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um fyrir góðar ábendingar, leiðsögn og fyrir að vekja áhuga minn á viðfangsefninu í kennslu.
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Útdráttur

Vatnsafl er stærsta framleiðsluleið raforku á Íslandi. Ísland er stærsti raforkuframleiðandi heims

ef litið er til höfðatölu og því miklir hagsmunir fólgnir í að umsjón auðlindarinnar sé hagkvæm.

Framboðshlið raforkumarkaðsins er að mestu leiti í eigu íslenska ríkisins eða sveitarfélaga og

því ber að kanna hvort umsjón auðlindarinnar sé til þess háttuð að hámarka samfélagslega

velferð.

Í verkefninu er farið yfir þá eiginleika sem mismunandi framleiðsluleiðir raforku gefa af

sér og þær sveiflur sem eiga sér stað á markaðnum. Sérstaklega er farið yfir árstíðarsveiflur í

vatnsframboði sem skipta lykilmáli fyrir vatnsaflstöðvar. Einnig er litið á innandagssveiflur og

árstíðarsveiflur í eftirspurn heimila eftir raforku.

Sett er fram líkan um hagkvæmustu verðlagningu raforku úr vatnsafli sem byggir á grein

Ragnars Árnasonar. Þar að auki er fjallað um áhrif vatnsmagns í uppistöðulónum á verðlagn-

ingu.

Sýnt er fram á að yfirfall eigi sér stað í uppistöðulónum landsins og því eru rök færð fyrir

því að framleiðslugeta landsins sé ekki fullnýtt. Auk þess eru rök færð fyrir því að hægt sé að

meta jaðarkostnað við framleiðslu raforku úr vatnsafli sem engan, þar sem aðföng framleiðsl-

unnar myndast án kostnaðar.

Áhrifaþættir eftirspurnar heimila eftir raforku eru kynntir og lagt er mat á eftirspurnarfall

heimila. Verðteygni eftirspurnar er metin sem -0.23 sem er nokkuð lægri en er notað erlendis

og skýrist aðalega af lítilli notkun rafkyndingar á Íslandi.

Í kjölfarið er metið eftirspurnarfall notað til þessa að reikna velferðartap vegna ónýttr-

ar framleiðslugetu, miðað við að neysla heimila sé aukin um 1.15%. Niðurstaða þess er að

fullnýting framleiðslugetu, á lægra verði, skili sér í aukinni velferð.
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1 Inngangur

Vatnsafl er endurnýjanleg auðlind sem nýtt er til raforkuframleiðslu og uppspretta þess byggir

á jöklum landsins. Vatnsafl jökuláa og annara fljóta landsins er beisluð með vatnsaflsvirkjun-

um sem umbreyta orku þess yfir í rafmagn. Þessi auðlind á stóran þátt í að Ísland er stærsti

raforkuframleiðandi heims ef litið er til höfðatölu.

Raforkunotkun hefur aukist mikið síðan ljósaperan kom á sviðið seinni part 19. aldar

og undanfarna áratugi hefur mikil fjárfesting verið í aflstöðvum og jafnframt mikil aukning í

raforkuframleiðslu landsins.

Vísbendingar eru um að nokkur fákeppni eigi sér stað á raforkumarkaðnum. Íslenska

ríkið og sveitarfélög eiga stærstu vinnsluaðila landsins auk þess að eiga einokunaraðila flutn-

ingskerfisins. Jafnframt eru stærstu dreifiveitur landsins í eigu ríkis og sveitarfélaga og því ber

að kanna hvort nýting auðlindarinnar sé til þess háttuð að hámarka samfélagslega velferð.

Í ljósi þess verður leitast eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:

• Er framleiðslugeta aflstöðva landsins fullnýtt?

• Er verðlagning raforku á Íslandi í takt við samfélagslega hagkvæmustu verðlagningu?

Ef ekki, er velferðartap af núverandi verðlagningarstefnu?

• Hvað getum við lært af samanburði verðlagningar á Íslandi og í Noregi?

Til að leiða í ljós svör við þessum spurningum verður byrjað á að skoða mismunandi

leiðir raforkuframleiðslu, eiginleika þeirra og þær sveiflur sem einkenna raforkumarkaðinn.

Í kjölfarið verður sett fram líkan sem byggir á grein Ragnars Árnasonar, sem sýnir hvernig

verðlagningu raforku úr vatnsafli skal háttað. Litið verður til verðlagningar raforku í Noregi til

samanburða og einnig litið í verðskrá breska fyrirtækisins Green Energy UK í umfjöllun um

breytileg innandagsverð. Jafnframt verður litið yfir íslenska raforkumarkaðinn með áherslu á

framleiðslugetu og verðlagningu. Að lokum verður með hjálp tölfræði hugbúnaðarins Gretl lagt

mat á eftirspurnarfall heimila eftir raforku og þar að auki verður lagt mat á hvort velferðartap

sé á núverandi verðlagningarstefnu.
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2 Raforkuframleiðsla og fræðilegur grunnur

Hér verður byrjað á að líta á mismunandi framleiðsluleiðir raforku og mismunandi eiginleika

þeirra framleiðsluleiða. Í kjölfarið verða sveiflur á markaðnum ræddar og að lokum verður

líkan um hagkvæmustu verðlagningu raforku frá vatnsafli leitt út.

2.1 Raforkuframleiðsla

Raforka sem slík er einsleit vara, ekki er hægt að finna gæðamun á milli raforku. Það eru

hins vegar til nokkrar ólíkar leiðir til framleiðslu raforku. Síðastliðin ár hefur aukin áhersla á

umhverfisvernd aukið áhuga þjóða á endurnýjanlega framleiðslu raforku. Raforka er notuð í

iðnaði, þjónustu sem og daglegu lífi fólks. Það er lítið um raforku í náttúrunni og sú raforku

sem myndast náttúrulega er ekki í nothæfu formi. Því er ljóst að raforku framleiðsla felur alltaf

í sér umbreytingu orku í raforku.

Óendurnýjanlegar Endurnýjanlegar

Kol Jarðhiti

Olía Sólarorka

Jarðgas Vatnsafl

Kjarnorka Vindorka

Tafla 1: Algengar raforkuframleiðsluleiðir (IEA, 2018).

Tafla 1 sýnir nokkrar framleiðsluleiðir raforku. Þessum leiðum er skipt upp eftir því hvort

framleiðsla þeirra sé endurnýjanleg eða ekki. Endurnýjanleg framleiðsla byggir á aðföngum

sem myndast náttúrulega og stjórnast af utanaðkomandi aðstæðum. Skipting framleiðsluleiða

og þróun þess síðustu áratugi má sjá á mynd 1. Áhugavert er að hlutfall kola af heildarfram-

leiðslu stendur í stað, hlutfall vatnsafls og olíu minnkar en gas og kjarnorka hafa verið að bæta

við sig.

Raforkuframleiðsla frá jarðefnaeldsneyti og kjarnorku er nokkuð áþekk þó að það sé

nokkur munur á. Raforkuframleiðsla úr jarðefna eldsneyti gengur í grunninn út á bruna jarð-

efnaeldsneytis til að umbreyta vatni í gufu sem í kjölfarið hreyfir hverfil (e. turbine) sem snýr
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Mynd 1: Skipting framleiðslu raforku (IEA, 2018).

rafal sem myndar raforku. Framleiðsla raforku frá jarðefnaeldsneyti skilur eftir sig kolefni sem

fara í andrúmsloftið og er partur af umræðunni um hlýnun jarðar. Allar framleiðsluleiðir skilja

eftir sig kolefnisspor en það er mismikið eftir framleiðsluleið líkt og sést á töflu 2.

Framleiðsluleið CO2 mengun g/kwh fimmtugasta prósentustig

Kol 1001

Gas 469

Kjarnorka 16

Vindafl 12

Vatnsafl 4

Tafla 2: CO2 útblástur framleiðsluleiða (Moomaw o.fl., 2011).

Eins og tafla 2 sýnir er framleiðsla raforku með hæsta kolefnissporið en vind- og vatns-

afl eru með lægsta sporið. Kjarnorka er nokkuð lág á þessum lista en henni fylgir annars

konar mengun. Eftir framleiðslu í kjarnorkuaflstöðum situr eftir kjarnorkuúrgangur (e. nuc-

lear waste). Framleiðslan skilur því eftir sig úrgang, sem er skaðlegur lífverum og umhverfi

sínu.
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Framleiðsla raforku úr jarðvarma er að vissu leyti sambærileg framleiðslu úr jarðefna-

eldsneyti. Grundvallarmunurinn er að notuð er heit jarðgufa sem myndast náttúrulega undir

yfirborði jarðar og sú gufa er notuð til að snúa hverflum sem mynda raforku. Hins vegar krefst

framleiðslan að hiti sé í jörð og framleiðsla úr jarðvarma fylgir því oft virkum eldfjallasvæð-

um.

Framleiðsla úr vindafli nýtir hreyfiorku (e. kinetic energy) úr vindi til að hreyfa hverfil

og hins vegar umbreyta sólarsellur orku sólar í raforku.

Ein algengasta endurnýjanlega framleiðsluleiðin er vatnsafl og slík framleiðsla er í raun

ríkjandi á Íslandi með yfir 70% hlutdeild á markaðnum líkt og mynd 2 sýnir.

Mynd 2: Uppsett afl í virkjunum eftir uppruna (Orkustofnun, 2014).

Vatnsafl er hreinasta framleiðsluleið raforku þegar litið er á losun gróðurhúsalofttegunda.

