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Útdráttur 

Í þessu verkefni var rannsakað út frá mælingum, einbýlishúsaálag þar sem raf- og/eða 

tengiltvinnbílar voru skráðir og jafnframt borið saman við sambærileg einbýlishús sem voru án 

raf- og tengiltvinnbíla. Tvö 4 vikna tímabil voru skoðuð þ.e. 15. desember 2015 til 12. janúar 

2016 en það er sá tími þegar íbúðaálag er hvað hæst og síðan 15. júní 2016 til 13. júlí 2016 

þegar íbúðaálag er áætlað sem minnst.  

Álagsmælingar á íbúðaálagi hafa áður verið gerðar hjá Orkuveitu Reykjavíkur en aldrei þar sem 

hleðsla raf- og tengiltvinnbíla fer fram og því engar reynslutölur til. Skoðaðir voru fimm staðir 

á höfuðborgarsvæðinu sem áttu það allir sameiginlegt að vera í kringum einbýlishús með 

skráðum raf- og/eða tengiltvinnbílum. Markmiðið með rannsókninni var að skoða þörfina á 

endurmati á nýjum hönnunarforsendum lágspennukerfis Veitna, en helstu þættir sem koma 

að þeim forsendum er mesta álag, aflstuðull og álagssamlögun. 

Megin niðurstöður eru alveg skýrar. Álag frá hleðslu fjölda raf- og tengiltvinnbíla, þar sem 

einhverskonar álagsstýring er ekki notuð, mun valda veitufyrirtækjum erfiðleikum. Þetta sést 

vel á langæislínunum, þar sem kemur fram hærri álagstoppur hjá eigendum raf- og 

tengiltvinnbíla heldur en hjá öðrum. Álag frá hleðslu mun bætast ofan á núverandi álag ef 

hleðslu raf- og tengiltvinnbíla verður ekki stýrt yfir á næturnar. Að auki er nýtingartíminn 

styttri. 

Tilgátur um áhrif raf- og tengiltvinnbíla á lágspennukerfið og þörfina á álagsstýringu eru 

umtalaðar, en það er ekki fyrr en með þessari rannsókn að það er hægt að staðfesta þessar 

tilgátur. Það hefur verið flókið hingað til að átta sig á aflþörf raf- og tengiltvinnbíla og eru því 

niðurstöðurnar verðmætar upplýsingar fyrir áætlanir Veitna (OR) í framtíðinni. 
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Abstract 

It is believed that the electricity distribution system in Reykjavik will not sustain the charging 

of electric vehicles in residents, without some kind of load control. This is due to the increasing 

amount of pure battery electric and plug-in hybrid cars being purchased and that people 

prefer to charge their vehicles at home. This research assignment will evaluate and calculate 

data collected from 5 different areas in the capital of Iceland, Reykjavik where electric vehicles 

are registered and compared to residents that do not have electric vehicles registered. The 

data was attained from two different four-week periods, December 15th, 2015 to January 

12th 2016, where the load should be at its highest peak due to the holidays and from June 

15th to July 13th 2016, where the load peaks should be minimal.  

The goal of this research assignment is to see if there is cause to evaluate the design proposals 

for the low voltage distribution system in Reykjavik. The outcome is clear, the results show 

that the load peaks within residents that have electric vehicles registered are significantly 

higher than residents that do not have registered electrical vehicles. Therefore, the load will 

need to be controlled, because otherwise the load peaks will increase the current load peaks 

in the distribution system significantly. 
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Formáli 

Þessi skýrsla er unnin sem lokaverkefni til BSc. prófs í rafmagnstæknifræði við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík haustið 2017. Hugmyndin af verkefninu kom frá Guðleifi 

M. Kristmundssyni, sem er sérfræðingur í kerfisrannsóknum og líkanagerð hjá Orkuveitu 

Reykjavíkur og vill höfundur koma fram þökkum til Guðleifs fyrir frábært verkefni. 

Verkefnið fjallar um hvaða áhrif raf- og tengiltvinnbílar hafa á raforkudreifikerfi Veitna (OR). 

Einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu voru álagsmæld, en nokkur þeirra áttu það sameiginlegt að 

vera með skráðan raf- eða tengiltvinnbíl. 

Höfundur vill þakka öllum þeim sem aðstoðuðu við verkefnið. Þá vill höfundur sérstaklega 

þakka leiðbeinanda sínum Guðleifi M. Kristmundssyni fyrir alla þá aðstoð og upplýsingargjöf 

sem hann veitti og Ragnari Kristjánssyni fyrir leiðsögn og stuðning. Anna Signý Guðbjörnsdóttir 

fær bestu þakkir fyrir yfirlestur. 

Að lokum vill höfundur þakka konu sinni, Önnu Signýju Guðbjörnsdóttur og sonum, Eyjólfi 

Mána og Guðbirni Kára, fyrir þolinmæði og stuðning sem þau hafa sýnt á meðan náminu stóð.  

Kristján Eyþór Eyjólfsson   
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1. Inngangur 

Vinsældir raf- og tengiltvinnbíla hafa vaxið hratt á Íslandi og búist er við að hlutdeild þeirra í 

bílaflotanum muni aukast enn meira í framtíðinni. Ísland hefur skuldbundið sig að árið 2020 

verði 10% bíla knúnir vistvænni orku og markmiðin eru ljós, samgöngur verða rafvæddar í 

framtíðinni [1]. Þegar kemur að raforkudreifikerfinu, er flóknara að áætla nauðsynlega aflþörf 

raf- og tengiltvinnbíla, því þar skiptir samtímanotkun miklu máli. 

  

1.1  Markmið verkefnis 

Markmið verkefnisins er að skoða raunveruleg áhrif raf- og tengiltvinnbíla á raforkudreifikerfi 

Veitna (OR).  Í rúmt ár voru íbúðahús á 10 sérvöldum stöðum á höfuðborgarsvæðinu 

álagsmæld. Þessir staðir áttu það allir sameiginlegt að vera í kringum íbúðahús með skráðum 

raf- og/eða tengiltvinnbílum. Ítarlegar álagsmælingar á íbúðaálagi hafa verið gerðar áður hjá 

Orkuveitu Reykjavíkur en aldrei áður mælingar og greining á íbúðahúsum, þar sem hleðsla raf- 

og tengiltvinnbíla fer fram og því engar reynslutölur til. Áhersla verkefnisins er að skoða og 

greina einbýlishúsaálag þar sem raf- og/eða tengiltvinnbílar eru skráðir og jafnframt bera 

saman við sambærileg einbýlishús sem eru án þessara bíla. Niðurstöður rannsóknar mun segja 

hvort ástæða þykir til að endurmeta að nýju hönnunarforsendur lágspennukerfisins en helstu 

þættir sem koma að þeim forsendum er mesta álag, aflstuðull og álagssamlögun. 

 

1.2  Uppbygging verkefnis 

Verkefninu er skipt upp í 7 kafla og 3 viðauka sem innihalda ítarefni. Fyrsti kafli er inngangur 

með markmiði og uppbyggingu verkefnisins. Annar kafli fjallar um rafknúin ökutæki og sá þriðji 

um hvernig raforkudreifikerfi Veitna er uppbyggt. Fjórði kafli er um mælingar á íbúðaálagi, 

hver sé tilgangur og markmið með nýjum mælingum og hvernig úrvinnsla gagna fór fram. Í 

fimmta kafla er gerður samanburður á mælingum fyrir tvö 4 vikna tímabil; 15. desember 2015 

til 12. janúar 2016 og 15. júní 2016 til 13. júlí 2016. Í sjötta kafla eru niðurstöður settar fram 

út frá úrvinnslu gagna og samanburði á mælingum. Sjöundi kafli inniheldur umræðu og 

ályktanir og túlkun á niðurstöðum verkefnisins en einnig er skoðaðir hugsanlegir 

hleðsluprófílar og framtíðarsýn höfundar á frekari rannsóknum. 
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2. Rafknúin ökutæki 

 

2.1  Sagan 

Saga rafknúinna ökutækja er lengri en flesta grunar. Það er erfitt að benda á einn aðila eða 

land sem uppgötvaði rafbíla fyrst, en frumkvöðlar frá Ungverjalandi, Hollandi og 

Bandaríkjunum gerðu fyrstu rafbílana á árunum 1828-1835. Það var svo ekki fyrr en kringum 

1850 sem fyrstu nothæfu rafbílarnir urðu til. Árið 1900 var fjórðungur af seldum bílum í 

Bandaríkjunum rafbílar [2]. 

 

 

Mynd 1   Rafknúið ökutæki búið til af enskum uppfinningarmanni árið 1884 [2] 

 

Upp úr 1935 voru rafknúin ökutæki nánast horfin af götunum því olía var ódýr. Olía var 

aðgengilegri almenningi en rafmagn og drægnin betri sem knúnir voru olíu, þannig að næstu 

40 árin gerðist lítið sem ekkert í rafbílatækninni. Síðan kringum 1976 fór eitthvað að gerast í 

rafbílamálum vegna hækkandi olíuverðs og skorts á olíu. Þá hófust rannsóknir og þróanir á raf- 

og tvinnbílum. Bílaframleiðendur hófu að rannsaka möguleika á framleiðslu rafbíla og hófu í 

framhaldinu framleiðslu, en áttu í erfiðleikum með samanburð við bensínbíla því hámarkshraði 

og drægni rafbíla var miklu minni og aftur minnkaði áhuginn á rafbílum. Kringum 1990 fóru 

bílaframleiðendur aftur að framleiða rafbíla eða breyta bensínbílum yfir í rafbíla með allt að 
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100 km drægni en framleiðslukostnaður þótti of dýr þannig að enn og aftur urðu bensínbílar 

frekar fyrir valinu [2]. 

Algjör bylting varð árið 1997 þegar Toyota kynnti Prius, en hann varð fyrsti fjöldaframleiddi 

tvinnbíllinn í heiminum. Það sem hjálpaði við sölu tvinnbílsins var hækkandi olíuverð og miklar 

áhyggjur af kolefnismengun í heiminum. Þar af leiðandi var Toyota Prius mest seldi tvinnbíll á 

10. áratugi 20. aldar. Annað sem hjálpaði við endurkomu rafbíla var þegar Tesla Motors hóf 

framleiðslu á lúxus rafbíl sem hafði allt að 320 km drægni á einni hleðslu. Í framhaldinu hófu 

fleiri bílaframleiðendur framleiðslu á rafbílum og árið 2010 urðu tvinnbíllinn Chevrolet Volt og 

rafbíllinn Nissan Leaf til. Fleiri rafbílar hafa komið til sögunnar síðan þá, en rafhlöður urðu betri 

og jafnframt ódýrari sem er talin helsta ástæðan á aukinni rafbílavæðingu í heiminum [2].  

 

2.2  Tegundir og virkni rafknúinna bíla 

Rafknúnum bílum má skipta í þrjá flokka þ.e. rafbílar, tvinnbílar og tengiltvinnbílar.  

 

2.2.1 Rafbílar 

Hreinir rafbílar ganga alfarið fyrir rafmagni og eru því knúnir með rafmótor. Rafhlöður bílanna 

sækja sína orku til raforkukerfisins um tengil. Orkunotkun hjá venjulegum rafbíl er í kringum 

20 kWh á hverja 100 km en stærð bílsins, aksturslag og ytri aðstæður hafa samt sem áður mikil 

áhrif á orkunotkunina [3]. 

Rafbílar hafa marga kosti fram yfir bensín- og díselbíla. Þeir eru mun hljóðlátari og hæsta 

hljóðið sem heyrist í bílnum þegar hann er á ferð, er í dekkjunum. Rafbílar eru umhverfisvænni 

og nýtni mótorsins getur verið allt upp í 96% samanborið við 35-40% nýtni hjá bensín- og 

díselbílum. Rafmótorinn er sterkbyggður og þarfnast lítils viðhalds vegna mun færri 

hreyfanlegri hluta í bílnum og að auki með mjög mikið tork. Uppbyggingin er einfaldari, enginn 

gírkassi, kúpling, kerti, startari, rafali, hljóðkútur, síur og enginn bensín- eða díseltankur. Í 

rafbílum er endurhleðslukerfi; þegar bíllinn bremsar, getur mótorinn unnið eins og rafali og 

hlaðið rafhlöðurnar. 
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Ókostir rafbíla samanborið við bensín- og díselbíla eru nokkrir. Aksturdrægni þeirra er styttri 

og spila rafhlöðurnar þar inn í. Innviðirnir eru ekki orðnir nógu góðir þegar kemur að 

hraðhleðslustöðvum og heimahleðslum og svo tekur mun lengri tíma að hlaða rafbíla heldur 

en að dæla bensíni eða díselolíu á bíla. Eigendur rafbíla þurfa jafnframt að áætla og sjá fyrir 

hvar þeir ætla að hlaða, ef ferðinni er heitið lengra heldur en drægni bílsins nær [4].  

 

 

Mynd 2   Einföld uppbygging rafbíla [5] 

 

Aðalhlutirnir í rafbílum til þess að knýja þá áfram, er rafmótor og stýring sem stýrir aflinu. 

Rafbílar eru annað hvort með jafnstraums- eða riðstraumsmótor. Riðstraumsmótor er léttari 

og ódýrari, en jafnstraumsmótor er með einfaldari stýringu. Í heildina er því ódýrara að setja 

jafnstraumsmótor í rafbíla. Aðal ókostur riðstraumsmótors er allur rafbúnaðurinn sem þarf til 

þess að breyta jafnstraumnum frá rafhlöðunni yfir í riðstraum fyrir mótorinn. En með tilkomu 

ódýrari og betri rafbúnaðar sem gefur enn betri nýtni og er léttari, eru fleiri rafbílar nú til dags 

með riðstraumsmótor. Þó eru enn notaðir jafnstraumsmótorar í rafbíla út af lægri kostnaði. 

Tafla 1 sýnir lítinn samanburð á rafmótorum [6].  
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Tafla 1   Samanburður á rafmótorum [6] 

 

Stýringar í rafbílum er rafbúnaðurinn milli rafhlöðu og mótorsins til þess að stjórna hraða og 

hröðun bílsins. Stýringin breytir jafnstraumnum frá rafhlöðunni yfir í riðstraum þegar 

riðstraumsmótorar eru og reglar orkuflæðið frá rafhlöðunni. Jafnframt getur stýringin 

umpólað mótornum svo að hann vinni sem rafali til þess að hlaða inn á rafhlöðuna. Stýringar 

nú til dags stilla hraða og hröðun með púlsvíddarmótun. Þegar lítið afl er krafist, eru tímabilin 

lengri í púlsvíddarmótuninni þegar enginn straumur er, en þegar krafist er mikils afls eru 

tímabilin þegar enginn straumur er stutt. Útskýring á þessu má sjá á mynd 3 [6].  

 

 

Mynd 3   Púlsvíddarmótun í stýringu fyrir rafmótor [6] 

 

Riðstraumsmótor (AC) Jafnstraumsmótor (DC)

Léttari Þyngri fyrir sama afl

Ódýrari Dýrari

95% nýtni (fullt álag) 85-95% nýtni (fullt álag)

Dýrari stýring Einfaldari stýring

Mótor, stýring og 

breytir dýrari
Mótor og stýring ódýrari
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2.2.2 Tvinnbílar 

Allir bílar sem hafa tvær mismunandi gerðir af mótorum eru kallaðir tvinnbílar og oftast er 

notuð bensínvél samhliða a.m.k. einum rafmótor. Algengt er að tvinnbílar séu annað hvort 

mildir eða sterkir tvinnbílar. Mildir tvinnbílar geta ekki keyrt einungis á rafmótor, heldur eru 

þeir háðir bensín- eða díselolíuvél. Aðal verkefni rafmótorsins er að kveikja á vélinni, gefa 

aukaafl þegar þess þarf og breyta hreyfiorku í raforku við hemlun. Vélin er alltaf í gangi, nema 

þegar bíllinn er undir 8 km/klst eða alveg stopp. Rafmótorinn í sterkum tvinnbílum getur sjálfur 

knúið bílinn í ákveðinn langan tíma og kemst lengra því rafmótorinn er öflugri. Tvinnbílar nota 

alltaf bæði bensín- eða díselolíuvélina og rafmótorinn til þess að hlaða rafhlöðuna og geta því 

í raun ekki flokkast til rafknúinna bíla [7]. 

 

 

Mynd 4   Einföld uppbygging tvinnbíla [5] 

 

 

2.2.3 Tengiltvinnbílar 

Tengiltvinnbílar eru nánast eins og tvinnbílar en hægt er að tengja þá við almennt rafkerfi og 

þannig hlaðið rafhlöður. Rafhlöðurnar eru því mun stærri, með betri orkurýmd og drægnin er 

meiri, allt að 100 km. án þess að nota bensín- eða díselolíuvélina. Einnig nýtist bensín- eða 

díselolíuvélin vel þegar rafmótorinn ræður ekki lengur við álagið sem sett er á bílinn [7]. 
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Mynd 5   Einföld uppbygging tengiltvinnbíla [5] 

 

2.3  Ferlið við hleðslu raf- og tengiltvinnbíla 

Ferlið við hleðslu raf- og tengiltvinnbíla og hvernig áhrif það hefur á dreifikerfið, þarf að skoða. 

Hægt er að hlaða raf- og tengiltvinnbíla með riðstraums hleðslu eða jafnstraums hraðhleðslu 

eins og sjá má á mynd 6.  

