
   

 

 

 

 

 

BS ritgerð 

í hagfræði 

 

Leigumarkaðurinn í Reykjavík 

Skiptir miðlæg staðsetning máli? 
 

 

 

Hrólfur Júlíusson 

 

 

 

 

Leiðbeinandi Ásgeir Jónsson 

Hagfræðideild 

Október 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

Leigumarkaðurinn í Reykjavík 

Skiptir miðlæg staðsetning máli? 

 

 

 

Hrólfur Júlíusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í hagfræði 

Leiðbeinandi: Ásgeir Jónsson 

 

Hagfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2015



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leigumarkaðurinn í Reykjavík. 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við Hagfræðideild, 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2015 Hrólfur Júlíusson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2015  



 

4 
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Útdráttur 

Leigumarkaður með fasteignir í Reykjavík hefur ekki verið mjög öflugur undanfarna 

áratugi en það hefur verið að breytast síðustu ár og eftir bankahrun 2008 hefur orðið 

mikil aukning á fjölda  þinglýstra leigusamninga. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem sýnt er fram á áhrif miðlægrar 

staðsetningar á kaupverð fasteigna í Reykjavík. Með aukinni virkni á leigumarkaði vaknar 

sú spurning hvort að sömu áhrif séu til staðar fyrir leiguhúsnæði. Í ritgerðinni eru 

rannsökuð áhrif miðlægrar staðsetningar á fermetraverð útfrá upplýsingum um 

þinglýsta leigusamninga í fjölbýli í Reykjavík á árunum 2010 – 2015.   

Helstu niðurstöður eru að nálægð við miðbæ Reykjavíkur hefur greinileg áhrif til 

hækkunar á leiguverði. Áhrifin virðast að langmestu leyti bundin við svæðið vestan við 

Elliðaár en ekki er mælanleg lækkun fermetraverðs þegar farið er utar og er hið 

gagnstæða jafnvel satt.  Einnig er sýnt fram á að verðáhrif miðlægrar staðsetningar á 

leiguverð eru töluvert minni heldur en áhrifin á kaupverð fasteigna og borgar það sig því 

frekar að leigja út íbúðir í langtímaleigu fjær miðbæ Reykjavíkur heldur en í hverfunum 

næst miðbæ. 
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1 Íslenski leigumarkaðurinn 

Leigumarkaður fyrir íbúðarhúsnæði á Íslandi er lítill miðað við flest nágrannalönd okkar. 

Árið 2000 bjuggu um 80% Íslendinga í eigin húsnæði en hlutfallið fyrir hin Norðurlöndin 

var lægra en 65% og hafði þessi munur lítið breyst árið 20091. Undanfarna áratugi, að 

síðasta áratug undanskildum, hefur þeim fjölgað hlutfallslega á Íslandi sem kaupa 

húsnæði í stað þess að leigja. Hlutfall þeirra sem bjuggu í leiguhúsnæði fór lægst í 17% 

árin 2003 – 2005 en hafði mest verið um 50% á landinu öllu og 63% í Reykjavík árið 

19202. Á undanförnum árum hefur þróunin snúist við og þeim fjölgað sem leigja og var 

hlutfallið orðið 27% árið 20133.  

 

Mynd 1. Fjöldi þinglýstra leigusamninga á höfuðborgarsvæðinu 2005 - 2015. (Heimild: Fasteignaskrá) 

Á mynd 1 sést hvernig fjöldi þinglystra leigusamningum tók mikinn kipp uppávið árin 

2008 og 2009 og hefur haldist nokkuð stöðugur síðan þá. Fjöldi þinglýstra samninga er 

nú u.þ.b. tvöfalt fleiri en þeir voru á árunum fyrir hrun. Mynd 2 sýnir fjölda þinglýstra 

leigusamninga flokkaða miðað við fjarlægð frá miðbæ Reykjavíkur fyrir árin 2012 – 2014. 

                                                      

1
 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2011 

2
 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2011 

3
 Horfur á fasteignamarkaði til 2017, Arion banki 
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Heildarfjöldi þinglýstra samninga á tímabilunu var 6.394. Á myndinni má sjá að fjöldi 

samninga í minna en eins kílómetra fjarlægð var tæplega 1.400 og fjöldi samninga í 

meira en kílómeters fjarlægð en minna en tveggja kílómetra fjarlægð var nálægt 1.500. 

 

Mynd 2. Skipting þinglýstra leigusamninga í Reykjavík árin 2012 - 2014 eftir fjarlægð frá miðbæ. 
(Heimild: Fasteignaskrá) 

Alls voru því u.þ.b. 40% þinglýstra samninga á tímabilinu um leigu á eignum sem voru 

staðsettar innan við tveggja kílómetra fjarlægð frá miðju en miðja var skilgreind sem 

gatnamótin Bankastræti - Lækjargata. Innan þessa hrings er allur vesturbærinn fyrir utan 

Grandana -  og mesti hluti svæðisins vestan Kringlumýrarbrautar - Norðurmýri, Holt, Tún 

og hluti af Hlíðunum. Í 5 – 6 km fjarlægð eru Elliðaárnar og iðnaðarhverfi og því nánast 

engir leigusamningar á því svæði. Svæðið með næst flestum þinglýstum 

leigusamningum er svo svæðið í 6 – 8 km fjarlægð frá miðbæ en það svæði 

samanstendur af Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi. 

Leigjendur eru að meðaltali efnaminni en þeir sem búa í eigin húsnæði og mun oftar 

einstæðir foreldrar4. Þá eru leigjendur að jafnaði yngri og hefur þessi munur aukist á 

undanförnum árum5. Hlutfall aldurshópsins 25 - 34 sem býr í leiguhúsnæði hefur aukist 

úr rúmlega 10% í u.þ.b. 25 % á árunum 2005 – 2013. Hlutfall annarra aldurshópa hefur 

líka aukist en ekki nærri því jafn mikið. Ástæðan fyrir þessari miklu aukningu ungs fólks á 

                                                      

4
 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2011 

5
 Hagtíðindi 2014:4 
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leigumarkaði er líklega sú að á árunum eftir hrun var erfiðara að fjármagna kaup á fyrstu 

eign heldur en hafði verið áður. Þá hefur tímabundin mikil lækkun fasteignaverðs og 

mikil neikvæð umræða um verðtryggð lán e.t.v. haft letjandi áhrif á suma að kaupa íbúð 

og kjósa þeir því frekar að leigja. 

Íslenski leigumarkaðurinn skiptist í tvennt, almennan markað og félagslegt húsnæði - 

svokallaður „úrræða“ hluti. Þessir tveir hlutar voru svipaðir að stærð með u.þ.b. 80% 

hlutdeild hvor fyrir sig á árunum 2004 – 2008 en eftir hrun hefur almenni hlutinn 

stækkað hraðar og var árið 2013 kominn í u.þ.b. 15% á móti 10% í úrræða hlutanum6. 

Eitt helsta einkenni almenna leigumarkaðarins er að nærri helmingur leigjenda leigir hjá 

skyldmennum, sveitarfélögum eða öðrum stofnunum7 þar sem gera má ráð fyrir að leiga 

sé lægri heldur en hún væri ef fasteignin væri leigð út í hagnaðarskyni. Annað einkenni 

leigumarkaðarins er hversu ótryggur hann er fyrir leigjendur. Ástæðan fyrir því er að 

margar íbúðir í útleigu eru í eigu einstaklinga eða fjölskyldna en ekki fyrirtækja. Þessir 

aðilar geta haft ýmsar ástæður til að segja upp leigusamningi svo sem ef ættingja eða 

vin vantar húsnæði. Af þessum sökum hefur stundum verið talað um að á Íslandi séu 1-2 

ára leigusamningar langtímasamningar en þessir samningar teldust líklega 

skammtímasamningar í flestum öðrum löndum. Ólíkt einstaklingum munu fyrirtæki í 

leigurekstri líklega ekki segja upp leigunni ef leigjandinn stendur við allt sitt – leigjandi 

getur þá treyst á það að geta búið á sama stað eins lengi og honum þóknast. Einnig 

veldur þetta of mikilli eftirspurn eftir leiguhúsnæði vegna þess að margir seljendur 

leiguhúsnæðis eru ekki að reyna að hámarka hagnað af útleigunni. Þetta veldur því að 

sumar eignir eru leigðar út á verði sem er lægra en markaðsverð og leigjendur sem væru 

ekki tilbúnir að leigja á markaðsverði en eru tilbúnir að leigja á lægra verði koma inn á 

markaðinn og taka íbúðir frá aðilum sem væru tilbúnir að borga meira. Þar að auki eru 

leigusamningar ólíkir kaupsamningum að því leyti að eftir að kaupsamningur hefur verið 

frágenginn og eign afhent þá á sá sem seldi eignina ekki lengur fjárhagslegra hagsmuna 

að gæta varðandi meðferð á eigninni. Leigusamningur er hins vegar ekki afhending á 

eignarrétti og því getur verið að leigusali kjósi frekar að leigja aðila sem hann ber traust 

                                                      

6
 Hagtíðindi 2014:4 

7
 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2011 
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til á lægra verði heldur en einhverjum sem hann treystir minna en er tilbúinn að greiða 

hærri leigu. Ólíkt því sem gengur og gerist við kaup og sölu á fasteignum eru fasteignir 

því ekki alltaf leigðar út til hæstbjóðanda. 

Í fjármálum er hugtakið V/H hlutfall notað til að lýsa hversu langan tíma tekur að 

endurheimta kostnað vegna fjárfestingar með greiðsluflæði sem fjárfestingin gefur af 

sér. V/H stendur fyir verð/hagnaður (e. price – earnings). Yfirleitt er þetta hlutfall notað 

til að meta hversu langan tíma tekur að endurheimta fjárfestingu í verðbréfum en það 

má alveg eins nota til að skoða hlutfall kaupverðs og leigutekna fasteigna og fá þannig 

mat á hvort verð á fasteign sé hátt eða lágt. Ef íbúð kostar 24.000.000 kr. og árlegar 

leigutekjur eru 1.200.000 kr. þá er V/H hlutfallið 20 sem segir okkur að það mun taka 20 

ár að endurheimta upphaflegu fjárfestinguna. Þetta er auðvitað einföldun, sérstaklega 

þar sem að því fylgir ýmis kostnaður að eiga fasteign, en getur samt gefið ýmsar 

vísbendingar – ef V/H hlutfallið hækkar þýðir það að það er orðið hlutfallslega dýrara að 

kaupa fasteign heldur en að leigja. Hlutfall leiguverðs og kaupverðs fasteigna er yfirleitt 

nokkuð stöðugt til langs tíma en kerfisbreytingar svo sem hækkun eða lækkun bóta eða 

hvatar til að kaupa eða leigja geta þó haft áhrif á hlutfallið. Á mynd 3 sést hvernig 

hlutfallslegt kaupverð fasteigna hækkaði mikið umfram leiguverð á árunum fyrir hrun. 

