daga Heildartjón (m. kr.) Meðaltal (kr.) 

0,00-4,99 1092 8,5                 7.785      

5,00-9,99 3535 40,5               11.453      

10,00-14,99 1588 108,4               68.251      

15,00-19,99 306 176,5            576.743      

20,00-24,99 51 176,5         3.460.312      

25,00-29,99 1 5,0         4.987.508      

 

Þessi tafla segir sömu sögu og tafla 2.3 fyrir meðalvindhraða. Á síðasta vindhraðabil féll 

einungis einn dagur og eru meðaltal og heildartjón því jafnstór. 
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Mynd 2.13 Meðaltjónagreiðsla miðað við mismunandi bil mesta vindhraða, 1995-

2012. Hér eru tjónalausir dagar teknir með inn í meðaltalsreikninga. Ef einungis væri 

litið á tjónadaga væri meðaltal hærra. 

 

 

Mynd 2.14 Stærð einstakra tjónakrafna miðað við mesta vindhraða, 1995-2012. Flest 

tjón eru það lítil að mæligildi þeirra falla rétt ofan við núllgildi á y-ás. 

Mynd 2.13 og Mynd 2.14 segja okkur sömu sögu og tilsvarandi myndir fyrir meðalvindhraða. 

Þó ber að merkja að ólíkt mynd fyrir meðalvindhraða var síðasti stöpull stuðlaritsins hærri en 

sá næsthæsti. Aftur á móti náði einungis einn dagur 18 ára tímabilsins svo háum mesta 

vindhraða, þannig að einungis eitt mæligildi er undir. 
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2.2.5 Tjón og mesta hviða 

Tafla 2.5 Fjöldi daga (hvort sem þeir eru tjónadagar eða tjónalausir) sem falla á 

ákveðin vindhraðabil og samanlögð tjónastærð þeirra, 1995-2012. 

Mesta vindhviða (m/s) Fjöldi tjóna Heildartjón (m. kr.) Meðaltal (kr.) 

0,00-4,99 167 0,0                     364      

5,00-9,99 2194 16,8                 7.634      

10,00-14,99 2110 39,7               18.826      

15,00-19,99 1274 44,2               34.689      

20,00-24,99 594 67,5            113.649      

25,00-29,99 173 93,6            540.757      

30,00-34,99 49 157,5         3.214.554      

35,00-39,99 12 96,0         8.001.466      

 

Gríðarlegur vöxtur átti sér stað milli sjötta og sjöunda vindhraðabils, en að öðru leyti gefur 

taflan okkur keimlíkar upplýsingar og samsvarandi töflur fyrir meðalvindhraða og mesta 

vindhraða. Enn er fjöldi daga sem fellur á hæstu vindhraðabil ansi lágur og gæti það því gefið 

óraunhæfa mynd af raunverulegum meðaltalsgreiðslum til lengri tíma litið. 

 

Mynd 2.15 Meðaltjónagreiðsla miðað við mismunandi bil mestu vindhviða, 1995-

2012. Hér eru tjónalausir dagar teknir með inn í meðaltalsreikninga. Ef einungis væri 

litið á tjónadaga væri meðaltal hærra. 
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Mynd 2.16 Stærð einstakra tjónakrafna miðað við mestu vindhviðu, 1995-2012. Flest 

tjón eru það lítil að mæligildi þeirra falla rétt ofan við núllgildi á y-ás. 

Eftir að hafa greint gögnin fyrir allar þrjár vindhraðategundir hefur fengist nokkuð góð mynd 

af samspili vindhraða og vindatjóns. Í öllum þremur tilvikum er lítið um tjón á lægstu 

vindhraðagildum en svo verður skyndilega sprenging eftir að vissu marki er náð. Þó þarf að 

setja fyrirvara við mat á hæstu vindhraðagildum, þar sem fáir dagar féllu á þau og eru 

mæligildi því ansi fá. 

Er þó athyglisvert að hinn gríðarlega mikli fjöldi smárra tjóna hefur töluverða vigt í heildina 

litið. 

2.2.6 Gæði vindagagna 

Helsti kostur vindhraðagagnanna er sá að vindur á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mældur 

samfellt hvern einasta dag á 18 ára viðmiðunartímabilinu. Vindagögnin voru því mjög góð og 

fyrir höfuðborgarsvæðið duttu einungis 2 dagar út á 18 ára tímabili. Í heildina voru 6573 

mæligildi fyrir hverja vindhraðategund og ætla má að hægt sé að smíða nokkuð gott líkan út 

frá þeim gögnum. Aftur á móti hefur vindhraði farið mjög marktækt lækkandi á 

höfuðborgarsvæðinu frá upphafi mælinga og heldur sú þróun áfram. Einhvern veginn verður 

að taka á þessu við líkanasmíði.  
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3 Fræði 

Í þessum kafla er farið yfir helstu aðferðir sem beitt er við lausn þessa verkefnis. Fyrst er 

svokölluðum hágildisaðferðum (e. extreme value theory) lýst, en þeim verður seinna beitt við 

smíði vindhraðalíkana. Því næst er lauslega farið í grunnatriði línulegrar aðhvarfsgreiningar 

og í framhaldi af því er minnst stuttlega á ýmsar tölfræðidreifingar sem notaðar verða við 

líkanasmíð tjónagagna. Nánar verður farið í notkun þessara aðferða í kafla 4, þar sem hverju 

líkani fyrir sig verður lýst í smáatriðum. 

3.1 Hágildisgreining 

Helsta markmið hágildislíkana er að meta hágildi gagnasafna vel. Anastasiades og McSharry 

(2013) benda á að hægt sé að skipta hágildislíkönum í tvo mismunandi hópa, annars vegar 

líkön fyrir hágildi bálka (e. block maxima models) og hins vegar þröskuldslíkön (e. peaks 

over threshold models). Í líkönum fyrir hágildi bálka er gagnasafni skipt upp í mörg tímabil 

(bálka) og fyrir hvert slíkt bil er annaðhvort hæsta eða lægsta gildi bilsins fundið. Þegar búið 

er að safna öllum hágildum (eða lággildum) saman er hægt að meta stika gagnasafnsins út frá 

ákveðinni hágildisdreifingu. Í þessu verkefni er Generalized Extreme Value (GEV) dreifing 

notuð í þessum tilgangi. 

Einn helsti ókostur líkans fyrir hágildi bálka er sá að einungis er litið á eitt hágildi á hverju 

tímabili, á meðan öllum öðrum merkilegum hágildum á sama tímabili er sleppt. Þar sem 

aðferð hágilda bálka krefst nákvæmlega eins gildis á hverju tímabili getur það einnig gripið 

ýmis gildi sem ekki er hægt að líta á sem raunveruleg útgildi þegar litið er á gagnasafnið í 

heild sinni. Þetta gerist ef svo skyldi fara að fátt merkilegt gerist á ákveðnu tímabili. Þegar 

unnið er með gögn um vindatjón er þetta sérstaklega algengt yfir sumarmánuði, þar sem 

vindhraði er almennt mjög lítill og tjón af völdum vinds hverfandi. Til að taka á þessu er hægt 

að notast við þröskuldslíkön. 

Ólíkt líkönum fyrir hágildi bálka skipta þröskuldslíkön gagnasöfnum ekki upp í mörg tímabil. 

Þess í stað er svokallað þröskuldsgildi valið og munu öll gildi gagnasafns sem falla ofar 

þessum þröskuldi vera valin sem hluti af líkaninu.  

3.2 Líkön fyrir hágildi bálka: Generalized extreme 

value dreifing 

Ef            eru óháðar slembibreytur með sama dreififall F beinist hágildisgreining að 

því að rannsaka sérstaklega   , þar sem 

                . 

Hér getur    til dæmis verið úrkoma á klukkustund eða meðalhitastig á sólarhring. Í þessu 

verkefni mun    þó tákna mismunandi mælingar á vindhraða í hverjum mánuði. 
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Samkvæmt Coles (2001) er þó vandkvæðum háð að finna dreififall    og því nauðsynlegt að 

umskrifa sem   
            . Nú er hægt að sýna fram á að til séu fastar      og    

þannig að dreififall   
  sé 

  {
     

  
  }           

 

   
→        

fyrir öll    , þar sem   er ósérstætt (e. non-degenerate) dreififall. Extremal Types 

Theorem (Fisher og Tippet, 1928; Gnedenko, 1943) segir að ef til sé slíkt dreififall þá fylgi 

það einni af eftirfarandi dreifingum: 

I:                                          

II: 
      {

                                
                      

              

III: 
      {

                   
                                  

              

Fyrir Fréchet og Weibull er    . Þetta eru hinar þrjár misumandi dreifingar hágildisins   
 . 

Jenkinson (1955) lagði til að allar þrjár dreifingarnar yrðu teknar saman í svokallaða 

generalized extreme value (GEV) dreifingu, með dreififall 

 
        { (   

   

 
)
 

 
 
 
}        

            

(3.1) 

þar sem   er staðsetningarstiki,     er skölunarstiki og   er lögunarstiki dreifingarinnar. 

Hinar upprunalegu þrjár dreifingar extremal type theorem koma svo fram þegar     fyrir 

Fréchet (þykkur hali),     fyrir Gumbel (þunnur hali) og     fyrir neikvæðan Weibull 

(stuttur hali).  

3.2.1 Gæði líkans 

Anderson-Darling Próf 

Anderson-Darling próf er ein tegund mátgæðisprófana (e. goodness of fit test). Prófið er 

breytt útgáfa af svokölluðu Kolmogorov-Smirnov (K-S) prófi og gefur hölum dreifingar 

meira vægi en K-S prófið gerir. Reiknaður er út svokallaður Anderson-Darling stuðull (  ) 

og er hann borinn saman við ákveðið krítískt gildi til að meta hvort hafna skuli núlltilgátu eða 

ekki. Hvert þetta krítíska gildi er fer eftir hvaða dreifingu er verið að prófa fyrir og er helsti 

galli Anderson-Darling prófsins líklega einmitt sá að krítísku gildin þarf að reikna sérstaklega 

fyrir hverja dreifingu fyrir sig. 

Ef við viljum nýta okkur Anderson-Darling próf til að meta hvort gagnasafnið {       }  
falli að ákveðinni dreifingu þurfum við að setja fram núlltilgátuna   , gagntilgátuna    og 

reikna út Anderson-Darling stuðul (  ) safnsins. Þetta er gert á eftirfarandi hátt: 
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    Gögnin fylgja tiltekinni dreifingu 

    Gögnin fylgja ekki tiltekinni dreifingu 

Þar sem Anderson-Darling stuðullinn er skilgreindur sem: 

        

og 

  ∑
      

 
[  (     )   (           )]

 

   

 

Hér er að ofan táknar F dreififall (e. cumulative distribution function) þeirrar dreifingar sem 

prófað er fyrir. 

Því næst þarf að bera    saman við krítíska gildi dreifingarinnar. Ef                   þá 

er núlltilgátunni    um að gögnin falli að dreifingunni hafnað miðað við ákveðin 

marktæknismörk. Að sama skapi ef                   þá er ekki hægt að hafna tilgátunni 

um að gögnin falli að dreifingunni. Eins og áður kom fram eru krítísk gildi mismunandi eftir 

því hvaða dreifingu er prófað fyrir. 

3.3 Þröskuldslíkan: Generalized pareto dreifing 

Árið 1975 setti Pickands generalized pareto dreifinguna (GPD) fram sem valmöguleika í stað 

GEV dreifingarinnar. Í stað þess að skipta gagnasafninu upp í ákveðin tímabil lítur GPD 

dreifingin einungis á öll mæligildi ofan ákveðins þröskuldsgildis. 