 

 

Mynd 6   AC hleðsla eða DC hraðhleðsla [8] 
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Mynd 7 sýnir hvernig algeng hleðslukerfi bílanna eru, þar sem AC-DC og DC-DC breytar eru 

notaðir til þess að hlaða rafhlöðurnar. Almennt er riðstraumsálag tengt dreifikerfismegin. 

Skýringarmyndin á við riðstraums hleðslu en ekki jafnstraums hraðhleðslu en þá er AC-DC 

breytir í sjálfri hraðhleðslustöðinni sem hleður þá beint inn á DC-DC breyti bílsins [9].   

 

 

Mynd 7   Skýringarmynd fyrir hleðslukerfi raf- og tengiltvinnbíla [9] 

 

2.3.1 Rafhlöður 

Algengasta stærð rafhlaðna í rafbílum er í kringum 16 – 30 kWh en um 10 kWh í 

tengiltvinnbílum. Stærðir rafhlaðna geta spannað allt frá 4,4 kWh upp í 85 kWh en fer vaxandi 

[3]. Tegundir rafhlaðna eru blýsýru, nikkel málm hýdríð og liþíumjóna [10]. 

Orkuþéttleiki rafhlaðna skiptir mestu máli sem á við bæði plássi og akstursdrægni raf- og 

tengiltvinnbíla. Því eru rafhlöður með mikinn orkuþéttleika fyrir valinu. Tegundirnar eru eins 

og áður segir, blýsýru (Pb) og nikkel málm hýdríð (NiMH) en liþíumjóna (Li-ion) rafhlöður eru 

lang mest notaðar nú til dags [9]. Blýsýru (Pb) rafhlöður hafa verið til í meira en 100 ár en þær 

eru mjög þungar o.þ.l. með lítinn orkuþéttleika. Rafhlaðan fellur niður í 80% af upphaflegri 

afkastagetu eftir að hún hefur verið fullhlaðin og afhlaðin í kringum 200 sinnum. Nikkel málm 

hýdríð (NiMH) rafhlöður hafa verið til í yfir 20 ár og eru m.a. notaðar í tvinnbílana Toyota Prius. 

Þær hafa þann kost að geta afhlaðað mikla orku á stuttum tíma og þola mikið álag. Jafnframt 

eru þær hagkvæmar kostnaðarlega, áreiðanlegar og geta fullhlaðið og afhlaðið oftar en 800 

sinnum. En ókostur NiMH rafhlaðna er lágur orkuþéttleiki og þess vegna yrði rafhlaðan 

virkilega stór og þung og myndi draga úr afköstum raf- og tengiltvinnbíla ef það ætti að 

framleiða hana með drægni upp á 300 km [11].  
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Óendurhlaðanlegar liþíumjóna (Li-ion) rafhlöður komu á markað upp úr 1970. Liþíum (Li) er 

léttastur allra málma, sem er mikill kostur en liþíumjóna rafhlöður hafa mikinn orkuþéttleika 

miðað við þyngd, borið saman við aðrar rafhlöður. Liþíumjóna rafhlöður eru notaðar nánast í 

öll raftæki eins og fartölvur, farsíma og stafrænar myndavélar en jafnframt almennt notaðar í 

raf- og tengiltvinnbíla nú til dags. Hægt er að fullhlaða og afhlaða þessar rafhlöður mörg 

hundruð sinnum [12].  

Afhleðsla og hleðsla á liþíumjóna rafhlöðu er sýnd á mynd 8. 

 

 

Mynd 8   Afhleðsla og hleðsla á liþíumjóna rafhlöðu [9] 

 

Liþíumjóna rafhlaða samanstendur af anóðu, katóðu og raflausn. Á meðan afhleðslan fer fram, 

flæða frá anóðu til katóðu rafeindirnar um vír og álag og málmjónir Li+ flæða um raflausnina 

en straumurinn flæðir á móti. Þegar hleðslan fer fram er þetta alveg öfugt, rafeindir og 

málmjónir flæða frá katóðu til anóðu en straumurinn flæðir á móti [9]. 

Árið 2015 þróuðu rannsóknarteymi við Stanford háskóla nýja tækni, en það var frumgerð af 

álrafhlöðu sem átti að hafa ýmis forskot yfir liþíumjóna rafhlöður. Teymið heldur því fram að 

álrafhlaðan geti hlaðið sig á einni mínútu og endurhlaðið sig 7.500 sinnum án þess að afköst 

hennar minnkuðu en liþíumjóna rafhlöður geta mögulega endurhlaðið sig 1.000 sinnum. En 

nokkrir gallar eru við þessa tækni t.d. að orkuþéttleiki álrafhlöðunnar er aðeins einn fjórði 

orkuþéttleika jafn stórrar liþíumjóna rafhlöðu. Það veldur því að ef þessar álrafhlöður eigi að 

ná sömu afköstum og liþíumjóna rafhlöður, þurfa þær að vera fjórum sinnum þyngri. Því er 

afar hæpið að þessi rafhlaða verði notuð í rafbíla á næstunni [13]. 
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2.3.2 AC-DC breytir 

AC-DC breytir er notaður til þess að breyta riðspennu dreifikerfisins yfir í jafnspennu fyrir raf- 

og tengiltvinnbílinn. Til eru tvær tegundir af AC-DC breytum, breytir þar sem aflið getur aðeins 

flætt frá dreifikerfi yfir í bílinn (unidirectional) og síðan breytir þar sem aflið getur flætt til baka 

líka frá bílnum og út á dreifikerfið (bi-directional). Þannig breytir virkar ef rafhlaðan er gerð til 

þess afhlaða inn á dreifikerfið. Unidirectional AC-DC breytirinn samanstendur af díóðubrú og 

rafrás sem leiðréttir fasvik en þessi rafrás eyðir út jafnspennu gárur sem myndast í 

díóðubrúnni. Mynd 9 sýnir AC-DC breyti þar sem aflið flæðir einungis í eina átt [9].  

 

 

Mynd 9   Einfasa AC-DC breytir þar sem aflið getur einungis flætt í eina átt [9] 

 

2.3.3 DC-DC breytir 

DC-DC breytir er aðallega notaður til þess að stilla af og móta jafnspennu rafhlöðunnar og 

hleðslustrauminn fyrir rafhlöðuna. Hann breytir bus jafnspennunni í rétta spennu fyrir 

rafhlöðuna, því það þarf mismunandi spennu fyrir mismunandi tegundir rafhlaðna. Það á sama 

við um DC-DC breytinn eins og AC-DC breytinn að aflið getur flætt annaðhvort í aðra áttina 

eða báðar. DC-DC breytirinn er oftast eins og hefðbundinn breytir, t.d. svokallaður buck breytir 

sem lækkar spennuna en hækkar strauminn, boost breytir sem hækkar spennuna en lækkar 

strauminn á móti eða buck-boost breytir þar sem útspennan er annað hvort hærri eða lægri 

en innspennan. Á mynd 10 er rás með buck-booster breyti en þar er notaður transistor (IGBT) 

sem vinnur eins og rofi til þess að stjórna spennunni yfir rafhlöðuna og hleðslustraumnum [9].  
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Mynd 10   Rafrás með buck-boost breyti [9] 

 

2.4  Hleðslustöðvar 

Hleðsluaðferðir eru mismunandi, hægt er að hlaða raf- og tengiltvinnbíla með venjulegri og 

hraðari heimahleðslu en jafnframt hægt að fara á hraðhleðslustöðvar og hlaðið bílana á mun 

styttri tíma. 

 

2.4.1 Heimahleðslur 

Til eru nokkrar tegundir tengla fyrir heimahleðslu sem hafa áhrif á öryggi og straumnotkun en 

það er tegund 1 til 4. Því næst eru það hleðsluaðferðir sem skilgreina hvernig hleðslubúnaður 

og bíll tala saman: Aðferð 1 (hefðbundin tenging), aðferð 2 (sérútbúinn laus strengur), aðferð 

3 (fasttengd hleðslustöð) og aðferð 4 (jafnstraums hraðhleðslustöð). Mælt er með að nota 

tegund 2 tengla og aðferð 2 eða 3 í heimahleðslu [14].  

• Venjuleg heimahleðsla, aflþörf allt að 3,6 kW. 

• Hraðari heimahleðsla, aflþörf frá 3,6 kW upp í allt að 22 kW. Aðferð 2 eða 3 með 16A 

eða 32A hámarksstraum, einfasa eða þriggja fasa. Hleðslutíminn getur verið allt að 4 

klst [3].  
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2.4.2 Hraðhleðslustöðvar 

Þegar átt er við hraðhleðslu er það aðferð 4, 500-1000 V jafnstraums hleðsla og getur hlaðið 

bíl upp í 80% hleðslu á u.þ.b. hálftíma. Forsenda þess að fá almenning til að fjárfesta í raf- 

og/eða tengiltvinnbíl, er að tryggja aðgang að hleðslu þegar á þarf að halda. 

Hraðhleðslustöðvanet er að byggjast upp út um allt, en reynslan sýnir annars staðar frá að 

stöðvarnar eru notaðar aðeins fyrir um 10% af orkuþörf meðalbíls og þannig ekki notaðar fyrir 

reglulega hleðslu. Hraðhleðslustöðvar verða að vera til staðar, en þó einungis til að sinna litlu 

broti af orkuþörf bílaflotans [14].  

• Hraðhleðsla, afl er frá 22 kW upp í 43 kW riðstraumur (AC) eða 50 kW jafnstraumur 

(DC). 

• Snögghleðsla, afl er yfir 50 kW jafnstraumur (DC) [3].  

 

Stöðvarnar eru með tvo eða þrjá staðla uppsetta: CHAdeMO, Combo og AC43 staðla sem 

henta sumum bíltegundum. Einnig á Tesla sinn eigin staðall sem heitir Tesla Supercharger. 

• CHAdeMO er japanskur staðall og lengi til verið sá eini almennt tiltæki staðallinn en 

hann leyfir 125 A eða 62,5 kW. Hleðslutími 0 – 80%, 20 – 30 mínútur. 

• Combo er alþjóðlegur staðall og samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins skal hann 

vera ríkjandi í Evrópu. Tenglar eru meðfærilegri, með meiri aflgetu og styttri 

hleðslutíma. Staðallinn leyfir allt að 200 A eða 100 kW í hleðslu. 

• Tesla Supercharger er einkastaðall Tesla og er einungis fyrir Tesla bíla. Þeir hafa sjálfir 

sett upp slíkt hraðhleðslunet í ýmsum löndum en nýlega tilkynnti Tesla að staðallinn 

yrði opinn í framtíðinni. Staðallinn leyfir 200 A eða 135 kW í hleðslu [14]. 

 

2.4.3 Hvar fer hleðslan mest fram 

Rannsakað hefur verið hvar raf- og tengiltvinnbílaeigendur kjósa að hlaða bílana sína. Í tveimur 

stórum rannsóknum kom í ljós að stór hluti, hlaða bílana sína heima fyrir. Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í Kanada árið 2015, kom í ljós að 63% af eigendum hlaða bílana sína 

heima en úrtakið var 667 manns [15]. Niðurstöður rannsóknar sem fram fór í Noregi árið 2017, 

sýndi enn afgerandi mun á því hvar hleðslan fer fram, en samkvæmt þeirri rannsókn eru 

heimahleðslur hvað algengastar í einbýlishúsum. Þar var skipt eigendum í tvo hópa, hvort þeir 
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ættu heima í einbýli eða fjölbýli og úrtakið var 12 þúsund manns [16]. Þetta gefur vissa 

vísbendingu um að eigendur raf- og tengiltvinnbíla hlaða bílana sína frekar heima heldur en 

að heiman og líkleg ástæða fyrir því er að það þykir hentugra að hlaða heima fyrir sérstaklega 

í einbýlum. Á mynd 11 eru niðurstöður í Kanada og á mynd 12 í Noregi. 

 

 

Mynd 11   Niðurstöður í Kanada um hleðslustaði, úrtak 667 manns [15] 

 

 

Mynd 12   Niðurstöður í Noregi um hleðslustaði, úrtak 12 þúsund manns [16] 
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Í norsku rannsókninni var einnig kannað hvers konar hleðsluaðferð raf- og 

tengiltvinnbílaeigendur notuðu heima fyrir og 63% svöruðu að aðferðin sem þeir notuðu væri 

venjulegur tengill (Schuko) [16]. 

 

 

Mynd 13   Hleðsluaðferð heima fyrir, í Noregi [16]  
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2.5  Helstu framleiðendur 

Tafla 2 sýnir helstu framleiðendur raf- og tengiltvinnbíla en listinn er þó ekki tæmandi. Síðustu 

ár hefur þróunin orðin meiri, því þeir eru að verða hentugri daglegur ferðarmáti, innviðir að 

verða betri og drægnin verður meiri. Flestir framleiðendur eru annaðhvort að selja raf- og/eða 

tengiltvinnbíla eða eru að þróa einn slíkan eða jafnvel betrumbæta eldri tegundir [17].  

 

 

Tafla 2   Helstu framleiðendur raf- og tengiltvinnbíla [18] 

Framleiðandi Týpa
Rafhlaða 

(kWh)

Hraðhleðsla DC 

50 (kW)

Hraðhleðslu-

tengi

Hámarkshleðsla 

AC (kWh)
Hleðslutengi

Raf- eða 

tengiltvinnbíll

Audi A3 e-tron 8,8 Nei 3,6 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

Q7 e-tron 17,6 Nei 7,2 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

Bmw ActiveE 23 Já Combo 7,0 Tegund 2 Rafbíll

i3 23-32 Já Combo 7,4 Tegund 2 Rafbíll

225xe 7,6 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

330 e 7,6 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

530 e 9,2 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

740 e 9,2 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

i8 7,1 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

X5 xDrive-40e 9,2 Nei 3,7 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

Cadillac CT6 18,4 Nei 3,6 Tengiltvinnbíll

ELR 16,5 Nei 3,3 Tengiltvinnbíll

Chevrolet Bolt 60 Já Combo 7,2 Rafbíll

Spark 23 Já Combo 3,3 Rafbíll

Volt 16,5-18,4 Nei 3,3-3,6 Tengiltvinnbíll

Chrysler Pacifica 16 Nei 6,6 Tengiltvinnbíll

Ford Focus EV 23-33 Nei 6,6 Tegund 2 Rafbíll

Hyundai Ioniq-EV 28 Já Combo 6,6 Tegund 2 Rafbíll

Ioniq-PHEV Nei Tegund 2 Tengiltvinnbíll

Kia Soul EV 30 Já Chademo 6,6 Tegund 1 Rafbíll

Optima PHEV 9,8-11,3 Nei 3,3 Tengiltvinnbíll

Niro PHEV 8,9 Nei 3,3 Tengiltvinnbíll

Mercedes 250e 28 Nei 9,6 Tegund 2 Rafbíll

C-Class 350e 95 Ah Nei Tengiltvinnbíll

E-Class 350e 60 Ah Nei Tengiltvinnbíll

S-Class 560e Nei Tengiltvinnbíll

GLC 350 - Jeppi 80 Ah Nei Tengiltvinnbíll

GLE 500 - Jeppi 95 Ah Nei Tengiltvinnbíll

Mitsubishi i-MiEV 16 Já Chademo 3,3 Rafbíll

Outlander PHEV 12 Já Chademo 3,6 Tegund 1 Tengiltvinnbíll

Nissan Leaf 24-30 Já Chademo 6,6 Tegund 1 Rafbíll

eNV200 24 Já Chademo 6,6 Tegund 1 Rafbíll

Opel Ampera-e 60 Nei 7,4 Tegund 2 Rafbíll

Tesla Model S 60-100 Já Chademo 9,6-19,2 Rafbíll

Model X 60-100 Já Chademo 11,5-17,2 Rafbíll

Roadster 56 Já Chademo 17,2 Rafbíll

Renault Zoe 41 Nei 22,0 Tegund 2 Rafbíll

Volkswagen e-Golf 24-38 Já Combo 3,6-7,2 Tegund 2 Rafbíll

Golf GTE 8,8 nei 3,6 Tegund 2 Tengiltvinnbíll

Passat GTE 9,9 nei 3,6 Tegund 2 Tengiltvinnbíll
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2.6  Þróunin 

Fjöldi skráðra raf- og tengiltvinnbíla á Íslandi í nóvember 2017 voru í kringum 4.300 bílar. Á vef 

Orku Náttúrunnar má sjá þróun nýskráðra raf- og tengiltvinnbíla frá árunum 2014 – 2017 en 

þegar fyrstu hraðhleðslustöðvar ON voru teknar í notkun í apríl 2014, voru aðeins tæplega 100 

raf- og tengiltvinnbílar skráðir á Íslandi. Þróunina má sjá á mynd 14 og á mynd 15 er rafbílakort 

sem var uppfært síðast í ágúst 2016 [18].   

 

 

Mynd 14   Þróun nýskráðra raf- og tengiltvinnbíla frá árunum 2014 – 2017 [18] 
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Mynd 15   Rafbílakort frá ágúst 2016 en gríðarleg aukning hefur orðið síðan þá [19] 

 

Á árinu 2017 hefur mikil aukning átt sér stað í skráningu raf- og tengiltvinnbíla á Íslandi, 

samanborið við undanfarin ár. Hlutfall rafbíla af nýskráðum bílum var 1,8% árið 2016, en var 

2,9% það sem af er þessu ári, í ágúst 2017. Á sama tíma hjá tengiltvinnbílum, hafði hlutfall 

nýskráninga hækkað úr 5,1% í fyrra í 8,4% en aukningin er 65% á milli ára [20]. 