Vatnsaflsvirkjanir fela í sér að á sé stífluð og oft er myndað uppistöðulón. Flæði úr lóninu er

stjórnað af virkjuninni sem tekur vatn og nýtir í framleiðsluna. Framleiðsla úr vatnsafli er hins

vegar ekki einungis háð flæði vatns heldur er framleiðslan einnig háð fallhæð. Vegna þessa

hefur lögun landa nokkur áhrif á getu þeirra til að nýta vatnsafl. Það ætti því ekki að koma á
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óvart að Noregur og Ísland eru stærstu framleiðendur raforku ef miðað er við höfðatölu (Ásgeir

Jónsson o.fl., 2013).

2.2 Sveiflur í eftirspurn eftir raforku

Einn af áhugaverðu þáttum raforkumarkaðarins eru sveiflur í eftirspurn. Notkun á raforku er

ójöfn innan sólarhrings. Ástæða þess er nokkuð einföld, flestir neytendur mæta í vinnu eða

skóla á svipuðum tíma og sofa á svipuðum tíma. Heimili nota raforku meðal annars fyrir

afþreyingu, lýsingu, geymslu matvæla og eldamennsku. Sökum þess að flestir neytendur koma

heim á svipuðum tíma myndast álagstímar á raforku þegar mörg heimili eru að elda, þvo þvott,

horfa á sjónvarp og svo framvegis. Hins vegar myndast lægðir á næturnar þegar flestir eru

sofandi og í kjölfarið er raforka minna notuð. Sveiflur eftirspurnar innan dags sjást vel á mynd

3.

Mynd 3: Notkun raforku innan dags (EIA a, e.d.).
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Þessar sveiflur á eftirspurn eftir raforku eru sérstaklega áhugaverðar í ljósi þess að raforka

er fersk vara. Alltaf þarf að vera jafnvægi á milli framleiðslu og neyslu á hverjum tímapunkti.

Það leiðir til þess að þegar snjallsíma er stungið í samband til hleðslu þarf að vera til staðar

framleiðsla sem fer í símann (Statnett, e.d).

Það er hins vegar ekki nægilegt að skoða einungis innandagssveiflur á eftirspurn heldur

þarf einnig að ræða sveiflur raforkunotkunar heimila innan árs.

Árstíðarsveiflur, ólíkt innan sólarhringssveiflum, eru misjafnar eftir löndum. Þetta kemur

til vegna mismunandi loftslags og fer því eftir hvort þörf sé á að kæla eða hita húsnæði. Ef

árstíðir milli landa eru svipaðar, það er heitara á sumarmánuðum en vetrarmánuðum, og hita-

stig yfir vetrarmánuði krefst ekki húsakyndingar mun raforkunotkun vera meiri yfir sumrin ef

raforka er notuð til kælingar. Bandaríkin eru dæmi um land þar sem neysla raforku er meiri á

sumrin vegna notkunar loftkælingar (EIA b, e.d.).

Þetta mynstur er allt annað á Íslandi, á sumrin er raforkuneysla minni. Minni neysla

raforku yfir sumartíma kemur til að hluta vegna þeirra rúmlega 6% Íslendinga sem nota raforku

til húsakyndingar (Orkustofnun, 2018). Hins vegar eru aðrir áhrifaþættir, útivera er meiri, þörf á

lýsingu er lítil þar sem það er bjart nánast allan sólarhringinn og einnig er búist við að neytendur

eyði meiri tíma í útiveru á sumrin en á veturna vegna betra veðurs. Eldamennska finnur einnig

fyrir þessum sveiflum, notkun útigrilla eykst þegar betur viðrar á kostnað ofna, helluborða og

annara eldunartækja.

Geta framleiðsluleiða til þess að bregðast við sveiflum er misjöfn. Tími sem tekur að

koma framleiðslu af stað sveiflast frá nokkrum mínútum fyrir vatnsaflsvirkjanir og upp í vikur

eða mánuði fyrir kjarnorkuver. Þetta leiðir til þess að líta þarf á framleiðsluleiðina sem er

ráðandi á markaðnum þegar litið er til sveiflna (Blumsack, e.d.).

2.3 Hagkvæm verðlagning raforku

Hér verður sett fram líkan sem varpar ljósi á hvernig skal verðleggja raforku sem unnin er úr

vatnsafli. Líkanið er sett fram af Ragnari Árnasyni í greininni Co-utilization of different energy

sources (Ragnar Árnason, 1992).
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Hér er litið á eftirspurn heimila eftir raforku. Það er að litið er fram hjá notkun stóriðju

og fyrirtækja. Gert er ráð fyrir því að til staðar séu vatnsaflstöðvar sem framleiða raforkuna

ásamt flutnings- og dreifikerfis sem kemur raforkunni til neytenda.

Neytendur hafa ábata af notkun raforku og geta nýtt hana til húsakyndingar, eldamennsku,

lýsingar o.fl.

Nú er eftirspurn heimila eftir raforku lýst með andhverfa eftirspurnar fallinu:

p = D(y, t) (1)

Þar sem p er framboðs verð og y er raforkuneysla á tímanum t. Fallið D lýsir eftirspurn

neytenda eftir raforku á hverjum tíma. Enn fremur eru gerðar þrjár forsendur um D(y,t):

(i) D(0,t) > 0

(ii) Að fallið D(y,t) er tvídiffranlegt

(iii) Dy(y, t) < 0

Ljóst er að samfélagið hefur ábata af neyslu raforku. Þeim ábata er lýst sem neytenda-

ábata táknaður hér fyrir neðan sem B(t).

B(t) =
∫ q

0
D(y, t)dy (2)

Ljóst er að raforkuframleiðsla hefur ekki eingöngu í för með sér ábata heldur einnig

kostnað. Kostnaður við raforkuframleiðslu er skilgreindur sem fallið C(t) hér fyrir neðan.

C(t) =C(y, t),Cy > 0 (3)

Kostnaðarfallið lýsir heildar rekstrarkostnaði við að reka núverandi raforkukerfi, það er

að segja bæði föstum og breytilegum kostnaði, á hverjum tíma. Hins vegar tekur C(y) ekki

tillit til fjárfestingarkostnaðar, það er að segja þann kostnað sem kemur til við uppsetningu
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kerfisins. Vegna þæginda við útreikninga er gert ráð fyrir því að kostnaðarfallið sé kúpt og

tvídiffranlegt.

Ábati og kostnaður er að lokum tengdur saman og út kemur hreinn samfélagslegur ábati.

NB = B(y, t)−C(y, t) (4)

Raforku framleiðslu er hamlað af tveimur aðföngum. Annars vegar er uppsett aflgeta, Q,

og hins vegar af vatnsframboði. Ljóst er að fullnægja þarf skilyrðinu:

Q > y > 0 (5)

Einnig er ljóst að ekki er hægt að auka Q nema í frekar stórum stökkvum í einu. Þar er að

segja að byggja eða endurbæta þarf virkjun. Þetta flækir hagkvæma raforkustefnu þar sem ekki

er hægt að stækka kerfið í samfelldum skrefum heldur er það gert í ósamfelldum (e. discrete)

skrefum. Til að byrja með er litið á Q sem fasta stærð.

Vatnsframboð á hverjum tíma er háð flæði áa. Flæði vatns er fyrir utan líkanið og er

skilgreint sem ytri stærð. Breyting vatnsmagns í lóni, x(t), er lýst með jöfnunni hér fyrir neð-

an.

ẋ = δx/δ t = a(t)− y(t) (6)

Þar sem a(t) er innflæði vatns og útflæði vatns er neysla á raforku, y(t).

Markmiðið í raforku stefnu er að hámarka samfélagslega velferð frá raforkuframleiðslu.

Það er að hámarka núvirði framtíðar neytenda- og framleiðenda ábata. Þannig að framsetning

vandamálsins er:
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max
y

V =
∫

∞

0
[
∫ q

0
D(y, t)dy−C(y)]exp(−rt)dt (7)

S.t : Q > y > 0

ẋ = a− y

y,x > 0

Þar sem r táknar vexti og [
∫ q

0 D(y, t)dy−C(y)] táknar summu neytenda og framleiðenda

ábata á tíma t.

Þetta vandamál er leyst með hagkvæmustu stýringu (e. optimal control). Hér er því næst

sett upp Hamilton fall sem lýsir vandamálinu í (7).

H =
∫ q

0
D(y, t)dy−C(y)+σ(a− y)+µ1(Q− y)+µ2x (8)

Þar sem σ , µ1 og µ2 eru Lagrange margfaldarar. Þessar stærðir mæla því skugga virði

sem hér er samfélagslegt virði stýribreyta. Þannig mælir σ(t) aukningu í núvirði samfélags-

legrar velferðar við jaðaraukningu vatns í lónum, µ1 aukningu samfélagslegrar velferðar vegna

jaðaraukningar framleiðslugetu og µ2 breytingu í samfélagslegri velferð vegna vatnsaukningar.

Í kjölfarið eru sett fram fyrstu gráðu skilyrði.

(L.1)Hy = D(y, t)−Cy(y)> σ +µ1,y > 0,Hy ·q = 0

(L.2) σ̇ − r ·σ =−µ2

(L.3) Q > y,µ1 > 0,(Q− y) ·µ1 = 0

(L.4) ẋ = a− y

(L.5)x > 0,µ2 > 0,x ·µ2 = 0

Þessi skilyrði leiða til:

pH = D(y, t) =Cy(y, t)+σ +µ1 (∗)

Þar sem fyrsti hlutinn er jaðarkostnaður framleiðslu rafmagns og annar hluti σ er samfé-

lagslegi kostnaðurinn við notkun vatns við framleiðslu rafmagns. Það er ljóst ef vatnsmagn er
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nægilegt fyrir alla framtíð að þá er σ = 0 á öllum tímum. Þriðja hlutinn µ1 mælir samfélagslegt

virði vegna aukinnar framleiðslugetu.