Ef við erum með dreifinguna      á sama formi og í jöfnu 3.1, þá segir Coles (2001) að fyrir 

stór   sé 

               

Fyrir     og nógu stórt   er dreififall         um það bil 

 
       (  

  

 ̃
)
    

 (3.2) 

fyrir {                ̃   }, þar sem 

  ̃          . (3.3) 

Dreifingin í jöfnu (3.2) er kölluð generalized Pareto dreifing (GPD), þar sem     og   eru 

lögunar- og skölunarstikar dreifingarinnar og   í jöfnu (3.3) er það þröskuldsgildi sem valið 

er. 
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3.3.1 Gæði vindhraðalíkana 

Myndrænar aðferðir 

Tvær mismunandi gerðir myndrænna aðferða eru nýttar við mat á gæði vindhraðalíkana. 

Annars vegar svokallaðar kvantílmyndir og hins vegar myndir dreififalla. 

Með því að nýta okkur kvantílmyndir er hægt að sjá myndrænt hversu nákvæmt tiltekið líkan 

er. Við finnum kvantílgildi mældra gagna annars vegar og hermdra gagna hins vegar. Því 

næst teiknum við gildin upp hvert á móti öðru, þar sem gildi hinna mismunandi kvantíla fara 

á sitt hvorn ásinn. Því línulegri mynd sem punktar kvantílanna mynda, því betur fellur líkanið 

að mældum gögnum. 

Til að meta gæði líkansins er hægt að teikna CDF graf af metnu gildum GPD dreifingarinnar 

ásamt empirísku gildum gagnanna á sömu mynd. Því betur sem gröfin falla að hvoru öðru, 

því betur lýsir GPD dreifingin gögnunum. Önnur aðferð er að er að teikna stuðlarit af 

þröskuldsgögnunum og meta hversu vel þéttileikafall metnu GPD gildanna fellur að grafinu. 

3.4 Bootstrapping 

Til að herma vindhraðagildi undir þröskuldsgildinu   var notast við bootstrapping. Með 

þessari aðferð eru gögnin sjálf notuð til að meta dreifinguna. Sem dæmi er hægt að meta 

meðaltal   fyrir ákveðið gagnasafn með því að mynda nýtt gagnasafn, þar sem hvert gildi 

nýja gagnasafnsins var tekið af handahófi úr upprunalega gagnasafninu. Þar sem gildi voru 

tekin af handahófi mun aðferðin skila okkur breytingum á milli gagnasafna í hverri ítrun. Er 

þessi aðgerð síendurtekin og fyrir hverja ítrun reiknum við út meðaltalsgildi nýja 

gagnasafnsins. Að lokum verður kominn mikill fjöldi útreiknaðra meðaltalsgilda og hægt 

verður að meta dreifingu þeirra, en gefur hún góða hugmynd um meðaltal upprunalega 

gagnasafnsins. Hægt er að beita sömu aðferð til að meta aðra stika gagnasafnsins, eins og til 

dæmis dreifni. 

3.5 Lógistískt líkan 

Aðhvarfsgreining er aðferð sem notuð er til að meta tengsl háðrar breytu við eina eða fleiri 

skýribreytur. Gefur aðhvarfsgreiningin okkur hugmynd um hvernig gildi tiltekinnar háðrar 

breytu breytist við mismunandi gildi skýribreyta.  

3.5.1 Lógistísk aðhvarfsgreining 

Algengt er að beita lógistískri aðhvarfsgreiningu þegar svarbreyta (e. response variable) 

líkans er einungis með tvær mögulegar útkomur. Til dæmis nær nemandi prófi, eða hann 

fellur á prófi. Þetta má setja fram á tvíundarformi þannig að breytan fengi gildið 1 ef 

einstaklingur nær prófi en gildið 0 ef einstaklingur fellur á prófi. Neter, Kutner, Nachtsheim, 

og Wasserman (1996) segja að ef líkur þess að fá gildið 1 eru  , en líkur á að fá gildið 0 eru 

   , þá er svarbreytan   Bernoulli slembibreyta með væntigildi  { }   . Hægt er að setja 

lógistíska aðhvarfslíkanið fram á eftirfarandi hátt: 
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 {  }     

             

               
 (3.4) 

Hér er gert ráð fyrir að    séu þekktir fastar og    óháðar Bernoulli slembibreytur, með 

væntigildi  {  }    . Þetta er það líkan sem nýtt var í þessu verkefni við útreikning á 

líkindum tjóna, þar sem X var vigur skýribreyta (hversu hátt var vindstigið) og Y var vigur 

háðra breyta (1 ef tjón varð ákveðinn dag, annars 0). 

3.6 Poisson líkan 

Poisson dreifing er stakræn (e. discrete) líkindadreifing sem segir til um líkur á því að fjöldi 

hendinga gerist á ákveðnu bili í tíma (eða rúmi) ef vitað er að þær hafi þekkta meðaltíðni og 

eru óháðar fyrri tilvikum. Neter o.fl. (1996) gefa að ef væntur fjöldi hendinga á þessu bili er 

 , þá eru líkurnar á nákvæmlega   hendingum gefnar með þéttifalli Poisson dreifingarinnar, 

 
               

     

  
  (3.5) 

fyrir    . Einn eiginleiki Poisson dreifingarinnar er að dreifni hennar og væntigildi eru 

jöfn, 

       

og 

        . 

 

Mynd 3.1 Þéttifall Poisson dreifingarinnar fyrir fjögur mismunandi gildi  . 

3.7 Neikvætt tvíkostalíkan 

Neikvæð tvíkostaprófun (e. experiment) samanstendur af endurteknum Bernoulli tilraunum 

(e. trials), þar sem hver tilraun getur einungis endað í einni af tveimur mismunandi 

niðurstöðum, það er jákvæðri eða neikvæðri niðurstöðu (e. success and failure). Líkurnar á 

jákvæðri niðurstöðu eru táknaðar með   og eru þessar líkur þær sömu fyrir hverja einustu 
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tilraun. Hver tilraun er óháð niðurstöðum annarra prófana og halda prófanirnar áfram þar til   

jákvæðar niðurstöður fást. 

Negative binomial slembibreyta er fjöldi hinna   mismunandi neikvæðu niðurstaðna sem fást 

áður en   jákvæðar niðurstöður koma fram úr negative binomial prófunum, en líkindadreifing 

þessarar slembibreytu nefnist negative binomial dreifing. 

Þegar   er heiltala kallast dreifingin Pascal dreifing og þá er þéttleikafall hennar sett fram 

sem 

                 (
     

 
)                          

Hér er   fjöldi neikvæðra tilrauna áður en jákvæð tilraun númer   kom fram. Hins vegar 

benda Dai, Bao, Y., og Bao, M. (2013) á að ef   er rauntala er talað um Polya dreifingu og 

má þá umrita 

(
     

 
)  

                  

  
 

      

      
  

Meðaltal og dreifni neikvæðu tvíkostadreifingarinnar eru 

     
      

 
 

og 

       
      

  
  

Einn helsti munur Poisson dreifingar og neikvæðrar tvíkostadreifingar er sá að í neikvæðri 

tvíkostadreifingu þurfa dreifni og meðaltal ekki að vera jöfn að stærð. 

 

Mynd 3.2 Þéttifall negative binomial dreifingarinnar fyrir nokkur mismunandi gildi r 
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3.8 Línuleg aðhvarfsgreining 

Ef við erum með p-1 skýribreytu,          , má setja línulegt aðhvarfslíkan fram á 

eftirfarandi hátt: 

                                              

Þar sem: 

             eru stikar 

             eru þekktir fastar 

   eru óháð         

         

 

Úr því  {  }    má nú setja aðhvarfslíkanið fram á eftirfarandi hátt: 

           

Þar sem 

   {  }                     

Gert er ráð fyrir því að að mælingarnar    séu óháðar normalbreytur, með meðaltal  { } (eins 

og sýnt er hér að ofan) og með dreifni   .  

3.9 Lognormal líkan 

Þegar talað er um lognormaldreifingu er átt við dreifingu af því tagi að lógaritmi 

dreifingarinnar er normaldreifður. Normal- og lognormaldreifingar eru enn fremur tengdar að 

því leyti að ef   er lognormaldreift, með staðsetningarstika   og skölunarstika  , þá er 

         normaldreift með meðaltal   og staðalfrávik  . Ekki skiptir máli við hvaða 

lógaritma er miðað, því ef            er normaldreift þá gildir einnig að           sé 

normaldreift fyrir allar jákvæðar tölur      . 

Mynd 3.3 og Mynd 3.4 sýna okkur hvernig lognormaldreifð gögn umbreytast í normaldreifð 

gögn sé lógaritmi þeirra tekinn. Með því að nýta sér þennan eiginleika er hægt að beita 

aðferðum fyrir normaldreifð gögn til þess að smíða líkön fyrir lognormaldreift gagnasafn. 

Einungis þarf að taka lógaritma upphaflega gagnasafnsins til að smíða nýtt normaldreift 

gagnasafn. Nú er hægt að smíða líkan fyrir þetta nýja gagnasafn og loks setja niðurstöður 

þess í vísifall. Gefur útkoma vísisfallsins okkur hermd gögn sem samræmast upphaflega 

lognormaldreifða gagnasafninu. 



24 

 

 

Mynd 3.3 Líkindaþéttleikafall fyrir lognormaldreift X 

   ,      . 

 

Mynd 3.4 Líkindaþéttleikafall fyrir log(X) 

   ,       . 

Breyta gæti verið normaldreifð ef hægt er að setja hana fram sem margfeldi jákvæðra, óháðra 

slembibreyta (e. independent and identically distributed random variables).  

Lognormaldreifing hentar hins vegar bara fyrir jákvæð stök, þar sem        er einungis 

skilgreint fyrir jákvæð  . 

Mood, Grayhill og Boes (1974) setja líkindaþéttleikafall lognormaldreifingarinnar fram sem 

          
 

  √  
 
 
        

       

þar sem      Hér er   staðsetningarstiki dreifingarinnar, á meðan   er skölunarstiki hennar. 

Eru þessir stikar skilgreindir sem 

     (   √    )  

og 

  √            

þar sem   er meðaltal dreifingarinnar en   dreifni. Ef staðsetningar- og skölunarstikar eru 

þekktir er hægt að reikna meðaltal og dreifni, þar sem  

               

og 

                       . 

3.10 Student t-dreifing 

Student t-dreifing byggir á einum stika,  , sem er skilgreindur sem fjöldi frígráða. Eftir því 

sem fjöldi frígráða eykst, því líkari verður t-dreifingin staðlaðri normaldreifingu. Þar sem t-

dreifing getur haft töluvert lengri hala en normaldreifingin gæti hún skilað betri árangri þar 
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sem normaldreifing fellur ekki nógu vel að hágildum raungagna. Jackman (2009) setur 

þéttleikafall Student t-dreifingarinnar fram á eftirfarandi hátt 

       
 (

   
 )

√   (
 
 )

(  
  

 
)

 (
   
 

)

 

Eins og áður sagði líkist þetta fall normaldreifingunni sífellt meira með auknum fjölda 

frígráða. Þó svo hefðbundin t-dreifing hafi einungis einn stika,  , er einnig hægt að setja hana 

fram með staðsetningarstikanum  , skölunarstika  . Byrjum á því að skilgreina t-dreifinguna 

sem  

  
 

√   
 

þar sem   er normaldreift, með væntigildi 0 og dreifni 1,   er chi-kvaðrat dreifing með   

frelsisgráður og   og   eru óháðar. Er þá hægt að setja þriggja stika Student t-dreifingu fram 

á eftirfarandi hátt 

      . 

Þéttleikafall þriggja stika dreifingarinnar er nú 

           
 (

   
 )

 √   (
 
 )

(
  (

   
 )

 

 
)

 (
   
 

)

 

þar sem   er staðsetningarstiki,     er skölunarstiki og     er stiki fjölda frígráða. 