Eftir hrun lækkaði kaupverð töluvert en leiguverð tók kipp uppávið. Árin eftir hrun hefur 

húsaleiga verið hlutfallslega hærri heldur en kaupverð miðað við árin fyrir hrun en 

munurinn hefur minnkað undanfarin 1-2 ár. 
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Mynd 3. Vísitölur fyrir greidda húsaleigu og íbúðaverð. Janúar 2002 = 100. (Heimild: Hagstofa Íslands og 
Fasteignaskrá) 

Hverjir eru kostir og gallar þess að leigja í stað þess að kaupa íbúð? Einn helsti 

munurinn felst í eðli samninganna, kaupsamnings og leigusamnings.  Við kaupsamning 

afhendist eignarréttur og aðilar samnings þurfa ekki að hafa frekari samskipti ef ekkert 

óeðlilegt kemur upp á. Kaup á fasteign er áhætta og við kaup færist öll áhætta og 

mögulegur ávinningur vegna verðbreytinga á fasteigninni frá seljenda yfir til kaupanda. 

Þá fylgir eignarhaldi á fasteign ýmis kostnaður svo sem viðhaldskostnaður og opinber 

gjöld. Á móti kemur öryggi, kaupsamningi verður ekki sagt upp nema verulegar 

vanefndir eigi sér stað, þar að auki getur íbúðareigandi misst íbúðina standi hann ekki í 

skilum við lánadrottna. Leigjandi þarf ekki að hafa áhyggjur af viðhaldi eða 

verðbreytingum á fasteignamarkaði, þó svo að þær munu að öllum líkindum hafa áhrif á 

leiguna, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af að minnkun eignahlutfalls ef höfuðstóll lána 

hækkar eða vegna annara verðbreytinga.  Það að leigja íbúð veitir sveigjanleika - ef 

aðstæður breytast þannig að það er kostur að flytja, t.d. við að skipta um vinnu, þá ætti 

það að vera auðveldara fyrir leigjanda sem býr við öflugan leigumarkað. Öflugur og 

skilvirkur leigumarkaður getur því aukið velferð, sérstaklega fyrir yngra fólk sem er í 

skóla, fer svo að vinna og er barnlaust til að byrja með en eignast svo kannski fjölskyldu 

og skiptir um vinnu. Það er mun ódýrara að skipta um leiguhúsnæði heldur en að selja 

vegna kostnaðar sem fylgir því að kaupa og selja fasteignir. Á móti kemur minna öryggi 

þar sem að leigjendur geta misst húsnæði sitt með stuttum fyrirvara. 

Af þessu má sjá að íslenskur leigumarkaður er heldur lítill og vanþróaður miðað við 

nágrannalönd okkar en hefur stækkað undanfarin ár. Það er munur á fasteignamarkaði 

fyrir leigjendur og kaupendur bæði hvað varðar hverjir leiga og kaupa og hvaða hvatar 

hafa áhrif á verðmyndun.  

Vitað er að fjarlægð frá miðbæ hefur áhrif á kaupverð fasteigna. Í þessari ritgerð 

verður skoðað hvort að hið sama gildir um leiguverð, hversu mikil áhrifin eru og þau 

borin saman við kaupverð.  Áður en verðáhrifin verða fundin verður farið yfir fræðilegar 

undirstöður þess að fjarlægð frá miðju hefur áhrif á verð fasteigna og því svarað af 

hverju það er dýrara að búa nær miðbæ. 

 



 

14 

2 Fræðileg umfjöllun 

Í flestum borgum er dýrara að búa nær miðju heldur en utar. Ástæðan er sú að í 

miðjunni sækja íbúarnir alls konar þjónustu og afþreyingu auk þess að sækja þangað 

atvinnu. Borgir byggjast yfirleitt upp í kringum svæði sem verður miðbær borgarinnar 

þegar hún stækkar. Þetta upphaflega svæði var gjarnan einhvers konar samgöngumiðja 

– höfn, krossgötur eða slíkt. Reykjavík byggðist til að mynda upp í kringum höfnina. Árið 

1876 markaðist bærinn af því svæði sem í dag kallast miðbærinn – Hafnarstræti, 

Austurstræti, Suðurgata (hét þá Kirkjugarðsstígur), Laugaveg og Skólavörðustíg8. Eftir því 

sem borgin hefur stækkað hefur þetta orðið miðja höfuðborgarsvæðisins hvað varðar 

stjórnsýslu, afþreyingu og að einhverju leyti atvinnu. Þetta er þó ekki lengur 

landfræðileg miðja borgarinnar og verslun hefur að miklu leyti færst annað. Miðbærinn 

er utarlega á fremur þröngu nesi og eiginlega á jaðri þéttbýlisins. 

Þessi miðjuáhrif – það að þjónusta og atvinna þjappist saman í miðju borga – stafa af 

því að fólk og fyrirtæki hafa hag af því að vera nálægt hverju öðru. Samlegðaráhrif valda 

því að hagkvæmt er að hópast saman. Ytri stærðarhagkvæmni ýtir undir samþjöppun 

þar sem fyrirtæki og einstaklingar njóta góðs af nærveru hvors annars á tvennan hátt. 

Annars vegar gerist það þar sem að mörg fyrirtæki í sama iðnaði starfa á sama svæði 

verður meira flæði á upplýsingum og lausnum milli fyirtækja  og auðveldara að ráða í 

sérhæfð störf þar sem að fleiri hæfir einstaklingar búa eða vilja búa í námunda við 

svæðið. Þetta gerir það að verkum að hagkvæmt verður fyrir fyrirtæki í sama geira að 

staðsetja sig nálægt hvort öðru. Hins vegar verður ytri stærðarhagkvæmni vegna þess að 

þar sem mörg fyrirtæki og heimili hópast saman verður aðflutningur aðfanga ódýrari og 

framboð aðfanga og vara fjölbreyttara. Fyrirtæki og heimili sækja því í að vera þar sem 

að aðrir eru fyrir vegna þeirra gæða sem því fylgir og því myndast kjarni sem vex vegna 

miðjuáhrifa þegar fólk og fyrirtæki velja að staðsetja sig nálægt kjarna. 

Í þessari ritgerð verður ekki farið nánar í það að skýra af hverju miðjuáhrifin sjálf 

skapast heldur hvernig þau hafa áhrif út frá sér á leiguverð íbúðarhúsnæðis. Hér á eftir 

verður farið yfir þrjú líkön sem lýsa tengslum íbúðaverðs og fjarlægðar frá miðju - líkan 

von Thünen og greiðsluviljalíkanið og í kafla 3 verður líkan Ricardos skoðað. 

                                                      

8
 Trausti Valsson, 1986 
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Grunnhugmyndin er sú sama í þeim öllum – margir vilja vera nálægt miðju og eru 

tilbúnir að borga meira fyrir húsnæði nálægt miðju vegna lægri ferðakostnaðar heldur 

en lengra frá miðju. Þó er það ekki algilt og kjósa sumir að vera fjær miðju og búa í 

staðinn í stærra húsnæði eða þeir eiga ekki efni á húsnæði nálægt miðju. 

2.1 Líkan von Thünen 

Árið 1826 birti þýski hagræðingurinn Johann von Thünen (1783 – 1850) líkan um 

flutningskostnað og fjarlægð frá miðju í ritinu „Der isolierte Staat in Beziehung auf 

Landwirtschaft und Nationalekonomie“. Hann taldi að bændur í mismikilli fjarlægð frá 

markaði ræktuðu mismunandi vörur vegna ólíks flutningskostnaðar og vildi svara þeirri 

spurningu hvernig landnotkun verður ef samkeppni ræður ferðinni þar sem 

framleiðendur leitast við að hámarka hagnað. Gert er ráð fyrir að allt land sé í útleigu og 

að allir framleiðendur framleiði sömu vöru og búi við sömu skilyrði, þ.m.t. að 

framleiðendur geti ekki breytt þeim aðföngum sem þeir þurfa að nota við framleiðsluna, 

fyrir utan fjarlægð frá markaði, og að aðkoma að markaði sé frjáls (e. freedom of 

entry)9.  

Líkanið byggir á því að við framleiðslu landbúnarvöru eru tvær tegundir kostnaðar, 

rekstrarkostnaður sem meðal annars felst í leigu fyrir landi, laun og öðrum 

rekstrarkostnaði og hins vegar flutningskostnaði. Fyrirtæki velja sér staðsetningu út frá 

þessum kostnaðarþáttum. Mismunandi hópar framleiðenda velja sér staðsetningu í 

mismikilli fjarlægð frá miðju – þeir sem hafa mikla framlegð á flatareiningu og háan 

flutningskostnað staðsetja sig næst miðju. Framleiðendur með hlutfallslega mikla 

framlegð á flatareiningu og háan flutningskostnað velja að vera nær miðju og spara 

þannig flutningskostnað en framleiðendur með hlutfallslega lægri framlegð og lægri 

flutningskostnað velja sér staðsetningu fjær miðju þar sem land er ódýrara. Fyrirtæki í 

þjónustu og smásölu hafa meiri hag af því að vera nálægt miðju heldur en fyrirtæki sem 

sér um verksmiðjuframleiðslu eða heildsöludreifingu – framlegð fyrirtækja í þjónustu og 

smásölu eykst eftir því sem þau eru nær miðju en framlegð verksmiðjuframleiðslu er 

ekki háð því að vera nálægt miðju. Því eru þjónustu- og smásölufyrirtæki tilbúin að 

                                                      

9
 Hér verður tekið mið af framsetningu bókarinnar Byggðir og búseta á Von Thünen líkaninu. Sjá Axel 

Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002. 
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greiða hærra verð fyrir lóðir nálægt miðju. Þar sem að flutningskostnaður er meiri fjær 

miðju þá myndu allir vilja vera sem næst miðju ef verðhallatalan væri flöt. Þau fyrirtæki 

sem eru tilbúin að borga mest fyrir miðlæga staðsetningu staðsetja sig því næst miðju. 