Renault-Nissan sem er stærsti rafbílaframleiðandi heims, framleiðir um fjórðung allra þeirra 

rafbíla sem seljast í heiminum í dag, en framleiðandinn spáir því að um 30% nýrra bíla sem 

seljist eftir 10 ár, verði rafbílar. Ný kynslóð Nissan Leaf hefur 379 km drægni og bráðum 500 

km með stærri rafhlöðu og bjóða jafnframt upp á nýja 22 kW heimahleðslustöð sem hleður 

bílinn á aðeins 2 klukkustundum. Rannsókn framleiðandans á hvar eigendur Nissan Leaf hlaða 

bílana sína, er í takti við aðrar rannsóknir því 80% eigenda þessara bíla hlaða alltaf einungis 

heima fyrir [21]. 

Nýlega var gerð rannsókn hjá Massachusetts of Technology (MIT) í sambandi við rafbíla og 

leiddi hún í ljós að Nissan Leaf eða sambærilegir rafbílar nú til dags, geta vel annað um 87% af 
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fólksbílaferðum í Bandaríkjunum. Hlutfallið er áætlað að geti orðið um 98% árið 2020 með 

þróun nýrra rafhlaðna. Framboðið er að aukast á raf- og tengiltvinnbílum og því er spáð af 

Bloomberg new energy finance, að rafbílar verði orðnir ódýrari en bensín- og díselbílar árið 

2022 miðað við kaupverð og rekstrarkostnað. Að auki spá þeir jafnframt að árið 2040 verði 

35% af öllum nýjum bílum í heiminum, rafbílar.  

Þýska þingið hefur samþykkt að banna sölu á nýjum bílum með brunahreyflum frá árinu 2030 

og hefur jafnframt lagt það til að slíkt bann muni gilda innan Evrópusambandsins. Norðmenn 

hafa áætlað að hætta notkun á bensín- og díselbílum í komandi framtíð og Hollenska þingið 

hefur rætt um að banna skuli bensín- og díselbíla frá árinu 2025 [22].  

Reykjavíkurborg stefnir að því að setja upp 58 hleðslustöðvar á 13 stöðum í miðborginni, til 

þess að ýta undir rafbílavæðinguna hér á landi og jafnframt hafa fyrirtæki kynnt áætlanir um 

fjölda nýrra hleðslustöðva víða um land [23].  

 

2.7  Orkuþörf bílanna  

Það þarf að huga að ýmsu í tengslum við raf- og tengiltvinnbílavæðinguna s.s. hversu mikil 

orkuþörf bílana er og einnig t.d. hvort svigrúm sé fyrir auknu álagi vegna hleðslu bílanna á 

raforkudreifikerfi Veitna. Nokkrir punktar teknir saman við áætlaða orkuþörf í heimahleðslu, 

sé miðað við einn bíl á heimili. 

• Dæmigerð orkunotkun er um 20 kWh á hverja 100 km. 

• Orkuþörf ræðst af notkun og gerð bílsins en jafnframt hafa hitastig, veður og færð 

talsverð áhrif á notkunina. 

• Stærð rafhlaðna í rafbílum er á bilinu 16 – 30 kWh en fer vaxandi. 

• Algeng stærð rafhlaðna í tengiltvinnbílum er um 10 kWh. 

• Tesla er með 85 kWh rafhlöður. 

• Meðalakstur fólksbíla 2015 var 32,16 km. á dag samkvæmt Samgöngustofu en 

orkunotkun rafbíls væri þá um 6,43 kWh á dag [24]. 

 

Samlögun í heimahleðslu skiptir mjög miklu máli en samkvæmt norskum rannsóknum eru 

vísbendingar um samlögunarstuðla á bilinu 0,5 – 0,7. Fyrir 10% rafbílavæðingu bílaflotans er 

ósamlagað afl í kringum 70 MW en ef tekið tillit til samlögunar er aflþörfin líklega um 40 MW 
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og orkuþörfin í kringum 40 GWh. Það má búast við því að þetta komi inn á mörgum árum, en 

það er talið að núverandi dreifikerfi geti almennt annað um 10 – 20% raf- og 

tengiltvinnbílavæðingu án sérstakra aðgerða [14]. 

 

2.8  Af hverju rafknúnir bílar 

Af hverju er raf- og tengiltvinnbílavæðing og hvers vegna er samfélagið almennt sammála um 

ágæti þessara bíla? Hefðbundnir bensín- og díselbílar hafa gert okkur það kleift að ferðast um 

með skilvirkum, hröðum og nokkuð ódýrum hætti í marga áratugi og tæknin hefur þróast með 

virkilega öruggum og sparneytnum bílum. En það sem fylgir hefðbundnum bílum er mengun 

og vera háð innfluttum, dýrum orkugjöfum. Næstum því öll innlend raforka er endurvinnanleg 

og jafnframt ódýr í framleiðslu. Það er því mun ódýrara að aka um á rafbíl heldur en bensínbíl 

t.d. því samkvæmt rafbílareikni Orkuseturs kostar 3,18 krónur á hvern kílómeter að aka um á 

Nissan Leaf rafbíl en til samanburðar kostar það 12,06 krónur að aka um á Toyota Yaris [25].  

Það er enginn útblástur því hreinir rafbílar brenna engu eldsneyti, fræðilega er hægt að hlaða 

bílana hvar sem er svo lengi sem hægt er að komast í rafmagn, þess vegna með rafstöð. Oftast 

eru aðeins þrír til fjórir hreyfanlegir hlutir í mótor samanborið við u.þ.b. þúsund í vél og 

gírkassa bensín- og díselbíls [26].  

Í nýlegri rannsókn sem var gerð af Vrije Universiteit Brussel háskólanum í Belgíu, var allur 

lífsferill rafbíls tekinn fyrir og rannsakaður og út kom skýrari mynd á því hver eru 

umhverfisáhrif rafbíls í samanburði við díselbíl. Þar var tekinn fyrir allur ferill þ.e. 

framleiðsluferil bílsins, rafhlöðunnar og líftíma. Niðurstöðurnar voru að rafbílar sem ganga 

fyrir rafmagni sem er framleitt úr orkugjöfum sem losa mikið magn gróðurhúsalofttegunda, 

losa samt sem áður miklu minna magn af gróðurhúsalofttegundum heldur en venjulegur 

díselbíll, þegar horft er á allan lífsferil bílsins [27]. 

Almennt virðist vera orðin vitundarvakning í samfélaginu að hjálpa til með að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda og ein leið til þess er að fjárfesta í raf- eða tengiltvinnbíl. Innviðir eru 

jafnframt að verða betri með fleiri uppsettum hleðslustöðvum með hverju árinu sem líður, 

akstursdrægni er að aukast og kostirnir með þessum bílum líta út fyrir að vera alltaf meiri og 

meiri. 
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3. Raforkudreifikerfi Veitna 

 

3.1  Uppbygging 

Mikill hluti þeirrar orku sem Veitur dreifir og selur, er keypt af Landsvirkjun en einnig af ON 

sem framleiðir rafmagn í Nesjavallavirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Andakílsárvirkjun [28]. 

Veitur dreifa raforku til um 55% landsmanna, en raforkudreifikerfi Veitna tengist flutningskerfi 

Landsnets á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu, tengivirkjunum á Geithálsi, við Korpu og 

í Hnoðraholti og dreifist raforkan um háspennustrengi á milli 12 aðveitustöðva á 

höfuðborgarsvæðinu. Kerfið kvíslast síðan frá aðveitustöðvunum til u.þ.b. 900 dreifistöðva en 

frá þeim fara lágspennustrengir í um 7.200 útivarskápa. Að lokum liggja heimtaugar til notenda 

frá skápunum. Dreifikerfi Veitna samanstendur því af sex einingum; aðveitustöðvum, 

háspennustrengjum, dreifistöðvum, lágspennustrengjum, útivarskápum og heimtaugum [29].  

Það þarf stöðugt að viðhalda dreifikerfinu svo tryggt sé að notendur fái alltaf afhenta raforku, 

því straumleysi þykir ekki ásættanlegt og getur valdið röskun á daglegu lífi notenda. Fyrirtæki 

dreifiveitna setja sér því markmið um afhendingaröryggi og gæði rafmagns verður að vera í 

samræmi við alla staðla og reglugerðir. Ávallt er fylgst með notkun á strengjum í dreifikerfi 

Veitna og ef þörf þykir vegna yfirálags er gripið til aðgerða [30].  

 

3.1.1 Aðveitustöðvar 

Inn á aðveitustöðvar Veitna kemur rafmagn úr flutningskerfinu eftir háspennulínum og í 

aðveitustöðvunum eru einn eða fleiri spennar sem umbreyta í 11 kV spennu nema í þremur 

aðveitustöðvum eru engir spennar, sem eru A4, A6 og A11. Frá aðveitustöðvunum er raforkan 

flutt til 11 kV dreifistöðva en stöðvarnar eru misstórar og því misjafnt hversu margir strengir 

liggja frá þeim [31].  
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Mynd 16   Einlínumynd aðveitukerfis Veitna [31] 

 

3.1.2 Dreifistöðvar 

Dreifistöðvar Veitna á höfuðborgarsvæðinu eru um 900 talsins og í þeim eru einn eða fleiri 

dreifispennar. Milli dreifistöðva liggja 11 kV háspennustrengir. Í venjulegu hverfi geta verið tvö 

spennukerfi þ.e. 230 V og 400 V kerfi en þá eru þær dreifistöðvar með spenni 11/0,4/0,23 kV, 

11 kV háspennuskáp og tvo lágspennuskápa fyrir bæði spennukerfin [32].  

 

 

Mynd 17   11 kV háspennustrengir liggja á milli dreifistöðva 

 

3.1.3 Útivarskápar og heimtaugar 

Frá hverri dreifistöð liggja lágspennustrengir sem dreifa rafmagni í útivarskápa og strengirnir 

sem eru langmest notaðir eru 3x240 mm2 ál og 3x150 mm2 ál [33]. Að lokum tengjast nokkrar 

heimtaugar hverjum útivarskáp en hjá einbýlis- og raðhúsum tilheyrir yfirleitt hver heimtaug 

einu húsi. Heimtaugar geta verið 10 - 16 mm2  kopar eða 25 – 240 mm2 ál, sem fer eftir 

varstærð notenda en heimtaugar Veitna eru um 35 þúsund talsins [30]. 
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Mynd 18   Nokkrir 400 V lágspennustrengir frá dreifistöð sem hver dreifir rafmagni í útivarskápa 

 

Minnstu rafmagnsheimtaugar hjá einbýlishúsum, par- og raðhúsum eru 1x63 A (14 kW) en 

einnig er algeng stærð heimtaugar 3x50 A (34 kW) á 400 V kerfi en takmörkuðum svæðum á 

230 V kerfi (20 kW) [18].   

 

3.1.4 Stjórnstöð dreifikerfis 

Stjórnstöð rafmagns er í aðalbyggingu Orkuveitu Reykjavíkur, en þar er stöðug vöktun á 

raforkudreifikerfi Veitna. Þar er fylgst m.a. með rofum, rafbúnaði og álagi á dreifikerfinu og 

hægt að fjarstýra aflrofum, gera línurof og færa álag á milli aðveitustöðva svo eitthvað sé 

nefnt. Nýlega var tekið í gagnið nýr kerfiráður í stjórnstöðinni, en kerfiráður er samtvinnaður 

vél- og hugbúnaður til þess að stýra straumnum um kerfið. Kerfið nær frá Garðabæ í suðri til 

Akraness í norðri. Í kerfiráðinum eru margar nýjungar og nýir möguleikar eru fyrir hendi s.s. 

bestun dreifikerfis, aflgreining dreifikerfis, skýrslur, hægt að herma og útbúa fullgild 

verkfyrirmæli. Jafnframt er m.a. mælaborð sem kortleggur tilkynningar og viðvaranir sem láta 

vita af óeðlilegri stöðu kerfisins og einnig netkerfisgluggar með rauntíma sýn á netkerfi og svo 

mætti lengi telja. Fleiri hafa nú aðgang og geta vinnuflokkar úti á mörkinni séð stöðuna á 

rauntíma og jafnframt nýtist kerfið vel hönnuðum og rekstrarmönnum í sinni vinnu. Nýi 

kerfiráðurinn gefur því miklu betri yfirsýn yfir raforkudreifikerfið [34].  

 

 

Mynd 19   Einlínumynd af 11 kV dreifikerfi [34] 
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Mynd 20   Tvískiptur skjár með landfræðilegri mynd með kortagrunni og einlínumynd [34] 

 

 

 

Mynd 21   Nýja stjórnstöðin [34] 
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4. Mælingar á íbúðaálagi 

 

4.1  Álagsmælingar 

Ítarlegar álagsmælingar á íbúðaálagi fóru fram á árunum 2001-2003 og lögðu þær grunn að 

þekkingu á íbúðaálagi á veitusvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta var í fyrsta sinn sem 

álagsmælingar voru gerðar og þ.a.l. hugsaðar sem viðmiðunarmælingar til framtíðar. Út frá 

þeim mælingum var ákveðið að hönnunarforsendum fyrir lágspennukerfið yrði breytt í 

samræmi við niðurstöður mælinganna.  

Á árinu 2012 fjárfesti Orkuveita Reykjavíkur í nýjum tækjabúnaði til mælinga á íbúðaálagi af 

fyrirtækinu Samey ehf. Búnaðurinn sendir mæligögn sem innihalda spennu, straum, raun- og 

sýndarafl reglulega þráðlaust eða á 15 mínútna fresti inn á skýjageymslu sem er aðgengileg á 

sérsniðnum vef á internetinu. Vikulega verður jafnframt til skjal sem inniheldur öll gögn fyrir 

heila viku.  

Álagsmælingar voru síðan aftur gerðar á árunum 2014-2015 með nýja búnaðinum, til að kanna 

hvort marktækar breytingar hefðu orðið á íbúðaálagi frá fyrri mælingum. Samanburður milli 

eldri mælinga og þeirra nýju var gerður og tímabilin sem urðu fyrir valinu voru 15. des 2001 til 

12. jan 2002 og 15. des 2014 til 12. jan 2015. Tímabilin voru einungis 4 vikur, en ástæðan fyrir 

því var að styttri tímabil eru reiknilega auðveldari og einnig er þetta tíminn þegar íbúðaálag er 

hæst á hverju ári. Niðurstöður þeirra mælinga sýndi að álag hefði aukist nokkuð. Undanfarin 

12 ár hefur verið notað hönnunarforrit við hönnun lágspennukerfisins og ýmsar athuganir á 

því, en núverandi hönnunarforsendur eru innbyggðar í þetta forrit [35].  
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Mynd 22   Mælibúnaður frá Samey ehf [35] 

 

 

Mynd 23   Frágangur mælistöðvar í útivarskáp [35] 
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4.2  Tilgangur álagsmælinga 

Til eru tvenns konar reiknilíkön sem hafa verið þróuð og notuð við hönnun 

raforkudreifikerfisins. Annað er reiknilíkan fyrir 11 kV dreifikerfi, þ.e. dreifingu frá 

aðveitustöðvum um 11 kV strengi til dreifistöðva og hitt er líkan fyrir lágspennudreifikerfi, þ.e. 

dreifingu frá dreifistöðvum um 400 V strengi til útivarskápa. Upplýsingar um fjölda úttaka, 

lengdir og gerðir strengja á viðkomandi lágspennustreng er fært inn í líkanið ásamt 

upplýsingum um álagið. Reiknilíkanið fyrir lágspennudreifikerfið gefur m.a. upp straumálag, 

töp og spennuföll í strengjum. Megin tilgangur með álagsmælingum er að skoða hvernig 

íbúðaálag á veitusvæði Veitna er og upplýsingarnar eru síðan notaðar til að hafa 

hönnunarforsendur fyrir lágspennukerfið [33].  

 

4.3  Markmið með nýjum mælingum 

Markmiðið með nýjum álagsmælingum er að skoða hvaða áhrif raf- og tengiltvinnbílar hafa á 

raforkudreifikerfi Veitna og hvort þurfi að endurmeta að nýju hönnunarforsendur 

lágspennukerfisins því engar reynslutölur eru til ennþá.  Í rúmt ár voru íbúðahús á 10 

sérvöldum stöðum á höfuðborgarsvæðinu álagsmæld. Þessir staðir áttu það allir sameiginlegt 

að vera í kringum einbýlishús með skráðum raf- og/eða tengiltvinnbílum. Tilgangur 

mælinganna er að skoða álag einbýlishúsanna og gera síðan samanburð á húsum með raf- og 

tengiltvinnbíla, húsum án raf- og tengiltvinnbíla og öll hús saman. Jafnframt gera samanburð 

við mælingarnar sem fóru fram árin 2014-2015. 
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Mynd 24   Skýringarmynd hvar mælistöð er uppsett 

 

 

4.4  Úrvinnsla gagna 

 

4.4.1 Sækja og raða 

Frá nóvember 2015 til apríl 2017 komu gögn vikulega inn í skýjageymsluna með mælingum 

með 15 mínútna meðalgildi. Yfir þetta tímabil urðu til 80 skjöl fyrir hverja mælistöð, samtals 

800 skjöl. Excel var notað til úrvinnslu og fór umtalsverð vinna í að yfirfara öll skjölin og flokka 

gögnin eftir mælistöðvum í tímaröð. Að lokum urðu þetta 10 skjöl, eitt fyrir hverja mælistöð. 