Verður þetta form dreifingarinnar notað við lausn þessa verkefnis. 
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4 Samsetta líkanið 

Líkan þessa verkefnis samanstendur í raun af fjórum mismunandi líkönum sem saman munu 

mynda eitt stórt líkan til hermunar heildartjóns á meðalári. 

i) Líkan fyrir vindhraða (Weibull, GEV, GP) 

ii) Líkan fyrir líkum á að minnsta kosti einu tjóni hvern tiltekinn dag (lógistískt) 

iii) Líkan fyrir fjölda daglegra tjóna (Poisson, negative binomial) 

iv) Líkan fyrir stærð einstakra tjóna (lognormal, t-dreifing) 

Fyrsta líkanið hermir vindhraða og byggir einungis á þeim vindagögnum sem fengin voru frá 

Veðurstofu Íslands. Við smíði þessa líkans eru þrjár mismunandi dreifingar prófaðar, í fyrsta 

lagi Weibull dreifing, í öðru lagi generalized extreme value dreifing (líkan fyrir hágildi bálka) 

og í þriðja lagi generalized Pareto dreifing (þröskuldslíkan). Líkan númer tvö metur hvort 

tjón verði á annað borð við ákveðinn vindhraða og er þar notast við lógistískt aðhvarfslíkan.  

Líkan númer þrjú metur fjölda tjóna á dag og byggir bæði á tjónagögnum frá VÍS sem og 

vindhraðaupplýsingum frá Veðurstofu Íslands.  Við líkan fyrir fjölda tjóna eru tvær 

mismunandi dreifingar skoðaðar, annars vegar Poisson dreifing og hins vegar negative 

binomial dreifing. Líkan númer fjögur metur loks stærð einstakra tjóna út frá annars vegar 

lognormal dreifingu og hins vegar t-dreifingu. Þegar öll ofangreind líkön eru tilbúin er loks 

hægt að herma út meðalfjölda og meðalstærð tjóna á hverju ári. 

Auk þessarar skiptinga var endað með að búa til aðskilin líkön fyrir vetur (nóvember-febrúar) 

og sumar (mars-október), ásamt þremur mismunandi líkönum fyrir vindhraðategundirnar 

þrjár (meðalvindhraða, mesta vindhraða og mestu vindhviður), sem sagt sex líkön alls. 

4.1 Líkan fyrir vindhraða 

Isaac Y.F Lun (2000) beitti tveggja stika Weibull dreifingu til þess að meta vindhraðagögn 

fyrir þrjár mismunandi staðsetningar í og í nágrenni Hong Kong, það er í miðri borginni, í 

skjóllausum hluta borgarinnar og svo loks úti á miðju hafi í nágrenni borgarinnar. Bendir 

hann á að til þess að herma vindhraða þurfi helst 30 ár eða meira af gögnum til að vinna með, 

þar sem styttri tímabil geta innihaldið of miklar skammtímasveiflur á veðurfari. Í þessu 

verkefni var þó upphaflega ákveðið að líta einungis á 18 ár fyrir vindagögn þar sem ekki var 

víst hvort 30 ára meðaltal væri mjög lýsandi fyrir hin 18 ára tjónagögn sem unnið var með, 

auk þess sem mæligildi sjálfvirkrar veðurstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ná einungis aftur til 

miðbiks tíunda áratugar 20. aldarinnar. 

Þó algengt sé að nota Weibull líkan til að herma vindhraðagögn benda þó Olivier Perrin, 

Holger Rootzén og Roger Taesler (2005) á að Weibull dreifingin virðist ekki lýsa hölum 

vindhraðadreifingar mjög vel. Þegar litið er á vindatjón ber að hafa í huga að fjöldi og stærð 

tjóna vex með auknum vindhraða og alvarleg tjón eiga sér almennt einungis stað þegar 

vindhraði verður sérlega hár. Þegar dreifing er fundin fyrir vindhraðagögn þessa verkefnis er 

því nauðsynlegt að hún falli vel að hölum gagnasafnsins. 
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J. P. Palutikof, B. B. Brabson, D. H. Lister og S. T. Adcock (1999), ásamt Lin, X.G. (2009) 

takast allir á við þetta vandamál, þar sem Palutikof et al. eru að fást við vindhraðagögn fyrir 

Hjaltlandseyjar á Skotlandi, á meðan Lin fékkst við vindhviðugögn frá Ástralíu. Leggja þeir 

allir fram tvær mismunandi aðferðir hágildisgreiningar (e. extreme value theory) til þess að 

meta mikinn vindhraða, annars vegar líkön fyrir hágildi bálka (e. block maxima) og hins 

vegar þröskuldslíkön (e. peaks over threshold). Í báðum tilvikum virðist aðferðafræði 

hágildisgreiningar henta vel og liggur því beint við að reyna að nýta sér hana í þessu verkefni. 

Verða hér smíðuð bæði generalized extreme value (GEV) og generalized pareto (GPD) 

vindhraðalíkön fyrir hinar þrjár mismunandi vindhraðategundir (meðalvindhraða, mesta 

vindhraða og mestu vindhviðu). Verða niðurstöður líkananna bornar saman bæði á milli 

vindhraðahópa sem og á milli mismunandi aðferða (GEV og GPD). 

Við smíði þessara líkana ber þó að veita því athygli að veðurfar hefur breyst töluvert í 

Reykjavík undanfarna tvo áratugi. Þó svo gagnasafnið innihaldi 18 ár af daglegum 

vindhraðamælingum hefur vindhraði lækkað mjög marktækt fyrir alla vindhraðaflokka yfir 

mælitímabilið. Ber þar helst að nefna að meðalvindhraði í Reykjavík árin 1995-1997 var 

tæpum fjórðung hærri heldur en árin 2010-2012. Þegar litið er til þessa má ímynda sér að 

erfitt sé að fá nákvæmt vindhraðalíkan sé hermt yfir allt viðmiðunartímabilið. Til að draga úr 

áhrifaþætti vindhraðabreytinga má þrengja það tímabil sem litið er á við smíði 

vindhraðalíkans, án þess þó að gagnapunktar verði of fáir til að smíða gott líkan. Til að hjálpa 

við ákvörðun tímabils sem herma skyldi yfir var frekari greining á vindagögnum nauðsynleg. 

Mynd 5.1 sýnir nánar vindhraðabreytingar frá árunum 1995-2012. 

   
Meðalvindhraði Mesti vindhraði Mesta vindhviða 

Mynd 4.1 Þróun vindhraða á höfuðborgarsvæðinu, 1995-2012 

Mynd 4.1 sýnir hversu mikið bæði meðalvindhraði og mesti vindhraði hefur hrapað á 

viðmiðunartímabilinu. Mestu vindhviðumælingar skera sig úr að nokkru leyti, þó svo þær 

hafi einnig lækkað að meðaltali. Trausti Jónsson (2003) bendir á að byggð og gróður gæti 

haft mikil áhrif á niðurstöðu mælinga, en hvað breytingar milli áranna 1999 og 2001 varðar 

bendir Trausti á að í maí 2000 hafi verið skipt um vindhraðamæli og þá hafi vindhraða 

snögglega lægt um meira en 1 m/s. Gæti því verið ansi varasamt að miða líkanasmíð við 

nokkrar mælingar fyrir 1. maí árið  2000. Leiða má líkum að því að með fyrri vindhraðamæli 

væri meðalvindhraði í dag mældur um eða rétt undir 5 m/s sem væri samt sem áður 10% 

lækkun vindhraða frá 1995. 
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Meðalvindhraði Mesti vindhraði Mesta vindhviða 

Mynd 4.2 Þróun vindhraða á höfuðborgarsvæðinu, 1995-2012. Hér hafa ár verið 

tekin saman í þriggja ára hópa (sjá texta). 

Á Mynd 4.2 er búið að skipta gögnunum upp í þriggja ára tímabil, þ.e. 1995-1997, 1998-

2000, ..., 2010-2012. Eins og áður sést vel hversu mikið gildi vindhraðamælinga hefur 

lækkað og sér í lagi er lækkunin milli 1998-2003 athyglisverð. Aftur skera hviðumælingar sig 

úr þar sem meðaltalsgildi þeirra hækka töluvert á milli 2003 og 2009. Einnig kemur berlega í 

ljós að jafnvel eftir að nýr vindhraðamælir var settur upp árið 2000 heldur meðalvindhraði 

áfram að lækka. 

   
Meðalvindhraði Mesti vindhraði Mesta vindhviða 

Mynd 4.3 Þróun 99. Hundraðshlutsmarks vindhraða á höfuðborgarsvæðinu, 1995-

2012. Hér hafa ár verið tekin saman í þriggja ára hópa (sjá texta). 

Að lokum sýnir Mynd 4.3 okkur þróun 99. percentila vindhraða frá árunum 1995-2012 (aftur 

skipt í þriggja ára tímabil). Þar sem hágildi eru sérlega athyglisverð fyrir lausn þessa 

verkefnis gefa þessar myndir okkur ef til vill bestu upplýsingarnar um hvaða tímabil væri best 

að herma vindhraða yfir. Frá árunum 1995-2006 virðast hæstu vindhraðagildi lækka samfellt 

yfir alla vindhraðahópa, á meðan meðaltalsbreyting virðist jafnast meira út eftir það. 

Við greiningu á ofangreindum myndum, ásamt forprófunum á bæði GP sem og GEV 

líkönum, var ákveðið að vindhraðalíkön skyldu einungis smíðuð út frá gögnum síðari hluta 

tímabilsins, það er frá 1. janúar 2005, til 31. desember 2012. Ekki var neinum frekari 

aðferðum beitt til að takast á við marktækar breytingar á vindhraða á milli ára, en þessi 

stytting viðmiðunartímabils virtist eyða út áhrifaþætti þeirra að mestu leyti.  

Að lokum var ákveðið að skipta vindhermunum upp í tvo hluta, annars vegar vetrarmánuði 

og hins vegar sumarmánuði. Var þetta gert sérstaklega með hliðsjón af tjónagögnum, þar sem 

tjón voru bæði töluvert fleiri yfir vetrarmánuði heldur en sumarmánuði og virtust að meðaltali 

eiga sér stað við lægri vindhraða um vetur heldur en að sumri til. Var ákveðið að 

vetrarmánuðir skyldu ná frá nóvember til febrúar, á meðan sumarmánuðir náðu frá mars til 



30 

 

október. Var þetta aftur gert með hliðsjón af tjónagögnum, þar sem tjón voru að meðaltali 

algengust á tímabilinu nóvember til og með febrúar. 

4.1.1 Weibull dreifing 

Við upphaf þessa verkefnis var reynt að meta vindhraða út frá Weibull dreifingu. Kom þó 

snemma í ljós að þó Weibull dreifing næði að lýsa þorra gagnanna mjög vel, þá virtust mæld 

hágildi falla töluvert út fyrir vænt Weibull gildi. 

Eftirfarandi myndir sýna kvantíl plot Weibull dreifingar borna saman við vindhraða. 

   
Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.4 Kvantíl-Kvantíl graf til mats á gæðum Weibull líkans fyrir vindhraðagögn að sumri til. 

Ef vindhraðagögn féllu vel að Weibull dreifingu myndu svörtu punktar myndarinnar falla á 

rauðu línuna. Eins og sjá má þá líkjast gögnin dreifingunni verr því nær hölunum sem dregur. 

Þetta gefur okkur til kynna að Weibull dreifing hentar bæði illa fyrir mjög lág sem mjög há 

vindhraðagildi. 

   
Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.5 Kvantíl-Kvantíl graf til mats á gæðum Weibull líkans fyrir vindhraðagögn að vetri til. 