Nú ef gert er ráð fyrir að vatnsmagn muni ekki vera bindandi á neinum tímapunkti, það

er x > 0, þá verður raforku verðlagningin nokkuð þægileg:

pH = D(y, t) =Cy(y), ef Q>y, ef framleiðslugeta er hærri en neysla

pH = D(Q, t) ef Q=y , ef framleiðslugeta er fullnýtt

Ljóst er að í því tilviki er ekki þörf á að spá fyrir, heldur þarf einungis upplýsingar um

núverandi stöðu og í kjölfarið fylgt reglunum fyrir ofan. Þróun pH verður því:

Mynd 4: Þróun raforkuverðs án fjárfestingar (Ragnar Árnason, 1992).

Mynd 5 sýnir að þróun verðs skiptist í tvö skeið. Annars vegar t0 til t1 þar sem umfram fram-

leiðslugeta er í kerfinu og verð er jafnt jaðarkostnaði. Hins vegar t1 til t2 þegar framleiðslugetan

er fullnýtt og verð hækkar til að stemma af framboð og eftirspurn.

Ljóst er að á einhverjum tímapunkti verður hagkvæmt að fjárfesta í aukinni framleiðslu-

getu. Því er lýst sem:

V (Q1)−V (Q0)> I

Þar sem V (Q1) er virði hagkvæmustu stjórnun undir nýja ferlinu, Q1, og V (Q0) er virði

hagkvæmustu stjórnunar undir gamla ferlinu, Q0. Kostnaður þess að fjárfesta í aukinni fram-
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leiðslugetu er svo táknaður með I.

Mynd 5: Þróun raforkuverðs með fjárfestingu (Ragnar Árnason, 1992).

Mynd 4 sýnir hvernig framboðsverð þróast yfir tíma. Verð er jafnt jaðarkostnaði þar til

Q=y og byrjar þá að hækka. Verðið heldur svo áfram að hækka þar til að fjárfest er í meiri

afkastagetu og þá verður verð aftur jafnt jaðarkostnaði. Þetta endurtekur sig svo aftur og aft-

ur.

Næsta tilfelli sem þarf að skoða er ef vatnsmagn verður bindandi á einhverjum tíma-

punkti. Eins og skilyrði (∗) gefur til kynna þarf pH að hækka. Ljóst er að því nærri sem

vatnsskorturinn verður því hærra verður raforkuverð. Þetta tilfelli sést í mynd 6 með þeirri

forsendu að eftirspurn breytist ekki eftir tíma t1.

Áhugavert er að velta því upp hvor möguleikinn eigi betur við Ísland í dag. Virkjað afl

er 35%-50% af afli flokkað í nýtanlegan flokk (Vilhjálmur Þorsteinsson o.fl., 2011). Það er að

nokkuð langt er í að skortur verði á vatnsframboði. Hins vegar geta uppistöðulón tæmst og því

getur raforkuframleiðsla orðið jöfn innfæði þar til fjárfest er í meiri framleiðslugetu.
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Mynd 6: Þróun raforkuverðs í tilfelli vatnsskorts (Ragnar Árnason, 1992).

Að lokum er litið á tilfellin þar sem lónstærð er takmarkandi. Lónstærð, R, getur ekki

verið neikvæð og er því skilgreind:

R ∈ [0,R]

Þar sem R lýsir hámarks geymslugetu lóna. Fyrsta tilfellið er ef lónstærð er bindandi í efri

mörkum, það er lón geta fyllst en aldrei tæmst, og jafnframt er gert ráð fyrir að aflgeta sé ekki

takmarkandi. Framboðsverð verður því jafnt jaðarkostnaði, D(y) =C(y). Rökstuðningur þess

er að þar sem lón tæmast ekki er ekki hætta á vatnsskorti og því er verðmæti vatns lágt.

Ef hins vegar er gert ráð fyrir að lón séu tóm eða geti tæmst verður framboðsverð hærra

en jaðarkostnaður. Það er lónstærð er bindandi í lægri mörkum og D(y) > C(y). Þegar staða

lóna versnar eykst verðmæti vatns þar sem möguleikinn á vatnskorti myndast. Ljóst er að

sambærileg niðurstaða fæst ef gert er ráð fyrir að aflgeta sé takmarkandi.

Þriðja tilfellið er ef bæði efri og neðri mörk lónstærðar eru bindandi eða geta orðið bind-

andi. Ef það stefnir í yfirfall lækkar verð, þar sem virði vatns lækkar, en ef það stefnir í að

lón tæmast hækkar verð þar sem verðmæti vatns eykst. Það er að verðbreytingar til hækkunar
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og lækkunar eiga sér stað eftir stöðu lóna. Þetta er í takt við niðurstöður líkans Førsund, þar

sem hann skoðar hagkvæmustu verðlagningu til skemmri tíma og í ósamfelldum tíma (Førsund,

e.d.).
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3 Samanburður við erlend lönd

Hér verður litið til Noregs til samanburðar og lögð áhersla á mismun í verðlagningu raforku.

Einnig verður litið til verðskrár breska fyrirtækisins Green Energy UK sem dæmi um útfærslu

breytilegs verðs innan sólarhrings.

3.1 Norski raforkumarkaðurinn

Noregur er eitt besta samanburðarland Íslands vegna þess að líkt okkar framleiðslu er raforku-

framleiðsla í Noregi aðallega úr vatnsafli. Framleiðsla úr vatnsafli er 95.7% af heildar raforku-

framleiðslu Noregs. Noregur er líkt og Ísland, staðsett í Norður-Evrópu, og því er loftslag

nokkuð svipað. Efnahagsstaða, tæknistig og fleiri þættir leiða til þess að Noregur er heppilegt

samanburðarland (Statistik Sentralbyrå, e.d.).

Stærsti munur norska raforkumarkaðsins og hins íslenska er að Noregur er aðili að Nor-

dPool kauphöllinni. Noregur í gegnum sæstrengi og aðrar tengingar við nágrannalönd sín er því

aðili að stærri raforkumarkaði. Eftirspurn og framboð í Noregi eru því ekki einu áhrifaþættirnir

heldur hefur framboð og eftirspurn í Finnlandi, Svíþjóð og fleiri löndum einnig áhrif á verð í

Noregi.

Verðlagning raforku í NordPool er áhugaverð. Þar sem vægi vatnsafls af heildarmagni

er rúm 50% og verð ræðst af framboð og eftirspurn í kauphöllinni. Fyrir hádegi á hverjum

degi þurfa framleiðendur og kaupendur að gera tilboð (e. bids and offers) fyrir hverja klukku-

stund, 12-36 klukkustundum áður en raforkan er afhent. Öll þessi tilboð eru samsett í heildar

eftirspurnar og framboðs föll fyrir hverja klukkustund á næsta degi. Skurðpunktur heildareft-

irspurnar og heildarframboðs er þá klukkustundar verðið, það er verðið sem allir kaupendur

þurfa að greiða og allir seljendur fá. Þetta er þá það tilboð sem er tekið með hæsta verðinu.

Þetta er kallað Jaðarverðsuppboð (e. Marginal price auction system, MPS). Þetta kerfi leiðir til

að framleiðendur bjóða fram skammtíma jaðarkostnað framleiðslu sinnar. Rökstuðningur þess

er einfaldur, til þess að vinna sem flest boð gefa þeir upp jaðarkostnað sinn (eða nálægt því),

ef þeir freistast til að gefa hærra verð geta þeir tapað uppboðinu. Enn fremur ef jaðarkostn-

aður þeirra er lægri en hæsta vinningsboðið, kemur sá mismunur í formi aukinnar álagningar

21



(Huisman o.fl., 2014).

Mynd 7: Verðlagning raforku í NordPool kauphöllinni (Huisman o.fl., 2014).

Hægt er að sjá hvernig þetta verð verður til myndrænt á mynd 7. Ef jafnvægismagn á tíma

t er Qk og kol er jaðarframleiðsla dagsins, það er síðasta framleiðslan til að vinna uppboðið, þá

verður verðið P∗ jafnt jaðarkostnaði framleiðslu úr kolum, MCk. Ef vindaflsstöðvar sjá fram

á mikið rok og því mikla framleiðslu á næsta degi bjóða þeir fram meiri raforku og verð gæti

lækkað niður í jaðarkostnað kjarnorkuframleiðslu, MCn.

Einnig er ljóst að uppgefið verð vatnsaflsvirkjana fer eftir stöðu lóna. Ef mikið vatn er

í lónunum, sem dæmi vegna mikillar úrkomu stefni í yfirfall, verður virði vatns lágt. Þar af

leiðandi verður uppgefið uppboðsverð vatnsaflsvirkjana nálægt jaðarkostnað framleiðslunnar,

það er nálægt núllinu. Ef hins vegar þurrkatíð er í gangi og lítið vatn í lónunum eykst virði

vatns og uppboðsverð fjarlægist jaðarkostnaði framleiðslunnar (Huisman o.fl., 2014).

Þetta er í takt við líkanið sem sett var fram í kafla 2. Ef vatnsskortur gæti orðið til staðar

þá hækkar virði vatns og pH hækkar.

Noregur ólíkt hinum Norðurlöndunum notar aðallega rafmagn til húsakyndingar. Sví-

þjóð, Finnland og Danmörk nota lífmassa eða gas að einhverju leyti til húsakyndingar (Nordic

Counsel of Ministers, 2017). Ljóst er að þessi neysla er meiri á veturna. Afleiðing af þessu

er að eftirspurn þeirra eftir raforku eykst þegar það fer að kólna, á sama tíma og það hægir á

rennsli vatns í lónin. Þar sem verð er ákveðið á samkeppnisgrundvelli í NordPool ætti þetta að
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leiða til þess að verð er lægra á sumrin en á veturna.