 

4.4.2 Rýna gögn 

Því næst voru öll gögnin rýnd og metið hvort mælingar höfðu skilað sér rétt. Þá kom í ljós að 

gögn frá mælistöðvum við Hegranes, Hlynsali, Miðtún og Sunnubraut höfðu misfarist. Gögn 

frá fimm mælistöðvum voru marktæk en eyður inn á milli þar sem engin gögn höfðu borist. 

Eyðurnar er aftur á móti hægt að laga með sérstöku leiðréttingaforriti ef þær eru tiltölulega 
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fáar [36]. Því var ákveðið að einblína á tvö 4 vikna tímabil þar sem gögnin voru marktæk og 

jafnframt fá það staðfest hjá Samgöngustofu að raf- eða tengiltvinnbílar væru skráðir á heimili 

á þessum mælistöðum, yfir þessi tvö tímabil.  

 

 

Tafla 3   Mælistaðirnir og fjöldi húsa á hverjum stað 

 

 

Mynd 25   Mælistaðirnir fyrir álagsmælingar 

Fjöldi húsa
Með raf- eða 

tengiltvinnbíl
Fjöldi húsa

Með raf- eða 

tengiltvinnbíl

Bjarmaland,          

108 Reykjavík
4 1

Bollagarðar,          

170 Seltj.nesi
5 1 4 1

Funafold,               

112 Reykjavík
4 1 4 2

Gerðhamrar,         

112 Reykjavík
3 2 4 2

Hegranes,              

210 Garðabæ

Ekki 

nothæft

Hlynsalir,               

201 Kópavogi

Ekki 

nothæft

Markarflöt,           

210 Garðabæ
4 2 4 2

Miðtún,                 

105 Reykjavík

Ekki 

nothæft

Miðtún,                 

105 Reykjavík

Ekki 

nothæft

Sunnubraut,          

200 Kópavogi

Ekki 

nothæft

15. des 2015 - 12. jan 2016 15. júní 2016 - 13. júlí 2016

Mælistaður
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Tafla 4   Skráðir raf- eða tengiltvinnbílar 11.04.2015 [19] 

 

 

Tafla 5   Skráðir raf- eða tengiltvinnbílar 22.08.2016 [19] 

 

 

Tímabilin 15. des 2015 til 12. jan 2016 og 15. júní 2016 til 13. júlí 2016 urðu fyrir valinu. Fyrra 

tímabilið er þegar mesta álagið er venjulega á dreifikerfið í kringum hátíðirnar og jafnframt 

sama tímabil og mælingar frá fyrri árum, sem gera nýju mælingarnar samanburðarhæfar við 

þær eldri. Seinna tímabilið er þegar áætlað minnsta álag er á dreifikerfið.  

 

4.4.3 Leiðrétta 

Svo hægt sé að lagfæra eyður á ferlum var notað skjal sem Guðleifur M. Kristmundsson, 

sérfræðingur í kerfisrannsóknum og líkanagerð hjá OR, hafði hannað fyrir nokkrum árum 

síðan. Skjalið gengur út á það að hver og einn dálkur sem inniheldur t.d. raunaflsgildi fyrir 4 

vikur er sett inn og talning á eyðum kemur fram. Ef engar eyður eru til staðar eiga gögnin að 

vera í lagi, en ef það eru eyður leiðréttir skjalið eyðurnar með því að finna líklegasta ferilinn og 

aðlagar þá að grafinu [36].   

 

 

 

Framleiðandi og týpa Heimilisfang
Raf- eða 

tengiltvinnbíll

Nissan Leaf Bjarmaland Rafbíll

Tesla Motors Model S Bjarmaland Rafbíll

Nissan Leaf Bollagarðar Rafbíll

Renault Zoe Funafold Rafbíll

Volkswagen Golf Gerðhamrar Rafbíll

Nissan Leaf Gerðhamrar Rafbíll

Volkswagen Golf Markarflöt Rafbíll

Nissan E-NV200 Markarflöt Rafbíll

Framleiðandi og týpa Heimilisfang
Raf- eða 

tengiltvinnbíll

Nissan Leaf Bjarmaland Rafbíll

Tesla Motors Model S Bjarmaland Rafbíll

Nissan Leaf Bollagarðar Rafbíll

Renault Zoe Funafold Rafbíll

Nissan Leaf Funafold Rafbíll

Nissan Leaf Gerðhamrar Rafbíll

Volkswagen Golf Gerðhamrar Rafbíll

Volkswagen Golf Markarflöt Tengiltvinnbíll

Volkswagen Golf Markarflöt Rafbíll

Nissan E-NV200 Markarflöt Rafbíll
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5. Samanburður á mælingum 

Samanburður verður gerður út frá mælingum á einbýlishúsaálagi þar sem raf- og/eða 

tengiltvinnbílar voru skráðir og jafnframt borið saman við sambærileg einbýlishús sem voru án 

þessara bíla.  

 

5.1  Samanburður 

Mælingar frá tímabilunum 15. des 2015 til 12. jan 2016 og 15. júní 2016 til 13. júlí 2016 verða 

borin saman. Jafnframt verða eldri mælingar frá tímabilinu 15. des 2014 – 12. jan 2015 notaðar 

til samanburðar, en það voru álagsmælingar á 41 einbýlishúsi og öll voru þau án raf- eða 

tengiltvinnbíla. Helstu þættir sem skipta máli fyrir hönnunarforsendur verða skoðaðir þ.e. 

mesta álag, straumur, afl, aflstuðull, samtímastuðull og nýtingarstuðull.  

 

5.2  Skilgreiningar 

Það er einfaldara að skilja hegðun raforku með því að nota aflflæði heldur en straum og 

spennu. Í stöðugum riðstraumsrásum þar sem straumur og spenna er sínuslaga, samanstendur 

aflflæði af raun-, laun- og sýndarafli [37]. Einbýlishúsin sem voru álagsmæld voru bæði með 

einfasa og þrífasa heimtaugar. 

 

5.2.1 Raun-, laun- og sýndarafl 

Raunafl er táknað með P og hefur eininguna W og er það afl sem verður eftir í álagi, en það 

flæðir alltaf frá framleiðslu til álags og umbreytist þar í aðra orku [37]. Raunafl nýtist í vélrænt 

afl, ljós, varma og fleira og notast er við jöfnur 1 og 2 við útreikninga á raunafli [38]. 

     

 𝑃1𝜙 = 𝑉 ⋅ 𝐼𝑅 = 𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅ cos(𝜃) [𝑊] (1) 

 

 𝑃3𝜙 = √3 ⋅ 𝑉𝐿𝐿 ⋅ 𝐼𝐿 ⋅ cos(𝜃) [𝑊] (2) 
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Launafl er táknað með Q og hefur eininguna VAr og er það afl sem verður ekki eftir í álagi því 

það flæðir fram og aftur í kerfinu. Launafl hefur mikilvægt hlutverk því tæki eins og span 

mótorar og seglar þurfa AC segulmögnunina frá launaflinu. Álag sem inniheldur spólur og 

þétta, ferðast launaflið fram og aftur. Í þéttum er straumurinn 90° á undan spennunni en aftur 

á móti í spólum er straumurinn 90° á eftir spennunni. Þéttar framleiða launafl en spólur taka 

við launafli [37]. Notast er við jöfnur 3 og 4 við útreikninga á launafli [38].  

     

 𝑄1𝜙 = 𝑉 ⋅ 𝐼𝑋 = 𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅ sin(𝜃) [𝑉𝐴𝑟] (3) 

 

 𝑄3𝜙 = √3 ⋅ 𝑉𝐿𝐿 ⋅ 𝐼𝐿 ⋅ sin(𝜃) [𝑉𝐴𝑟] (4) 

    

 

Sýndarafl er táknað með S og hefur eininguna VA og er heildarafl í kerfi sem inniheldur álag 

sem bæði tekur raun- og launafl [37]. Notast er við jöfnur 5 og 6 við útreikninga á sýndarafli 

[38]. 

   

 𝑆1𝜙 = 𝑉 ⋅ 𝐼∗ = 𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅ cos(𝜃) + 𝑗𝑉 ⋅ 𝐼 ⋅ sin(𝜃) [𝑉𝐴] (5) 

 

 𝑆3𝜙 = √3 ⋅ 𝑉𝐿𝐿 ⋅ 𝐼𝐿  [𝑉𝐴] (6) 

    

 

5.2.2 Aflstuðull 

Aflstuðull cos (θ) er táknað með AS eða PF og fasvikshornið θ er á milli straums og spennu. Í 

spanálagi eltir straumurinn spennuna og er þá aflstuðullinn sagður vera „lagging“ en í 

rýmdarálagi er straumurinn á undan spennunni og þá er aflstuðullinn sagður vera „leading“. 

Aflstuðull er jafnframt hlutfall milli raunafls og sýndarafls. Það er venja að aflstuðullinn cos (θ) 

sé alltaf jákvæður [37]. Hægt er að reikna aflstuðulinn út frá jöfnu 7 [38]. 
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 𝑃𝐹 = cos(𝜃) =  
𝑃

𝑆
=

𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 (7) 

 

Aflþríhyrningurinn er sýndur á mynd 26 og er sýndaraflið langhlið þríhyrningsins, raunaflið 

raunhluti, launaflið þverhluti og fasvikshornið θ.  

 

 

Mynd 26   Aflþríhyrningurinn [38] 

 

5.2.3 Álag 

Þegar raforkudreifikerfi eru hönnuð er afar mikilvægt að gera grein fyrir t.d. mesta álagi á 

lágspennustreng í tilteknum kerfishluta. Þá er stuðst við upplýsingar um m.a. fjölda 

einbýlishúsa á viðkomandi streng ásamt því að nota upplýsingar um áætlað mesta álag hvers 

einbýlishúss. Fjöldi húsa og tegundir sem eiga að tengjast hverjum streng, eru oftast þekktar 

stærðir á hönnunarstigi lágspennukerfisins og með útreikningum sem byggjast á 

álagsmælingum er hægt að fá upplýsingar um mesta álag hverrar álagstegundar. Ef það skyldi 

gerast, að mesta álag bæri upp á viðkomandi streng á sama tíma hjá öllum húsunum, væri 

hægt á einfaldan hátt að finna heildarálagið á strengnum með margföldun. Að jafnaði koma 

þó einstakir álagstoppar á mismunandi tímum en það sem skiptir máli gagnvart kerfinu sem 

heild, er mesta samtímaálag viðkomandi húsa [33].   

Ósamlagað álag er t.d. mesta álag hjá vissu safni af húsum en óháð tíma milli húsa, þannig að 

mesta álag mælist jafnvel á mismunandi tímum hjá hverju húsi fyrir sig en samlagað álag hjá 
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þessum sama safni af húsum fer algjörlega eftir samtímastuðli sem getur verið frá núll upp í 

einn [33]. Samlagað meðalálag tiltekið safn húsa er fengið þannig út úr gögnunum, að á 15 

mínútna fresti eru öll hús samanlögð til þess að finna heildarstraum [A], heildarálag [kW] og 

heildarsamtímaafl [kVA]. Síðan er deilt með fjölda þessa tiltekinna húsa og þá fæst út 

meðalgildi fyrir samlagað meðalálag á tilteknum tímapunkti og er síðan endurtekið á 15 

mínútna fresti í 4 vikur. Jafna 8 sýnir hvernig reikna skal samlagað meðalálag.   

 

 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑎𝑔𝑎ð 𝑚𝑒ð𝑎𝑙á𝑙𝑎𝑔 =  
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑟𝑎 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑎 á 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑡í𝑚𝑎

𝐹𝑗ö𝑙𝑑𝑎
=

∑ 𝑋𝑖

𝑛
  [𝐴, 𝑘𝑊] (8) 

   

 

Háálag og lágálag er fengið út frá langæislínum. Háálag er skilgreint á þeim tíma þegar álag er 

hæst, sem er alla jafnan síðdegisálag en það er toppgildið á langæislínunni. Lágálag þarf að 

miða við vissan nýtingartíma, en lágálag er ríkjandi á stórum hluta einkum yfir sumarið og hluta 

af næturálagi en það er jafnframt fengið út frá sömu langæislínunni [39].  

 

5.2.4 Langæislína 

Eitt af lykilatriðum hjá öllum raforkuframleiðendum og dreifikerfum, er að kerfið ráði við 

hámarksálag notenda hverju sinni. Hanna þarf þá kerfið þannig að það ráði við álagstoppana 

en það kostar sitt, því á langstærstum tíma er mun minna álag en það sem kerfið þolir og því 

kerfið ekki nógu vel nýtt. Af þeim sökum er mikið rætt um svokölluð snjallnet sem eiga að jafna 

álagsnotkunina með því að færa hana yfir á tíma þar sem lítið álag er t.d. á nóttunni [40]. 

Til þess að auðvelda útreikninga við raforkunotkun eru gerð svokölluð langæisrit eða línur. 

Almennt er grunnur álags t.d. í tímaröð með álagsgildum, einu gildi fyrir hverja klukkustund á 

tilteknu tímabili, t.d. yfir heilt ár. Langæislína fæst með því að raða álagsgildunum frá hæsta 

gildi niður í það lægsta, teikna feril og lýsir hún þá tölfræðilegri dreifingu álagsins yfir tímabilið 

og með því fjarlægir allt tímasamhengi [41]. Á mynd 27 má sjá dæmi um raforkunotkun á 

einum sólarhring og svo langæislínu fyrir sömu notkunina, raðað frá hæsta álagi niður í það 

lægsta.  
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Mynd 27   Dæmi um feril álags yfir sólarhring og síðan langæislína með hæsta álagsgildi niður í það lægsta 

 

 

Það getur verið gagnlegt að norma langæislínur þegar samanburður er gerður á milli lína, til 

þess að sjá betur muninn á nýtingunni en þá er lóðrétti ásinn skalaður frá 0 upp í 100% og með 

því er álagið sýnt sem hlutfall af hámarksálagi í prósentum. Notast er við jöfnu 9 til þess að 

norma feril línurnar en þá er tekið hvert gildi frá hæsta niður í það lægsta. 

 

 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑢ð 𝑙𝑎𝑛𝑔æ𝑖𝑠𝑙í𝑛𝑎 =
Ö𝑙𝑙 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑓𝑟á ℎæ𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑖ð𝑢𝑟 í 𝑙æ𝑔𝑠𝑡𝑎

𝐻æ𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 (ℎá𝑚𝑎𝑟𝑘𝑠á𝑙𝑎𝑔)
⋅ 100 (9) 

 

   

5.2.5 Nýtingartími og nýtingarstuðull 

Orka er mæld í júlum og hefur eininguna J en samband á milli orku og raunafls er samkvæmt 

jöfnu 10. Raforkunotkun er mæld í kílóvattstundum [kWh] og segir það hversu mikið álag er 

að jafnaði á hverja klukkustund, þannig ef álag er t.d. 5 kW í eina klukkustund samsvarar það 

5 kílóvattstundum. Almenn raforkunotkun heimila er að jafnaði u.þ.b. 5.000 kWh á ári [42].  

 

 1 𝑘𝑊ℎ = 3.600 𝑘𝐽 (10) 
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Nýtingartími álags, tn er skilgreint sem hlutfall milli tiltekinnar orku E og hámarksafls Pmax  og 

jafna 11 er til útreikninga á því. Til þess að finna megi nýtingartíma álags yfir visst tímabil er  

notast við jöfnu 12. Jafnframt má sjá skýringarmynd fyrir nýtingartíma á mynd 28 [43]. 

      

 𝑡𝑛 =
𝐸

𝑃𝑚𝑎𝑥
  [𝑘𝑙𝑠𝑡] (11) 

       

 𝑁ý𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡í𝑚𝑖 = ƞ𝑛 ⋅ 𝑡𝑚𝑎𝑥  [𝑘𝑙𝑠𝑡]   (12) 

 

 

Mynd 28   Skýringarmynd fyrir nýtingartíma [43] 

 

Nýtingarstuðull álags (álagsstuðull) er táknað með ƞn, er skilgreindur sem hlutfall milli 

meðalafls yfir tiltekið tímabil, Pave og hámarksafls Pmax og stuðullinn er alltaf minni en 1. Sem 

dæmi ef meðalafl notanda á einhverju ákveðnu tímabili væri 5 kW en mesta afl sem hann 

notaði væri 10 kW, þá væri nýtingarstuðullinn hjá notandanum 0,5 eða 50%. Notast við jöfnur 

13 og 14 við útreikninga á nýtingarstuðli og orku en skýringarmynd fyrir nýtingarstuðul er á 

mynd 29 [43]. 

 

 ƞ𝑛 =
𝑃𝑎𝑣𝑒

𝑃𝑚𝑎𝑥
=

𝐸

𝐸𝑚𝑎𝑥
=

𝑡𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥
  (0 ≤ ƞ𝑛 ≤ 1) (13) 
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 𝐸 = 𝑃𝑎𝑣𝑒 ⋅ 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑡𝑛  [𝑘𝑊ℎ] (14) 

         

 

Mynd 29   Skýringarmynd fyrir nýtingarstuðul [43] 

 

Nýtingarstuðull segir hvernig við notum raforku á skilvirkan og hagkvæman hátt og gegnir 

stuðullinn lykilhlutverki í raforkudreifikerfum. Hár stuðull þýðir að raforkunotkunin er frekar 

stöðug en það á oftast við stórnotendur eins og álver. Raforkuverð er ákveðið út frá stuðlinum, 

svo þeir sem hafa háan stuðul, borga minna. Það er slæmt fyrir dreifikerfið þegar stuðullinn er 

lágur, því það þýðir að öðru hverju koma í stuttan tíma háir álagstoppar og kerfið verður að 

þola þessa toppa en þess á milli er lítið að gerast [44]. Lágur stuðull þýðir því einfaldlega að 

notandinn notar rafmagn sitt á óhagkvæman hátt. Því er haldið fram að heima hjá eigendum 

raf- og tengiltvinnbíla sé nýtingarstuðullinn lágur og því þarf mögulega að stýra álaginu betur 

í sambandi við hleðslu í framtíðinni.    