Þó svo Weibull dreifingin virðist henta aðeins betur fyrir vetrarmánuði heldur en 

sumarmánuði er matið á hölum dreifingarinnar enn fjarri lagi. Er þetta sér í lagi slæmt þar 

sem hæstu vindhraðagildi skipta okkur mestu máli þegar kemur að tjónahermunum. Kemur 

þetta heim og saman við athuganir Olivier Perrin o.fl. sem bent var á í kafla 4.1. 

4.1.2 Block maxima líkan: Generalized extreme value 

Eins og áður kom fram byggja líkön fyrir hágildum bálka á því að skipta gagnasafni í fjölda 

jafnstórra tímabila (bálka), þar sem á hverju tímabili er hæsta gildi fundið. Eru þessi hágildi 
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loks notuð við smíði GEV líkans sem meta mun hágildi gagnasafnsins. Í þessu verkefni var 

hverjum mánuði skipt upp í fyrri hluta og síðari hluta.  

 
Mynd 4.6 Mánaðarleg hágildi vindhviða yfir vetrarmánuði, 1995-2012. Nánari 

skýring í texta hér að neðan. 

Myndin hér að ofan er dæmi um hvernig ári er skipt upp í tímabil fyrir vetrarmánuðina 

janúar, febrúar, nóvember og desember, frá árunum 1995-2012. Hvert lóðrétt strik táknar eitt 

tímabil, þar sem hringur á enda striks sýnir hæsta vindhraðagildi þess tímabils. Í þessu dæmi 

er vetrinum skipt upp í fjögur tímabil, þar sem hvert tímabil er nákvæmlega einn mánuður að 

lengd. Fyrsta strikið sýnir því hæsta vindhviðugildi fyrir janúar 1995, á meðan fjórða strikið 

sýnir hæsta vindhviðugildi fyrir desember 1995. Þegar gagnasöfn ná yfir nógu langt tímabil 

er oft hefð fyrir því að eitt ár jafngildi einu tímabili, en með einungis 18 ár undir í þessu 

verkefni þótti við hæfi að hafa hvert tímabil hálfan mánuð að lengd, eða helmingi styttra en 

sýnt er hér að ofan, þar sem 18 gagnapunktar voru metnir of fáir til smíði góðs líkans. Hér að 

neðan má sjá myndir dregnar upp fyrir þessa skiptingu fyrir allar vindhraðategundir. 
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 

Mynd 4.7 Hæstu mældu vindhraðagildi hvers hálfs mánaðar tímabils, 2005-2012 

Eins og sjá má af Mynd 4.7 eru gildi fyrir sumarmánuði töluvert fleiri en fyrir vetrarmánuði, 

enda eru þar 8 mánuðir undir, á meðan vetur eru einungis skilgreindir frá nóvember til og 

með febrúar. Einnig er ljóst að töluverðar sveiflur geta orðið á milli tímabila og eins og spáð 

var fá ansi lág gildi oft að fljóta með. 

Ef við rifjum upp jöfnu 3.1 þá er dreififall GEV dreifingarinnar sett fram á eftirfarandi hátt 
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þar sem   er staðsetningarstiki,     er skölunarstiki og   er lögunarstiki dreifingarinnar. Í 

þessu verkefni mun    standa fyrir meðalvindhraða, mesta vindhraða eða mestu vindhviðu frá 

degi til dags, eftir því hvaða vindhraðategund er verið að meta hverju sinni. Voru hágildin 

sem sýnd eru á Mynd 4.7 metin með ofangreindri dreifingu. 

4.1.3 Niðurstöður block maxima greiningar 

Smíðuð voru sex líkön, eitt fyrir hverja vindhraðategund, þrjú fyrir hvort tímabil fyrir sig 

(vetur og sumar). Niðurstöður voru eftirfarandi. 

Tafla 4.1 Stikar GEV líkans. Sumar, 2005-2012. 

SUMAR       

Meðalvindhraði 7,79 2,24 -0,15 

Mesti vindhraði 13,02 3,10 -0,12 

Mesta vindhviða 19,21 4,43 -0,10 

 

Tafla 4.2 Stikar GEV líkans. Vetur, 2005-2012. 

VETUR       

Meðalvindhraði 9,68 2,44 -0,17 

Mesti vindhraði 16,88 3,49 -0,48 

Mesta vindhviða 25,22 5,37 -0,29 

 

Út frá töflum 4.1 og 4.2 má sjá að í öllum tilvikum er lögunarstiki líkansins     , en miðað 

við skilgreiningu á generalized extreme value dreifingu í kafla 3.2 þá samsvara neikvæðir 

lögunarstikar til Weibull hluta dreifingarinnar. 

4.1.4 Gæði block maxima vindhraðalíkana 

Til að meta gæði líkansins var annars vegar beitt myndrænum aðferðum og hins vegar 

Anderson Darling prófi. 
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Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.8 Kvantíl-kvantíl graf til mats á gæðum GEV líkans fyrir vindhraðagögn. Sumar 2005-2012. 

 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.9 Kvantíl-kvantíl graf til mats á gæðum GEV líkans fyrir vindhraðagögn. Vetur 2005-2012. 

Á Mynd 4.8 og Mynd 4.9 má sjá kvantíl gröf fyrir bæði sumar- og vetrarhluta gagnasafnsins. 

Ef líkan lýsir raungögnum vel þá munu svörtu punktar grafanna falla normaldreift á og í 

kringum rauða strikið. Miðað við þessar myndir virðist líkanið því henta vel í öllum tilvikum, 

hvort sem þá litið er á hala eða miðhluta gagnasafnsins. 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.10 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Sumar 2005-2012. 
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Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.11 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Vetur 2005-2012. 

Á Mynd 4.10 og Mynd 4.11 má líta CDF gröf fyrir raungögn á móti hermdum gögnum. Ef 

línurnar falla vel að hverri annarri þá má meta það svo að líkanið falli vel að raungögnum. Þó 

svo að á nokkrum vindhraðabilum megi taka eftir ákveðnu misræmi milli líkans og 

raungagna virðast ferlarnir mjög svipaðir í öllum tilvikum. Út frá þessu má meta svo að 

líkanið sé nokkuð sterkt, en aftur er eftirtektarvert hversu vel líkanið virðist ná að herma hala 

sem miðbik raundreifingar. 

4.1.5 Anderson-Darling próf 

Auk myndrænu aðferðanna var einnig notast við Anderson-Darling próf til að meta gæði 

líkana. Eins og áður kom fram þarf að reikna út krítísk gildi Anderson-Darling prófsins fyrir 

hverja dreifingu fyrir sig. Hvað GEV dreifingu varðar setti Laio (2004) fram aðferð sem 

reiknar beint út líkindi þess að núlltilgátunni verði hafnað, miðað við ákveðið öryggisbil og 

útreiknaðan Anderson-Darling stuðul. Ef við gefum okkur Anderson-Darling stuðulinn   , þá 

eru þessi líkindi einfaldlega skilgreind sem      . Sem dæmi, ef       er 0,96 þá höfnum 

við núlltilgátunni miðað við 95% öryggismörk, en ekki við 91% öryggismörk. Ef       er 

0,91 þá höfnum við núlltilgátunni miðað við 90% öryggismörk en ekki miðað við 95% 

öryggismörk. 

Núlltilgátan er eftirfarandi: 

    Gögnin fylgja GEV dreifingu 

    Gögnin fylgja ekki GEV dreifingu 

Útreiknaða Anderson-Darling stuðla (  ), ásamt tilsvarandi líkindum, má sjá í töflu 4.3 og 

töflu 4.4. 
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Tafla 4.3 Anderson-Darling gildi. Sumar, 2005-2012. 

SUMAR     (  ) 

Meðalvindhraði 0,26 0,37 

Mesti vindhraði 0,58 0,93 

Mesta hviða 0,50 0,88 

 

Tafla 4.4 Anderson-Darling gildi. Vetur, 2005-2012. 

VETUR     (  ) 

Meðalvindhraði 0,31 0,54 

Mesti vindhraði 0,50 0,81 

Mesta hviða 0,21 0,20 

 

Í öllum tilvikum er            og er núlltilgátunni  því aldrei hafnað miðað við 95% 

öryggismörk.  

4.1.6 Greining á niðurstöðum block maxima vindhraðalíkans 

Bæði myndrænar aðferðir, sem og Anderson-Darling próf, gefa til kynna að GEV dreifingin 

henti gagnasafninu ágætlega. Þó ber að merkja að gagnasafnið sem valið var er ekki endilega 

lýsandi fyrir vindasama daga yfir tímabilið 2005-2012. Eins og áður kom fram lítur GEV 

dreifingin einungis á hæsta vindhraðagildi hvers hálfs mánaðar tímabils, en hendir öllum 

öðrum merkilegum hágildum. Ekki einungis vantar því ansi mörg athyglisverð hágildi í 

gagnasafn GEV líkansins, heldur hafa ýmis ómerkilegri gildi einnig fengið að fljóta með. Er 

þetta að sjálfsögðu óumflýjanlegt þar sem sum tímabil hafa fleiri en einn óveðursdag, á 

meðan önnur hafa ekki neinn. 

4.1.7 Þröskuldslíkön: Generalized Pareto dreifing 

Til að takast á við þau vandamál sem lýst var í kafla 4.1.6 voru smíðuð svokölluð 

þröskuldslíkön (e. peaks over threshold models). Í stað þess að skipta gagnasafninu upp í 

tímabil er þess í stað valið svokallað þröskuldsgildi.  

Ef við rifjum upp skilgreiningu generalized Pareto dreifingar frá því úr kafla 4.3 þá gildir að 

fyrir     og nógu stórt þröskuldsgildi   er dreififall   gefið sem 

 
       (  

      

 ̃
)

    

  

fyrir {                      ̃   }, þar sem 

 
 ̃          .  

Hér eru     og     lögunar- og skölunarstikar dreifingarinnar, á meðan   er það 

þröskuldsgildi sem valið er. Allir punktar gagnasafnsins sem falla ofar þröskuldsgildi   eru 

kallaðir umframpunktar (e. excesses), en til að hægt sé að smíða hágildislíkan fyrir 
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umframpunkta má ekki velja of lágt þröskuldsgildi. Við val á þröskuldsgildi notast bæði 

Scarrott og MacDonald (2012) auk Ghosh og Resnick (2010) við „mean excess“ gröf, einnig 

þekkt sem gröf fyrir meðallíftíma leifa (e. mean residual life plot).  

Myndir fyrir meðallíftíma leifa (MRL) nýta sér væntigildi umframpunkta GPD 

dreifingarinnar,       |       ̃       sem mælikvarða. Fyrir öll þröskuldsgildi 

    verður væntigildið 

      |      
 ̃    

   
 

sem er línulegt við öll hærri gildi  , með hallatöluna          og skurðpunkt  ̃      . 

Útreiknuð væntigildi umframpunkta eru teiknuð upp á móti fjölda mögulegra þröskuldsgilda, 

ásamt öryggisbili fyrir hvern punkt fyrir sig. Þröskuldsgildi er svo valið með því að greina 

myndina út frá því sjónarmiði að finna þann lægsta punkt   sem skilar sér í því að öll 

möguleg hærri þröskuldsgildi falli línulega aftan við punktinn  , eftir að tillit hefur verið 

tekið til öryggisbils hvers punkts fyrir sig. Getur þetta oft mjög persónulegt mat og því verið 

krefjandi að komast að góðri niðurstöðu hvað val á punkti   varðar. Til eru fleiri leiðir til 

mats á þröskuldsgildi, en einungis var litið á MRL myndir í þessu verkefni. 
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 

Mynd 4.12 MRL gröf til mats á þröskuldsgildum fyrir GPD líkön. 