Verðhallatalan hefur því neikvæðan halla eins og sjá má á mynd 4. 

 

Mynd 4. Áhrif mismunandi framlegðar og flutningskostnaðar á staðsetningu. 

Á mynd 4 má sjá dæmi um hvernig framleiðendur raða sér útfrá mismunandi 

framlegð og flutningskostnaðar. Framleiðandi A hefur mikla framlegð á flatareiningu en 

háan flutningskostnað. Ef hann hefði enga samkeppni um landsvæði myndi hann 

framleiða á landi í allt að 4 km fjarlægð frá kjarna. Framleiðandi B hefur lægri framlegð 

heldur en framleiðandi A en einnig lægri flutningskostnað. Á bilinu 3-4 km frá kjarna 

getur framleiðandi B greitt hærri leigu fyrir land heldur en framleiðandi A. Í meiri en 5 

km fjarlægð er það svo framleiðandi C, en hann hefur lægstu framlegð og 

flutningskostnað, sem er tilbúinn að borga mest fyrir afnot af landsvæðinu.  

Helstu niðurstöður úr líkani von Thünen eru að það er ekki tilviljanakennt hvar 

framleiðendur mismunandi afurða raðast niður varðandi fjarlægð frá miðju. Þar sem að 

framleiðendur mismunandi vara hafa ólíka framlegð á flatareiningu lands og misháan 

flutningskostnað og aukin fjarlægð frá miðju hefur í för með sér aukinn kostnað þá 

staðsetja þeir framleiðendur sem hafa hæstu hlutfallslega framlegð á flatareiningu og 

hæstan flutningskostnað sig næst miðju. Þar sem að framboð á landi er takmarkað þá 

neyðast framleiðendur með lægri framlegð að vera fjær miðju. Hafi framleiðendur 
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ákveðinnar vöru lægri framlegð og hærri flutningskostnað heldur en framleiðendur 

annara vara þá þá mun ekkert landsvæði henta þeim og framleiðsla á þeirri vöru verður 

engin. Þó að líkan von Thünens fjalli um nýtingu lands undir landbúnaðarframleiðslu þá 

má auðveldlega nota það fyrir framleiðslu almennt eða búsetu. 

2.2 Greiðsluviljalíkan (e. bid-rent) 

William Alonso útvíkkaði líkan von Thünen til að lýsa sveigjanlegri tengslum á milli 

framleiðsluþátta árið 1964 í verki sínu „Location and land use“. Helsti munurinn á 

greiðsluviljalíkaninu og líkani von Thünen er að í greiðsluviljalíkaninu er gert ráð fyrir 

staðkvæmd á milli framleiðsluþátta þannig að bæði heimili og fyrirtæki geti hagrætt 

framleiðsluþáttum til þess að auka eða minnka nýtingu landsins. Af þeim sökum er 

verðlínan kúpt en ekki bein í samræmi við gefnar forsendur um fallandi jaðarframlegð 

framleiðsluþátta. Henni er lýst með stærðinni –t/S þar sem t er ferðakostnaður og S er 

landsvæði. Gert er ráð fyrir að fasteignir fjær miðju noti meira landsvæði en fasteignir 

nær miðju að meðaltali. 

 

Mynd 5. Dæmi um greiðsluviljafall og tekjuband. 

Ef greiðsluviljalíkaninu er beitt á heimili í stað fyrirtækja þá horfir bæði leiguverð og 

flutningskostnaður mismunandi við hinum ólíku hópum. Lágtekjufólk ætti að hafa 

tilhneigingu til þess að búa fjarri miðju þar sem leiguverð er ódýrara en að sama skapi 

mun hár flutningskostnaður þrýsta fólki nær kjarna. Þannig ættu ódýrar 

almenningssamgöngur að færa lágtekjufólk fjær kjarna. Hátekjufólk hefur bæði getu til 

þess að greiða hærri leigu og hærri flutningskostnað. Ýmsir þættir ráða svo nákvæmlega 
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hvaða staðsetning verður fyrir valinu - sumir vilja eyða sem minnstum tíma í samgöngur 

og ferðast oft milli heimilis og kjarna - bæði í vinnu og til að sækja afþreyingu en aðrir 

vilja frekar vera í stærra húsnæði vegna fjölda barna eða húsdýra eða annarra ástæðna. 

Á mynd 6 sést dæmi um hvernig mismunandi hópar geta raðað sér niður í borg. Þetta 

dæmi er líklega mest lýsandi fyrir ýmsar borgir í Bandaríkjunum en á myndinni sést 

hvernig hátekjuhópar raða sér bæði næst miðju - yngra fólk sem sækir reglulega 

afþreyingu miðsvæðis og gerir ekki miklar kröfur um rými - og lengst frá miðju, eldra fólk 

með fjölskyldur sem er tilbúið að fórna nálægð við kjarna fyrir meira landsvæði. Þar á 

milli eru svo lág- og miðtekjuhópar sem velja sér bestu staðsetningu með tilliti til 

fasteignaverðs og flutningskostnaðar. 

 

Mynd 6. Greiðsluvilji ólíkra hópa. (Heimild: McCann) 
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Lágtekjuhópurinn er tiltölulega nálægt miðju vegna hás flutningskostnaðar og þarf 

því að velja sér lítið húsnæði vegna tiltölulega hás fermetraverðs á þessu svæði. 

Miðtekjuhópurinn getur greitt hærri flutningskostnað heldur en lágtekjuhópurinn og 

getur því verið í stærra húsnæði aðeins fjær miðju. 

Margar aðrar útfærslur eru til, t.d. þar sem ein aðalmiðja er til staðar en einnig aðrar 

minni miðjur sem hafa áhrif á leiguverð fasteigna í næsta nágrenni og líkön þar sem 

þættir eins og há glæpatíðni og/eða mikil mengun hefur þau áhrif að halli 

eftirspurnarlínu tekjuhærri hópa er jákvæður nálægt miðju en verður svo neikvæður 

aftur þegar lengra dregur frá miðju. 

Í þessari rannsókn er eingöngu litið til leiguverðs á fjölbýli í Reykjavík. Mynd 6 ætti að 

vera nokkuð lýsandi fyrir utan að hátekjuhópurinn sem er lengst frá miðju býr 

væntanlega að miklu leyti í sérbýlum og er því ekki með. Einnig búa lágtekjuhópar ekki 

bara nálægt miðju því það eru fjölbýli um alla borg sem er að miklu leyti 

lágtekjuhúsnæði, t.d. í Breiðholti. Við höfum þó mikla hækkun á fasteignum nálægt 

miðbæ undanfarin ár10 þannig að sá hluti myndarinnar sem inniheldur unga 

hátekujufólkið, lágtekjuhópinn nálægt miðju, og miðtekjufólkið gæti verið nær lagi. 

Hér að ofan var sýnt af hverju það er yfirleitt dýrara að búa nálægt miðbæ og hvernig 

flutningskostnaður hefur áhrif á halla verðlínunnar. Í næsta kafla verður fundið hver 

þessi áhrif eru í krónutölum fyrir leigusamninga í Reykjavík undanfarin ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10
 Hagsjá, Landsbankinn, 3. Mars 2015 
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3 Hallatala verðlínu leiguverðs 

Líkan von Thünen og greiðsluviljalíkanið lýsa því af hverju mismunandi hópar hafa 

mismunandi greiðsluvilja og mynda þannig niðurhallandi eftirspurn frá miðju en áður en 

farið er að meta verðhallatölu leiguverðs í Reykjavík er gagnlegt að skoða líkan Ricardos 

en það skýrir mismunandi leiguverð húsnæðis eftir staðsetningu.  

3.1 Líkan Ricardos 

David Ricardo (1772-1823) birti líkan sitt um leiguverð árið 1817 í „On the Principles of 

Political Economy and Taxation“. Líkanið gerir ráð fyrir 5 forsendum: 

Ein miðja þar sem íbúar sækja atvinnu. Því fylgir kostnaður að ferðast til og frá vinnu, 

því meiri fjarlægð því hærri kostnaður. 

Heimili eru einsleit og fjöldi þeirra sem vinna á hverju heimili er fastur. Tekjur heimilis 

fara í eitt af þrennu: leigu, ferðast til og frá vinnu, eða önnur neysla. 

Húsnæði er einsleitt, þ.e. allt húsnæði er eins sama hvar það er staðsett. 

Húsnæði krefst fast landsvæðis fyrir hverja einingu húsnæðis ásamt föstum kostnaði 

vegna húsnæðisins sjálfs. 

Í hverri íbúð búa þeir sem eru tilbúnir að borga hæstu leigu fyrir þá tilteknu íbúð og 

landnotkun er ráðstafað þannig að hún hámarki tekjur af landinu. 

Grunnlíkanið er: 

Jafna 1 

R(d) = y – kd – x0  

þar sem:  

R(d) = leiga  

d = fjarlægð frá miðju  

y = ráðstöfunartekjur heimilis  

k = stuðull fyrir ferðakostnað  

x0 = önnur neysla heimilis en ferðakostnaður og leiga (fasti). 

Þar sem að líkanið gerir ráð fyrir að öll heimili eru einsleit þá er kostnaður vegna 

annarrar neyslu heldur en ferðakostnaðar og leigu sá sami fyrir öll heimili. Þegar 
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vegalengd frá miðju minnkar þá lækkar stærðin kd. Heimilið hefur þá meira eftir af 

ráðstöfunartekjum og hafa því efni á að borga hærri leigu sem veldur því að R(d) hækkar 

þar sem að íbúð er alltaf leigð til hæstbjóðanda. 

Í miðju (d = 0) er enginn ferðakostnaður. Leigan þar er y – x0. Leiga lækkar svo því 

fjær miðju sem við förum og við borgarmörkin er leiga lægst og ákvarðast af 

byggingarkostnaði. Förum enn lengra og leiguverð ákvarðast eingöngu af verðmæti 

landbúnaðarframleiðslu. 