 

5.2.6 Samtímastuðull 

Samtímastuðull er táknað með Sn, segir til um hversu hátt samtímaálagið er, þ.e. því hærri sem 

stuðullinn er, því verra er það fyrir dreifikerfið því að þá yrðu hærri álagstoppar fyrir visst safn 

húsa. Hæsti mögulegi stuðull er 1 en þá væru öll hús í vissu safni húsa með hæsta álagstopp á 

sama tíma. Minnkandi samtímaálag er ofarlega á lista hjá dreifiveitum [45]. Líkan fyrir 

samtímastuðul n húsa er reiknað með jöfnu 15. S∞ er samtímastuðull fyrir safn stærðfræðilega 

óendanlegan fjölda og ɣ er veldisstuðull fyrir stærð safnsins, n [35].  
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 𝑆𝑛 = 𝑆∞ +
1 − 𝑆∞

𝑛𝛾
    (0 ≤ 𝑆𝑛 ≤ 1) (15) 

    

Til þess að reikna út samtímastuðul út frá mælingum þarf að finna heildarálagið PT sem er 

samlagað hæsta álag allra tiltekna einbýlishúsa sem reikna skal stuðulinn hjá, á vissum 

tímapunkti og notuð jafna 16. Jafnframt skal nota hæsta álag sömu einbýlishúsa á tímabilinu 

sem getur verið á misjöfnum tímum og setja inn í jöfnu 17 og með því fæst samtímastuðull 

fyrir þessi tilteknu einbýlishús [46]. 

 

 𝑃𝑇 = ∑ 𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

 (16) 

 

 𝑆𝑛 =
𝑃𝑇

𝑃1 + 𝑃2+. . . +𝑃𝑛
    (0 ≤ 𝑆𝑛 ≤ 1) (17) 

           

 

Út frá þessum útreikningum fást samtímastuðlar fyrir visst safn einbýlishúsa, en svo hægt sé 

að finna út ferla frá einu húsi og upp í mjög mörg hús í sama safni þarf að gera útreikninga á 

mismunandi samsetningum húsa. Sem dæmi, í safni 10 einbýlishúsa þarf að velja mismörg hús, 

frá einu húsi (10 mögulegar samsetningar) til 10 húsa (1 möguleg samsetning). Jafna 18 gildir 

almennt um fjölda mögulegra samsetninga ef að k hús eru valin úr safni n húsa [47]. 

 

 𝐶(𝑛, 𝑘) =
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
 (18) 
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Fjöldi samsetninga er mestur þegar k = n/2 en reikna þarf mjög margar mismunandi 

samsetningar húsa svo hægt sé að fá tölfræðilega rétta ferla fyrir samtímastuðla og finna út 

meðalgildi og staðalfrávik fyrir tiltekinn fjölda húsa. Fjöldi samsetninga er 184.756 ef valin eru 

10 hús úr safni 20 húsa en minnkar hratt eftir því sem annað hvort færri eða fleiri hús eru valin 

[33].    
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5.3  Tímabilið 15. desember 2015 til 12. janúar 2016 

Mynd 30 sýnir frá eldri mælingum, straum [A], álag [kW] og aflstuðul [cosfí] fyrir samlagað 

meðalálag allra einbýlishúsa, fyrir tímabilið 15. des 2014 – 12. jan 2015.  

 

 

Mynd 30   Samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. des 2014 – 12. jan 2015 [35] 

 

Síðan í framhaldi eru nýjustu mælingarnar fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa á myndum 

31 til 33, fyrir tímabilið 15. des 2015 – 12. jan 2016. Fyrst eru það öll hús, alls 20 einbýlishús, 

því næst 7 einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla og að lokum 13 einbýlishús án raf- og 

tengiltvinnbíla. Það sést greinilega mikill munur á húsum með raf- og tengiltvinnbíla á móti 

þeim sem ekki hafa. Hjá húsum með raf- og tengiltvinnbíla eru mun hærri álagstoppar og líta 

út fyrir að vera styttri í senn en hæsti toppurinn er á aðfangadag en hjá húsum án raf- og 

tengiltvinnbíla er toppurinn örlítið hærri á gamlársdag heldur en á aðfangadag.  



41 
 

 

Mynd 31   Samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. des 2015 – 12. jan 2016  

 

 

Mynd 32   Samlagað meðalálag einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla 15. des 2015 – 12. jan 2016 

 

 

Mynd 33   Samlagað meðalálag einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla 15. des 2015 – 12. jan 2016 
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Mynd 34 sýnir frá eldri mælingum, langæislínu raunálagsins [kW] ásamt tilsvarandi aflstuðli 

[cosfí] fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa, fyrir tímabilið 15. des 2014 – 12. jan 2015. 

Þar sést að meðalgildi hæsta álagstopps um 3,1 kW og á innfellda grafinu má sjá að lengd 

megintopps álagsins er um 8 klst.   

 

 

Mynd 34   Langæislína fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. des 2014 – 12. jan 2015 [35] 

 

Í nýjustu mælingunum á myndum 35 til 37 eru samskonar langæislínur á raunálagi [kW] ásamt 

tilsvarandi aflstuðli [cosfí] fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa, einbýlishúsa með raf- 

og tengiltvinnbíla og einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla. Á mynd 35 sést að meðalgildi 

hæsta álagstopps allra einbýlishúsa er um 3,4 kW og eftir rúmar 5 klst er álagið komið undir 

80% af hæsta álagi. 
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Mynd 35   Langæislína fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. des 2015 – 12. jan 2016 

 

Á mynd 36 má sjá að meðalgildi hæsta álagstopps einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla er 

um 5,5 kW og eftir 8 klst er álagið komið undir 80% af hæsta álagi.  Síðan á mynd 37 sést að 

meðalgildi hæsta álagstopps einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla er um 2,5 kW og eftir rúmar 

4 klst er álagið komið undir 80% af hæsta álagi. Aflstuðull er örlítið hærri hjá einbýlishúsum 

með raf- og tengiltvinnbíla en jafnframt sést að aflstuðull er hár við mesta álag. 

 

 

Mynd 36   Langæislína fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa með raf- og tengilt.bíl 15. des 2015 – 12. jan 2016 
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Mynd 37   Langæislína fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla 15. des 2015 – 12. jan 

2016 

 

Á myndum 38 og 39 eru langæislínurnar fyrir öll þrjú tilvikin, sýndar saman til þess að sjá 

samanburðinn betur, fyrri myndin með álagið í kW og en á seinni er búið að norma línurnar, 

þar sem álag er sýnt sem hlutfall af hámarksálagi í prósentum hverrar línu fyrir sig.  

 

 

Mynd 38   Samanburður á langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa 15. des 2015 – 12. jan 2016 
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Það sést greinilega mikill munur á milli langæislínanna. Samlagað meðalálag einbýlishúsa með 

raf- og tengiltvinnbíla er mun hærra en aftur á móti er einbýlishús án raf- og tengiltvinnbíla 

með jafnara álag. Það sést einmitt betur á normuðu langæislínunum á mynd 39 að nýtingin er 

betri hjá einbýlishúsum án raf- og tengiltvinnbíla. 

 

 

Mynd 39   Samanburður á normuðum langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa 15. des 2015 - 12. 

jan 2016 

 

 

Tafla 6   Samlagað hæsta, meðal- og lægsta álag einbýlishúsa, 15. des 2015 – 12. jan 2016 og eldri mælingar 
15. des 2014 – 12. jan 2015 

 

 

Samlagað álag Hæsta álag Meðalálag Lægsta álag

Eldri mælingar 2014 - Öll einbýlishús - 

meðalgildi fyrir 41 hús
3,13 kW 1,28 kW 0,59 kW

Öll einbýlishús - meðalgildi fyrir 20 hús 3,46 kW 1,32 kW 0,47 kW

Einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla - 

meðalgildi fyrir 7 hús
5,49 kW 1,94 kW 0,38 kW

Einbýlishús án raf- og tengiltvinnbíla - 

meðalgildi fyrir 13 hús
2,48 kW 0,98 kW 0,45 kW
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5.4  Tímabilið 15. júní 2016 til 13. júlí 2016 

Myndir 40 til 42 sýna nýju mælingarnar fyrir tímabilið 15. júní 2016 – 13. júlí 2016, straum [A], 

álag [kW] og aflstuðul [cosfí] fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa. Fyrst eru það öll hús, 

alls 16 einbýlishús, svo 7 einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla og að lokum 9 einbýlishús án 

raf- og tengiltvinnbíla. 

 

 

Mynd 40   Samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. júní 2016 - 13. júlí 2016 
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Á mynd 41 eru einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla og þar sjást vel margir frekar háir en 

stuttir álagstoppar, en eru þó nokkuð fyrir neðan álagstoppana í kringum hátíðarnar, á 

tímabilinu 15. des 2015 – 12. jan 2016. Síðan á mynd 42 eru einbýlishús án raf- og 

tengiltvinnbíla og þar má sjá nokkuð lægri álagstoppa og ekki alveg jafn stutta. Aflstuðull fyrir 

þetta tímabil virðist rokka aðeins meira upp og niður og fer heldur neðar heldur en á tímabilinu 

í kringum hátíðarnar.  

 

 

Mynd 41   Samlagað meðalálag einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla 15. júní 2016 - 13. júlí 2016 

 

 

Mynd 42   Samlagað meðalálag einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla 15. júní 2016 - 13. júlí 2016 
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Myndir 43 til 45 sýna langæislínu raunálagsins [kW] ásamt tilsvarandi aflstuðli [cosfí] fyrir 

samlagað meðalálag allra einbýlishúsa,  einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla og 

einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla, fyrir tímabilið 15. júní 2016 – 13. júlí 2016. Á mynd 43 

sem er öll einbýlishús, sést að meðalgildi hæsta álagstopps er 2,0 kW og eftir tæpar 7 klst er 

álagið komið undir 80% af hæsta álagi. 

 

 

Mynd 43   Langæislína fyrir samlagað meðalálag allra einbýlishúsa 15. júní 2016 - 13. júlí 2016 

 

Á mynd 44 sést að meðalgildi hæsta álagstopps einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla er um 

3,3 kW og eftir tæpar 3 klst er álagið komið undir 80% af hæsta álagi.  Síðan á mynd 45 má sjá 

að meðalgildi hæsta álagstopps einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla er um 1,65 kW og eftir 

rúmar 2 klst er álagið komið undir 80% af hæsta álagi. Aflstuðull er örlítið lægri og töluvert 

sveiflukenndari hjá einbýlishúsum án raf- og tengiltvinnbíla en jafnframt sést að aflstuðull er 

hár við mesta álag. 
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Mynd 44   Langæislína fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa með raf- og tengiltvinnbíla 15. júní 2016 - 13. júlí 

2016 

 

 

Mynd 45   Langæislína fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa án raf- og tengiltvinnbíla 15. júní 2016 - 13. júlí 

2016 
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Á myndum 46 og 47 eru langæislínurnar fyrir öll þrjú tilvikin, sýndar saman til þess að sjá 

samanburðinn betur, fyrri myndin með álagið í kW og en á seinni er búið að norma línurnar, 

þar sem álag er sýnt sem hlutfall af hámarksálagi í prósentum hverrar línu fyrir sig. 

 

 

Mynd 46   Samanburður á langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa 15. júní 2016 – 13. júlí 2016 

 

Það er greinilega munur á milli langæislínanna. Samlagað meðalálag einbýlishúsa með raf- og 

tengiltvinnbíla er þó nokkuð hærra en á móti er álagið jafnara hjá einbýlishúsum án raf- og 

tengiltvinnbíla. Á mynd 47 með normuðu langæislínunum sést betur að nýtingin er betri hjá 

einbýlishúsum án raf- og tengiltvinnbíla. 
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Mynd 47   Samanburður á normuðum langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa 15. júní 2016 - 13. 

júlí 2016 

 

 

Tafla 7   Samlagað hæsta, meðal- og lægsta álag einbýlishúsa 15. júní 2016 – 13. júlí 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samlagað álag Hæsta álag Meðalálag Lægsta álag

Öll einbýlishús - meðalgildi fyrir 16 hús 2,00 kW 0,75 kW 0,25 kW

Einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla - 

meðalgildi fyrir 7 hús
3,34 kW 0,94 kW 0,26 kW

Einbýlishús án raf- og tengiltvinnbíla - 

meðalgildi fyrir 9 hús
1,65 kW 0,61 kW 0,25 kW
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6. Niðurstöður 

 

6.1  Langæislínur og nýtingartímar 

Mynd 48 sýnir þegar allar langæislínur fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa, fyrir bæði 

tímabilin eru settar saman og þá sést betur samanburðurinn milli einbýlishúsa. Það er 

afgerandi mesta álagið hjá einbýlishúsum með raf- og tengiltvinnbíla, tímabilið 15. des 2015 – 

12. jan 2016. Hæsta álag hjá einbýlishúsum með raf- og tengiltvinnbíla á tímabilinu 15. júní 

2016 – 13. júlí 2016 er svipað og hjá öllum húsum 15. des 2015 – 12. jan 2016 en aftur á móti 

eru báðar raf- og tengiltvinnbílalínurnar mun brattari heldur en aðrar línur, sem segir að 

nýtingarstuðull þeirra sé lélegri. Einnig kemur betur í ljós samanburðurinn milli tímabilanna, 

en það er eins og gert var ráð fyrir, er mun minna álag tímabilið 15. júní 2016 – 13. júlí 2016. 

  

 

Mynd 48   Samanburður á langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin 
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Mynd 49 sýnir þegar er búið setja saman allar langæislínur normaðar fyrir samlagað meðalálag 

einbýlishúsa, fyrir bæði tímabilin og þá sést betur hvernig nýtingin er. Álag er því sýnt sem 

hlutfall af hámarksálagi í prósentum hverrar línu fyrir sig. Það er afgerandi lélegasta nýtingin 

hjá einbýlishúsum með raf- og tengiltvinnbíla 15. júní 2016 – 13. júlí 2016, því að t.d. 90% af 

tímanum (um 605 klst) er álagið undir 50% af mesta álagi sem mældist hjá þeim húsum. Besta 

nýtingin er hjá einbýlishúsum án raf- og tengiltvinnbíla 15. des 2015 – 12. jan 2016 en 77% af 

tímanum (um 520 klst) er álagið undir 50% af mesta álagi af þeirra safni húsa.  

 

 

Mynd 49   Samanburður á normuðum langæislínum fyrir samlagað meðalálag einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin 
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Tafla 8 sýnir nýtingartíma og nýtingarstuðla einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin þ.e. í 4 vikur (672 

klst). Þar sést einnig vel að einbýlishús með raf- og tengiltvinnbíla tímabilið 15. júní 2016 – 13. 

júlí 2016 er með lélegasta nýtingartímann og sama gildir um tímabilið 15. des 2015 – 12. jan 

2016 að nýtingartími er heldur minni hjá einbýlishúsum með raf- og tengiltvinnbíla. Megin 

ástæðan fyrir þessu er að oftast eru háir álagstoppar en í stuttan tíma svo það má kannski 

segja að eigendur raf- og tengiltvinnbíla sem hlaða bílana heima hjá sér, eru ekki „góðir“ 

notendur. Það þýðir að þeir þurfa mögulega stórar heimtaugar sem nýtast illa, einungis til þess 

að þola háa álagstoppa en þess á milli er lítið álag. Svo ef að þessir toppar koma inn á 

álagstímum, munu þeir bætast ofan á hæstu álagstoppana í dreifikerfinu. 

 

 

Tafla 8   Nýtingartímar og nýtingarstuðlar einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin 

 

 

 

 

 

 

Nýtingartímar og stuðlar Stuðull Stuðull [%]
Nýtingartími fyrir 

4 vikur [klst]

Öll einbýlishús - 15. des 2015 til 

12. jan 2016 - samtals 20 hús
0,381 38,1% 256,3 klst

Einbýlishús með raf- og 

tengiltvinnbíla - 15. des 2015 til 

12. jan 2016 - samtals 7 hús

0,354 35,4% 237,8 klst

Einbýlishús án raf- og 

tengiltvinnbíla - 15. des 2015 til 

12. jan 2016 - samtals 13 hús

0,397 39,7% 266,7 klst

Öll einbýlishús - 15. júní 2016 til 

13. júlí 2016 - samtals 16 hús
0,378 37,8% 253,8 klst

Einbýlishús með raf- og 

tengiltvinnbíla - 15. júní 2016 til 

13. júlí 2016 - samtals 7 hús

0,280 28,0% 188,5 klst

Einbýlishús án raf- og 

tengiltvinnbíla - 15. júní 2016 til 

13. júlí 2016 - samtals 9 hús

0,370 37,0% 248,8 klst
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6.2  Samtímastuðlar og samlagað álag 

Mynd 50 sýnir samanburð á samtímastuðli fyrir safn einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin ásamt 

samtímastuðli eldri mælinga fyrir 41 einbýlishús, tímabilið 15. des 2014 – 12. jan 2015. Eins og 

komið hefur fram áður, þá eru færri einbýlishús í nýjustu mælingunum og mögulega ekki jafn 

marktæk og í eldri mælingum. Samtímastuðull fyrir hús eldri mælinga er nokkuð hærri en 

nýjustu mælingar og ástæður fyrir því eru annað hvort of fá hús og meiri skekkja eða hreinlega 

að samtímastuðlar voru hærri í eldri mælingu hjá þessum 41 húsi.  Þó sést hér vel í nýju 

mælingunum, greinagóður munur á milli safna einbýlishúsanna, samtímastuðull er mun hærri 

tímabilið 15. des 2015 – 12. jan 2016 en einnig má sjá að samtímastuðlar fyrir safn einbýlishúsa 

með raf- og tengiltvinnbíla fyrir bæði tímabilin, lækka hratt eftir því sem fjöldi húsa verður 

meiri. Líkleg skýring á því eru styttri álagstoppar heldur en hjá einbýlishúsum án raf- og 

tengiltvinnbíla og topparnir rekast síður á hvorn annan. Fyrir nýju mælingarnar var forrit 

hannað í CodeBlocks (C++) fyrir útreikninga á samtímastuðlum en reiknað var mest tvö þúsund 

mögulegar samsetningar á húsum og út frá því fengust líkön fyrir hvert safn húsa. 