Á Mynd 4.12 má sjá MRL myndir fyrir allar vindhraðategundir, fyrir bæði vetur og sumar. Á 

y-ás eru möguleg MRL gildi, á neðri x-ás eru möguleg þröskuldsgildi   (m/s) og á efri x-ás er 

sýndur fjöldi umframgilda fyrir hvert tilsvarandi þröskuldsgildi. Svarti ferillinn sýnir okkur 
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útreiknuð MRL gildi, á meðan skyggða svæðið innan brotastriksins gefur okkur 95% Wald 

öryggisbil útreiknaðra MRL gilda. Ekki eru dregin öryggisbil þar sem fjöldi umframgilda eru 

5 eða færri. 

Valið þröskuldsgildi   er merkt inn með lóðréttu (bláu) brotastriki. Samfellda (bláa) strikið 

hægra megin þröskuldgildisins   gefur okkur hugmynd um hversu vel við höfum valið 

þröskuldinn. Ef þetta strik sker öryggisbilið ekki í neinum punkti má áætla að þröskuldsgildi 

sé valið nógu hátt til að hægt sé að smíða GPD líkan fyrir umframgildi ofan  . 

Athuga skal að fyrir sumarmánuði var dagurinn 10. apríl árið 2011 tekinn úr gagnasafni fyrir 

vindhraðamælingar. Er þetta einnig gert hvað tjónagögn varðar. Ástæða þessa er sú að sá 

dagur er algjör undantekning hvað bæði fjölda tjóna, sem og vindhraða varðar. Er dagurinn 

ekki einungis langt yfir meðaltali mælinga tímabilsins 2005-2012, heldur er hann einnig 

næstvindamesti sumardagur tímabilsins 1995-2012, þrátt fyrir að vindhraði í Reykjavík hafi 

stöðugt farið lækkandi undanfarin 20 ár. Þó svo merkilegt sé að vita til þess að slíkir dagar 

geta komið inn á milli er mjög erfitt að smíða gott tölfræðilíkan með eitt gildi langt úr takti 

við restina af gagnasafninu. 

4.1.8 Niðurstöður fyrir þröskuldslíkön 

Á mynd 5.12 er þröskuldsgildi   ætíð valið sem 90. hundraðshlutagildi vindhraða. Í sumum 

tilvikum hefði verið hægt að fara lægra, en í öðrum tilvikum var farið eins lágt og metið var 

mögulegt. Til samræmis var þó miðað við sama hundraðshlutagildi fyrir öll líkönin 6 og 

virðist það í öllum tilvikum skila sér í línulegum ferli sem draga má innan öryggismarka. Eins 

og áður kom fram, ef hægt er að finna löglegan þröskuld  , þá eru allir þröskuldar   þar fyrir 

ofan einnig löglegir, enda myndu þeir allir skila sér í ferli sem fellur innan öryggismarka. 

Tafla 4.5 Þröskuldsgildi fyrir GPD líkan. Sumar, 2005-2012. 

SUMAR Þröskuldsgildi (m/s) 

Meðalvindhraði 6,4 

Mesti vindhraði 11,4 

Mesta vindhviða 18,5 

 

Tafla 4.6 Þröskuldsgildi fyrir GPD líkan. Vetur, 2005-2012. 

VETUR Þröskuldsgildi (m/s) 

Meðalvindhraði 7,6 

Mesti vindhraði 13,6 

Mesta vindhviða 21,7 

 

Tafla 4.5 og tafla 4.6 sýna okkur valin þröskuldsgildi fyrir hvert líkan fyrir sig og eins og við 

mátti búast eru þröskuldsgildi sumarmánaða lægri en þröskuldsgildi vetrarmánaða. Eftir að 

þröskuldsgildi hafa verið valin er nú hægt að smíða GPD líkan fyrir umframgildi vindhraða. 
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Tafla 4.7 Stikar GPD líkans. Sumar, 2005-2012. 

SUMAR       

Meðalvindhraði 1,96 -0,24 6,4 

Mesti vindhraði 2,95 -0,34 11,4 

Mesta vindhviða 4,01 -0,23 18,5 

 

Tafla 4.8 Stikar GPD líkans. Vetur 2005-2012. 

VETUR       

Meðalvindhraði 1,70 -0,09 7,6 

Mesti vindhraði 3,02 -0,18 13,6 

Mesta vindhviða 5,39 -0,28 21,7 

 

Hér er     er skölunarstiki dreifingarinnar á meðan   er lögunarstiki hennar. 

4.1.9 Gæði þröskuldslíkana fyrir vindhraða 

Til að meta gæði þröskuldslíkana var notast við myndrænar aðferðir. 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.13 Kvantíl-kvantíl graf til mats á gæðum GPD líkans fyrir vindhraðagögn. Sumar 2005-2012. 

 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.14 Kvantíl-kvantíl graf til mats á gæðum GPD líkans fyrir vindhraðagögn. Vetur 2005-2012. 

Á Mynd 4.13 og Mynd 4.14 má sjá kvantíl gröf fyrir bæði sumar- og vetrarhluta 

gagnasafnsins. Ef líkan lýsir raungögnum vel þá munu svörtu punktar grafanna falla 

normaldreift á og í kringum rauða strikið. Miðað við þessar myndir virðast líkön fyrir 



41 

sumarmánuði falla betur að raungögnunum heldur en líkön fyrir vetrarmánuði. Í heildina litið 

virðist þó um nokkuð góða nálgun að ræða í öllum tilvikum. Vakin er athygli á því að fjöldi 

punkta er mun þéttari því lengra til vinstri sem litið er á myndirnar hér að ofan. Stafar þetta 

einfaldlega af því að því lengra til hægri sem er farið á myndunum, því hærri vindhraðagildi 

er verið að líta á. Einungis eru örfáir dagar sem ná upp í hæstu vindhraðagildi. Þegar þessar 

myndir eru bornar saman við kvantílmyndir GEV líkana í kafla 5.1.4 sést berlega hversu 

mörgum hágildum GEV aðferðin missti af. 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.15 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Sumar 2005-2012. 

 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 4.16 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Vetur 2005-2012. 

Á Mynd 4.15 og Mynd 4.16 má líta CDF gröf fyrir raungögn á móti hermdum gögnum. Ef 

línurnar falla vel að hverri annarri má meta það svo að líkanið falli vel að raungögnum. Eins 

og kvantílmyndirnar gáfu til kynna virðast líkön fyrir sumarmánuði falla betur að 

raungögnum heldur en líkön fyrir vetrarmánuði. Enn er þó nálgunin í öllum tilvikum nokkuð 

góð. 

4.1.10 Greining á niðurstöðum þröskuldslíkana fyrir vindhraða 

Þó svo myndræn greining þröskuldslíkana (GPD) virðist gefa til kynna að líkön fyrir hágildi 

bálka (GEV) hafi komið betur út verður að taka tillit til þess að GEV líkönin litu einungis á 

hálfsmánaðarhámörk vindhraða. Er því ýmsum merkilegum hágildum sleppt við smíði GEV 

líkananna og þó nokkrir vindalágir dagar teknir inn í staðinn. Til samanburðar eru öll 

merkileg hágildi tekin inn í þröskuldslíkönin og engir vindalágir dagar fá að fljóta með. Þessu 

til viðbótar er mjög auðvelt að smíða samsett líkan fyrir öll vindhraðagildi, há sem lág, þegar 

notast er við þröskuldslíkön. Þetta er einfaldlega gert með því að taka þann hluta 
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gagnasafnsins sem er undir þröskuldsgildi GPD dreifingarinnar og smíða líkan fyrir öll þau 

gildi. Er þessu líkani svo skeytt saman við það þröskuldslíkan sem smíðað var fyrir öll 

umframgildi þröskuldsins. Þetta er flóknara með líkönum fyrir hágildi blokka, þar sem ekkert 

þröskuldsgildi er til staðar til að miða við fyrir efri og neðri hluta samsetts líkans. Þetta skiptir 

máli í þessu verkefni þar sem marktæk tjónastærð á sér stað við lægri vindhraðagildi og 

myndum við því missa töluverða vitneskju með því að fleygja þeim á brott. Með þetta að 

sjónarmiði var ákveðið að notast frekar við þröskuldslíkön í framhaldi þessa verkefnis þó svo 

GEV líkön hafi einnig komið vel út. 

4.2 Líkan fyrir líkum á tjónadegi 

Áður en hægt er að meta fjölda tjóna hvern tiltekinn dag verður fyrst að ákvarða hvort 

nokkuð tjón hafi átt sér stað á annað borð. Með því að gefa tjónadögum gildið 1 og öllum 

dögum þar sem ekkert tjón átti sér stað gildið 0 er hægt að smíða lógistískt aðhvarfslíkan til 

að meta dreifingu tjónadaga. Ólíkt líkönum fyrir vindhraða var ákveðið að líta á allt tímabilið 

frá 1. janúar 1995 til 31. desember 2012 þegar kom að því að meta líkur á tjónum. Felst 

munurinn í því að þó svo vindhraði hafi farið mjög svo lækkandi á undanförnum árum, hafa 

líkur á því að tjón eigi sér stað við ákveðið vindhraðagildi ekki breyst jafnmikið. Með öðrum 

orðum eru mjög svipaðar líkur á því að ef tjón átti sér stað við ákveðið vindhraðastig í dag, að 

þá hefði tjón átt sér stað við sama vindhraðastig fyrir 18 árum síðan. 

Ef við rifjum upp jöfnu 3.4 þá var lógistískt aðhvarfslíkan sett fram á eftirfarandi hátt: 

 
 {  }     

             

               
  

þar sem   táknar mismunandi vindhraðagildi,   er annaðhvort 0 eða 1 eftir því hvort tjón á 

sér stað og    og    eru stikar sem þarf að meta. Til að meta gæði líkansins var notast við 

chi-kvaðrat próf, þar sem núlltilgátan er eftirfarandi: 

    Gögnin fylgja lógistískri dreifingu 

    Gögnin fylgja ekki lógistískri dreifingu 

Til þessa er reiknað út ákveðið líkindagildi  , sem tekur gildi á bilinu 0 og upp í 1. Því nær 0 

sem   gildið er, því líklegra er að núlltilgátunni verði hafnað. Ef við viljum til dæmis miða 

við 95% marktektarstig (e. significance level) þá munum við vilja   -gildi upp á 0,05 eða 

hærra. 
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Tafla 4.9 Stikar logistic líkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR         

Meðalvindhraði -6,20 0,63 <0,01 

Mesti vindhraði -6,96 0,42 <0,01 

Mesta vindhviða -7,31 0,29 <0,01 

 

Tafla 4.10 Stikar logistic líkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR         

Meðalvindhraði -4,27 0,51 0,02 

Mesti vindhraði -5,90 0,40 <0,01 

Mesta vindhviða -6,11 0,26 <0,01 

 

Út frá töflu 4.9 og töflu 4.10 má sjá að fyrir hvert einasta líkan er  -gildið lægra en 0,05 og er 

núlltilgátunni því hafnað í öllum tilvikum við 95% marktektarstig. Við fyrstu sýn virðist því 

eitthvað erfiðara að smíða líkön fyrir tjón heldur en vindhraða. Til að fá betri sýn yfir hversu 

vel líkönin falla að raungögnum eru teiknaðar nokkrar myndir fyrir útreiknuð dreififöll (e. 

cumulative distribution function) líkana  á móti raungögnum. Er raungagnasafni skipt upp í 

nokkur mismunandi hólf (sjá stöpla á Mynd 4.17), þar sem hvert hólf sýnir líkindi þess að 

tjónadagur eigi sér stað við ákveðið vindhraðabil. Ekki þykir gagnlegt að hafa fjölda hólfa 

jafnan fjölda mismunandi vindhraðagilda, þar sem sum vindhraðagildi koma einungis 

örsjaldan fyrir, á meðan önnur eru gríðarlega algeng. Sem dæmi má nefna að í lægri hluta 

gagnasafnsins koma sum vindhraðagildi mörg hundruð sinnum fyrir yfir hið 18 ára tímabil, á 

meðan sum hinna hærri vindhraðagilda koma einungis einu sinni fyrir á 18 árum. Reynt er að 

hafa jafnan fjölda mæligilda í hverju hólfi, en það er þó ekki alltaf hægt. Innihalda sum hólf 

því einungis örfá eða jafnvel bara eitt vindhraðagildi (samanber mjög mjóa stöpla á Mynd 

4.17) á meðan önnur hólf innihalda mjög breitt bil vindhraðagilda (samanber þykka stöpla á 

Mynd 4.17). Skilar þetta sér í mynd sem veitir ef til vill ekki fullkomna mynd af 

raunveruleikanum, en gagnast þó að einhverju marki við mat á gæðum líkansins. 
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 
Mynd 4.17 Líkur á að minnsta kosti eitt tjón eigi sér stað við ákveðið vindhraðagildi. Stöplar sýna raungögn á meðan rauð 

lína sýnir dreififall lógistískra líkana. Því betur sem rauður ferill fellur að stöplum, því betri er nálgun lógistísks líkans. 