 

Mynd 7. Líkan Ricardos. (Heimild: DiPasquale, Wheaton) 

Mynd 7 lýsir líkaninu: 

Jafna 2 

R(d) = (raq + c) + k(b – d)  

Þar sem ad R(d) er leigan, raq er leiga vegna lands þar sem ra er virði landbúnaðar og 

q er magn lands, c er byggingarkostnaður dreifður yfir notkunartíma eignar, k er fasti 

vegna ferðakostnaðar, d er fjarlægð frá miðju og b eru borgarmörk. 

Stærðin R(d) = k(b – d) lýsir leigukostnaði sem falli af spöruðum ferðakostnaði. Ef 

leiguhúsnæði er á jaðri borgar er b – d nálægt núlli og leiga er því nálægt raq + c. Nálægt 

miðju nálgast b – d að vera b og leiga er því hærri en nálægt borgarmörkum. Á þessu 
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sést einnig að stækki borgin (b eykst) þá hækkar leiga alls staðar í borginni, hlutfallslega 

mest nær borgarmörkunum. 

 

Mynd 8. Áhrif stækkunar borgarinnar. (Heimild: DiPasquale, Wheaton) 

Á mynd 8 má sjá hvernig öll verð hækka þegar borgarmörkin færast út. 

Ferðakostnaður við borgarmörkin er nú hærri en hann var við gömlu borgarmörkin en 

leiga vegna byggingarkostnaðar er áfram sá sami. Ef leigukostnaðurinn nær miðju myndi 

ekki hækka gætu þeir sem leigja við borgarmörkin fært sig nær og átt pening afgangs. 

Þess vegna hækkar leigukostnaðurinn alls staðar. Hann hækkar hlutfallslega mest fjær 

miðju. 

3.2 Óleiðrétt hallatala verðlínu frá miðbæ (einvíð línuleg 
aðhvarfsgreining) 

Hér verður skoðað samband fermetraverðs og fjarlægðar frá miðju. Notast var við 

forritið R til að vinna með gögnin og framkvæma línulega aðhvarfsgreiningu. 

Gögn um þinglýsta leigusamninga í fjölbýli í Reykjavík á árunum 2010 – 2015 voru 

fengin hjá Fasteignaskrá. Fjöldi samninga á hverju ári eru á bilinu 2250 – 2350 nema fyrir 

árin 2010 (171) og 2015 (340). Árið 2015 innihélt eingöngu samninga fyrir janúar og 

febrúar en hin árin innihéldu samninga fyrir alla mánuði ársins. Gögnin innihéldu 

upplýsingar um dagsetningu og heildarverð leigusamnings, stærð, byggingarár og fjölda 
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herbergja íbúðar og staðsetningu íbúðar í x- og y-hnitum. Miðjan var skilgreind sem 

gatnamótin Bankastræti – Lækjargata og notast var við hnitin x: 357.225 og y: 408.250. 

Útfrá þessum hnitum voru fjarlægðir íbúða reiknaðar með Pýþagórasar-reglu og því eru 

fjarlægðirnar milli íbúða og miðju bein loftlína.  Byrjað var á að skoða óleiðrétta 

hallatölu hvers árs fyrir sig. Með því að umraða liðum í jöfnu 2  fæst jafnan  

Jafna 3 

R(d) = (raq + c + kb) - kd 

Liðurinn (raq + c + kb) verður fastinn  í líkaninu sem myndar skurðpunkt við y-ás og 

inniheldur hann virði landbúnaðar, byggingarkostnað og ferðakostnað frá jaðri 

borgarinnar. Leiga lækkar svo eftir því sem við færumst fjær miðju og  verður því –k. 

Tölfræðilega líkanið verður því 

Jafna 4 

  

þar sem að: 

 Fermetraverð 

 = Skurðpunktur við y-ás 

 = Hallatala vegna fjarlægðar frá miðju 

 = Fjarlægð frá miðju 

 = Afgangsliðir 

Verðin sem notast var við voru fermetraverð hvers árs fyrir sig sett á grunn ársins 

2015, þ.e. fundið var meðalfermetraverð hvers árs fyrir sig og öll verð svo margfölduð 

með þeim stuðli: 

Jafna 5 

  

Með þessum hætti getum við borið saman breytingu á hallatölu milli ára án þess að 

verðbreytingar milli ára sem eru vegna annars en breytingu á hallatölunni (t.d. 

verðbólgu) hafi áhrif á hana.  
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Mynd 9. Gögn fyrir árið 2014. 

Á mynd 9 sést hvernig gögnin fyrir flest árin líta út. Þarna er notast við gögn fyrir árið 

2014 á verðgrunni ársins 2015. Eins og sést er algengt að fermetraverð sé á bilinu 1.000 

kr – 3.000 kr í innan við 4 km fjarlægð frá miðju og fer oft yfir 3.000 kr allra næst miðbæ. 

Á bilinu 5.000 – 6.0000 m eru svo nánast engir leigusamningar en eftir það  eru svo 

leigusamningar þar sem að fermetraverð fer sjaldan yfir 3.000 kr/m2. Þá virðist það 

nánast algilt að fermetraverð fer sjaldan mikið niður fyrir 1.000 kr. 

 

Mynd 10. Óleiðréttar hallatölur verðlína árin 2010 - 2015. 
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Á mynd 10 má sjá óleiðréttar verðlínur á tímabilinu 2010 – 2015. Hallatalan var 

tölfræðilega marktæk fyrir öll árin að 2010 undanskildu. Almennt séð hefur hallinn verið 

að aukast og skurðlína við y-ás verið að hækka fyrir utan árið 2015 en þar hefur bæði 

hallinn minnkað og skurðpunktur við y-ás lækkað frá því árinu á undan. Árin 2013 og 

2014 hafa nánast sama skurðpunkt og hallatölu og eru því nánast ein og sama línan. 

Tölurnar á x-ás eru km frá miðju. Eins og sést lækkar fermetraverð öll árin eftir því sem 

við fjarlægjumst miðbæinn. Þá hækkar einnig verð næst miðbænum og halli 

verðlínunnar eykst eftir því sem við fjarlægjumst miðbæinn og þessi munur er að aukast. 

Fermetraverð næst miðbæ er nálægt 2.200 kr/m2 en er komið niður fyrir 2.000 kr/m2 

um 4 km frá miðbæ og heldur svo áfram að lækkaog fer undir 1800 kr/m2 í um 10 km 

fjarlægð frá miðbæ. Sjáum á myndinni að leiguverð á 60 fermetra íbúð í 9 – 10 km 

fjarlægð frá miðbæ gæti verið nálægt 100.000 kr. á mánuði á meðan íbúð af sömu stærð 

innan við kílómeter frá miðbæ gæti verið nær 130.000 kr. á mánuði.  

Á myndinni sést einnig að skurðpunktur verðlínanna er í u.þ.b. 4 km fjarlægð frá 

miðbæ. Þar sem að hallatala línann eykst í flestum tilfellum og skurðpunkturinn er ekki í 

öðrum hvorum endanum þá hækka verð öðrum megin við hann en lækka hinum megin. 

Hér lítur það því út fyrir að fermetraverð í meira en 4 km fjarlægð frá miðbæ sé að 

lækka milli ára. Þetta er líklega ekki rétt og ástæðan fyrir því að verð fjær miðbæ lítur út 

fyrir að vera að lækka er að verðáhrif miðbæjarins eru mest  næst miðbæ og línuleg 

jafna ofmetur því lækkun fjær miðbæ og vanmetur hugsanlega hækkun næst miðbæ 

eins og verður skoðað betur síðar. 
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Mynd 11. Breyting hallatölu verðlínu. 

Á mynd 11 má sjá breytingu á hallatölu verðlínunnar milli ára. Á myndinni sést að 

hallinn var mjög lítill árið 2010 - um 15 kr/km (getur að hluta til verið vegna lítils fjölda 

gagna frá því ári) - en jókst svo frá u.þ.b. 40 kr/m2 fyrir hvern kílómetra frá miðju árið 

2011 í næstum því 60 kr/m2 árin 2013 og 2014. Hallinn minnkaði svo aftur í 40 kr/m2 

árið 2015. Miðað við þessar upplýsingar og upplýsingar úr mynd 10 þá gæti leiguverð 

100 fermetra íbúðar í 4 km fjarlægð frá miðju verið 200.000 kr árið 2011. Sambærileg 

íbúð í miðbæ ætti þá að kosta rúmlega 16.000 kr meir á mánuði árið 2011 en nálægt 

24.000 kr meir á mánuði 2013 og 2014. 

3.2.1 Tvískipt hallatala 

Við skoðun á gögnunum kom í ljós að engir samningar eru fyrir eignir sem liggja á bilinu 

5.083 m – 5.823 m frá miðju enda verða nokkur skil í byggðinni á þessum stað og 

fjölmenn hverfi liggja utar. 

 

 

Mynd 12. Tóma beltið. (Heimild Borgarvefsjá) 

Á mynd 12 eru teiknaðar inn tvær bogalínur. Á milli þeirra voru engir þinglýstir 

leigusamningar fyrir fjölbýli á árunum 2010 – 2015. Blái punkturinn er gatnamótin 

Bankastræti – Lækjargata.  Gögnunum var skipt í tvennt eftir því hvort þau eru innan 

hringsins eða utan, ekki skiptir máli nákvæmlega hvar skiptingin er gerð og varð 5.700 

metra fjarlægð fyrir valinu. Svo var gerð línuleg aðhvarfsgreining á hvoru svæði fyrir sig. 
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Það er því annars vegar svæði vestan Elliðaáa; Vesturbær, Miðbær, Hlíðar, Laugardalur, 

Vogar og Fossvogur en hins vegar Breiðholt, Grafarvogur, Grafarholt, Árbær og 

Norðlingaholt. 

 

Mynd 13. Verðlínur íbúða sem eru í minna en 5.700 m fjarlægð frá miðju. 