 

 

Mynd 50   Samanburður á samtímastuðli fyrir safn einbýlishúsa fyrir bæði tímabilin ásamt eldri mælingu [35] 
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Mynd 51 sýnir samlagað álag mismargra einbýlishúsa þ.e. tekið er meðaltal hæsta álags húsa 

frá mældum gögnum í hverju safni fyrir sig, samtímastuðlar hvers safns byggt á líkönum og 

hvert safn sett upp til þess að fá samanburð á milli þeirra. Jafnframt er á myndinni eldri mæling 

á einbýlishúsum frá 15. des 2014 – 12. jan 2015. Það sést að línan fyrir öll einbýlishús 15. des 

2015 – 12. jan 2016 er nánast samsíða línu frá eldri mælingu en virðist dragast saman eftir því 

sem húsunum fjölgar. Sama tímabil er hús með raf- og tengiltvinnbíla vel fyrir ofan en 

athyglisvert er að hús án raf- og tengiltvinnbíla er langt undir eldri mælingu þar sem heldur 

voru engir raf- eða tengiltvinnbílar skráðir. Tímabilið 15. júní 2016 – 13. júlí 2016 eru línurnar 

lægri vegna minna álags eins og gert var ráð fyrir.  

 

 

Mynd 51   Samlagað álag fyrir 1-10 einbýlishús, meðaltal hæsta álags húsa frá mældum gögnum fyrir bæði 
tímabilin ásamt eldri mælingu [35] 
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Mynd 52 sýnir líkan fyrir samtímastuðul einbýlishúsa 15. des 2015 – 12. jan 2016 ásamt 

niðurstöðum fyrir mælda staði. Punktalínurnar tákna bæði efra og neðra staðalfrávik fyrir 

líkanið. Þar sést vel að Bjarmaland virðist vera útlagi en skýringin á því er sú, að á þeim 

mælistað eru skráðir tveir rafbílar eins og sýnt er í töflum 4 og 5, en það eru Nissan Leaf og 

Tesla Motors Model S. Á vefsíðu Tesla Motors er yfirlit yfir heimahleðslumöguleika fyrir bílana 

sem þeir framleiða og þar kemur fram að heimahleðsla fyrir Model S, getur hlaðið allt að 16,5 

kW og þetta sést einnig í töflu 2 um helstu framleiðendur raf- og tengiltvinnbíla [48].   

Eins og kom fram í kaflanum um heimahleðslur, er hægt að fá heimahleðslustöðvar upp í allt 

að 22 kW [49]. Ef að þessar stöðvar fara að vera algengari hjá einbýlishúsaeigendum, gæti það 

haft mögulega meiri áhrif á raforkudreifikerfið hjá Veitum. Einnig má geta þess að vegna 

hversu fá húsin eru sem voru álagsmæld, gæti þessi mælistaður mögulega verið áhrifameiri á 

samlagað meðalálag einbýlishúsanna og einnig t.d. útreiknaða samtímastuðla. Ef prófað er að 

taka einbýlishúsið sem er skráð með Tesla Model S, út úr safni einbýlishúsa við mælistað 

Bjarmaland, kemur í ljós að samtímastuðullinn lækkar úr 0,83 fyrir 4 einbýlishús niður í 0,58 

fyrir 3 einbýlishús en ætti í raun að hækka miðað við líkan fyrir samtímastuðla. 

 

 

Mynd 52   Líkan fyrir samtímastuðul einbýlishúsa 15. des 2015 - 12. jan 2016 ásamt niðurstöðum fyrir mælda 
staði. Punktalínur tákna efra og neðra staðalfrávik 
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6.3  Samantekt á helstu niðurstöðum 

Tafla 9 sýnir samantekt á helstu niðurstöðum á nýjum mælingum á íbúðaálagi hjá 

einbýlishúsum bæði með og án raf- og tengiltvinnbíla, á tímabilunum 15. des 2015 – 12. jan 

2016 og 15. júní 2016 – 13. júlí 2016. Jafnframt til samanburðar eru niðurstöður eldri mælinga 

á einbýlishúsum frá 15. des 2014 – 12. jan 2015 en þar voru engir skráðir raf- og/eða 

tengiltvinnbílar. Samanburðurinn sýnir greinilega mun meira álag hjá eigendum raf- og 

tengiltvinnbíla en samtímastuðull lækkar hraðar hjá þeim, eftir því sem húsunum fjölgar. 

Ástæðan fyrir því eru styttri álagstoppar sem síður rekast á hvorn annan. Athyglisvert er hversu 

lægra meðalgildi samtímaálags húsa án raf- og tengiltvinnbíla er miðað við eldri mælingu þar 

sem engir bílar voru heldur skráðir. Einnig eru samtímastuðlar mun lægri í nýju mælingunum 

heldur en í þeim eldri. 

 

 

Tafla 9   Samantekt á helstu niðurstöðum mælinga ásamt niðurstöðum eldri mælinga 

Einbýlishús
15. des 2015 - 

12. jan 2016 
(fjöldi húsa)

15. júní 2016 - 

13. júlí 2016 
(fjöldi húsa)

Eldri mæling 

15. des 2014 - 

12. jan 2015 
(fjöldi húsa)

Hæsta meðalgildi samtímaálags allra húsa [kW]          3,46 (20)           2 (16)

Hæsta meðalgildi samtímaálags rafbílahúsa [kW]          5,49 (7)          3,34 (7)

Hæsta meðalgildi samtímaálags húsa án rafbíla [kW]          2,48 (13)          1,65 (9)          3,13 (41)

Jafnað meðalgildi samtímaálags allra húsa [kW]          1,32 (20)          0,75 (16)

Jafnað meðalgildi samtímaálags rafbílahúsa [kW]          1,94 (7)          0,94 (7)

Jafnað meðalgildi samtímaálags húsa án rafbíla [kW]          0,98 (13)          0,61 (9)          1,31 (41)

Mesta álag einstaks rafbílahúss [kW] 20,26 12,11

Mesta álag einstaks húss án rafbíls [kW] 9,99 6,50 13,44

Hæsta meðalgildi aflstuðuls allra húsa 0,98 0,95

Hæsta meðalgildi aflstuðuls rafbílahúsa 0,99 0,97

Hæsta meðalgildi aflstuðuls húsa án rafbíla 0,99 0,97 0,98

Jafnað meðalgildi aflstuðuls allra húsa 0,90 0,83

Jafnað meðalgildi aflstuðuls rafbílahúsa 0,92 0,85

Jafnað meðalgildi aflstuðuls húsa án rafbíla 0,89 0,80 0,93

Samtímastuðull fyrir stórt safn húsa (>100) 0,39 0,17

Samtímastuðull fyrir stórt safn rafbílahúsa (>100) 0,30 0,06

Samtímastuðull fyrir stórt safn húsa án rafbíla (>100) 0,36 0,16 0,49

Samtímastuðull fyrir 10 hús 0,50 0,40

Samtímastuðull fyrir 10 rafbílahús 0,49 0,32

Samtímastuðull fyrir 10 hús án rafbíla 0,45 0,38 0,55
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Mynd 53 sýnir samanburð milli húsa með og án raf- og tengiltvinnbíla á aðfangadag 24. 

desember 2015 þar sem hæsta meðalgildi samtímaálags mældist. 

 

 

Mynd 53   Samanburður á aðfangadag, þar sem hæsta meðalgildi samtímaálags mældist 5,49 kW 

 

Tafla 10 sýnir stuðla fyrir samlögunarlíkön fyrir einbýli, út frá nýju mælingunum. Ásamt því eru 

stuðlar frá eldri mælingu og jafnframt stuðlar sem notaðir eru í hönnunarforsendur út frá 

reynslutölum, byggðum á mælingum [50].  

 

 

Tafla 10   Stuðlar fyrir samlögunarlíkön [50] 

15. des 2015 - 

12. jan 2016

15. júní 2016 - 

13. júlí 2016 

Eldri mæling 

15. des 2014 - 

12. jan 2015 

Hönnunarlíkan 

Öll hús [kW] p 7,34 6,03

Rafbílahús [kW] p 10,53 8,39

Hús án rafbíla [kW] p 5,63 4,19 6,48 6,45

Öll hús S 0,36 0,03

Rafbílahús S 0,18 0,00

Hús án rafbíla S 0,34 0,03 0,47 0,47

Öll hús g 0,64 0,42

Rafbílahús g 0,43 0,42

Hús án rafbíla g 0,78 0,45 0,82 0,87

Einbýlishús - Stuðlar fyrir 

samlögunarlíkön
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Megin niðurstöður rannsóknar eru alveg skýrar. Álag frá hleðslu fjölda raf- og tengiltvinnbíla, 

þar sem einhverskonar álagsstýring er ekki notuð, mun valda veitufyrirtækjum erfiðleikum. 

Þetta sést vel á langæislínunum, þar sem kemur fram hærri álagstoppur hjá eigendum raf- og 

tengiltvinnbíla heldur en hjá öðrum. Að auki er nýtingartíminn styttri.  

Eins og áður hefur komið fram, þá eru ýmsar tilgátur um áhrif raf- og tengiltvinnbíla á 

dreifikerfi Veitna og þörfina fyrir álagstýringu, en það er ekki fyrr en með útkomu þessarar 

rannsóknar sem tilgáturnar hafa verið staðfestar. Samkvæmt útreikningum á orkuþörf og 

aflþörf rafbíla, sem hafa hingað til verið gerðir út frá vissum forsendum, sýndi að orkuþörfin 

mun ekki valda neinum erfiðleikum. Aftur á móti hefur verið flóknara hingað til að átta sig á 

aflþörf rafbíla [39] og eru því niðurstöðurnar verðmætar upplýsingar fyrir áætlanir Veitna í 

framtíðinni. 
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7. Umræða og ályktanir 

 

7.1  Mögulegir hleðsluprófílar 

Það er erfitt að segja til um nú, hvernig áhrif það hefði á raforkudreifikerfið ef að fjöldi raf- og 

tengiltvinnbíla verður gríðarlega mikill. Ef mjög margir bílar verða hlaðnir samtímis án þess að 

stýra álaginu á einhvern veg, gætu orðið stórir álagstoppar í dreifikerfinu. Stór rannsókn frá 

2015 á aksturs- og hleðslumynstri raf- og tengiltvinnbíla, var gerð af rannsóknarteymi um 

sjálfbærar samgöngur í Simon Fraser háskólanum í Vancouver, Kanada. Út frá rannsókninni 

var komist að því að meðalakstur þessara bíla væri um 36 km á hverjum degi en það er svipað 

og áætlaður meðalakstur fólksbíla er á Íslandi. Út frá könnunum urðu til líkön fyrir mögulega 

álagsnotkun og út frá því urðu til þrjár breytur fyrir daglega álagsnotkun í kW vegna hleðslu 

bílanna og breytur miða við einn raf- eða tengiltvinnbíl [15].  

• Breyta 1: Raf- eða tengiltvinnbíll er einungis hlaðinn heima fyrir með venjulegri 

heimahleðslu og mesta hleðsluafl er 1 kW. Mesti álagstoppur er seinni part dags um 

klukkan 17-18 þegar fólk kemur heim úr vinnu. 

• Breyta 2: Raf- eða tengiltvinnbíll er bæði hlaðinn heima fyrir með venjulegri 

heimahleðslu og einnig á vinnustað en þá með tegund 2 hleðslu og mesta hleðsluafl er 

6 kW. Álagsferill breytu 2 er svipaður og ferill breytu 1 með háan álagstopp seinni part 

dags um kl 17-18 en vegna þess að bíllinn er líka hlaðinn á vinnustað, kemur inn hár 

álagstoppur þegar mætt er til vinnu, um klukkan 8-9 leitið að morgni. 

• Breyta 3: Rafbíll með drægni allt að 240 km og stærð rafhlaðna frá 39 til 71 kWh miðað 

við tegund bíls og hlaðið með tegund 2 hraðari heimahleðslu og á vinnustað. Álagsferill 

breytu 3 er svipaður á morgnana eins og í breytu 2 en seinni part dags er hann mun 

hærri heldur en hjá álagsferlar í breytum 1 og 2 en skýringin á því er vegna meira 

hleðsluafls heima fyrir.  
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Mynd 54   Álagsferlar hjá öllum breytum yfir sólarhring, meðalálag 201 bíla og 603 daga [15] 

 

Til samanburðar við álagsferla úr kanadísku rannsókninni, eru myndir 55 og 56 sem sýna 

álagsferla einbýlishúsa með og án raf- og tengiltvinnbíla yfir bæði tímabilin. Tekið er meðaltal 

húsa á hverjum tímapunkti og meðaltal fyrir 28 daga svo hægt sé að gera vissan samanburð 

við álagsferla breytu 1-3. Þar sem einungis var mælt hjá einbýlishúsunum þ.e. heima hjá 

eigendum raf- og tengiltvinnbílanna en ekki einnig hjá vinnustað, þá er ekki vitað hvort þessir 

bílar séu hlaðnir þar líka. Álagsferlar eru nokkuð líkir á báðum tímabilunum en mun meira álag 

er á tímabilinu 15. des 2015 – 12. jan 2016. Mesti álagstoppur er seinni part dags um klukkan 

18:30 en lækkar aðeins um klukkan 21 og stendur fram yfir miðnætti. Á tímabilinu 15. júní 

2016 – 13. júlí 2016 er einnig mesti álagstoppur seinni part dags um klukkan 18:30 en stendur 

yfir fram að miðnætti og fellur síðan niður. Mesta álag stendur yfir lengri tíma heldur en áætlað 

var út úr rannsókninni sem rannsóknarteymið frá Kanada komst að en þar var mesti toppur í 

styttri tíma. Athyglisvert er að álagið er alltaf meira allan sólarhringinn hjá húsunum með raf- 

og tengiltvinnbíla en þess má einnig geta að Bjarmaland þar sem Tesla Model S var skráð, er 

með á fyrra tímabilinu en ekki á því síðara, yfir mitt sumar. 
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Mynd 55   Álagsferlar einbýlishúsa 15. des 2015 – 12. jan 2016, meðaltal húsa sett yfir á einn sólarhring 

 

 

 

Mynd 56   Álagsferlar einbýlishúsa 15. júní 2016 – 13. júlí 2016, meðaltal húsa sett yfir á einn sólarhring 
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Til þess að fá enn skýrari samanburð sýnir mynd 57 áætlaða álagsferla fyrir bæði tímabilin, 

vegna hleðslu raf- eða tengiltvinnbíls yfir sólarhring út frá mismun meðalálags húss með og án 

raf- og tengiltvinnbíls. Ferlarnir eru nokkuð líkir þó svo munur sé á álaginu milli tímabilanna, 

en farið verður nánar í orkunotkun og orkuþörf neðar í kafla 7.2. 

 

 

Mynd 57   Áætlaður álagsferill vegna hleðslu raf- eða tengiltvinnbíls yfir sólarhring út frá mismun tveggja ferla 

 

Á ráðstefnu SART og SI um rafbílavæðinguna sem haldin var í mars 2017, var Fjalarr Gíslason 

fagstjóri rafmagns hjá Veitum, með erindi um rafbíla og dreifikerfið og fjallaði m.a. um þróun 

í raforkunotkun og fjölgun rafbíla til 2040. Þar kom fram mynd af mögulegu álagi á 

aðveitukerfið á mesta álagsdegi 2040, miðað við óstýrða hleðslu en það er mynd 58 [30]. Það 

sést greinilega hvað ferlarnir á mynd 57 eru í takti við mögulegt álag á aðveitukerfið í 

framtíðinni og álag vegna hleðslu mun bætast ofan á núverandi álag ef hleðslu raf- og 

tengiltvinnbíla verður ekki stýrt yfir á næturnar. 
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Mynd 58   Mögulegt álag á aðveitukerfi Veitna við óstýrða hleðslu [30] 

 

7.2  Svigrúm fyrir aukið álag á raforkudreifikerfi Veitna 

Á mynd 59 eru langæislínur fyrir mismun álagsferla meðalálag einbýlishúsa hverjum degi, með 

og án raf- og tengiltvinnbíla, fyrir bæði tímabilin. Þessar línur eru út frá meðalálagi vegna 

hleðslu á einum bíl og meðaltal á dag. Samkvæmt jöfnu 14 um orku er hægt að reikna út 

heildarorku við hleðslu bíls á dag út frá langæislínunum og inn í því ættu að vera töp við 

hleðsluna og nýtni rafmótors. Til samanburðar er áætluð orkunotkun bíla um 20 kWh á hverja 

100 km [14] og meðalakstur á dag er 32,16 km [24].  