Miðað við Mynd 4.17 virðist veldisvísislíkan lýsa tjónalíkum nokkuð vel í heildina litið, þó 

svo sum líkön líti betur út en önnur. Ekki fannst nein einföld leið til þess að bæta lógistíska 

hér að ofan og stendur það ef til vill eftir sem einn helsti veikleiki þessa verkefnis. Var þó 
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gerð tilraun til að máta veldisvísislíkan eingöngu að hærri vindhraðastigum. Voru því öll 

vindhraðagildi undir ákveðinni stærð fjarlægð úr gagnasafninu og veldisvísislíkan smíðað 

fyrir það sem eftir stóð. Til þessa þarf þó að velja ákveðin vindhraðagildi til að miða við, en 

hægt er að reyna að meta þau myndrænt. Í töflum 4.11 og 4.12 táknar    þessi 

viðmiðunargildi. 

Tafla 4.11 Stikar logit líkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR            

Meðalvindhraði -6,93 0,71 0,07         
Mesti vindhraði -8,39 0,51 0,39          

Mesta vindhviða -10,0 0,41 0,19          

 

Tafla 4.12 Stikar logit líkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR            

Meðalvindhraði -4,92 0,59 0,32         
Mesti vindhraði -9,43 0,62 0,41          
Mesta vindhviða -10,0 0,41 0,13          

 

Töflur 4.11 og 4.12 sýna okkur stika veldisvísislíkans fyrir alla punkta gagnasafnsins ofar 

viðmiðunargildinu   . Í öllum tilvikum er   -gildi nú stærra en 0,05 og er því ekki hægt að 

hafna núlltilgátunni við 95% marktektarmörk fyrir neina vindhraðategund. Þó svo líkan 

virðist fundið fyrir efri vindhraðagildi þarf þó einnig að taka á lægri vindhraðagildum sem 

falla undir viðmiðunargildi   . Þegar dregnir eru upp fínni stöplar fyrir lægri vindhraðagildi 

(ekki sýnt) þá virðist ekkert form vera á þeim. Tilraun var gerð með að endurnýta þá stika 

sem gefnir eru í töflum 4.11 og 4.12 fyrir lægri vindhraðagildi og sjá hvernig hið nýja líkan 

félli að gagnasafninu í heild sinni. 

Á Mynd 4.18 má sjá þetta nýja líkan, þar sem rauð brotalína markar þau skil sem 

viðmiðunargildið    myndar. Líkanið ofan viðmiðunargilda virðist hafa batnað, en tilraun 

okkar til að leyfa líkaninu að halda áfram með sömu stikum undir    virðist skila sér í of 

lágum nálgunum í flestum tilvikum.  
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 
Mynd 4.18 Líkur á að minnsta kosti eitt tjón eigi sér stað við ákveðið vindhraðagildi. Stöplar sýna raungögn á meðan rauð 

lína sýnir dreififall lógistísks likans. Rauð brotalína endar í gildinu    (komið frá vinstri). Því betur sem rauður ferill fellur 

að stöplum, því betri er nálgun lógistísks líkans. 
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4.3 Líkan fyrir fjölda tryggingakrafna 

4.3.1 Poisson líkan 

Eftir að búið er að ákvarða hvort dagur er tjónadagur eða ekki er næsta skref að meta hversu 

mörg tjón (tryggingakröfur) verða hvern tiltekinn tjónadag. Eins og áður kom fram voru 

smíðuð tvö mismunandi aðhvarfslíkön til mats á fjölda tjóna. Fyrra líkanið byggir á Poisson 

dreifingu, sem algengt er að nota við mat á fjölda tryggingakrafna. Ef við rifjum upp jöfnu 

3.5, þá gildir að ef væntur fjöldi hendinga á bili er  , þá eru líkurnar á nákvæmlega   

hendingum gefnar sem 

 
               

     

  
   

fyrir    . Ofangreind jafna sýnir þéttifall Poisson dreifingarinnar, þar sem 

             . 

Ef fjöldi tjóna á dag ( ) er háð breyta, vindhraði ( ) er skýribreyta og fjöldi skírteina ( ) er 

svokölluð mótvægisbreyta (e. offset variable), þá er aðhvarfslíkan fyrir Poisson dreifinguna 

sett fram á eftirfarandi hátt 

 
   (     )                       (4.1) 

Mótvægisbreyta hjálpar einfaldlega til við að meta fjölda tjóna á ákveðna einingu, en í okkar 

tilviki er einingin fjöldi skírteina. Án þess að taka fjölda skírteina inn sem mótvægisbreytu 

værum við að gera ráð fyrir að fjöldi tjóna sem greiða þarf út bætur fyrir væri óháð fjölda 

einstaklinga sem hafa tryggingu við foktjóni. Til upprifjunar eru tæplega 10-14 þúsund 

skírteini hvert ár yfir viðmiðunartímabilið. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar má sjá í 

eftirfarandi töflum. 

Tafla 4.13 Stikar Poisson líkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR       

Meðalvindhraði -14,6 0,48 

Mesti vindhraði -15,9 0,39 

Mesta vindhviða -16,2 0,26 

 

Tafla 4.14 Stikar Poisson líkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR       

Meðalvindhraði -13,4 0,48 

Mesti vindhraði -15,1 0,38 

Mesta vindhviða -15,5 0,26 

 

Til að kanna gæði líkansins var litið á mynd fyrir staðlaðar leifar líkansins á móti vindhraða. 

Líkanið má teljast nokkuð gott ef flestar leifar falla innan  2 á y-ás.  
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 

Mynd 4.19 Fjöldi tjóna á móti stöðluðum leifum Poisson líkans. 

Á Mynd 4.19 má sjá að í engu tilviki virðist Poisson líkan henta til að meta fjölda tjóna. Eitt 

helsta vandamálið virðist felast í því að flesta daga á ekkert tjón sér stað. Þetta sést berlega á 

þeirri gríðarlega þéttu punktaþyrpingu sem myndast hefur við núllgildi x-áss fyrir öll 6 

líkönin. Þessir dagar einir og sér valda því í raun að bláa brotalínan „dregst niður“ og ýtir þar 
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með fjöldanum öllum af tjónadögum út fyrir  2 mörkin sem miðað er við. Ef að þessi gildi 

væru fjarlægð má ímynda sér að  2 mörkin myndu hliðrast „upp á við“ og líkanið þar með 

vera orðið sterkara. Annað vandamál er svo að jafnvel þó litið sé fram hjá tjónalausum 

dögum eru gögnin of tvístruð (e. overdispersed) til að Poisson dreifing falli vel að 

gagnasafninu. 

4.3.2 Neikvætt tvíkostalíkan 

Til að takast á við þessi tvö vandamál var tveimur mismunandi aðferðum beitt. Annars vegar 

var ákveðið að fjarlægja tjónalausa daga úr gagnasafninu. Var því ákveðið að líkan fyrir 

fjölda tjóna myndi alls ekki takast á við tjónalausa daga. Þess í stað var látið nægja að láta 

lógistískt líkan fyrir tjónadaga ákvarða hvort tjón eigi sér stað einhvern tiltekinn dag og ef 

svo sé, þá fyrst mun líkan fyrir fjölda tjóna ákvarða nákvæmlega hversu mörg tjón eigi sér 

stað þann dag. Ef lógistískt líkan metur hins vegar svo að ekkert tjón eigi sér stað einhvern 

tiltekinn dag, þá er sá dagur aldrei sendur áfram í líkan fyrir fjölda tjóna. En þar sem þetta eitt 

og sér nægir eingöngu til þess að hliðra línunni örlítið upp á við (þar sem allir punktar við 

gildið 0 á x-ás hafa verið fjarlægðir með þessari aðferð), þá var einnig ákveðið að notast við 

neikvætt tvíkostalíkan (e. negative binomial model) til að takast á við oftvístrun gagna.  

Ef fjöldi tjóna á dag ( ) er háð breyta, vindhraði ( ) er skýribreyta og fjöldi skírteina ( ) er 

svokölluð mótvægisbreyta (e. offset variable), þá er aðhvarfslíkan neikvæðu 

tvíkostadreifingarinnar sett fram á svipaðan hátt og fyrir Poisson líkan, það er 

 
   (     )                     . (4.2) 

Þar sem allir dagar með engu tjóni eru fjarlægðir úr gagnasafni fyrir neikvætt tvíkostalíkan 

varð að draga fastann 1 frá öllum gildum fjölda tjóna ( ) í líkani 4.2. Hvað þetta líkan varðar 

eru því allir dagar með eitt tjón skráðir niður sem dagar með ekkert tjón. Allir dagar með tvö 

tjón verða skráðir niður sem dagar með eitt tjón og svo koll af kolli. Er þessum tjónum síðar 

bætt við á nýjan leik þegar hermt er. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar má sjá í eftirfarandi 

töflum. 

Tafla 4.15 Stikar neikvæðs tvíkostalíkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR       

Meðalvindhraði -18,1 3,98 

Mesti vindhraði -22,9 4,94 

Mesta vindhviða -27,4 5,64 

 

Tafla 4.16 Stikar neikvæðs tvíkostalíkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR       

Meðalvindhraði -13,6 2,45 

Mesti vindhraði -21,6 4,74 

Mesta vindhviða -25,7 5,32 

 

Til að kanna gæði líkansins var litið á mynd fyrir staðlaðar leifar líkansins á móti vindhraða. 

Eins og áður má líkanið teljast nokkuð gott ef flestar leifar falla innan  2 á y-ás.  
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Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 

Mynd 4.20 Fjöldi tjóna á móti stöðluðum leifum neikvæðs tvíkpstalíkans. 

Af Mynd 4.20 má ráða að neikvætt tvíkostalíkan virðist henta nokkuð vel fyrir fjölda tjóna á 

tjónadegi. Í öllum tilvikum falla flestir punktar nálægt núllgildi á y-ás.  
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4.4 Líkan fyrir stærð tryggingakrafna 

4.4.1 Lognormal líkan 

Þegar búið er að herma vindhraða, líkur á tjónadögum og fjölda tjóna (tryggingakrafna) er 

einungis eftir að smíða líkan fyrir stærð tjóna. Þegar kemur að því að velja líkan fyrir stærð 

tjónakrafna benda I. B. Hossack, J. H. Pollard og B. Zehnwirt á að þær fylgja oft 

lognormaldreifingu. Þegar við tökum logrann af tjónagögnum fáum við út eftirfarandi 

þéttleikaföll. 

  

Vetur Sumar 

Mynd 4.21 Þéttleikaföll fyrir logra tjónagagna 

Í báðum tilvikum virðist logri tjónagagna svipa til normaldreifingar. Með því að setja 

tjónastærð ( ) sem háða breytu og vindhraða ( ) sem skýribreytu, þá er hægt að setja fram 

eftirfarandi aðhvarfslíkan 

                         

Hér er 

 {       }                

þar sem  {  }   . Við hermun tjónastærða verður svo að taka veldisvísinn af   til að fá 

raunverulegt væntigildi tjónastærðar. 