Á mynd 13 má sjá verðlínur fermetraverðs fyrir íbúðir innan við 5.700 m frá miðju. Sé 

þetta borið saman við hallatölurnar á mynd 10 sést að nú eru þær mun brattari. Eins og 

áður eru allar hallatölur nema 2010 tölfræðilega marktækar. Fermetraverð er komið 

niður í 1600 – 1800 eftir aðeins 6 km fjarlægð frá miðju en þurfti 12 km til að komast í 

það verð áður. Ef leiguverð 100 m2 íbúð í miðbæ er nálægt 230.000 kr. á mánuði ætti 

leiguverð 100 m2 íbúðar í 5 km fjarlægð frá miðbæ að vera 50 – 60 þús. kr. lægra. Halli 

verðlínunnar er mestur árið 2015 en minnstur 2010. Á myndinni sést að fermetraverð 

næst miðju eru mjög svipuð öll árin að undanskildu árinu 2010 en fermetraverð fjær 

miðju breytist milli ára. Ekki er neitt augljóst samband milli ára, árin 2011 - 2013 eru 

nánast eins, árið 2014 hækkar verð fjær miðju töluvert þannig að hallatala verðlínunnar 

minnkar en hið andstæða gerist árið 2015. 

Greining á gögnunum fyrir íbúðir í meira en 5.700 m fjarlægð sýndi að hallatalan var 

yfirleitt jákvæð, oft nálægt núlli og aldrei tölfræðilega marktæk.  Af þessu má álykta að 

nánast öll áhrif vegna fjarlægðar frá miðju koma fram á fyrstu 6 kílómetrunum - vestan 

við Elliðaár. 
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Mynd 14. Breyting hallatölu verðlína í minna en 5.700 m og meira en 5.700 m fjarlægð frá miðju 
(fermetraverð/km). 

Á mynd 14 sést aftur að lækkun leiguverðs vegna aukinnar fjarlægðar frá miðju á sér 

öll stað vestan við Elliðaár. Hallinn á línunni fyrir húsnæði fyrir austan og sunnan við 

Elliðaár færist þó meir og meir í áttina að því að verða neikvæður frá því 2012 en 

staðalskekkjan er mjög há fyrir öll árin. Séu mynd 14 borin saman við mynd 11 sést að 

halli verðlínunnar er töluvert meiri fyrir svæðið í innan við 5.700 metra fjarlægð frá 

miðju heldur en ef allt svæðið er skoðað í heild sinni. Hallatalan er á bilinu 80 – 100 

kr/m2 fyrir hvern kílómetra fyrir svæðið í minna en 5.700 metra fjarlægð frá miðju en 40 

– 60 kr/m2 fyrir hvern kílómetra sé allt svæðið skoðað. Þar sem að fjarlægð þeirra íbúða 

sem sem skoðaðar voru og eru lengst frá miðbæ er u.þ.b. 12 km þá sést að hallatala 

verðlínunnar er ekki mikil á svæðinu í meiri fjarlægð en 5.700 metra frá miðju – 

hallatalan fyrir tvöfalt stærra svæði er um helmingi lægri sem bendir til þess að allur 

hallin komi fram á fyrri hlutanum. Ein ástæða fyrir þessi getur verið að þeir sem leigja 

nær miðju noti aðrar samgöngur en þeir sem búa fjær, þeir ganga og hjóla kannski meira 

sem veldur brattari hallatölu en þetta verður skoðað betur seinna í ritgerðinni. 

3.2.2 Tvískipt hallatala fyrir íbúðir byggðar eftir 1939 

Í gögnunum er greinileg misdreifni til staðar og framkvæmd Goldfeld-Quandt prófs 

staðfestir það (sjá nánar um misdreifni í viðauka 1). Ein leið til að losna við misdreifni er 



 

29 

að skipta gögnunum í mismunandi hluta. Eitt sem einkennir gögnin sem unnið er með í 

þessu verkefni er að aldursdreifing íbúða er mjög misskipt – elstu íbúðirnar eru allar 

nálægt miðbæ. 

 

Mynd 15. Byggingarár og fjarlægð frá miðbæ fyrir samninga gerða 2013. 

Á mynd 15 má sjá byggingarár og fjarlægð frá miðbæ fyrir leigusamninga gerða árið 

2013. Eins og sjá má eru nær allar íbúðir byggðar fyrir 1940 í innan við tveggja kílómetra 

fjarlægð frá miðbæ. Þetta getur valdið misdreifni í gögnunum ef að leiguverð eldri íbúða 

hefur oftar hærra frávik frá meðaltali heldur en nýrri íbúðir. Það er ekki ólíklegt að svo 

sé þar sem að sumar gamlar íbúðir þykja mjög flottar og eru eftirsóknarverðar en aðrar 

eru ef til vill í slæmu ásigkomulagi meðan að nýrri íbúðir eru einsleitari hvað þetta 

varðar. Fyrir árið 2013 gildir þetta; séu skoðuð staðalfrávik fermetraverðs íbúða byggðar 

fyrir 1940 annars vegar og frá og með 1940, hins vegar, kemur í ljós að staðalfráviks 

fyrra hópsins 607 kr/m2 en þess seinna 535 kr/m2 (öll verð á grunni ársins 2015). 
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Mynd 16. Verðlínur íbúða byggðar eftir 1939 og í minna en 5.700 m fjarlægð frá miðju. 

Mynd 16 sýnir verðlínur leigusamninga gerða árin 2010 – 2015 fyiri íbúðir í innan við 

5.700 metra fjarlægð frá miðbæ byggðar 1940 eða seinna. Staðalfrávik skurðpunktar við 

y-ás er u.þ.b. 35 öll árin fyrir utan 2010 og 2015 en þá er það nálægt 100. Staðalfrávik 

halltölu verðlínanna er 14 – 15 kr/km fyrir öll árin fyrir utan 2010 og 2015 en þá eru þau 

nær 40 kr/km. Þetta skýrist að hluta til af færri athugunum þau ár, fjöldi athugana er 

nálægt 1000 árin 2011 – 2014 en 74 árið 2010 og 148 árið 2015. Það má sjá að 

niðurstöðurnar eru ekki langt frá niðurstöðunum sem fengust fyrir íbúðir í innan við 

5.700 m fjarlægð frá miðbæ fyrir öll byggingarár. Fermetraverð næst miðju er að mestu 

leyti á bilinu 2100 – 2300 eins og þá og verð í 6 km fjarlægð eru 1600 – 1900 en voru 

1600 – 1800.  
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Mynd 17. Breyting hallatölu (fermetraverð/km) milli ára, < 5.700 m fjarlægð frá miðbæ, íbúðir byggðar 
eftir 1939. 

Á mynd 17 sést sama mynstur og í mynd 14 en halli verðlínanna þar er aðeins meiri. 

Gallinn við að skoða þetta svona í pörtum er að við höfum áhuga á öllum gögnunum en 

skoðum bara hluta af þeim. Það mætti auðvitað gera svipaða skoðun á gögnunum sem 

við klipptum út, skoða hvaða samband gildir fyrir íbúðir í minna en 5.700 metra fjarlægð 

frá miðbæ byggðar fyrir 1940 en það verður ekki gert hér. Kosturinn við þessa aðferð er 

að vera laus við misdreifni. Framkvæmt var Goldfeld-Quandt próf fyrir öll árin og var 

engin misdreifni til staðar nema hugsanlega 2015 ef stuðullinn c (sjá viðauka 1) var 

settur hærra en 30. Stuðullinn c var settur sem 30 árið 2010 og 100 hin árin og var engin 

misdreifni til staðar. 

3.3 Margvíð línuleg aðhvarfsgreining 

Fram að þessu hefur fermetraverð aðeins verið skýrt útfrá einni breytu; fjarlægð frá 

miðju. Í raun eru það margir aðrir þættir sem hafa áhrif enda hefur útskýringamáttur 

(R2) aðhvarfsgreininganna hér á undan verið lágur eða u.þ.b. 5%. Líkanið sem verður 

skoðað er á forminu: 

Jafna 6 

  

Þar sem feitletruðu táknin tákna fylki:  
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Hér táknar p fjölda skýribreyta og n fjölda leigusamninga. Í líkaninu sem sett er upp 

hér á eftir eru eftirfarandi skýribreytur: 

xn1 Stærð íbúðar 

xn2 Herbergjafjöldi 

xn3 Byggingarár 

xn4 Fjarlægð frá miðbæ 

xn5 Fjarlægð frá Kringlu 

Önnur tákn í líkaninu tákna: 

yn Fermetraverð leigusamnings á grunni ársins 2015 

βi Hallatölur fyrir skýribreytur, i = (1... p) 

ɛn Staðalskekkjur 

3.3.1 Niðurstöður margvíðrar greiningar á alla samninga 

Forritið GRETL var notað til að framkvæma aðhvarfsgreininguna. Notuð var aðferð 

minnstu fervika (e. Ordinary Least Squares). Þar sem að vitað er að misdreifni er til 

staðar var valinn sá kostur í GRETL sem leiðréttir fyrir misdreifni. Aðhvarfsgreiningin var 

framkvæmd fyrir hvert ár fyrir sig og notuð voru verð sem færð höfðu verið á verðgrunn 

ársins 2015. Ítarlegar niðurstöður má sjá í viðauka 2.  
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Mynd 18. Breytingar á sambandi íbúðastærðar og herbergjafjölda við fermetraverð. 

Eins og sjá má á mynd 18 hafa áhrif stærðar íbúðar á fermetraverð verið mjög stöðug 

undanfarin ár eða í kringum -15 kr/m2, þ.e. meðalfermetraverð lækkar eftir því sem íbúð 

stækkar. Algengt er að fermetraverð í samningum sé á bilinu 1.000 – 3.000 kr/m2. 

Stærðaráhrifin eru töluverð, ef 50 m2 íbúð er leigð út á 150.000 kr. (3.000 kr/m2) þá ætti 

leiguverð 100 m2 íbúðar, að öðru óbreyttu, að vera 225.000 kr. (2.250 kr/m2) og 

leiguverð 150 fermetra íbúðar einnig 225.000 kr. (1.500 kr/m2). Við ákveðna stærð 

borgar sig ekki að fjárfesta í stærri og dýrara húsnæði til útleigu því leiguverð hækkar 

ekki að sama skapi. Ástæðan fyrir þessu er eflaust sú að við ákveðna leiguupphæð eru 

ekki margir leigjendur á leigumarkaði sem hafa fjárráð til að borga hærri leigu. Á 

myndinni sést smá aukning á verðáhrifum stærðar undanfarin ár en hún er ekki mikil 

sem  kemur á óvart í ljósi fjölda frétta um aukna eftirspurn eftir litlum íbúðum. 