A Q1 Q2 Q3 Q4

2012 34,4 26,1 20 30,4

2013 34,9 34,6 33,4 35,6

2014 31,5 26,6 31,6 31,7

2015 31,3 26,0 20,0 25,9

2016 28,7 28,8 30,5 37,6

2017 34,3 33,1 33,3 36,0

Tafla 3: Raforkuverð í Noregi, Øre/kwh, (Statistik Sentralbyrå, e.d.).

Tafla 3 sýnir raforkuverð, án gjalda og flutnings, í Noregi árin 2012-2017. Ljóst er að

raforkuverð hefur verið að hækka síðustu ár en heilt yfir er lægra verð á öðrum og þriðja árs-

fjórðungi heldur en á fyrsta og fjórða ársfjórðungi.

Áhugavert er að þar sem Noregur er hluti af NordPool og nágrannalönd þeirra nota í

minna mæli raforku til húsakyndingar, myndar tenging þeirra við aðra raforkumarkaði ákveðið

mótvægi gegn þessum sveiflum. Þar sem aukning eftirspurnar ætti að vera minni í nágranna-

löndum þeirra dempar NordPool sveifluna. Þrátt fyrir það sveiflast raforkuverð á tímabilinu, en

þar kemur einnig inn að staða í lónum er verri og þar með er ph hærra.

Noregur er einn af stærstu raforkuframleiðendum heims úr vatnsafli. Eins og komið var

inn á í umfjöllun um framleiðsluleiðir er raforka einsleit og ferskvara. Eins og margar aðrar

ferskvörur er hægt að geyma raforku. Raforka er geymd í rafgeymum eða rafhlöðum eins og

oftast er talað um. Fyrir raforku eru þessar geymsluleiðir nokkuð dýrar. Hins vegar búa vatns-

aflsstöðvar yfir einfaldri og hagstæðri leið til að, í raun, geyma raforku. Raforkan er geymd í

lónum í formi vatns og með því opnast geta Norðmanna til að kaupa raforku erlendis frá, þegar

hún er ódýr og selja raforku úr landi þegar verð er hærra. Að þessu leiti gætu vatnslón Norð-

manna nýst sem græn rafhlaða fyrir Evrópu. Með þessu geta Norðmenn því hægt á framleiðslu

sinni þegar vindur blæs í Hollandi og þegar lygnir geta þeir aukið framleiðsluna og þar með nýtt

lónin sem eiginlega rafgeyma (Norwegian University of Science and Technology, e.d.).

23



3.2 Íslenski raforkumarkaðurinn

Íslenski raforkumarkaðurinn einkennist af yfirburðarstöðu endurnýjanlegra framleiðsluleiða

raforku. Vatnsaflsvirkjanir eru ráðandi á þeim markaði og jarðgufuaflstöðvar koma á móti

þeim. Landsvirkjun er ráðandi aðili á markaðnum með yfir 70% hlutdeild og enn fremur er það

eina fyrirtækið með uppistöðulón á landinu. Uppistaða vatnsafls á Íslandi eru jöklarnir sem eru

staðsettir hér. Þeir bráðna þegar hitastig hækkar og í kjölfarið eykst rennsli jökuláa. Þessi þróun

er árstíðartengd og lýsir sér í raun sem árstíðarsveifla í framleiðslu. Sérstaklega áhugavert er

að skoða þetta í samhengi við að árstíðarsveiflur framleiðslu eru því í andstæðu við sveiflur á

eftirspurn. Við sjáum á mynd 8 hvernig þetta kemur út (Lars Christensen, 2016).

Mynd 8: Landsvirkjun yfirfall (Landsvirkjun a, e.d.).

Áhugavert er að sjá að yfirfall á sér stað í ágúst, september og október. Staða lónanna

inn í kuldamánuðina er því að lónin eru full og síðan gengur á þau þar til flæði eykst aftur með

vorinu. Hægt er að sjá rennsli um yfirfall Blöndulóns og Hálslóns í viðauka 3.

Hér er áhugavert að doka við og bera Ísland saman við Noreg. Noregur byggir vatnsforða

ekki jafn mikið úr jöklum og Ísland, og því er Noregur háðari úrkomu og öðrum þáttum sem

eru nokkuð sveiflukenndari. Þar af leiðandi ætti að ganga betur að spá fyrir um sveiflur vatns-

rennslis á Íslandi og þar með er betra að bregðast við þeim (Lars Christensen, 2016). Eins og

fram hefur komið nota heimili í Noregi raforku til húsakyndingar í meiri mæli en á Íslandi og

þar af leiðandi er líklegt að árstíðarsveiflur eftirspurnar séu meiri hjá Norðmönnum en hér á
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Íslandi.

Ef litið er á eftirspurnartoppa Íslands árið 2017, athugum að hér er allur markaðurinn tek-

inn inn, eru nítján af tuttugu stærstu álagspunktunum í desember og eftir stendur einn í mars.

Þetta ýtir stoðum undir væntingar okkar að eftirspurn eftir raforku sé meiri yfir vetrartíma en

á sumrin. Einnig er hægt að sjá að árið 2017 er sérmæld rafhitun íbúðarhúsnæðis 9% heildar

neyslu heimila á árinu (Orkustofnun, 2018). Þessi neysla er líklega vanmetin í þessari tölu og

sem dæmi er ekki tekið tillit til rafhitunar sumarbústaða. Í desember er margt um að vera sem

ýtir undir raforkunotkun, aukin lýsing í formi jólasería, jólin leiða einnig af sér aukin bakstur

og eldamennsku. Samanlagt ýtir þetta undir væntingar að eftirspurn sé meiri yfir vetrartím-

ann.

Mynd 9: Innandagssveiflur (Orkustofnun b, 2015).

Litlar upplýsingar eru til um sveiflur eftirspurnar innan sólarhrings á Íslandi. Mynd 9

kemur frá umfjöllun Rarik árið 2002 á raforkumarkaðnum. Myndin gefur til kynna, eins og

vænta mátti, að sveiflan sé í takt við sveiflur erlendis, það er að hún sé mest eftir vinnu og

þar til fólk fer að sofa. Ein leið til að bregðast við þessum sveiflum eru breytileg verð innan
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sólarhrings (e. time of day tariffs). Helsti ávinningur af slíkri verðskrá er að hvati fæst fyrir

heimili til að færa neyslu sína af álagstímum yfir á lægðartímabil.

Mynd 10: Verðskrá Green Energy UK (Green Energy UK, e.d.).

Á mynd 10 sést útfærsla af breytilegri verðskrá hjá breska fyrirtækinu Green Energy

UK. Lægsta verðið er þegar eftirspurn er minnst, það er á nóttunni, og hæsta verðið er yfir

álagstímann, frá klukkan 16 til klukkan 20, og þess á milli er miðþrep. Áhugavert er að þessi

þróun er ólík fyrir helgar og virka daga. Yfir helgar eru tvö þrep, það er lægsta verð og miðþreps

verðs. Þar sem unnið er minna yfir helgar myndast ekki sömu eftirspurnartoppar eftir vinnu og

því verður eftirspurn jafnari yfir daginn, lægðin er hins vegar svipuð líkt og verðskráin gefur til

kynna.

Mismunandi verðskrá innan dags gefur því neytendum hvata til þess að færa raforkunotk-

un sína yfir á lággjaldatímabil og þar með lækka rafmagnsreikning sinn. Verðnæmir neytendur

munu því færa hluta af notkun sinni yfir á lággjalda tímabil. Meðal annars get þeir sett heim-

ilistæki sín af stað þegar verð er lægst og þannig notfært sér lægra raforkuverð.

Ávinningur af þessu fyrir orkusala er einfaldur. Þegar verð raforku sem þeir kaupa er

breytilegt innan dags, fá þeir raforkuna á betri verðum þegar eftirspurn er færð af álagstímum.

Einnig dregur þetta úr fjárfestingarþörf. Flutnings- og dreifikerfi þurfa að geta flutt raforku

á öllum tímapunktum og því þarf flutningsgeta þeirra að ráða við hæstu eftirspurnartoppana.

Enn fremur fyrir lönd sem byggja á ósveigjanlegri framleiðslu líkt og kjarnorku, sjá umræðu í

kafla 2, verður eftirspurnin jafnari. Þar sem aflstöðvar þeirra, ólíkt vatnsaflstöðvum, geta ekki
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minnkað eða aukið framleiðslu sína með litlum fyrirvara og því er geta þeirra til að bregð-

ast við sveiflum verri. Það er að því hægt að bæta nýtingu raforkuframleiðslu með að jafna

eftirspurnina út með breytilegum verðum.

Athyglisvert er að skoða Ísland í þessu samhengi. Ljóst er að þar sem meirihluti fram-

leiðslu er úr vatnsafli er nokkuð þægilegt fyrir framleiðsluhliðina að bregðast við sveiflunum.

Hins vegar þarf flutnings- og dreifikerfið að geta annað eftirspurnartoppunum. Í ljósi þess að

nýskráningar rafbíla hafa aukist síðastliðin ár og búist er við áframhaldandi aukningu á því,

er hætt við að þessir toppar vaxi við núverandi ástand. Vert er hins vegar að taka það fram

að margir rafbílar eru útbúnir búnaði sem kallaður er ákjósanleg hleðsla (e. preferred charg-

ing) sem virkar þannig að eigandi getur valið hvenær bílinn tekur rafmagn inn á sig þrátt fyrir

að hann sé í hleðslu. Slíkur búnaður er einnig til staðar í mörgum nýlegum heimilistækjum

(Nissan, e.d.).