Tafla 4.17 Stikar línulegs líkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR          

Meðalvindhraði 11,6 0,16 1,40 

Mesti vindhraði 11,3 0,24 1,39 

Mesta vindhviða 11,1 0,25 1,39 

 



52 

 

Tafla 4.18 Stikar línulegs líkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR          

Meðalvindhraði 12,1 0,02 1,31 

Mesti vindhraði 11,8 0,13 1,31 

Mesta vindhviða 11,8 0,10 1,31 

 

Gæði líkananna voru metin myndrænt. 

  

Meðalvindhraði (m/s) Meðalvindhraði (m/s) 

Mynd 4.22 Kvantíl-kvantíl myndir fyrir meðalvindhraða. (Vinstri: Sumar. Hægri: Vetur) 

Einungis eru sýndar kvantíl myndir fyrir meðalvindhraða, en myndirnar voru mjög svipaðar 

fyrir mesta vindhraða og mestu vindhviður. Þó svo sumrin komi greinilega betur út virðist 

lognormallíkanið í öllum tilvikum falla vel að miðbiki gagnasafnsins, en verr að hölum þess. 

Sér í lagi virtist lognormaldreifingin ekki meta hágildi mjög vel. Ein leið til að takast á við 

þetta er með smíði t-líkans sem mun eiga auðveldara með að líkja eftir löngum hölum, en t-

dreifingin er bjöllulaga dreifing (eins og normaldreifingin), sem hefur þyngri hala og er því 

líklegri til að innihalda gildi lengra frá meðaltali gagnasafns. 

4.4.2 Log-t líkan 

Notuð var lógistísk útfærsla t-dreifingar, en til að finna stika hennar eru niðurstöður línulega 

líkansins teknar og bestaðar með tilliti til fjölda frígráða  . Er jafnan sem bestuð er 

eftirfarandi 

     
 

 
           ∑    (  (

          

√  
  )) 

   , 

þar sem    er þéttleikafall t-dreifingarinnar. Niðurstöður bestunar má sjá í eftirfarandi töflum. 
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Tafla 4.19 Stikar t-líkans. Sumar, 1995-2012. 

SUMAR            

Meðalvindhraði 11,55 0,18 1,23 17,13 

Mesti vindhraði 11,23 0,26 1,23 17,08 

Mesta vindhviða 11,05 0,28 1,22 16,15 

 

Tafla 4.20 Stikar t-líkans. Vetur 1995-2012. 

VETUR            

Meðalvindhraði 12,06 0,02 0,91 6,33 

Mesti vindhraði 11,77 0,12 0,91 6,23 

Mesta vindhviða 11,81 0,09 0,91 6,30 

 

Aftur voru gæði líkans metin myndrænt. 

  

Meðalvindhraði (m/s) Meðalvindhraði (m/s) 

Mynd 4.23 Hlutfallsmarksmyndir fyrir meðalvindhraða. (Vinstri: Sumar. Hægri: Vetur) 

Aftur eru einungis sýndar myndir fyrir meðalvindhraða, en myndir fyrir mesta vindhraða og 

mestu vindhviður voru keimlíkar. Af myndunum að dæma virðist lítil breyting hafa orðið á 

líkani fyrir sumarmánuði, en er breyting fyrir vetrarmánuði öllu marktækari. Nýja líkanið nær 

mun betri nálgun við hágildi tjónastærðar, á meðan nálgun lággilda hefur eitthvað veikst. Í 

heildina litið mætti þó ætla að líkanið muni herma tjónastærð örlítið lægri en raungögn gefa 

til kynna. 

4.5 Líkanið tekið saman 

Nú þegar öll líkön hafa verið skilgreind er hægt að taka þau saman í eftirfarandi töflu. 
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 Bootstrap, 

Generalized Pareto 
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Lógistískt tvíkostalíkan 

  
 

 

 
 

                           
 Neikvætt tvíkostalíkan 

(    ) 

  
 

 

 
 

                                Lognormal eða log-t 

 

Vindhraði hefur áhrif á niðurstöður allra ofangreindra tjónalíkana, en fjöldi tjóna á degi t voru 

einungis reiknuð út fyrir þá daga þar sem     . Samspil ofangreindra líkana við útreikning 

á heildartjóni á ársgrundvelli er svo lýst með eftirfarandi líkönum fyrir heildarstærð tjóna á 

degi t, ásamt heildarstærð tjóna á ársgrundvelli. 
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5 Niðurstöður 

Hér verður rætt um helstu niðurstöður, en eins og áður kom fram eru helstu markmið 

verkefnisins að meta bæði hlutfall þeirra tryggingaskírteina sem verða fyrir tjóni á 

ársgrundvelli, auk þess að meta vænta heildarstærð tryggingakrafna á hverju ári. Til að byrja 

með verður farið í vindhraðahermanir, en eru niðurstöður þeirra grunnur allra tjónalíkana. 

Við vindhraðahermun er vindhraði yfir ákveðnu þröskuldsgildi hermdur út frá GPD 

dreifingu, á meðan öll vindhraðagildi undir þröskuldi eru hermd með bootstrap aðferð. Ekki 

verður notast við GEV dreifingu fyrir vindhraða í lokaniðurstöðum. Eftir að niðurstöðu 

vindhraðahermana hafa verið skoðaðar verður litið á tjónahermanir. Fyrsta tjónalíkan tekur á 

líkindum þess að tjón eigi sér stað á annað borð einhvern tiltekinn dag, en til þess verður 

hermt út frá lógistískri dreifingu. Annað tjónalíkan tekur á fjölda tjóna hvern dag, að því 

gefnu að tjón hafi átt sér stað þann dag, en hér verður notast við neikvæða tvíkostadreifingu 

(e. negative binomial distribution). Að lokum verður heildarstærð tjónakrafna metin á 

ársgrundvelli, en til þessa verður beitt líkani fyrir t-dreifingu. 

5.1 Vindhraði 

Vindhraði var hermdur á ársgrundvelli, þar sem árinu var skipt upp í tvö mismunandi tímabil. 

Annars vegar voru vetrarmánuðir paraðir saman, en hins vegar sumarmánuðir. Í þessu 

verkefni er litið á nóvember, desember, janúar og febrúar sem vetrarmánuði. Sumarmánuðir 

eru svo mars, apríl, maí, júní, júlí, águst, september og október. Er þessi skipting ekki gerð út 

frá hefðbundnum skilningi á vetri og sumri, heldur út frá því hvaða mánuðir voru mest 

svipaðir hvað bæði vindhraða og vindatjón varðar. 

Hvað vindatjón varðar skipta háir vindhraðar töluvert meira máli en lágir og var því notast 

við svokölluð hágildislíkön (e. extreme value models) til að tryggja góða nálgun. Í þessu 

verkefni byggir vindhraðahermun á aðferð þröskuldslíkana, sem er eitt dæmi hágildislíkana, 

þar sem öll gildi yfir ákveðnu vindhraðagildi (þröskuldsgildi) eru tekin saman og skilgreind 

sem umframgildi. Eru þessi umframgildi talin vera lýsandi fyrir há vindhraðastig og því 

smíðað GPD (generalized pareto distribution) líkan fyrir þau. Til þess að herma lægri 

vindhraðagildi er svo notast við bootstrap aðferð fyrir öll mæligildi undir þröskuldi. 
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Tafla 5.1 Nokkur lykilgildi fyrir vindhermun. Sumar, 2005-2012. 

Meðal-

vindhraði 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 7,99 7,99 

Miðgildi 7,70 7,67 

75% 8,80 8,73 

90% 9,80 9,89 

95% 10,72 10,60 
 

Mesti 

vindhraði 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 13,67 13,65 

Miðgildi 13,30 13,11 

75% 14,70 14,64 

90% 15,93 16,45 

95% 16,98 17,66 
 

Mesta 

vindhviða 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 21,83 21,82 

Miðgildi 21,00 21,00 

75% 23,20 23,27 

90% 25,32 25,95 

95% 26,98 27,76 
 

 

Tafla 5.2 Nokkur lykilgildi fyrir vindhermun. Vetur, 2005-2012. 

Meðal-

vindhraði 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 9,16 9,16 

Miðgildi 8,70 8,74 

75% 9,72 9,81 

90% 11,06 11,14 

95% 12,61 12,08 
 

Mesti 

vindhraði 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 16,16 16,15 

Miðgildi 15,40 15,56 

75% 17,00 17,27 

90% 19,60 19,25 

95% 20,48 20,55 
 

Mesta 

vindhviða 

Mælt 

(m/s) 

Hermt 

(m/s) 

Meðaltal 25,91 25,92 

Miðgildi 24,90 25,09 

75% 28,05 27,88 

90% 30,40 30,84 

95% 31,20 32,65 
 

 

Af töflunum hér að ofan að dæma virðist vindahermun hafa tekist ágætlega. Þegar litið er á 

myndir fyrir dreififall (e. cumulative distribution function) hermdra gagna á móti 

raungögnum þá lítur hermunin einnig mjög vel út. 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 5.1 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Sumar 2005-2012. 

 

   

Meðalvindhraði (m/s) Mesti vindhraði (m/s) Mesta vindhviða (m/s) 

Mynd 5.2 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Vetur 2005-2012. 
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Miðað við Mynd 5.1 og Mynd 5.2 falla ferlarnir vel hver að öðrum, þó svo ferlar 

sumarmánaða komi betur út en vetrarmánaða. Niðurstöður bootstrap hermunar fyrir lægri 

vindhraðagilda verða ekki sýndar hér, en voru þær mjög líkar raungögnum. 

5.2 Fjöldi tjónadaga 

Tvær mismunandi aðferðir voru notaðar við að herma heildarfjölda tjónadaga á ári. Annars 

vegar var notast við venjulegt lógistískt líkan, en hins vegar svokallað „skipt“ lógistískt líkan. 

Í fyrra tilvikinu var smíðað líkan fyrir gagnasafnið í heild sinni, en í því síðara var einungis 

smíðað líkan fyrir vindhraðagildi yfir ákveðnum þröskuldi. Er þessum líkönum betur lýst í 

kafla 4.2. Hér að neðan eru nokkur lykilgildi fyrir raungögn á móti hermdum. Þar sem minnst 

er á hundraðshlutagildi (prctl.) er átt við vindhraða. Í fyrstu línu hverrar töflu er gefinn upp 

fjöldi tjónadaga yfir þröskuldsgildi vindhraðalíkans, en í annari línu fjöldi tjónadaga undir 

þröskuldsgildi vindhraðalíkans. Þótti þessi uppsetning fróðleg til að meta hvort marktækur 

munur væri á erfiðleikastigi þess að herma tjón við há eða lág vindhraðagildi. Í neðstu línu 

hverrar töflu er svo heildarfjöldi daga á ársgrundvelli (innan hvers tímabils) lagður saman. 

Tafla 5.3 Niðurstöður hermunar fyrir fjölda tjónadaga á ársgrundvelli. 