Áhrif fjölda herbergja tekur miklum breytingum milli ára. Þau virðast vera að minnka 

undanfarin ár en taka svo kipp uppávið árið 2015. Minnkun þessara áhrifa eru í 

samræmi við fréttir undanfarið um aukna eftir spurn eftir minni íbúðum. Þess skal getið 

að fylgni milli stærðar íbúðar og fjölda herbergja er mjög mikil, fylgnin fyrir allt 

gagnasafnið er u.þ.b. 0,8. Prófað var að keyra líkanið án íbúðastærðar og hafði það slæm 

áhrif, skýringarmáttur féll frá u.þ.b. 0,4 í 0,25. Að sleppa fjölda herbergja hafði hins 

vegar lítil sem engin áhrif, það er því kannski best að líta algjörlega framhjá þeim. 
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Mynd 19. Áhrif fjarlægðar frá miðbæ og Kringlu á fermetraverð á km. 

Á mynd 19 sést svipuð niðurstaða og í fyrstu aðhvarfsgreiningunni sem sýnd er á 

mynd 11. Áhrif fjarlægðar frá miðju eru nálægt 50 krónur til lækkunar á kílómeter. 

Athygli vekur hins vegar að áhrif fjarlægðar frá Kringlu á hallatöluna eru jákvæð. Þarna 

getur spilað inn í að áhrif miðbæjarins eru sterkari og getur það því litið út eins og að 

nálægð við Kringlu sé neikvæð, þ.e. hafi áhrif til lækkunar fermetraverðs eftir því sem 

íbúðir eru nær. 

 

Mynd 20. Breyting hallatölu fyrir íbúðir < 5.700 m fjarlægð frá miðju. 
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Á mynd 20 má sjá þróun á hallatölu verðlína fjarlægðar frá miðju og frá Kringlu fyrir 

íbúðir í minna en 5.700 m fjarlægð frá miðbæ. Notast var við sömu aðhvarfsgreiningu og 

áður fyrir utan að herbergjafjölda var sleppt. Áhrifin fyrir fjarlægð frá Kringlu eru ekki 

tölfræðilega marktæk fyrir neitt af árunum en fyrir fjarlægð frá miðbæ eru áhrifin 

marktæk fyrir öll árin nema 2010 og 2015. Aftur sjást sömu áhrif og áður, hallinn eykst 

til ársins 2014 en þá minnkar hann og eykst svo aftur 2015. 

3.3.2 Athugun á tvískiptingu með dummy-breytum 

Til að komast að því hvort að hóparnir innan og utan 5.700 metra markanna séu í raun 

tölfræðilega ólíkir er hægt að notast við svokallaðar dummy-breytur. Við viljum vita 

hvort að tvær mismunandi línur lýsa sambandi verðs og fjarlægðar eftir því hvort að 

hóparnir eru innan við 5.700 metra mörkin frá miðju eða ekki. Búum til dummy-breytu 

og látum hana taka gildið 0 ef að íbúð er í innan við 5.700 metra fjarlægð frá miðju en 1 

annars. Líkanið verður þá 

Jafna 7 

 

þar sem að x1 er fjarlægð frá miðju og x2 – xn eru aðrar skýribreytur. Þegar D = 0 

verður jafnan því 

Jafna 8 

 

en þegar D = 1 fæst 

Jafna 9 

 

Ef að D er tölfræðilega marktæk breyta fáum við því tvær jöfnur með ólíka fasta og 

ólíkar hallatölur vegna fjarlægðar eftir því hvaða hóp við erum að lýsa. Þegar líkanið sem 

lýst er í jöfnu 7 er keyrt á árin 2011 – 2014, eitt ár í einu, er niðurstaðan sú að dummy 

breytan er marktæk í öllum tilfellum. Það er því tölfræðilega marktækur munur á þeim 

sem búa í innan við 5.700 metra fjarlægð frá miðju og þeim sem búa í meira en 5.700 

metra fjarlægð. Sé árið 2014 skoðað sérstaklega þá er  , verðhallatalan á fermeter (sjá 

jöfnu 9), -65,7 kr. fyrir hvern kílómeter sem farið er frá miðju í minni en 5.700 m 
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fjarlægð en stuðullinn b er 78 kr. fyrir hvern kílómeter þannig að heildarstuðullinn er 

12,3 og hallatalan er jákvæð þegar komið í meira en 5.700 metar fjarlægð. Þá er fastinn 

 416 kr. lægri þegar D = 1 heldur en þegar D = 0.  

 

Mynd 21. Leiguverð fyrir árið 2014 með dummy-breytum miðað við 100 fermetra íbúð. 

Á mynd 21 sést hvernig árið 2014 lítur út séu dummy-breytur notaðar. Miðað var við 

100 fermetra íbúð og eru verðin á verðlagi ársins 2015. Skurðpunktur við y-ás var ekki 

marktækur þegar líkanið var keyrt og var settur sem 150.000 kr. Það sem sést á mynd 21 

var satt fyrir öll árin 2011-2014 – skurðpunktur við y-ás var lægri fyrir hópinn fjær miðju 

og hallatala verðlínunnar var neikvæð fyrir hópinn í minna en 5.700 m fjarlægð frá miðju 

en jákvæð fyrir þá sem voru í meiri fjarlægð. Á mynd 21 sést hvernig tveir ólíkir hópar 

raða sér eftir mismunandi greiðsluvilja. Fyrri hópurinn er tilbúinn að greiða meira fyrir 

að vera nær miðju og staðsetur hann sig því í innan við 5 km fjarlægð frá kjarna. Á bilinu 

5 – 6 km fjarlægð verða skipti og við tekur hópur sem er tilbúinn að borga aðeins meir 

eftir því sem hann er fjær miðju. Það getur verið ýmislegt sem skýrir þetta svo sem að 

seinni hópnum finnist meira landsvæði mikilvægt og sæki því utar. Einnig eru samgöngur 

á hugsanlega það góðar á þessu svæði að aukin fjarlægð hefur lítinn áhrif á ferðatíma og 

því vegur ferðakostnaður hlutfallslega lítið á þessu svæði. Þar að auki getur verið að 

fjöldi nýbygginga í nýlegum hverfum eins og Grafarholti hafi áhrif til hækkunar 

fermetraverðs þegar fjær dregur miðbæ. Nær miðju eru hins vegar fleiri sem fara ferða 

sinna fótgangandi eða á reiðhjóli og þar skipta fjarlægðir mun meira máli og því sjáum 
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við meiri halla á verðlínunni nær miðju. Líklega er mesti hallinn á verðlínunni allra næst 

miðju, fljótleg athugun með dummy breytum skipt við 1.000 metra fjarlægð staðfesti að 

svo virðist vera - hallatala verðlínunnar var þá -380 kr/m2 á km innan við 1.000 metra en  

-35 kr/m2 utar, en ekki verður farið nánar í það hér. 

3.3.3 Samanburður við ólínulegt líkan  

Ef það er svo að halli verðlínunnar er mestur næst miðju og minnkar svo eftir því sem 

fjær dregur miðju getur verið að ólínulegt líkan henti betur til að lýsa sambandi 

fermetraverðs og fjarlægðar frá miðju heldur en línulegt líkan. Ef samband fjarlægðar 

annars vegar og stærðar hins vegar við fermetraverð er ekki línulegt getur verið að betri 

niðurstaða fáist úr líkani á forminu 

Jafna 10 

 

þar sem  táknar fylki sem inniheldur allar skýribreytur. Þetta er Cobb-Douglas fall 

sem er mikið notað í hagfræði. Til að meta þetta líkan er tekinn lógaritmi af báðum 

hliðum til þess að búa til línulegt matslíkan og þá fæst 

Jafna 11 

 

þar sem að  og  og  tákna fjarlægð frá miðju, fjarlægð frá Kringlu og 

íbúðarstærð.  
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Mynd 22. Breyting hallatölu milli ára útfrá ólínulegu líkani. 

Á mynd 22 má sjá breytingu á hallatölu verðlínunnar á árunum 2010 – 2015 metin 

útfrá ólínulegu líkani. Hallatalan er jákvæð árið 2010 en var ekki tölfræðilega marktæk 

það árið. Niðurstöðurnar lýsa prósentuhækkun, þ.e. þegar fjarlægð frá miðju eykst um 

1% þá lækkar fermetraverð á bilinu 0,03% – 0,05% árin 2011 – 2015. Þannig verður 

hallatala verðlínunnar mest í byrjun þar sem að 1% aukning fjarlægðar er minni fjarlægð 

heldur en þegar utar er komið og krónulækkun verður meiri heldur en þegar utar er 

komið þar sem að leiga er lægri þar. 

 

Mynd 23. Ólínuleg verðlína leiguverðs. 

Á mynd 23 má sjá hvernig fermetraverð lækkar hraðast næst miðju. Miðað var við 

fermetraverðið 2.000 kr/m2 í 100 metra fjarlægð frá miðju og 0,035% lækkun 

fermetraverðs fyrir 1% aukningu fjarlægðar frá miðju. Næst miðju er hröð lækkun 

fermetraverðs þegar fjarlægð frá miðju eykst og er það komið niður í 1.800 kr í 2 km 

fjarlægð frá miðju en það fer ekki niður fyrir 1.700 kr fyrr en í um 10 km fjarlægð. Það 

eru tvær mismunandi leiðir til að túlka grafið á mynd 23. Annars vegar er hægt að sjá 

þetta sem nálgun á undirliggjandi línulegum ferlum úr von Thünen líkaninu eins og 

sýndir voru á mynd 4. Hins vegar er hægt að túlka þetta útfrá hefðbundnu Cobb-Douglas 

falli þar sem að ferillinn er nytjafall sem sýnir staðkvæmdarhlutfall nálægðar við miðju 

og fermetrafjölda, þ.e. í hvaða hlutföllum má fórna fermetrafjölda fyrir nálægð við 

miðju og öfugt og halda sömu nytjum, y-ásinn er þá fermetrafjöldi með minni 
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fermetrafjölda eftir því sem farið er upp ásinn. Eftir því sem ferillinn verður brattari nær 

y-ás þá eykst kostnaðurinn í fermetrum sem þarf að fórna fyrir hvern meter sem við 

færumst nær miðju – nytjum er haldið stöðugum – og eftir því sem ferillinn verður 

láréttari fjær y-ás því minna rými fæst fyrir auknar fjarlægðir frá miðju - hver auka meter 

frá miðju hefur litla þýðingu og því þarf að auka fjarlægð mikið fyrir hvern fermetra sem 

bætt er við eigi að halda nytjum stöðugum. 