• Dæmigerð orkunotkun rafbíls er þá 6,43 kWh á dag 

• 15. des 2015 – 12. jan 2016 er heildarorkuþörf vegna hleðslu 23,1 kWh á dag 

• 15. júní 2016 – 13. júlí 2016 er heildarorkuþörf vegna hleðslu 7,8 kWh á dag 

 

Ástæðan fyrir þessum mikla mun 15. des 2015 – 12. jan 2016 getur verið margvísleg. Í fyrsta 

lagi eru skráðir níu raf- og tengiltvinnbílar á sjö hús sem skekkir mögulega þennan samanburð. 

Í öðru lagi er misjafnt milli mánaða hve mikið fólk keyrir og líklegt að fólk sé meira á ferðinni í 

desember og janúar í jólaösinni heldur en í febrúar og mars, en tölur um meðalakstur er 

meðaltal fyrir allt árið. Þó þykir ólíklegt að fólk í höfuðborginni keyri meira en 100 km á dag, 

því meðalakstur er þrefalt minni en það. Því má áætla að þessi mikli munur á meðalálagi milli 

húsa með og án raf- og tengiltvinnbíla, tímabilið 15. des 2015 – 12. jan 2016, sé ekki einungis 
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vegna hleðslu bílanna heldur út af öðru álagi líka. Aftur á móti á tímabilinu 15. júní 2016 – 13. 

júlí 2016 er heildarorkuþörfin nokkuð nærri lagi og áætluð dæmigerð orkunotkun rafbíls á að 

vera á hvern dag. Því þykir afar líklegt að aukna álagið þar sé einungis vegna hleðslu raf- og 

tengiltvinnbíla og þetta álag bætist ofan á venjulegt álag. 

 

 

Mynd 59   Langæislína meðalálags vegna hleðslu á einum raf- eða tengiltvinnbíl 

 

Árið 2007 gerði Elísabet Björney Lárusdóttir lokaverkefni um áhrif tengjanlegra tvinnbíla á 

spennufall og afgangsstraumgetu rafdreifikerfis Orkuveitu Reykjavíkur. Þar reiknaði hún út 

raforkuþörf tengjanlegs tvinnbíls, en Elísabet notaði í sýna útreikninga meðalakstur bensínbíls 

á dag og umreiknaði bensíneyðslu á dag yfir í orkuþörf í kWh. Niðurstaðan var að 

heildarorkuþörf bíls við hreinan rafmagnsakstur með töpum væri 4,35 kWh á dag. Þessi tala 

var notuð til þess að kanna hversu mörgum bílum raforkudreifikerfið gæti þjónað og 

niðurstöður sýndu m.a. að við háálag myndi raforkukerfið ráða við að hlaða bíla fyrir 20% af 

þeim fjölda íbúða sem tengdust viðkomandi lágspennustreng en á bilinu 56% - 62% íbúða við 

lágálag [51]. Heildarorkuþörf raf- og tengiltvinnbíls út frá nýju mælingunum er 79% meiri 

heldur en Elísabet notaði í sína útreikninga ef notuð er heildarorkuþörf bíls tímabilið 15. júní 

2016 – 13. júlí 2016 sem var 7,8 kWh á dag. Því má segja að við gefnar forsendur er fjöldi íbúða 

líklega minni sem raforkudreifikerfið gæti þjónað við háálag. Þó svo að dregið hafi úr 
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orkunotkun heimila undanfarinn áratug [52], þökk sé orkusparandi perum og sparneytnari 

heimilistækjum, munu áhrifin vegna hleðslu raf- og tengiltvinnbíla snúa þróuninni við. 

Dreifistöðvar eru misvel nýttar og því mismikil geta dreifistöðva til þess að taka við auknu álagi, 

en það á almennt við um dreifistöðvar í öllu kerfinu. Skýringin á því er að þróun og uppbygging 

hverfa getur verið á annan hátt heldur en upphaflega var gert ráð fyrir [39].  

Það er svigrúm fyrir aukið álag, sérstaklega ef álaginu er stýrt meira yfir á nóttina. Með betri 

tækni hjá framleiðendum raf- og tengiltvinnbíla mun að öllum líkindum hleðslutími styttast og 

stærri rafhlöður koma á markað. Það þýðir einungis enn hærri álagstoppar í enn styttri tíma 

fyrir dreifikerfið, en það hefur sína kosti og galla. Einn af kostunum er að samtímastuðull mun 

lækka hjá eigendum raf- og tengiltvinnbíla ef álaginu verður álagsstýrt, því þá yrðu háir en 

stuttir toppar á misjöfnum tímum. Aftur á móti yrði það galli ef að allir settu bílana sína í 

samband t.d. um leið og þeir kæmu heim úr vinnu með engri álagsstýringu, þá gætu orðið 

mjög háir álagstoppar á sama tíma. 

Með því að álagsstýra þarf að öllum líkindum almennt ekki að stækka heimtaugar. Einfaldasta 

leiðin til þess að stýra álaginu væri með verðstýringu en þá kemur að nýrri snjalltækni í 

orkumælum, svokallaðir „snjallmælar“. Í dag er rafmagnsnotkun greidd út frá áætlaðri notkun 

heimila en með snjallmælum væri hægt að mæla rafmagnsnotkun í rauntíma. Snjallmælar 

gætu orðið algengir innan tíðar og ættu að geta hjálpað til með að stýra álaginu því þeir gefa 

t.d. möguleika á að vera í beinu sambandi við notendur varðandi mælingar og álagsstýringu 

[53]. Það væri t.d. hægt að hafa þrjú verð á  kílóvattstundinni; almennt verð á milli klukkan 8-

17,  mun dýrara milli klukkan 17-22 en síðan mun ódýrara frá klukkan 22 og fram til klukkan 8 

um morguninn. Verðmunurinn þyrfti líklega að vera það mikill að fólk myndi almennt reyna að 

hlaða ekki á álagstímum heldur hlaða á nóttunni.  

Önnur sniðug leið til þess að hjálpa raforkudreifiveitum í framtíðinni er V2G (Vehicle-to-grid) 

kerfi þar sem raf- og tengiltvinnbílar geta látið aflið flæða til baka frá bílunum inn á dreifikerfið, 

þannig að aflið flæðir í báðar áttir. Tilraun sem stóð í eitt ár í Danmörku, sýndi að rafbílar geta 

hjálpað dreifiveitum með því að senda raforku til baka inn á dreifikerfi með þessu V2G kerfi og 

eigendur bílana fengið greitt fyrir [54]. Þetta kerfi eru þó enn á byrjunarstigi og því erfitt að 

spá fyrir hvernig þróunin verður. 
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Eins og kom fram í upphafi eru útivarskápar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 7 þúsund talsins 

og fjöldi skráðra raf- og tengiltvinnbíla á Íslandi í nóvember 2017 voru í kringum 4.300 bílar. 

Þegar raf- og tengiltvinnbílar verða orðnir 7 þúsund á höfuðborgarsvæðinu, væri að meðaltali 

einn bíll á hvern útivarskáp. Líklega þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af raf- og 

tengiltvinnbílavæðingunni á næstunni, en þó gæti það vel gerst að margir í sama 

botnlanganum, fengju sér raf- og/eða tengiltvinnbíl og myndu hlaða þegar háálag er. Eða 

jafnvel í einhverju úthverfi gætu margir fjárfest í raf- og/eða tengiltvinnbíl og mögulega fáir 

hugað að því að álagsstýra. Af hverju finnst mér snjallmælar vera málið og af hverju á að 

álagsmæla? 

Til þess að sporna við álagstoppum og halda jafnvægi þá telur höfundur að álagsstýring með 

snjallmælum væri einföld og gerleg lausn. Snjallmælar eru til, þeir eru aðgengilegir, frá þeim 

berast áreiðanleg gögn í rauntíma og sjálf álestur væri þá óþarfur. Til þess að dreifikerfið þoli 

álagið verður að álagstýra og með því að bjóða upp á ódýrara rafmagn þegar álagið er lítið, 

eins og á nóttunni, mun stýringin gerast sjálfkrafa og jafnvægi myndast. Með þessu getur 

dreifiveitan stýrt álaginu, án þess að treysta 100% á notendurna. Á Íslandi er næg græn orka 

frá virkjunum okkar, orka sem er endurnýjanleg og umhverfisvæn en höfundur telur að rafbílar 

eigi eftir að aukast í vinsældum og verða aðgengilegri, ódýrari og þægilegri í framtíðinni.  

Rannsóknarteymið frá Kanada heldur því fram að rafbílar verði vinsælli en tengiltvinnbílar í 

framtíðinni og tengiltvinnbílar muni jafnvel deyja út með tímanum. Ástæðan fyrir því er að 

bæði rafbílar og innviðir þróast og verða betri með árunum og því þykir líklegt að breyta 3 

verði hleðsluprófíll framtíðarinnar [15]. 

 

7.3  Framtíðarsýn á frekari rannsóknum 

Framtíðarsýn höfundar eru þær að skoða ætti samanburð á milli einbýlishúsa með rafbíla, á 

móti einbýlishúsum með tengiltvinnbíla. Það þyrfti að álagsmæla stærra safn húsa og mæla þá 

sér hús sem eru með rafbíla skráða og sér hús sem eru með tengiltvinnbíla skráða. Rafhlöður 

tengiltvinnbíla eru almennt minni heldur en hjá rafbílum og því er hleðslutími þeirra mislangur. 

Tengiltvinnbíla þarf að hlaða oftar sökum minni rafhlöðu og gæti það þýtt stuttir en háir 

álagstoppar, en þegar rafhlaðan er stærri gætu háir álagstoppar varið lengur. Gott væri að 

álagsmæla aftur yfir þessi tvö tímabil til samanburðar. 
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Viðauki 

A. Niðurstöður mælinga á einstökum einbýlishúsum 

Álag einbýlishúsa var mælt á fimm stöðum tímabilið 15. des 2015 – 12. jan 2016 og á fjórum 

stöðum tímabilið 15. júní 2016 – 13. júlí 2016 svo mælitímabilin eru 4 vikur hvor fyrir sig. Allar 

mælingar eru 15 mínútna meðalgildi. 

 

Tímabilið 15. desember 2015 til 12. janúar 2016 

Eftirfarandi mælistaðir voru til mælinga á einbýlishúsum: 

• Bjarmaland  4 hús 

• Bollagarðar  5 hús 

• Funafold 4 hús 

• Gerðhamrar 3 hús 

• Markarflöt 4 hús 

 

Mælingar í Bjarmalandi 

Mynd 60 og mynd 61 sýna niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Bjarmalandi. Hús B og C 

eru með einfasa notkun en hús A og D eru þrífasa. Hús D er með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

Mynd 60   Álag einstakra húsa í Bjarmalandi 
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Mynd 61   Álag einstakra húsa í Bjarmalandi 

 

Á mynd 62 er samanlagt álag allra húsa í Bjarmalandi. Á mynd 63 er meðalálag yfir jól og 

áramót. 

 

Mynd 62   Heildarálag allra húsa í Bjarmalandi 

 

Mynd 63   Meðalálag húsa yfir jól og áramót í Bjarmalandi 
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Mælingar í Bollagörðum 

Mynd 64 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Bollagörðum. Öll hús eru með 

einfasa notkun nema hús D sem er þrífasa. Hús D er með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 64   Álag einstakra húsa í Bollagörðum 
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Á mynd 65 er samanlagt álag allra húsa í Bollagörðum. Á mynd 66 er meðalálag yfir jól og 

áramót. 

 

 

Mynd 65   Heildarálag allra húsa í Bollagörðum 

 

 

Mynd 66   Meðalálag húsa yfir jól og áramót í Bollagörðum 
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Mælingar í Funafold 

Mynd 67 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Funafold. Öll hús eru með þrífasa 

notkun. Hús D er með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

Mynd 67   Álag einstakra húsa í Funafold 
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Á mynd 68 er samanlagt álag allra húsa í Funafold. Á mynd 69 er meðalálag yfir jól og áramót. 

 

 

Mynd 68   Heildarálag allra húsa í Funafold 

 

 

Mynd 69   Meðalálag húsa yfir jól og áramót í Funafold 
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Mælingar í Gerðhömrum 

Mynd 70 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Gerðhömrum. Hús A og B eru með 

einfasa notkun en hús D er þrífasa. Hús A og D eru með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

Mynd 70   Álag einstakra húsa í Gerðhömrum 
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Á mynd 71 er samanlagt álag allra húsa í Gerðhömrum. Á mynd 72 er meðalálag yfir jól og 

áramót. 

 

 

Mynd 71   Heildarálag allra húsa í Gerðhömrum 

 

 

Mynd 72   Meðalálag húsa yfir jól og áramót í Gerðhömrum 
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Mælingar í Markarflöt 

Mynd 73 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Markarflöt. Öll hús eru með einfasa 

notkun nema hús A sem er þrífasa. Hús A og C eru með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

Mynd 73   Álag einstakra húsa í Markarflöt 
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Á mynd 74 er samanlagt álag allra húsa í Markarflöt. Á mynd 75 er meðalálag yfir jól og áramót. 

 

 

Mynd 74   Heildarálag allra húsa í Markarflöt 

 

 

Mynd 75   Meðalálag húsa yfir jól og áramót í Markarflöt 
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Tímabilið 15. júní 2016 til 13. júlí 2016 

Eftirfarandi mælistaðir voru til mælinga á einbýlishúsum: 

• Bollagarðar  4 hús 

• Funafold 4 hús 

• Gerðhamrar 4 hús 

• Markarflöt 4 hús 

 

Mælingar í Bollagörðum 

Mynd 76 og mynd 77 sýna niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Bollagörðum. Öll hús 

eru með einfasa notkun nema hús D sem er þrífasa. Hús D er með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

Mynd 76   Álag einstakra húsa í Bollagörðum 
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Mynd 77   Álag einstakra húsa í Bollagörðum 

 

 

Á mynd 78 er samanlagt álag allra húsa í Bollagörðum.  

 

 

Mynd 78   Heildarálag allra húsa í Bollagörðum 
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Mælingar í Funafold 

Mynd 79 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Funafold. Öll hús eru með þrífasa 

notkun. Hús A og D eru með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

Mynd 79   Álag einstakra húsa í Funafold 
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Á mynd 80 er samanlagt álag allra húsa í Funafold. 

 

 

Mynd 80   Heildarálag allra húsa í Funafold 
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Mælingar í Gerðhömrum 

Mynd 81 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Gerðhömrum. Öll hús eru með 

einfasa notkun nema hús D sem er þrífasa. Hús A og D eru með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

Mynd 81   Álag einstakra húsa í Gerðhömrum 
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Á mynd 82 er samanlagt álag allra húsa í Gerðhömrum. 

 

 

Mynd 82   Heildarálag allra húsa í Gerðhömrum 
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Mælingar í Markarflöt 

Mynd 83 sýnir niðurstöður mælinga á einstökum húsum í Markarflöt. Öll hús eru með einfasa 

notkun nema hús A sem er þrífasa. Hús A og C eru með raf- eða tengiltvinnbíl. 

 

 

 

 

 

Mynd 83   Álag einstakra húsa í Markarflöt 
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Á mynd 84 er samanlagt álag allra húsa í Markarflöt. 

 

 

Mynd 84   Heildarálag allra húsa í Markarflöt 
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B. Útreikningar 

Sýnishorn af útreikningum fyrir öll einbýlishús 15. des 2015 – 12. jan 2016. Flestir útreikningar 

gerðir í excel og codeblocks. Mynd 85 sýnir sýnishorn af mæligögnum úr excel. Allir 

útreikningar eru út frá mæligögnum sem söfnuðust yfir tímabilin tvö. 

 

 

Mynd 85   Sýnishorn af mæligögnum úr excel, hús B er einfasa og rafbílahús D er þrífasa 

 

Útreikningar fyrir samlagað meðalálag í kW 

 Á𝑙𝑎𝑔 15. 𝑑𝑒𝑠 2015 𝑘𝑙𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 0: 00 =  
0,57 𝑘𝑊 + 1,1 𝑘𝑊 + ⋯ + 2,1 𝑘𝑊

20 ℎú𝑠
= 2,51 𝑘𝑊 (8) 

Sömu útreikningar fyrir straum og sýndarafl. 

 

Hæsta meðalgildi samtímaálags er hæsta gildi á samlöguðu meðalálagi. 

Jafnað meðalgildi samtímaálags er meðaltal á samlöguðu meðalálagi. 