Mynd 11: Verðskrá Landsvirkjunar (Landsvirkjun a, e.d.).

Mynd 11 lýsir verðskrá Landsvirkjunar árið 2017. Ljóst er að boðið er uppá breytileg

verð til dreifiveitna eftir árstíðum, í takt við aukið framboð vatns á sumrin og minna framboðs

þegar kólna fer. Verð er því lægst frá maí til september og fer hækkandi í október og er síðan

í hámarki í frá nóvember til apríl. Einnig sjáum við sölu Landsvirkjunar á skerðanlegri orku,

þetta er leið Landsvirkjunar til að bregðast við óvissu um vatnsflæði og stöðu lóna. Skerðanleg

orka er seld á lægra verði í stað fyrir að mega skerða eða stöðva afhendingu raforku. Þessi

sala er annars vegar til kyntra veita og einnig er hún til iðnaðar og þá aðalega til framleiðslu á

fiskimjöli (Orkustofnun, 2018). Verð eru frá 25% af heildsöluverði og upp í rúmlega helming

og fara eftir væntingum um árferði.
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Yfirlit yfir raforkuverð smásala á Ísland árin 2013-2016 má sjá í viðauka 1. Ljóst er allar

verðbreytingar eru til hækkunar á tímabilinu og ekki er tekið tillit til sveiflna í framboði og

eftirspurn. Þar sem verð eru ekki að færast í takt við sveiflur er enginn hvati fyrir neytendur

til að auka notkun sýna þegar framboð er mikið eða draga úr notkun sinni þegar framboð er

minna.
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4 Kostnaður við afhendingu raforku

Raforkuiðnaðurinn er í heild sinni frekar fjármagnsfrekur. Þetta er óháð því hvaða leið er farin

til raforkuframleiðslu. Alltaf er þörf á að reisa stór mannvirki sem fela í sér kostnað í formi

hönnunar, landsvæðis, sérþjálfuðu starfsfólki, fjármagni og sérhæfðum tækjabúnaði. Einnig er

þörf á flutnings- og dreifikerfi til að flytja raforkuna frá aflstöðvum til endanotenda, sem bera

sambærilega kostnaðarliði.

Hins vegar er ljóst að uppsetningar kostnaður kerfisins er sokkinn kostnaður um leið og

kerfið er uppsett. Því er litið fram hjá þeim kostnaði, líkt og fram kemur í líkani í kafla 2.3, þegar

teknar eru ákvarðanir um verðlagningu. Í stað þess er einblínt á jaðarkostnað raforkuframleiðslu

og jaðarkostnað við afhendingu raforkunnar.

Fyrst er litið til hvaða framleiðsluleið er notuð til að búa til raforkuna. Hér er litið á

vatnsaflsvirkjanir og ljóst er að aðföng framleiðslunnar, það er vatnið, myndast náttúrulega og

að kostnaðarlausu. Einnig er ljóst að jaðarkostnaður er háður framleiðslumagni að einhverju

leiti. Ef framleiðsla er engin getur kostnaður við að framleiða fyrstu raforkueiningu meðal

annars falið í sér að ráða starfsfólk til að annast ferlið. Hins vegar ef gert er ráð fyrir að einhver

framleiðsla sé til staðar er myndin önnur. Þá er hægt að hugsa sér að starfsmannakostnaður sé

fastur, þar sem líklegt er að starfsmannakostnaður sé jafnhár hvort sem framleiðslan sé 50%

eða 55% af heildargetu.

Einnig þarf að líta til afskrifta sem koma til vegna framleiðslu. Afskriftir koma til vegna

tveggja hluta, annars vegar vegna aldurs og hins vegar vegna notkunar. Afskriftir vegna aldurs

eru óháðar framleiðslu og eru því í raun sokkinn kostnaður. Þegar litið er til afskrifta vegna

notkunar er litið á snúningsfleti virkjunarinnar og þá aðallega til álags á hverfla og rafala. Það

ætti að vera ljóst að litið er á kostnað vegna slits (e. wear and tear) og að hann ætti að vera

nokkuð lágur í þessu samhengi.

Ályktun frá þessari greiningu er að jaðarkostnaður framleiðslu raforku úr vatnsafli sé það

lítill að hægt sé að gera ráð fyrir því að hann sé enginn. Þessi forsenda er nokkuð góð og er

meðal annars notuð í umfjöllun Førsund um hagfræði vatnsafls (Førsund, e.d.). Hér verður

forsendan útvíkkuð og gert ráð fyrir að hið sama gildi um flutnings- og dreifikostnað. Svo lengi

sem kerfin séu uppsett og í notkun er gert ráð fyrir að ekki sé aukin kostnaður við að flytja auka
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raforkueiningu svo lengi sem ekki sé þörf á stækkun kerfis.
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5 Greining

Hér verður verður lagt mat á eftirspurn heimila eftir raforku. Yfirferðin hefst á að fara yfir

áhrifaþætti eftirspurnar. Eftir það verður farið yfir gögnin sem notuð voru og lýst skrefun-

um sem leiða að metnu eftirspurnarfalli. Í umfjölluninni er sérstök áhersla lögð á verðteygni

eftirspurnar, það er hvernig heimili bregðast við verðbreytingum raforku.

5.1 Áhrifaþættir eftirspurnar

Raforkuverð er líklega sá hlutur sem fyrst kemur í huga sem áhrifaþáttur raforku eftirspurnar.

Eins og flest allar vörur er gert ráð fyrir því að lækkun verðs örvi eftirspurn og hækkun dragi

úr henni. Hér þarf samt sem áður að huga að því að raforkuverð er ekki ein stærð. Raforku-

verð sem neytendur greiða skiptist í skatta og opinber gjöld, raforkuverð, flutningsgjöld og

dreifigjöld. Þannig fer því einungis hluti af verðinu í að greiða fyrir raforkuna sjálfa (Ásgeir

Jónsson o.fl., 2013).

Mannfjöldi er einn af áhrifaþáttum eftirspurnar eftir raforku. Einstaklingar hafa ábata

af notkun raforku og því mun fólksfjölgun örva þá eftirspurn. Ljóst er að raforkunotkun allra

lífsskeiða er ekki jöfn, en heimili munu að öðru óbreyttu auka raforkunotkun sína ef fjölskyldu-

stærð þeirra eykst. Fleiri neytendur kalla einfaldlega á fleiri raftæki og því aukna notkun á

rafmagni.

Tekjur eru annar áhrifaþáttur. Auknar tekjur leiða venjulega til meiri neyslu og þar af

leiðandi er líklegt að neytendur auki raforkunotkun sína. Áhugavert er hins vegar hversu lengi

þessi áhrif munu haldast. Þegar tekjur eru komnar á ákveðinn stað er líklegt að það dragi

úr þessum áhrifum. Á ákveðnum tímapunkti mun draga úr áhrifum tekna á raforkuneyslu og

því líklegt að áhrifin yrðu nokkuð lægri því ríkara sem landið er. Hér yrði því búist við að

tekjuteygni yrði lægri á Íslandi en í fátækari löndum.

Veðurfar er áhugaverður áhrifaþáttur á raforkuneyslu. Eins og komið hefur verið inn á er

ein orkufrekasta neysla heimila kynding og kæling húsnæðis. Vegna aðgengi að jarðvarma er

raforka lítið notuð til húsakyndingar. Áhrif veðurs eru því líklega nokkuð árstíðartengd.
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Við þetta mat voru eftirfarandi gögn notuð. Fyrir raforkuverð voru tekin verð á ársgrund-

velli frá Orkuveitu Reykjavíkur sem innihalda raforkuverð, flutning, dreifingu og opinber gjöld.

Þessi gögn voru svo leiðrétt fyrir verðbólgu tímabilsins út frá neysluverðs vísitölu. Fyrir tekjur

voru nokkrir möguleikar í stöðunni en valdar voru hreinar ráðstöfunartekjur, kostur ráðstöf-

unartekna er að búið er að taka tillit til skattheimtu og því endurspegla tölurnar betur hvað

neytendur hafa á milli handanna. Tölurnar komu á föstu verðlagi svo ekki var þörf á að taka

tillit til verðbólgu.

Líklega er erfiðast að taka tillit til veðurbreytunnar. Veður er ekki ein stærð heldur eru

margir hlutir sem koma þar inn í, mismunandi veðurfar sem og hitastig og vindur yfir árið. Eftir

skoðun á gögnum sem í boði eru var ákveðið að nota meðalhitastig hvers árs fyrir Reykjavík.

Hitastig er því notað sem eini mælikvarðinn á veðurfar.

5.2 Mat á eftirspurnarfalli

Notast er við aðferð minnstu kvaðrata (e. Ordinary Least Squares) sem er betur þekkt sem

OLS. Byrjað er að skoða gögnin sem safnað var.

Mynd 12 sýnir tímaraðirnar sem safnað var. Ljóst er að fyrst raðirnar eru ekki sístæðar

þarf að hafa sérstakt auga með því hvort að sjálffylgni muni hafa áhrif á niðurstöðurnar.

Þar sem:

P−Verð Orkuveitu Reykjavíkur á tímabilinu með flutning, dreifingu og opinberum

gjöldum. Verð leiðrétt fyrir verðbólgu.

Q −Magn raforku sem heimili kaupa á tímabilinu.

Y − Hreinar ráðstöfunartekjur heimila, á föstu verðlagi.