Hvort gefur betra mat á raunverulegri verðlínu leiguverðs – línulegt eða ólínulegt 

mat? Skýringarmáttur línulega líkansins var örlítið hærri útfrá R2 gildinu, var rúmlega 

40% fyrir línulega líkanið fyrir öll árin en 3-5% lægra fyrir ólínulega líkanið. Þar sem að 

háða breytan í línulega líkaninu var Y en ln(Y) í ólínulega líkaninu þá er R2 ekki besta mat 

á hvort líkanið hentar betur. R2 er mat á leifaliðunum, þ.e. fjarlægð háðu breytanna sem 

notaðar eru til að meta ferilinn frá ferlinum sjálfum. R2 hentar vel til að bera saman tvo 

mismunandi ferla fyrir sömu háðu breytur en sé um tvær mismunandi háðar breytur að 

ræða (hér Y og ln(Y)) þá er þessi samanburður ekki marktækur. Betri leið til að bera 

saman líkönin er að nota aðferð þróaða af Zarembka(1968) og finna fyrst  

Jafna 12 

 

Og deila svo öllum fermetraverðum með útkomunni 

Jafna 13 

 

og meta svo ólínulega líkanið með  í stað  og línulega líkanið með  í 

stað og bera saman summu afgangsliðanna í öðru veldi (SSR) en lægri summa gefur til 

kynna að um betra líka sé að ræða. Sé þetta gert fyrir árið 2011 fæst að SSR = 93,7 fyrir 

línulega líkanið en 90,48 fyrir ólínulega líkanið sem gefur til kynna að ólínulega líkanið 

eigi betur við.  Sé þetta hins vegar gert fyrir árið 2012 fæst SSR = 104,6 fyrir línulega 

líkanið en 108,6 fyrir ólínulega líkanið sem gefur til fynna að línulega líkanið eigi betur 

við. Það er því óljóst hvort að línulegt eða ólínulegt líkan henti betur fyrir öll árin. 

3.3.4 Aðhvarfsgreining á nafnverði 
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Hingað til hefur verið notast við verð sett á verðgrunn ársins 2015 til þess að skoða 

breytingu á hallatölu verðlínunnar án þess að verðbreytingar á leigu og verðbólga hefðu 

áhrif á niðurstöðuna. Til að geta gert samanburð við verðlínu kaupverðs íbúða þarf hins 

vegar að hafa verð hvers árs fyrir sig. Hér verður því framkvæmd margvíð línuleg 

aðhvarfsgreining eins og áðan nema að herbergjafjölda er sleppt og háða breytan er 

fermetraverð leigusamninganna á nafnverði. 

 

Mynd 24. Breyting hallatölu á nafnverði. 

Á mynd 24 má sjá hvernig hallatala verðlínu leiguverðs hefur breyst á nafnvirði. Bláa 

línan sýnir hallatöluna fyrir allt svæðið en rauða línan sýnir breytingu hallatölunnar 

vestan Elliðaáa. Hallatalan fyrir árin 2010 og 2015 höfðu mjög há staðalfrávik og há p-

gildi og ber því að að taka gildin fyrir þau ár með fyrirvara. Að öðru leyti má sjá að halli 

verðlínunnar fer úr  25 kr/m2 á km árið 2011 í 45 kr/m2 á km árið 2014. Breyting 

hallatalnanna fyrir íbúðir í minna en 5.700 metra fjarlægð frá miðbæ annars vegar og 

allt svæðið hins vegar er mjög svipuð á tímabilinu fyrir utan að hallatalan eykst mikið 

árið 2013 fyrir íbúðir vestan Elliðaáa. 

Það er greinilegt að fjarlægð frá miðju hefur áhrif á leiguverð og virðast áhrifin hafa 

aukist undanfarin ár að árinu 2015 undanskildu. Áhrifin eru 40-60 kr/m2 á hvern 

kílómetra sem farið er frá miðju í Reykjavík. Sé svæðinu skipt upp í tvo hluta í við Elliðaár 

kemur í ljós að nánast öll fjarlægðaráhrif koma fram vestan Elliðaáa en austan þeirra er 

hallatalan jafnvel jákvæð. Þá er raunverulegu sambandi fjarlægðar frá miðju og 
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fermetraverðs hugsanlega betur lýst með ólínulegu líkani helldur en línulegu en 

niðurstaðan úr þeirri athugun gaf ekki afgerandi svar 
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4 Niðurstöður 

Í ritgerðinni var sýnt að það má greina augljós verðáhrif fjarlægðar frá miðju á 

fermetraverð leiguverðs í Reykjavík. Fermetraverð er hæst í miðbæ Reykjavíkur og 

lækkar svo eftir því sem fjær dregur. Þetta er í samræmi við kenningar um gildi 

miðlægrar staðsetningar og athuganir sem hafa verið gerðar á fermetraverði kaupverðs 

og sýnt hafa greinileg miðjuáhrif á fermetraverð kaupverðs í Reykjavík.  

Undanfarin ár hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á hallatölu verðlínu kaupverðs 

íbúða í Reykjavík. Í rannsókn frá 2014 kom í ljós að halli verðlínu kaupverðs minnkaði 

eftir bankahrun og var í tímabundnu lágmarki árið 2010 en jókst svo til ársins 201311.  

 

Mynd 25. Hallatala verðlínu kaupverðs (kr/m
2
 á kílómetra) fyrir árin 2006 - 2013. (Heimild: Kári Auðun 

Þorsteinsson) 

Á mynd 25 sést að árið 2013 var hallatala verðlínu kaupverðs nálægt 15.000 kr/m2 

fyrir hvern kílómetra frá miðju. Fjarlægð frá miðbæ var ekki metin útfrá beinni loftlínu 

heldur var metin stysta akstursleið frá miðju hvers svæðis að miðbæ og eru tölurnar því 

ekki alveg sambærilegar við hallatölu leiguverðs en hallatala kaupverðs væri væntanlega 

eitthvað hærri ef notast væri við beina loftlínu. Þar að auki innihéldu gögnin upplýsingar 

um kaupsamninga bæði fyrir fjölbýli og sérbýli. Hallatala leiguverðs var 25 – 45 kr/m2 á 

kílómetra á nafnverði árin 2011 - 2014. Sé árið 2013 skoðað útfra V/H hlutfalli þá var 

                                                      

11
 Kári Auðun Þorsteinsson 
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hallatalan leiguverðs 42 kr/m2 á nafnverði sem gerir 504 kr. á ári sem er 3,4% af 15.000 

kr/m2 sem er heldur lægra en meðalávöxtun á leigumarkaði í Reykjavík sem var 7-8% 

árið 201312. Sé þessi samanburður gerður fyrir árin næst á undan kemur í ljós að 

hlutfallið var um 3% árið 2011 og 4% 2012.  

Samanburður við rannsókn sem gerð var 2013 með ólínulegt líkan leiðir svipað í ljós. 

Niðurstaða þeirrar rannsóknar var að húsnæðisverð í Reykjavík lækkaði um u.þ.b. 1,3% 

við 10% aukningu fjarlægðar frá miðju13 sem er töluvert meiri lækkun en lækkun á 

leiguverði. Í þeirri rannsókn var miðað við meðalakstursvegalengd hverfa frá Austurvelli. 

Samkvæmt niðurstöðum sem lýst var áðan lækkar fermetraverð á bilinu 0,35% - 0,5% 

fyrir 10% aukningu fjarlægðar frá miðju. Munurinn er því töluverður eins og hann var á 

samanburði á línulegu líkani. 

Það er því ljóst að verðáhrif fjarlægðar frá miðju eru töluvert minni en ætla mætti út 

frá upplýsingum um kaupverð og verðlínu kaupverðs. Þetta gefur til kynna að leiguverð 

verði ekki fyrir jafn miklum áhrifum vegna fjarlægðar frá miðju og kaupverð og því ætti 

það að vera hagstæðara að leigja út íbúðir fjær miðju heldur en nær vegna þess að 

kaupverð lækkar hlutfallslega hraðar heldur en leiga fjær miðbæ. Ein ástæða fyrir 

þessum mun getur verið hversu mikið það hefur færst í aukana að leigja til ferðamanna. 

Þær íbúðir eru oft nálægt miðbæ. Þegar þessar íbúðir eru seldar eru þær líklega flestar 

með í gögnum um þinglýsta kaupsamninga en séu þær leigðar út til ferðamanna þá eru 

þær ekki með í gögnum um þinglýsta leigusamninga. Þarna myndast ákveðið misræmi 

sem hefur hugsanlega þau áhrif að halli verðlínu leiguverðs verður of lítill miðað við 

verðlínu kaupverðs. Þar að auki getur það spilað inn í að það eru ekki sömu hópar sem 

kaupa og leigja. Þeir sem leigja eru að jafnaði tekjulægri heldur en þeir sem kaupa og ef 

leiga næst miðbæ er orðin of há leita þeir í auknum mæli að ódýrara húsnæði fjær miðju 

sem gæti leitt til minni halla verðlínunnar fyrir þinglýsta leigusamninga. Þá er einnig 

töluvert af dýrum nýbyggingum miðsvæðis, eins og t.d. í Skuggahverfi, og þar sem að 

leigjendur eru að jafnaði tekjulægri heldur en kaupendur þá er ólíklegt að það sé hægt 

                                                      

12
 Gústav Aron Gústavsson 

13
 Helga María Pétursdóttir 
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að leigja þetta húsnæði út og fá viðunandi ávöxtun þannig að þetta húsnæði er bara 

með í úttekt á kaupverði en ekki leiguverði.. 