Sumar - tjónadagar Vetur - tjónadagar 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 6,17 6,64 6,46 

  90 prctl. 5,28 5,02 3,55 

Samtals 11,44 11,66 10,01 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 6,61 7,59 7,58 

  90 prctl. 8,50 13,41 10,68 

Samtals 15,11 21,00 18,26 
 

Meðalvindhraði Meðalvindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 6,39 6,26 5,89 

  90 prctl. 5,06 4,82 2,65 

Samtals 11,44 11,08 8,53 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 7,06 7,25 6,99 

  90 prctl. 8,06 10,65 3,95 

Samtals 15,11 17,90 10,94 
 

Mesti vindhraði Mesti vindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 6,33 7,48 6,48 

  90 prctl. 5,11 5,09 1,34 

Samtals 11,44 12,56 7,82 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 6,72 7,66 7,49 

  90 prctl. 8,39 11,46 3,79 

Samtals 15,11 19,13 11,28 
 

Mesta vindhviða Mesta vindhviða 

Af töflu 5.3 að dæma virðast bæði líkön skila niðurstöðum sem svipar nokkuð vel til 

raungagna, þegar eingöngu er litið á tjónadaga sem eiga sér yfir þröskuldsgildi vindhraða 

(           í töflu). Í báðum tilvikum er þó fjöldi tjónadaga við lág vindhraðagildi hermdur 

frekar illa hvað vetur varðar, en óskiptu líkani tekst þó betur til á sumrin. Miðað við 

ofangreindar niðurstöður þarf að finna hentugra líkan fyrir lág vindhraðagildi. 
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5.3 Fjöldi tryggingakrafna 

Fjöldi tjóna (tryggingakrafna) verður hermdur á ársgrundvelli út frá neikvæðri 

tvíkostadreifingu (e. negative binomial distribution). Við hermun á fjölda tryggingakrafna 

verður haldið áfram með hin tvö mismunandi líkön fyrir líkum tjónadaga (skipt og óskipt).  

Tafla 5.4 Niðurstöður hermunar fyrir fjölda tryggingakrafna á ársgrundvelli. 

Sumar – fjöldi tryggingakrafna Vetur – fjöldi tryggingakrafna 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl.  14,61 15,09 15,12 

  90 prctl. 5.61 5,33 3,78 

Samtals  20.22 20,42 18,89 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 35,33 35,82 35,95 

  90 prctl. 14,50 23,33 19,21 

Samtals 49,84 59,15 55,16 
 

Meðalvindhraði Meðalvindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 15,78 13,90 13,00 

  90 prctl. 5,44 5,11 2,90 

Samtals 20,22 19,01 15,90 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 38,17 35,03 35,01 

  90 prctl. 11,67 15,65 6,40 

Samtals 49,84 50,65 41,41 
 

Mesti vindhraði Mesti vindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 15,78 15,41 14,71 

  90 prctl. 5,44 5,43 1,46 

Samtals 20,22 20,84 16,17 
 

 Mælt Óskipt Skipt 

  90 prctl. 38,56 37,13 38,02 

  90 prctl. 11,28 16,20 5,96 

Samtals 49,84 53,33 43,97 
 

Mesta vindhviða Mesta vindhviða 

Niðurstöður í töflu 5.4 eru nokkuð í takti við þær niðurstöður sem fengust í töflu 5.3. Þar sem 

tjónadagar á ársgrundvelli voru vel ofmetnir miðað við raungögn, er fjöldi tryggingakrafna á 

ársgrundvelli einnig ofmetinn (sjá meðalvindhraða að vetri til). Þar sem tjónadagar eru metnir 

allt of fáir, þar er fjöldi tryggingakrafna einnig vanmetinn. Hefur því veikleiki lógistíska 

líkansins óhjákvæmileg áhrif á fjölda hermdra tjónakrafna. Þrátt fyrir það virðist líkan fyrir 

tjónakröfur gefa nokkuð góðar niðurstöður og yrði ef til vill nokkuð nærri lagi ef líkan fyrir 

tjónadaga yrði bætt. 

5.4 Heildarstærð krafna 

Tvö mismunandi líkön voru prófuð til mats á heildarstærð tryggingakrafna á ári, annars vegar 

lognormal líkan og hins vegar líkan fyrir t-dreifingu. Byggja bæði líkönin á niðurstöðum 

hermunar fyrir fjölda tryggingakrafna á ári, sem aftur byggði á líkani fyrir heildarfjölda 

tjónadaga á ári. Munu því allir veikleikar fyrri líkana bætast við líkön fyrir heildarstærð 

tryggingakrafna á ári. 
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Tafla 5.5 Niðurstöður hermunar fyrir heildarstærð tryggingakrafna á ársgrundvelli. Sumar. 

Sumar – heildarstærð tryggingakrafna 

(kr.) 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 6.868.948 6.275.266      5.869.999      
t-dreifing 6.868.948 6.464.603      6.031.339      

 

Meðalvindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 6.868.948 5.740.051 5.074.195      
t-dreifing 6.868.948 5.968.184 5.200.319      

 

Mesti vindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 6.868.948 6.309.171      5.062.784      
t-dreifing 6.868.948 6.487.010      5.210.408      

 

Mesta vindhviða 

 

Tafla 5.6 Niðurstöður hermunar fyrir heildarstærð tryggingakrafna á ársgrundvelli. Vetur. 

 

Í þeim tilvikum þar sem hermdur fjöldi tryggingakrafna á ári er svipaður raungögnum fáum 

við einnig út svipaðar niðurstöður fyrir hermun á stærð tryggingakrafna á ársgrundvelli (sjá 

meðalvindhraða að sumri til). Eins og Mynd 4.22 og Mynd 4.23 gáfu til kynna virðast báðar 

aðferðir þó meta tjónastærð undir raungildum, þegar tillit er tekið til skekkju fyrri líkana. 

Þetta er sér í lagi vandamál með lognormal líkanið, en kemur einnig berlega í ljós þegar litið 

er á t-líkan fyrir meðalvindhraða að vetri til. 

Mynd 5.3 CDF gröf fyrir hermd gögn á móti mældum og sýna þau gæði t-líkans fyrir 

tjónastærð. Á myndunum eru dreififöll fyrir heildarstærðir raungagna dregnar upp á móti 

Vetur – heildarstærð tryggingakrafna (kr.) 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 20.397.432 21.453.199 20.026.737      
t-dreifing 20.397.432 23.400.625 21.848.148   

 

Meðalvindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 20.397.432 18.290.539 15.129.973      
t-dreifing 20.397.432 19.815.167 16.240.963 

 

Mesti vindhraði 

 Mælt Óskipt Skipt 

lognormal 20.397.432 19.285.155 16.041.946      
t-dreifing 20.397.432 22.293.723 18.405.770      

 

Mesta vindhviða 
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heildarstærðum hermdra gagna. Því betur sem ferlarnir falla hver að öðrum, því líkari eru 

niðurstöður hermana raungögnum. 

  

Vetur – Meðalvindhraði Sumar - Meðalvindhraði 

  

Vetur – Mesti vindhraði Sumar – Mesti vindhraði 

  

Vetur – Mesta vindhviða Sumar – Mesta vindhviða 

Mynd 5.3 CDF graf fyrir raungögn (blá lína) á móti hermdum gögnum (rauð lína). Árleg heildarstærð, 1995-2012. 
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Mynd 5.3 sýnir einungis gröf fyrir t-dreifingu, en lognormalmyndir komu töluvert verr út. 

Virðast þessar myndir vera í takti við það sem má lesa úr töflum 5.3-5.6. Kemur berlega fram 

á þessum myndum hversu mikil áhrif léleg nálgun lógistísks líkans fyrir fjölda tjónadaga við 

lágan vindhraða hefur keðjuverkandi áhrif alla leið yfir í líkan fyrir heildarstærð tjóna (sjá 

myndir fyrir vetur).  
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6 Samantekt 

Helsta markmið þessa verkefnis var að meta heildarkostnað tryggingafélagsins VÍS vegna 

tjóna af völdum vinds. Þó svo vindatjón sé ekki meðal stærstu útgjaldaliða tryggingafélaga á 

Íslandi er samt sem áður gagnlegt að greina slíka áhættu á fræðilegan máta og er það von mín 

að verkefni þetta hafi tekið mikilvæg skref í þá átt. Einnig væri mjög gagnlegt að geta metið 

endurkomutíma og stærð stórtjóna. Þó svo ekki hafi verið farið út í sérstakt mat á 

stórtjónaatburðum í þessu verkefni verður ef til vill hægt að nýta niðurstöður þess við vinnu 

slíkra verkefna í framtíðinni. 

Við lausn verkefnisins voru smíðuð líkön fyrir vindhraða, fjölda tjónadaga, fjölda einstakra 

tjónakrafna og loks stærð tjónakrafna í krónum talið. 

Tókst að sýna fram á ótvíræðan kost hágildislíkana við mat á háum vindhraðagildum, en bæði 

þröskuldslíkön og líkön fyrir hágildi bálka féllu mjög vel að hágildum gagnasafnsins. Við 

smíði tjónalíkana var miðað við niðurstöður þröskuldslíkana, en athyglisvert væri að sjá 

hvernig lokaniðurstöður myndu breytast ef þess í stað hefði verið notast við líkön fyrir hágildi 

bálka. 

Í ljós kom að lógistískt líkan fyrir fjölda tjónadaga skilaði ekki nógu góðum árangri. Í sumum 

tilvikum komst það þó ansi nærri lagi og þá oftar við há vindhraðagildi en lág. Við 

áframhaldandi vinnu þessa verkefnis má gera ráð fyrir að smíði betrumbætts líkans fyrir 

fjölda tjónadaga væri ofarlega á dagskrá, en sérstaklega má bæta líkan fyrir fjölda tjónadaga 

við lægri vindhraðagildi. 

Við mat á fjölda einstakra tjónakrafna skilaði neikvætt tvíkostalíkan ágætum árangri. Er 

líkanið þó ekki fullkomið og eflaust má prófa sig áfram með frekari útfærslu þess, en ein 

hugmynd í þá átt er með notkun svokallaðra hindrunarlíkana (e. hurdle models). Eru 

hindrunarlíkön oft vel til þess fallin að takast á við gagnasöfn með miklum fjölda núllgilda og 

er hægt að útfæra aðferðina fyrir bæði Poisson og neikvæð tvíkostalíkön. Einnig væri hægt að 

prófa ZINB (zero inflated negative binomial) líkön, en er það útfærsla neikvæðra 

tvíkostalíkana sem tekst sérstaklega á við dreifingar með of mörg núllgildi. 

Líkön fyrir stærð tjóna virtust falla nokkuð nærri raungögnum, en taka verður tillit til þess að 

skekkja fyrri líkana hefur áhrif á lokaniðurstöður. Þó svo líkön fyrir t-dreifingu falla mun nær 

raungildum en líkön lognormaldreifingar, virðist t-dreifing samt sem áður vanmeta stærð 

tjóna að einhverju leyti. 

Lokaniðurstöður eru þær að ekki tókst að meta fjölda eða heildarstærð tjóna á ársgrundvelli á 

fullnægjandi hátt. Frekari rannsókna er þörf til að bæta líkön þessa verkefnis og þá helst líkan 

fyrir fjölda tjónadaga.  
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Hugmyndir um áframhaldandi rannsóknavinnu má líta í eftirfarandi lista: 

 Athuga má áhrif þess að taka samliggjandi daga saman sem einn veður- og 

tjónaatburð, í stað þess að hver dagur sé gagnapunktur út af fyrir sig. 

 

 Athuga má fleiri aðferðir til að takast á við sveiflur í vindhraða. 

 

 Athuga má hvort vindhraðamælingar frá öðrum veðurstöðvum höfuðborgarsvæðisins 

skili sér í mjög breyttum niðurstöðum. 

 

 Bæta þarf líkan fyrir árlegan fjölda tjónadaga. 

 

 Útfærsla hindrunarlíkana (e. hurdle models) eða ZINB líkana gæti bætt mat á fjölda 

tjónakrafna. 

 

 Bæta má fleiri breytum við líkanið, svo sem hitastigi og úrkomu. 

 

 Ef til vill gæti skipting árs upp í fleiri tímabil hjálpað til við tjónamöt við lægri 

vindhraðagildi. 

 

 Gagnlegt væri að útfæra líkan sem tekst sérstaklega á við stórtjónadaga í líkingu við 

3. febrúar 1991. 
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