M − Fólksfjöldi 1. janúar á tímabilinu.

V −Meðalhitastig hvers árs í Reykjavík.

Tímabilið − Unnið er með tímabilið 1990-2012. Í heild eru því 23 tímapunktar.

Byrjað er að keyra einfalt OLS líkan með þessum breytum.
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Mynd 12: Gögn (Hagstofa Íslands, e.d.) (Orkustofnun, 1998) (Veðurstofa Íslands e,d).

Qt = β0 +β1Pt +β2Mt +β3Yt +β4Vt +β5time+ut

Þar sem time breytan er jafnt t, t=1,2,...,22,23 og ut er leifaliður. Time breytan er hugsuð

til þess að ná inn auknum smekk neytenda fyrir raforku yfir tíma (e. trend). Það er að þótt aðrir

hlutir haldist fastir er líklegt að raforkuneysla aukist yfir tíma vegna þessa.

Model 1: OLS, using observations 1990–2012 (T = 23)

Dependent variable: Qt

HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)
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Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const −1.60696e+09 2.97213e+08 −5.4068 0.0000

Pt −9.54182e+06 5.89038e+06 −1.6199 0.1237

Mt 8462.50 1059.37 7.9882 0.0000

Yt 107.152 39.7020 2.6989 0.0152

Vt −3.00638e+06 8.15144e+06 −0.3688 0.7168

time −1.11036e+07 3.57567e+06 −3.1053 0.0064

Mean dependent var 6.81e+08 S.D. dependent var 1.29e+08

Sum squared resid 3.84e+15 S.E. of regression 15034673

R2 0.989555 Adjusted R2 0.986484

F(5,17) 598.6176 P-value(F) 1.77e–18

Log-likelihood −409.2544 Akaike criterion 830.5087

Schwarz criterion 837.3217 Hannan–Quinn 832.2222

ρ̂ 0.397328 Durbin–Watson 1.140506

Líkt og rætt var þegar gögnin voru skoðuð þarf að vera fylgjast með einkennum sjálffylgni

í þessari keyrslu. Formerki eru rétt en sérstaklega há t gildi og F gildi gefa merki þess að

OLS metillinn sé bjagaður. Einstaklega hátt R2 gefur einnig sömu vísbendingu það er að OLS

metillinn sé bjagaður. Sambærileg niðurstaða fæst þegar Qt og Mt eru keyrð saman, það mat

má sjá í viðauka 2.

Áður en hafist er handa við að leiðrétta líkanið fyrir hugsanlegri sjálffylgni skal rifja upp

að sérstakur áhugi er á verðteygni eftirspurnar. Áhuginn á verðteygni eftirspurnar leiðir til þess

að freistandi er að taka lógaritma af stærðunum. Í líkani 2 hér fyrir neðan sést að verðteygni

eftirspurnar er einfaldlega stuðullinn β1. Líkan tvö hefur einnig þann kost að hægt er að nota

það til að lýsa ólínulegu líkani. Líklegt er að besta lýsing Qt með skýribreytunum sé ekki línuleg

og með hjálp lógaritma getum við metið það samband með OLS. Líkaninu er því umbreytt og

metið með hjálp Gretl.

log(Qt) = β0+β1log(Pt)+β2log(Mt)+β3log(Yt)+β4log(Vt)+β5time+ut

Model 2: OLS, using observations 1990–2012 (T = 23)

Dependent variable: l_Qt
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HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const −18.5057 5.04129 −3.6708 0.0019

l_Pt −0.122067 0.0443808 −2.7505 0.0137

l_M 3.01028 0.398695 7.5503 0.0000

l_Yt 0.104463 0.0420541 2.4840 0.0237

l_Vt −0.0247823 0.0568428 −0.4360 0.6683

time −0.0107098 0.00469280 −2.2822 0.0356

Mean dependent var 20.32235 S.D. dependent var 0.186634

Sum squared resid 0.008267 S.E. of regression 0.022052

R2 0.989212 Adjusted R2 0.986039

F(5,17) 549.3453 P-value(F) 3.65e–18

Log-likelihood 58.57075 Akaike criterion −105.1415

Schwarz criterion −98.32854 Hannan–Quinn −103.4281

ρ̂ 0.470560 Durbin–Watson 0.976107

LM test for autocorrelation up to order 1 –

Null hypothesis: no autocorrelation

Test statistic: LMF = 15.4906

with p-value = P(F(1,16)> 15.4906) = 0.00118125

Breytingin frá líkani 1 yfir í líkan 2 er hins vegar ekki til þess fallin að laga vandamálið

sem sjá má í líkani 1. Bæði líkön sýna ummerki um sjálffylgni í formi hárra t og F gilda auk

hás R2 gildis. Sjálffylgni lýsir sér þannig að fylgni er í leifalið á tíma t og leifaliðs á öðru

tímabili. Hentugt er að skoða fylgnirit (e. correlogram) til að kanna hvort vísbendingar séu

um sjálffylgni í líkani 2. Fylgniritið inniheldur sjálffylgnirit (e. autocorrelation function) og

hlutsjálffylgnirit (e. partial autocorrelation function), betur þekkt sem ACF og PACF.

Mynd 13 sýnir fylgniritið, bláu línurnar sýna mörkin þar sem ef súla sker línuna er ekki

hægt að hafna því að sjálffylgni sé til staðar. Við ályktum frá sjálffylgniritinu að sjálffylgni af

fyrstu gráðu sé til staðar. Þetta er einnig kannað með BreuschPagan prófi, einnig þekkt sem
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Mynd 13: Sjálffylgnirit fyrir leifalið úr módeli 2.

LM próf, á sjálffylgni af fyrstu gráðu. Útkoma prófsins sést í keyrslu líkans 2 og gefur sömu

niðurstöðu og fylgniritið gaf til kynna.

Hér að þá komið að því að bregðast við sjálffylgninni. Fyrsti mismunur er skilgreindur

sem ∆Q = Qt −Qt−1 og lýsir því breytingu raforkumagns. Í kjölfarið er tekin fyrsti mismunur

af líkani 2, tímaleitni er skilin út undan, og líkanið er metið með hjálp Gretl.

∆log(Qt)= β1∆log(Pt)+β2∆log(Mt)+β3∆log(Yt)+ β4∆log(Vt)+β5time+ut

Model 3: OLS, using observations 1991–2012 (T = 22)

Dependent variable: d_l_Qt

HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)



Coefficient Std. Error t-ratio p-value

d_l_Pt −0.232863 0.0590870 −3.9410 0.0011

d_l_M 1.34516 0.339231 3.9653 0.0010

d_l_Yt 0.0847750 0.0355733 2.3831 0.0291

d_l_Vt −0.0628309 0.0414374 −1.5163 0.1478

time 0.000432494 0.000383201 1.1286 0.2747

Mean dependent var 0.021856 S.D. dependent var 0.024223

Sum squared resid 0.005735 S.E. of regression 0.018368

R2 0.748790 Adjusted R2 0.689681

F(5,17) 79.07924 P-value(F) 3.66e–11

Log-likelihood 59.55678 Akaike criterion −109.1136

Schwarz criterion −103.6583 Hannan–Quinn −107.8285

ρ̂ −0.088337 Durbin–Watson 2.036513

LM test for autocorrelation up to order 1 –

Null hypothesis: no autocorrelation

Test statistic: LMF = 0.149201

with p-value = P(F(1,16)> 0.149201) = 0.704388

Test for normality of residual –

Null hypothesis: error is normally distributed

Test statistic: χ2(2) = 0.609647

with p-value = 0.737254

Við fyrstu sjón er matið bætt töluvert með því að taka fyrsta mismun. Matið sýnir lægra

gildi á R2 og einnig eru t-gildin eðlilegri. Í viðauka 2 er einnig farið yfir sjálffylgnirit og þau

tölfræðipróf sem lagt var fyrir matið.

Að lokum þarf að ræða möguleikann að verð og magn ráðist samhliða og þar af leiðandi

sé OLS metillinn bjagaður vegna fylgni verðs og leifaliðs. Það þarf því að sýna að verð sé ytri

breyta. Velja þarf þá aðstoðarbreytu (e. instrumental variable) sem er tengd verði á tíma t en

ekki leifaliðnum. Í tilfelli tímaraða er hægt að velja tafin gildi verðs, það er verð á tíma t-1.
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Þar sem tafið verð er ákvarða fyrir tíma t er ljóst að fylgni getur ekki verið milli tafins verðs og

leifaliðs (Woolridge, 2012). Þessi möguleiki er skoðaður með keyrslu tveggja þrepa minnstu

kvaðratar (e. Two stage least squares, 2LS) í viðauka 2, en niðurstaðan gefur til kynna að p sé

ytri breyta og því ekki þörf á 2LS.

Ályktað er því að líkan 3, lýsi eftirspurn eftir raforku nokkuð vel og því verður haldið

áfram með greiningu út frá líkaninu.

5.3 Túlkun matsins

Í kjölfarið er hægt að túlka matið. Tveir stuðlar líkansins eru tölfræðilega ómarktækir miðað

við α = 0.05 eða 5% kröfu. Það er að hafnað sé núlltilgátunni um að þeir séu marktækir. Veður

er tölfræðilega ómarktækt með p gildi 0.15 og einnig er tímaleitni breytan ómarktæk með p

gildi 0.27.

Eftir standa þrír stuðlar sem þykja tölfræðilega marktækir, β2 = 1.35 lýsir því að 1%

aukning mannfjölgun leiði til 1.35% aukningar raforkuneyslu, β3 = 0.08 er einfaldlega tekju-

teygni og lýsir að 1% aukning tekna eykur neyslu raforku um 0.08%, β1 = lýsir verðteygni

eftirspurnar sem er -0.23, það er 1% hækkun verðs dregur úr neyslu um -0.23%.