Sýnt var fram á að nær öll  áhrif á verð vegna fjarlægðar frá miðju virðast koma fram 

vestan Elliðaáa. Þegar fjarlægðaráhrif á svæði austan og sunnan Elliðaár voru skoðuð 

voru áhrifin lítil sem engin. Samgöngur hafa mikil áhrif á verðhallatöluna. Þyngri og 

hægari umferð er í Reykjavík eftir því sem nær dregur miðbæ, sérstaklega á álagstímum 

þegar fólk streymir til og frá vinnu, þar sem margir og fjölmennir vinnustaðir eru í 

nálægð miðbæjarins.  Mögulega er þetta ástæða þess að fjarlægðaráhrifin koma að 

mestu leyti fram nær miðju því að í meiri fjarlægð gengur umferðin greiðar fyrir sig og 

því hafa fjarlægðir minni áhrif. Einnig notast fólk við mismunandi fararskjóta, sumir 

kjósa að hjóla eða ganga meðan aðrir keyra. Að ganga og hjóla verður hins vegar fljótt 

tímafrekt þegar fjarlægðir aukast og þá getur borgað sig að keyra og þá hefur 

fjarlægðaraukning mun minni áhrif, hver auka kílómeter kostar mun minni tíma á bíl 

heldur en fótgangandi. Þetta geta því verið áhrif undirliggjandi skiptingar í samræmi við 

líkan von Thünen eins og sýnd voru á mynd 4. 

Að auki voru skoðuð áhrif fjarlægðar frá Kringlu, íbúðarstærðar og herbergjafjölda. 

Stærð íbúðar hefur greinileg áhrif á fermetraverð - stærri íbúðir eru hlutfallslega ódýrari. 

Fjarlægð frá Kringlu og herbergjafjöldi höfðu ekki veruleg áhrif. Einnig var reynt að meta 

hvort að línulegt eða ólínulegt líkan hentar betur til að meta verðlínu kaupverðs en ekki 

fékkst afgerandi niðurstaða. 

Athyglisvert væri að sjá hvort að sama skipting á hallatölu leiguverðs og fengust í 

þessari rannsókn mælast fyrir kaupverð. Þá væri athyglisvert að skipta borginni í margar 

minni skífur og mæla fjarlægðaráhrifin nánar innan minni svæða og skoða hvort að aðrir 

kjarnar en miðbærinn séu til staðar en Kringlan virðist ekki hafa kjarnaáhrif. 
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Viðauki 1 

Við úrvinnslu á gögnunum kom í ljós greinileg misdreifni. Það er auðvelt að sjá að 

midsdreifni er til staðar með því að skoða myndir af gögnunum og misdreifni próf 

staðfesta 

það
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Mynd 26. Misdreifni í gögnunum. 

Á mynd 26 má sjá gögn fyrir árið 2014. Greinileg misdreifni er til staðar. Misdreifni 

hefur þau áhrif að mat á staðalfráviki hallatölu verður ekki rétt, það verður vanmetið.  

Misdreifni hefur hins vegar ekki áhrif á mat á hallatölunni sjálfri. 

Ekki er alltaf nóg að meta hvort að misdreifni er til staðar með sjónskoðun, til eru 

ýmis tölfræðipróf sem gefa tölulega niðurstöðu. Prófið sem notast var við í þessu 

verkefni var Goldfeld – Quandt próf. Prófið er framkvæmt þannig að gögnunum er skipt 

í tvennt en fyrst er ákveðinn fjöldi miðjuathugana, köllum þann fjölda c, fjarlægður. 

Næst eru framkvæmdar línulegar aðhvarfsgreiningar á báðum helmingum og summa 

skekkjuliða beggja hhluta í öðru veldi bornar saman og niðurstaðan úr því borin saman 

við viðeigandi F-gildi (Thomas). Núll-tilgátan í þessu prófi er að misdreifni sé ekki til 

staðar. Prófið skoðar hvort að dreifni skekkjuliðanna eykst eftir því sem óháða breytan 

stækkar.  Þar sem að gögnin sem unnið var með í þessu verkefni voru þannig að dreifni 
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skekkjuliðanna minnkaði þegar fjarlægð frá midju jókst þá þurfti að snúa gögnunum við 

til að prófið virkaði rétt. 
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Mynd 27. Gögnunum snúið við.. 

Stundum getur verið erfitt að losna alveg við misdreifni. Í hluta þessa verkefnis var 

gögnunum breytt þannig að þau innihéldu aðeins samninga fyrir íbúðir í minni fjarlægð 

en 5.700 m frá miðju byggðar 1940 og seinna. 
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Mynd 28. Engin misdreifni. 

Á mynd 28 er ekki greinileg misdreifni til staðar. GQ-próf staðfestir að engin 

misdreifni er til staðar, prófgildið er 1,0997 fyrir c = 200, F-gildið fyrir 437 frelsisgráður 

og 95% öryggismörk er 1,17 þannig að tilgátunni um jafndreifni (e. homoskedasticity) er 

ekki hafnað. 
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Viðauki 2 

Niðurstöður margvíðrar aðhvarfsgreiningar með GRETL. 

2010 

 
Model 1: OLS, using observations 1-171 

Dependent variable: fm_verd_med 
Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1446,59 3525,93 0,4103 0,68214  

staerd −14,8996 2,48307 -6,0005 <0,00001 *
** 

herb 113,312 65,9734 1,7175 0,08776 * 

b_ar 0,715358 1,81037 0,3951 0,69325  

fra_midb 0,00379038 0,0167512 0,2263 0,82127  

fra_kring −0,0115315 0,0206454 -0,5586 0,57723  

 
Mean dependent var  2012,272  S.D. dependent var  471,4031 

Sum squared resid  24199476  S.E. of regression  382,9667 

R-squared  0,359422  Adjusted R-squared  0,340010 

F(5, 165)  16,84144  P-value(F)  1,97e-13 

Log-likelihood −1256,684  Akaike criterion  2525,367 

Schwarz criterion  2544,217  Hannan-Quinn  2533,016 

 

2011 

 
Model 1: OLS, using observations 1-2264 (n = 2263) 

Missing or incomplete observations dropped: 1 
Dependent variable: fm_verd_med 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 628,71 1139,89 0,5516 0,58131  

staerd −14,461 0,740339 -19,5330 <0,00001 *
** 

herb 84,9661 18,8574 4,5057 <0,00001 *
** 

b_ar 1,17369 0,590546 1,9875 0,04699 *
* 

fra_midb −0,0358384 0,00520058 -6,8912 <0,00001 *
** 

fra_kring 0,0257691 0,00708961 3,6348 0,00028 *
** 

 
Mean dependent var  2012,655  S.D. dependent var  499,6972 

Sum squared resid  3,49e+08  S.E. of regression  393,4198 

R-squared  0,381503  Adjusted R-squared  0,380133 

F(5, 2257)  199,5636  P-value(F)  1,8e-176 

Log-likelihood −16729,20  Akaike criterion  33470,40 

Schwarz criterion  33504,75  Hannan-Quinn  33482,93 
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2012 

 
Model 1: OLS, using observations 1-2260 (n = 2259) 

Missing or incomplete observations dropped: 1 
Dependent variable: fm_verd_med 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −710,532 1230,21 -0,5776 0,56361  

staerd −14,3935 0,762858 -18,8679 <0,00001 *
** 

herb 87,2007 17,9615 4,8549 <0,00001 *
** 

b_ar 1,87518 0,633232 2,9613 0,00310 *
** 

fra_midb −0,0452893 0,00565865 -8,0036 <0,00001 *
** 

fra_kring 0,0220668 0,00705903 3,1260 0,00179 *
** 

 
Mean dependent var  2012,662  S.D. dependent var  522,3775 

Sum squared resid  3,89e+08  S.E. of regression  415,5906 

R-squared  0,368462  Adjusted R-squared  0,367060 

F(5, 2253)  178,4033  P-value(F)  2,8e-160 

Log-likelihood −16823,47  Akaike criterion  33658,94 

Schwarz criterion  33693,28  Hannan-Quinn  33671,47 

 

2013 

 
Model 2: OLS, using observations 1-2327 

Dependent variable: fm_verd_med 
Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1020,07 1152,06 0,8854 0,37601  

staerd −14,127 0,664662 -21,2544 <0,00001 *
** 

herb 73,541 17,1948 4,2769 0,00002 *
** 

b_ar 1,00918 0,594228 1,6983 0,08958 * 

fra_midb −0,0467603 0,00520538 -8,9831 <0,00001 *
** 

fra_kring 0,0192633 0,00700941 2,7482 0,00604 *
** 

 
Mean dependent var  2012,252  S.D. dependent var  529,1310 

Sum squared resid  3,93e+08  S.E. of regression  411,3411 

R-squared  0,396964  Adjusted R-squared  0,395665 

F(5, 2321)  243,2558  P-value(F)  2,6e-209 

Log-likelihood −17306,06  Akaike criterion  34624,13 

Schwarz criterion  34658,64  Hannan-Quinn  34636,70 

 

2014 
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Model 1: OLS, using observations 1-2347 

Dependent variable: fm_verd_med 
Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −235,813 1225,5 -0,1924 0,84743  

staerd −14,4496 0,738916 -19,5551 <0,00001 *
** 

herb 42,3148 18,4502 2,2935 0,02191 *
* 

b_ar 1,70427 0,633015 2,6923 0,00715 *
** 

fra_midb −0,0455609 0,00552103 -8,2522 <0,00001 *
** 

fra_kring 0,0174888 0,00675269 2,5899 0,00966 *
** 

 
Mean dependent var  2012,298  S.D. dependent var  533,6932 

Sum squared resid  3,84e+08  S.E. of regression  405,1516 

R-squared  0,424924  Adjusted R-squared  0,423696 

F(5, 2341)  244,9313  P-value(F)  7,8e-211 

Log-likelihood −17419,25  Akaike criterion  34850,49 

Schwarz criterion  34885,06  Hannan-Quinn  34863,08 

 

2015 

 
Model 1: OLS, using observations 1-340 

Dependent variable: fm_verd_med 
Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −1818,58 2953,68 -0,6157 0,53851  

staerd −16,3653 1,8569 -8,8133 <0,00001 *
** 

herb 99,1031 45,6651 2,1702 0,03069 *
* 

b_ar 2,48106 1,5271 1,6247 0,10517  

fra_midb −0,0422077 0,0111978 -3,7693 0,00019 *
** 

fra_kring 0,0218725 0,0179076 1,2214 0,22279  

 
Mean dependent var  2012,253  S.D. dependent var  510,2556 

Sum squared resid  52049972  S.E. of regression  394,7635 

R-squared  0,410281  Adjusted R-squared  0,401453 

F(5, 334)  37,17879  P-value(F)  2,89e-30 

Log-likelihood −2512,030  Akaike criterion  5036,060 

Schwarz criterion  5059,033  Hannan-Quinn  5045,214 

 