Útreikningar fyrir aflstuðul PF 

 𝑃𝐹 15. 𝑑𝑒𝑠 2015 𝑘𝑙𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 0: 00 =  
2,51 𝑘𝑊

2,66 𝑘𝑉𝐴
= 0,94 (7) 

 

Útreikningar til að norma langæislínur þ.e. álag er hlutfall að hámarksálagi 

 𝑁𝑟. 1 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑢ð 𝑙í𝑛𝑎 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 =
3,46 𝑘𝑊

3,46 𝑘𝑊
⋅ 100 = 100% (9) 

 

 𝑁𝑟. 2 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑢ð 𝑙í𝑛𝑎 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 =
3,39 𝑘𝑊

3,46 𝑘𝑊
⋅ 100 = 97,98%  
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 𝑁𝑟. 2688 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑢ð 𝑙í𝑛𝑎 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 =
0,47 𝑘𝑊

3,46 𝑘𝑊
⋅ 100 = 13,58%  

 

Útreikningar til að reikna nýtingarstuðul 

 ƞ𝑛 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 =
1,319 𝑘𝑊

3,46 𝑘𝑊
= 0,381 (13) 

 

Útreikningar til að reikna nýtingartíma 

 𝑁ý𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡í𝑚𝑖 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 = 0,38145 ⋅ 672 𝑘𝑙𝑠𝑡 = 256,3 𝑘𝑙𝑠𝑡   (12) 

 

Útreikningar til að reikna orku 

 𝐸 ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 = 1,32 𝑘𝑊 ⋅ 672 𝑘𝑙𝑠𝑡 = 887 𝑘𝑊ℎ (14) 

 

Útreikningar til að reikna samlagað hæsta heildarálag allra tiltekna húsa (20 hús) 

 𝑃𝑇  ö𝑙𝑙 ℎú𝑠 𝑑𝑒𝑠 − 𝑗𝑎𝑛 = ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟á𝑙𝑎𝑔 𝑚𝑎𝑥(𝑛𝑟. 1 − 2688) = 69,14 kW (16) 

 

Útreikningar til að reikna samtímastuðul tiltekna húsa (n = 20 hús) 

 𝑆𝑛 =
69,14 𝑘𝑊

3,81 𝑘𝑊 + 5,4 𝑘𝑊 +. . . + 8 𝑘𝑊
=  0,471 (17) 

 

Útreikningar á mismunandi samsetningum húsa, valin eru 10 hús úr safni 20 húsa 

 𝐶(20, 10) =
20!

10! (20 − 10)!
= 184.756 𝑠𝑎𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 (18) 

 

 

 



95 
 

C. Forrit 

Kóðar sem höfundur bjó til í Codeblocks (C++) fyrir mögulegar samsetningar og útreikninga á 

samtímastuðli. Hér er sýnt þegar 8 hús eru valin úr safni 20 húsa. Fyrst komu mögulegar 

samsetningar sem settar voru í textaskrá og síðan tekur forritið upplýsingarnar úr textaskránni, 

reiknar út samtímastuðla og skrifar út. Ef velja átti svo t.d. 7 hús úr safni 20 húsa, þurfti 

einungis að breyta nokkrum línum og ferlið endurtók sig. Allar niðurstöður færðar inn í excel 

og unnið áfram með upplýsingarnar þar. 

 

// fjöldi mögulegra samsetninga ef að 8 hús eru valin úr safni 20 húsa 
#include <iostream> 
#include <vector> 
#include <fstream> 
 
using namespace std; 
 
vector<int> house; 
vector<int> combination; 
 
void print_out(const vector<int>& v) { 
 
    static int count = 0; 
    for (int i = 0; i < v.size(); ++i) 
        { cout << v[i] << endl; } 
} 
 
void go(int start, int k) { 
  if (k == 0) { 
    print_out(combination); 
    return; 
  } 
  for (int i = start; i <= house.size() - k; ++i) { 
    combination.push_back(house[i]); 
    go(i+1, k-1); 
    combination.pop_back(); 
  } 
} 
 
int main() { 
    int n = 20, k = 8; 
 
    for (int i = 0; i < n; ++i) { house.push_back(i+1); } 
    go(0, k); 
 
  return 0; 
} 
 
//Útreikningar á samtímastuðli ef 8 hús eru valin úr safni 20 húsa 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
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#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
 
using namespace std; 
 
void fileInput(double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], 
double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double 
[], int[], int); 
void sum(double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], 
double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double 
[], int); 
void findMax(double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], 
double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double [], double 
[], double [], int); 
void findCombination(int [], int, int); 
 
int main() 
{ 
 const int arraySize = 2689; 
 int hversuOft = 1124; 
 int teljari = 0; 
 int byrjun = 0; 
    int enda = 7; 
 
 int comBination[8]; 
 
    double hus_A[arraySize]; 
 double hus_B[arraySize]; 
 double hus_C[arraySize]; 
    double hus_D[arraySize]; 
 double hus_E[arraySize]; 
 double hus_F[arraySize]; 
 double hus_G[arraySize]; 
    double hus_H[arraySize]; 
 double hus_I[arraySize]; 
 double hus_J[arraySize]; 
    double hus_K[arraySize]; 
 double hus_L[arraySize]; 
 double hus_M[arraySize]; 
 double hus_N[arraySize]; 
 double hus_O[arraySize]; 
 double hus_P[arraySize]; 
    double hus_Q[arraySize]; 
 double hus_R[arraySize]; 
 double hus_S[arraySize]; 
 double hus_T[arraySize]; 
    double heildar_fylki[arraySize]; 
 
    while (teljari < hversuOft){ 
 
    findCombination(comBination, byrjun, enda); 
    fileInput(hus_A, hus_B, hus_C, hus_D, hus_E, hus_F, hus_G, hus_H, hus_I, hus_J, hus_K, hus_L, hus_M, 
hus_N, hus_O, hus_P, hus_Q, hus_R, hus_S, hus_T, comBination, arraySize); 
 sum(hus_A, hus_B, hus_C, hus_D, hus_E, hus_F, hus_G, hus_H, hus_I, hus_J, hus_K, hus_L, hus_M, 
hus_N, hus_O, hus_P, hus_Q, hus_R, hus_S, hus_T, heildar_fylki, arraySize); 
 findMax(hus_A, hus_B, hus_C, hus_D, hus_E, hus_F, hus_G, hus_H, hus_I, hus_J, hus_K, hus_L, hus_M, 
hus_N, hus_O, hus_P, hus_Q, hus_R, hus_S, hus_T, heildar_fylki, arraySize); 
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    teljari++; 
    byrjun = byrjun + 8; 
    enda = enda + 8; 
    } 
} 
 
void fileInput(double a[], double b[], double c[], double d[], double e[], double f[], double g[], double h[], 
double i[], double j[], double k[], double l[], double m[], double n[], double o[], double p[], double q[], double 
r[], double s[], double t[], int comBinTolurNu[], int sizeArray){ 
 
    int hh = 0;  //8 
    int aa = 0;  //1 
    int ii = 0;  //9 
    int bb = 0;  //2 
    int jj = 0;  //10 
    int kk = 0;  //11 
    int cc = 0;  //3 
    int ll = 0;  //12 
    int mm = 0;  //13 
    int dd = 0;  //4 
    int nn = 0;  //14 
    int oo = 0;  //15 
    int ee = 0;  //5 
    int pp = 0;  //16 
    int qq = 0;  //17 
    int ff = 0;  //6 
    int rr = 0;  //18 
    int gg = 0;  //7 
    int ss = 0;  //19 
    int tt = 0;  //20 
 
 
    for (int z = 0; z < 8; z++) 
    { 
        //cout << comBinTolurNu[z] << endl; 
        if (comBinTolurNu[z] == 1) 
        { 
            hh = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 2) 
        { 
            aa = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 3) 
        { 
            ii = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 4) 
        { 
            bb = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 5) 
        { 
            jj = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 6) 
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        { 
            kk = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 7) 
        { 
            cc = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 8) 
        { 
            ll = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 9) 
        { 
            mm = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 10) 
        { 
            dd = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 11) 
        { 
            nn = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 12) 
        { 
            oo = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 13) 
        { 
            ee = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 14) 
        { 
            pp = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 15) 
        { 
            qq = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 16) 
        { 
            ff = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 17) 
        { 
            rr = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 18) 
        { 
            gg = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 19) 
        { 
            ss = 1; 
        } 
        if (comBinTolurNu[z] == 20) 
        { 
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            tt = 1; 
        } 
 
    } 
 
    int samtals = 0; 
    samtals = aa+bb+cc+dd+ee+ff+gg+hh+ii+jj+kk+ll+mm+nn+oo+pp+qq+rr+ss+tt; 
    cout << "samtals: " << samtals << " af 20 husum" << endl; 
    cout << endl; 
 
 
      //husA (1) 
    ifstream FileA; 
    int x = 0; 
    if(aa == 1) { 
        FileA.open("husA.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileA >> a[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileA.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileA >> a[x]; 
                x++; 
            } 
 
    } 
    FileA.close(); 
 
    //husB (2) 
    ifstream FileB; 
    x = 0; 
    if(bb == 1) { 
        FileB.open("husB.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileB >> b[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
         FileB.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileB >> b[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileB.close(); 
 
    //husC (3) 
    ifstream FileC; 
    x = 0; 
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    if (cc == 1){ 
        FileC.open("husC.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileC >> c[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileC.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileC >> c[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileC.close(); 
 
    //husD (4) 
    ifstream FileD; 
    x = 0; 
    if (dd == 1){ 
        FileD.open("husD.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileD >> d[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileD.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileD >> d[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileD.close(); 
 
    //husE (5) 
    ifstream FileE; 
    x = 0; 
    if (ee == 1){ 
        FileE.open("husE.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileE >> e[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileE.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileE >> e[x]; 
                x++; 
            } 
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    } 
    FileE.close(); 
 
    //husF (6) 
    ifstream FileF; 
    x = 0; 
    if (ff == 1){ 
        FileF.open("husF.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileF >> f[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileF.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileF >> f[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileF.close(); 
 
    //husG (7) 
    ifstream FileG; 
    x = 0; 
    if (gg == 1){ 
        FileG.open("husG.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileG >> g[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileG.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileG >> g[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileG.close(); 
 
 
    //husH (8) 
    ifstream FileH; 
    x = 0; 
    if(hh == 1) { 
        FileH.open("husH.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileH >> h[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
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    else { 
        FileH.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileH >> h[x]; 
                x++; 
            } 
 
    } 
    FileH.close(); 
 
    //husI (9) 
    ifstream FileI; 
    x = 0; 
    if(ii == 1) { 
        FileI.open("husI.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileI >> i[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
         FileI.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileI >> i[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileI.close(); 
 
    //husJ (10) 
    ifstream FileJ; 
    x = 0; 
    if (jj == 1){ 
        FileJ.open("husJ.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileJ >> j[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileJ.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileJ >> j[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileJ.close(); 
 
    //husK (11) 
    ifstream FileK; 
    x = 0; 
    if (kk == 1){ 
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        FileK.open("husK.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileK >> k[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileK.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileK >> k[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileK.close(); 
 
    //husL (12) 
    ifstream FileL; 
    x = 0; 
    if (ll == 1){ 
        FileL.open("husL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileL >> l[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileL.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileL >> l[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileL.close(); 
 
    //husM (13) 
    ifstream FileM; 
    x = 0; 
    if (mm == 1){ 
        FileM.open("husM.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileM >> m[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileM.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileM >> m[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
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    FileM.close(); 
 
    //husN (14) 
    ifstream FileN; 
    x = 0; 
    if (nn == 1){ 
        FileN.open("husN.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileN >> n[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileN.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileN >> n[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileN.close(); 
 
    //husO (15) 
    ifstream FileO; 
    x = 0; 
    if (oo == 1){ 
        FileO.open("husO.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileO >> o[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileO.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileO >> o[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileO.close(); 
 
    //husP (16) 
    ifstream FileP; 
    x = 0; 
    if (pp == 1){ 
        FileP.open("husP.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileP >> p[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileP.open("husNULL.txt"); 
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            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileP >> p[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileP.close(); 
 
    //husQ (17) 
    ifstream FileQ; 
    x = 0; 
    if (qq == 1){ 
        FileQ.open("husQ.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileQ >> q[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileQ.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileQ >> q[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileQ.close(); 
 
    //husR (18) 
    ifstream FileR; 
    x = 0; 
    if (rr == 1){ 
        FileR.open("husR.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileR >> r[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileR.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileR >> r[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileR.close(); 
 
    //husS (19) 
    ifstream FileS; 
    x = 0; 
    if (ss == 1){ 
        FileS.open("husS.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
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                FileS >> s[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
       FileS.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileS >> s[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileS.close(); 
 
    //husT (20) 
    ifstream FileT; 
    x = 0; 
    if (tt == 1){ 
        FileT.open("husT.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileT >> t[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    else { 
        FileT.open("husNULL.txt"); 
            while(x < sizeArray) 
            { 
                FileT >> t[x]; 
                x++; 
            } 
    } 
    FileT.close(); 
} 
 
void sum(double a[], double b[], double c[], double d[], double e[], double f[], double g[], double h[], double i[], 
double j[], double k[], double l[], double m[], double n[], double o[], double p[], double q[], double r[], double 
s[], double t[], double heild[], int sizeArray){ 
 
 for (int x = 0; x < sizeArray; ++x) 
    { 
        heild[x]= a[x] + b[x] + c[x] + d[x] + e[x] + f[x] + g[x] + h[x] + i[x] + j[x] + k[x] + l[x] + m[x] + n[x] + o[x] + p[x] + 
q[x] + r[x] + s[x] + t[x]; 
    } 
} 
 
void findMax(double a[], double b[], double c[], double d[], double e[], double f[], double g[], double h[], 
double i[], double j[], double k[], double l[], double m[], double n[], double o[], double p[], double q[], double 
r[], double s[], double t[], double heild[], int sizeArray){ 
 
    double maxA = 0; 
    double maxB = 0; 
    double maxC = 0; 
    double maxD = 0; 
    double maxE = 0; 
    double maxF = 0; 
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    double maxG = 0; 
    double maxH = 0; 
    double maxI = 0; 
    double maxJ = 0; 
    double maxK = 0; 
    double maxL = 0; 
    double maxM = 0; 
    double maxN = 0; 
    double maxO = 0; 
    double maxP = 0; 
    double maxQ = 0; 
    double maxR = 0; 
    double maxS = 0; 
    double maxT = 0; 
    double maxHEILD = 0; 
 
    for (int x = 0; x < sizeArray; ++x) 
    { 
        if (a[x] > maxA){ 
            maxA = a[x]; 
        } 
        if (b[x] > maxB){ 
            maxB = b[x]; 
        } 
        if (c[x] > maxC){ 
            maxC = c[x]; 
        } 
        if (d[x] > maxD){ 
            maxD = d[x]; 
        } 
        if (e[x] > maxE){ 
            maxE = e[x]; 
        } 
        if (f[x] > maxF){ 
            maxF = f[x]; 
        } 
        if (g[x] > maxG){ 
            maxG = g[x]; 
        } 
        if (h[x] > maxH){ 
            maxH = h[x]; 
        } 
        if (i[x] > maxI){ 
            maxI = i[x]; 
        } 
        if (j[x] > maxJ){ 
            maxJ = j[x]; 
        } 
        if (k[x] > maxK){ 
            maxK = k[x]; 
        } 
        if (l[x] > maxL){ 
            maxL = l[x]; 
        } 
        if (m[x] > maxM){ 
            maxM = m[x]; 
        } 
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        if (n[x] > maxN){ 
            maxN = n[x]; 
        } 
        if (o[x] > maxO){ 
            maxO = o[x]; 
        } 
        if (p[x] > maxP){ 
            maxP = p[x]; 
        } 
        if (q[x] > maxQ){ 
            maxQ = q[x]; 
        } 
        if (r[x] > maxR){ 
            maxR = r[x]; 
        } 
        if (s[x] > maxS){ 
            maxS = s[x]; 
        } 
        if (t[x] > maxT){ 
            maxT = t[x]; 
        } 
        if (heild[x] > maxHEILD){ 
            maxHEILD = heild[x]; 
        } 
    } 
    cout << maxHEILD 
/(maxA+maxB+maxC+maxD+maxE+maxF+maxG+maxH+maxI+maxJ+maxK+maxL+maxM+maxN+maxO+maxP+
maxQ+maxR+maxS+maxT) /*<< " er samtimastudull "*/ << endl; 
    //cout << "maxheild er " << maxHEILD << endl; 
    //cout << "maxH er " << maxH << endl; 
    //cout << "maxI er " << maxI << endl; 
    //cout << "maxJ er " << maxJ << endl; 
    //cout << "maxK er " << maxK << endl; 
    //cout << "maxL er " << maxL << endl; 
    //cout << "maxM er " << maxM << endl; 
    //cout << "maxN er " << maxN << endl; 
    //cout << "maxO er " << maxO << endl; 
    //cout << "maxP er " << maxP << endl; 
    //cout << "maxQ er " << maxQ << endl; 
    //cout << "maxR er " << maxR << endl; 
    //cout << "maxS er " << maxS << endl; 
    //cout << "maxT er " << maxT << endl; 
} 
 
void findCombination(int comBin[], int byrjunin, int endirinn){ 
    //cout << byrjunin << "  " << endirinn << endl; 
 
    int mogulegarSamsetningar [8992]; 
    ifstream FileMS; 
    int x = 0; 
 
        FileMS.open("8-af-20-rettrod-prufaaftur.txt"); 
            while(x < 8992) 
            { 
                FileMS >> mogulegarSamsetningar[x]; 
                x++; 
            } 
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    FileMS.close(); 
    int j = 0; 
 
        while (byrjunin <= endirinn){ 
            comBin[j] = mogulegarSamsetningar[byrjunin]; 
            //cout << comBin[j] << endl; 
            j++; 
            byrjunin++; 
   } 
} 

 

 

 

Mynd 86   Skjáskot þegar Codeblocks reiknaði samtímastuðla 8 af 20 húsum 

 

 

 

 