Ef litið er til erlendra rannsókna í Noregi sést að verðteygni yfir vetrartíma hefur þar verið

metin nálægt -0.5 og sumarteygni verið metin nokkuð lægri. Líklegt er að stærsti áhrifaþáttur-

inn þar á milli sé rafhitun. Rafhitun er meiri yfir vetrartíma og þar sem hún er teygnasta notkun

heimila verður verðteygni meiri á veturna en á sumrin (Øyan, 2011).

Í líkönum Upplýsingastofnunar orkumála í Bandaríkjunum er miðað við langtíma verðteygni

-0.4 fyrir heimili en -0.84 fyrir fyrirtæki í þjónustu. Eins og rætt er í kafla 2 er raforka notuð

við kælingu húsa í Bandaríkjunum. Kæling er ásamt kyndingu teygnasti hluti eftirspurnar eftir

raforku (Orkustofnun a, 2015).

Verðteygnin sem matið skilar er í takt við væntingar og þar sem verðteygni er eðlileg

miðað við samanburðinn hér fyrir ofan er ályktað að matið sé nokkuð gott.
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5.4 Velferðartap

Til að geta sýnt fram á velferðartap vegna verðlagningarstefnu er þörf á upplýsingum um fram-

leiðslugetu. Framleiðslugeta er hins vegar óljós stærð og líklegt að einungis Landsvirkjun geti

sagt til um hana. Reikningur frá uppsettu afli krefst þess að upplýsingar eða forsendur séu

gerðar um vatnflæði yfir árið. Einnig liggja einungis fyrir takmarkaðar upplýsingar um yfirfall

og því ekki hægt að meta út frá því.

Ljóst er að ekki á að koma til yfirfalls í einu lóni nema öll önnur lón séu full. Ef eitt

lón er að fyllast en hin ekki, þá er framleiðsla aukin í viðkomandi aflstöð og dregið úr henni

í öðrum. Því eru allar líkur á að ef yfirfall á sér stað í einu lóni sé yfirfall í fleiri lónum. Þar

sem ljóst er að yfirfall á sér stað í kerfinu, sjá viðauka 3, er því ljóst að framleiðslugeta er ekki

fullnýtt (Førsund, e.d.).

Út frá þessu er hægt að setja upp einfalt dæmi, ef gert er ráð fyrir að 1,15% af heildar-

neyslu heimila renni í yfirfall er hægt að reikna velferðaraukningu. Líkt og verðteygnin segir

okkur mun verð þá vera rétt um 5% lægra. Í kjölfarið reiknum við velferðar mismun fyrir árið

2012.

Hægt er að túlka stuðla líkans þrjú á sama hátt og hefðbundna lógaritma stuðla og því

er hægt að stilla upp eftirspurnarfalli þar sem stuðlarnir eru þeir sömu og voru metnir í líkani

3.

log(Qt) = β1log(Pt)+β2log(Mt)+β3log(Yt)+β4log(Vt)

Til að reikna velferðarbreytingar er hins vegar þörf á andhverfu eftirspurnarfalli. Því er

einangrað fyrir log(P).

log(Pt) =
β2
β1

log(Pt)+
β3
β1

log(Mt)+
β4
β1

log(Vt)− 1
β1

Qt

Að lokum er leyst fyrir verð.

Pt = Mβ2/β1
t Y β3/β1

t V β4/β1
t Q−1/β1

t

Nú er magn skilgreint sem q1 neysla heimila á raforku 2012 og q2 sem 1,15% aukning

á neyslunni. Ljóst er að ef gert er ráð fyrir að jaðarkostnaður sé enginn mælist heildarvelferð

sem svæðið undir eftirspurnarfallinu.
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NB1 =
∫ q1

Q=0 P(Q)dQ = β1
1−β1

Mβ2/β1Y β3/β1V β4/β1q(β1−1)/β1
1

NB1 segir okkur því heildarvelferð á neyslu raforku árið 2012. Því er ljóst að velferðar-

breytingin er.

∆NB =
∫ q2

Q=0 P(Q)dQ∫ q1
Q=0 P(Q)dQ

−1 = 47.412.620.083
43.783.924.499 −1≈ 8,3%

Það er að 1,15% aukning framleiðslu og 5% verðlækkun auka velferð af raforkufram-

leiðslu heimila um 8.3%. Út frá þessari niðurstöðu er hægt að álykta að fullnýting framleiðsl-

unnar leiði af sér aukna velferð og því ætti að lækka verð til að fullnýta framleiðsluna.
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6 Ályktanir

Metið eftirspurnarfall stóðst tölfræðiprófin sem framkvæmd voru. Tölfræðiprófin og grein-

ingin sjálf voru framkvæmd með aðstoð hugbúnaðarins Gretl og hægt er að draga af þeim

nokkrar ályktanir. Ljóst er að mannfjöldi, tekjur og raforkuverð hefur áhrif á neyslu raforku.

Mannfjöldi örvar eftirspurnina, tekjuaukning eykur raforkuneyslu og er mat á tekjuteygni 0.08,

verðhækkanir draga úr raforkuneyslu og verðteygni eftirspurnar er metin −0.23. Einnig voru

vísbendingar um að ráðstöfunartekjur hefðu áhrif á eftirspurn en sú niðurstaða stóðst ekki kröfu

verkefnisins. Ekki var hægt að sýna fram á áhrifaþátt veðurs í greiningunni en líklega kemur

það til vegna þess að skoðuð eru gögn á ársgrundvelli.

Verðteygni er metin nokkuð lægri heldur en í erlendum rannsóknum. Helsta skýring á

lægri verðteygni er að kynding eða kæling húsakynna er orkufrekasta notkun heimila og jafn-

framt sú verðteygnasta, þar sem yfir 90% íslenskra heimila nota jarðvarma til húsakyndingar

er rökrétt að verðteygni sé lægri hér en í löndum sem nýta raforku til kyndingar eða kæling-

ar.

Í kjölfarið á mati á eftirspurnarfalli var lagt fram dæmi um velferðaraukningu ef magn

yrði aukið og verð lækkað. Velferðarbreytingin var jákvæð, 1.15% magn aukning, skilaði sér

í 8.3% velferðaraukningu og því hægt að álykta að fullnýting framleiðslunnar feli í sér aukna

samfélagslega velferð.

Samanburður verðlagningar í Noregi og á Íslandi gefur til kynna að endurskoða þurfi

verðlagningu. Noregur sem hluti af NordPool kauphöllinni er með nokkuð breytileg verð eftir

ársfjórðungum ólíkt Íslandi. Enn fremur er ljóst að þar sem vatnsframboð er háðara úrkomu

í Noregi en á Íslandi ætti að vera auðveldara að spá fyrir um vatnsframboð á Íslandi og því

bregðast við árstíðarsveiflum þar. Samanburðurinn gefur því til kynna að verðskrá heimila eigi

að breytast í takt við sveiflur. Það er að verð eigi að lækka síðlega sumars/snemma á haustin

þegar vatnsrennsli er mikið og hætta á yfirfalli. Einnig ætti verð að vera hærra yfir vetrarmánuði

þegar vatnsrennsli er minna og eftirspurn er meiri.

Greining á innan sólarhrings sveiflum í eftirspurn gefa tilefni til skoðunar um breytileg

verð innan sólarhrings í landinu. Þannig gefst stýritæki til að jafna eftirspurnartoppa með því
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að gefa heimilum hvata til að færa raforkunotkun sína yfir á þau tímabil þar sem verð er lægra

og eftirspurn er minni. Einnig kemur til vegna aukna nýskráningar rafbíla síðustu ár að hætt

er við því að eftirspurnartoppar verði ýktari og því eykst hvatinn til að jafna út raforkunotkun.

Enn fremur er ljóst að mörg tæki búa yfir hugbúnaði til að auðvelda neytendum að færa neyslu

sína.

Greiningin leiðir því eftirfarandi tillögur af sér:

•Lækkun raforkuverðs til heimila svo að framleiðslugeta sé fullnýtt.

•Skoða þurfi breytilega verðskrá til heimila eftir árstíðarsveiflum.

•Skoðun á breytilegri verðskrá til heimila innan sólarhrings.
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7 Takmarkanir

Greiningin er háð takmörkunum. Í raun er hægt að skipta þeim í tvennt, annars vegar vegna þess

að ekki eru til eða ekki hægt að nálgast gögn um ákveðin atriði og hins vegar vegna forsenda

sem sett eru í greiningunni.

Hluti af takmörkuninni kemur til vegna stutts tímabils sem skoðað er. Greiningin tekur

yfir árin 1990-2012 og nær því yfir 23 tímapunkta. Ekki var hægt að fá magntölur fyrir 1980-

1989 þótt upplýsingar um verð lægju fyrir og enn fremur var ekki hægt að fá upplýsingar um

verð eftir árið 2012, þótt að upplýsingar um magn lægju fyrir. Því styttra sem tímabilið er því

minni nákvæmi mun greiningin leiða til og erfitt að fullyrða um niðurstöðuna.

Einnig var ekki hægt að fá gögn um selt magn innan árs. Flest heimili eru með mæla sem

lesið er af einu sinni á ári, þannig að upplýsingar um selt magn innan árs eru ekki til. Þetta

leiðir til þess að ekki er hægt að taka tillit til árstíðarbreytinga og líklegt er að áhrif veðurfars

kæmi betur í ljós á þeim grundvelli.

Í greiningunni er gerð forsenda um að öll raforka komi frá vatnsafli. Þessi forsenda

felur í sér að litið er fram hjá framleiðslu raforku úr jarðvarma sem er til staðar á landinu.

Þessi forsenda getur valdið skekkju en kemur til þar sem áhersla er lögð á verðlagningu út frá

vatnsafli.

Á tímabilinu hafa verið miklar tækniþróanir. Nýsköpun hefur búið til ný tæki og betri

útfærslur af öðrum tækjum og þessi tæki hafa einnig verið sparneytnari en áður. Við sjáum að

orkufrek heimilistæki eru orðin mun sparneytnari en áður og þetta sést vel á ísskápum. Selt

magn ísskápa í Evrópu 1995 í A flokki var undir 5% en 2010 voru ísskápar í A flokki yfir 90%

seldra eininga. Vegna skorts á gögnum er í raun ekki hægt að taka tillit til þessarar þróunar

(European Commission, e.d.).

Að lokum er ekki að neinu leiti litið til stóriðju. Stóriðja nýtir meirihluta raforku á Ís-

landi, stöðvun álvers eða annarra forma stóriðju er kostnaðarsöm aðgerð. Ef slíkt gerist vegna

raforkuskorts er Landsvirkjun líklega skaðabótaskyld. Því getur verið að tekið sé tillit til þess

með auknu varaafli.
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HS Orka Orkubú	VestfjarðaOR/ON Rafveita	ReyðarfjarðarRARIK Fallorka Orkusalan
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Janúar
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Febrúar
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Mars
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Apríl
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Maí
4,88 4,70 4,97 4,74 4,86 4,86 Júní
5,08 4,70 5,08 4,74 4,99 5,02 2013 Júlí
5,08 4,86 5,08 4,896 4,99 5,02 Ágúst
5,08 4,86 5,08 4,896 4,99 5,02 September
5,08 4,86 5,08 4,896 4,99 5,02 Október
5,08 4,86 5,08 4,896 4,99 5,02 Nóvember
5,08 4,86 5,08 4,896 4,99 5,02 Desember
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 5,02 Janúar
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 5,02 Febrúar
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 5,02 Mars
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 5,02 Apríl
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 Maí
5,08 4,86 5,08 5,02 4,99 2014 Júní
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 Júlí
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 Ágúst
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 September
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 Október
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 Nóvember
5,08 4,98 5,24 5,02 4,99 Desember
5,23 4,98 5,24 5,02 5,1 5,35 Janúar
5,23 4,98 5,33 5,02 5,1 5,33 Febrúar
5,23 4,98 5,33 5,02 5,1 5,33 Mars
5,23 4,98 5,33 5,309 5,1 5,33 Apríl
5,23 4,98 5,33 5,309 5,1 5,33 Maí
5,23 4,98 5,33 5,309 5,1 5,33 Júní
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 2015 Júlí
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 Ágúst
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 September
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 Október
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 Nóvember
5,23 5,02 5,33 5,309 5,25 5,4 Desember
5,72 5,2 5,48 5,4 5,47 5,64 Janúar
5,72 5,4 5,48 5,4 5,47 5,64 Febrúar
5,72 5,4 5,48 5,4 5,47 5,64 Mars
5,72 5,4 5,48 5,4 5,47 5,64 Apríl
5,72 5,4 5,48 5,4 5,47 5,64 Maí
5,72 5,4 5,48 5,4 5,47 5,64 Júní
5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 2016 Júlí
5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 Ágúst
5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 September
5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 Október
5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 Nóvember



5,72 5,48 5,67 5,67 5,67 5,73 Desember
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Janúar
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Febrúar
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Mars
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Apríl
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Maí
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 Júní
6,06 5,7 6,09 5,78 5,9 5,96 2017 Júlí
6,06 5,9 6,09 5,78 5,9 5,96 Ágúst
6,06 5,9 6,09 5,78 5,9 5,96 September
6,06 5,9 6,09 5,78 5,9 5,96 Október

Nóvember
Desember



Gögnin voru fengin frá Orkustofnun.

Áhugavert er að það er aldrei verðlækkun á tímabilinu og þar sem engar verðsveiflur eru og einu

verðbreytingarnar eru einstaka hækkanir er ljóst að ekki er tekið tillit til árstíðarsveifla.
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Viðauki 2

8.1 Sjálffylgni

Keyrslan Qt = β0+β1M+ut lýsir vandamálinu sem líkan 1 glímir við. Ljóst er að ekki er hægt

að lesa mikið í niðurstöðurnar enda t gildi mjög ýkt og R2 einnig.

Model 11: OLS, using observations 1990–2012 (T = 23)

Dependent variable: Qt

HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)

Coefficient Std. Error t-ratio p-value

const −9.68582e+08 6.18469e+07 −15.6610 0.0000

M 5775.64 213.755 27.0198 0.0000

Mean dependent var 6.81e+08 S.D. dependent var 1.29e+08

Sum squared resid 6.57e+15 S.E. of regression 17689049

R2 0.982140 Adjusted R2 0.981290

F(1,21) 730.0712 P-value(F) 8.51e–18

Log-likelihood −415.4239 Akaike criterion 834.8478

Schwarz criterion 837.1188 Hannan–Quinn 835.4190

ρ̂ 0.637864 Durbin–Watson 0.614797

Líkan 2 notar lógaritma þar sem β2 mun verða jafn verðteygni eftirspurnar. Einnig hefur

lógaritma líkan þann kost að hægt er að meta ólínulegt samband með OLS. Með því að nota

ealog(x) = xa

Sjálffylgnis próf Breusch-Godfrey

Breusch Godfrey prófstærðin, eða LM prófstærðin, er gefin sem:

LM = (n−q)R2
ut

Þar sem T er fjöldi tímabila og q er gráða sjálffylgni sem kannað er og R2
ut

er venjulega R2 reikn-

að út frá keyrslu leifaliðs. Sjá til dæmis umfjöllun Woolridge fyrir frekari skýringu (Woolridge,

2012).



Mynd 14: Sjálffylgnirit líkans 3.

Sjálffylgnirit líkans 3, sjá mynd 14, gefur til kynna að markmið fyrsta mismunar hafi gengið

eftir. Bláu línurnar eru aldrei skornar og þar af leiðandi er ályktað að búið sé að lagfæra fyrir

sjálffylgnina.
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8.2 2LS

2LS er beitt þar sem tafin liður af verði er notaður sem hjálparbreyta. Keyrslan hér er sýnd á

einfalt líkan, það er með verð sem einu skýribreytu.

Keyrslan skilar:

Model 10: TSLS, using observations 1992–2012 (T = 21)

Dependent variable: d_l_Qt

Instrumented: d_l_Pt

Instruments: d_l_Pt_1

HAC standard errors, bandwidth 2 (Bartlett kernel)

Coefficient Std. Error z p-value

d_l_Pt −0.406161 0.295946 −1.3724 0.1699

Mean dependent var 0.022807 S.D. dependent var 0.024398

Sum squared resid 0.018414 S.E. of regression 0.030343

Uncentered R2 0.310155 Centered R2 -0.880001

Log-likelihood 53.71229 Akaike criterion −105.4246

Schwarz criterion −104.3801 Hannan–Quinn −105.1979

ρ̂ 0.533530 Durbin–Watson 0.897578

Hausman test –

Null hypothesis: OLS estimates are consistent

Asymptotic test statistic: χ2(1) = 0.0386005

with p-value = 0.844242

Weak instrument test –

First-stage F(1,20) = 3.86418

Núlltilgáta Hausman prófsins er ekki hafnað, það er ekki er hægt að hafna að OLS mat sé

samkvæmt, og því er ályktunin að verð sé innri breyta og því hægt að halda áfram með líkan

3.
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Hér fyrir neðan fylgir lýsing á Hausman prófinu sem er unnin úr bók Woolridge.

2LS er verri en OLS þegar skýribreyturnar eru allar ytri breyturnar. Í tilfellinu hér þegar Y2 er

ytri breyta.

y1 = β0 +β1y2 +β2z1 +beta3z2 +ut

Þar sem z1ogz2 eru ytri breytur. Að auki er tvær ytri breytur, z3 og z4 sem er utan líkans-

ins.

Ef það er ekki fylgni milli ut og y2 þá er OLS betri en 2LS.

y2 = α0 +α1z1 +α2z2 +α3z3 +α4z4 + v2

þar sem ekki er fylgni milli zi og u1,. Þá er ekki fylgni milli y2 og u1 ef og aðeins ef það er ekki

fylgni milli v2 og u1, sem er það viji er til að prófa.

u1 = δ1v2 + e1 , þar sem engin fylgni er milli e1 og v2 hefur meðaltal 0

Ljóst er að engin fylgni er milli v2 og u1 ef og aðeins ef δ = 0.

Þá er metið, með OLS:

y1 = β0 +β1y2 +β2z1 +beta3z2 +δ1v2 + error

Núlltilgátan er því H0 : δ1 = 0

Ef H0 er hafnað þá ert gert ráð fyrir því að y2 sé innri breyta(Woolridge, 2012).

Þar sem vitað er að pt−1 liggur fyrir á tíma t er hægt að fullyrða að um ytri breytu sé að ræða

og enga fylgni við ut .

Viðauki 3

Ljóst er frá myndum 15 og 16 að yfirfall á sér nokkuð reglulega stað og þar af leiðandi er ljóst

að framleiðslugeta er ekki fullnýtt.
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Mynd 15: Yfirfall Hálslóns síðustu 12 mánuði (Landsvirkjun b, e.d.).

Mynd 16: Yfirfall Blöndulóns síðustu 12 mánuði (Landsvirkjun b, e.d.).
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