
Analyse av tal personar som bur innafor ein avstand på 45 minutt med bil frå utvalde regionsentra i Sogn og 

Fjordane 
  



Målsetting for analysen 
Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som bur innafor eit pendlaromland rundt utvalte regionsentra1. 

Datagrunnlag, metode og feilkjelde 
Kapittelet skildrar datagrunnlaget, den anvendte metode og feilkjelder. 

Datagrunnlag 

Analysen tek utgangspunkt i utvalte regionsentra, og vegnett frå Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og befolkningsstatistikk på 250x250 meter frå Statistisk 

sentralbyrå (SSB). 

Befolkningsstatistikk og rutenett er lasta ned frå SSB og er for 2012. Dei to datakjelder er så kopla saman slik at berre ruter som har personar knytt til seg blir 

teke med vidare.  

Vegnettet inneheld informasjon om estimert køyretid for kvar veglenke ved oppgjeven fartsgrense. Tidskostnadar ved sving i kryss er ikkje kalkulert. For 

ferjestrekningar er det estimert fart på 10 km i timen. 

 

Representasjonspunkt for utvalte regionsenter har vi sett inn sjølv ut i frå at det må ligge mest mogelig i sentrum og på veg som er hovudfartsåre. 

Metode 

For og gjere analysen har vi nytta ArcGis med Network Analyst.   

Første steg i analysen er og generer eit polygon rund punktet for kvar utvalt regionsenter. Ved å bruke Network Analyst og vegnett frå NVDB, kan ein få laga 

polygone ved og berekne kor langt ein kjem med bil på 45 min frå punktet. Dette vart gjort for alle punkta. Når vi hadde generert polygon for alle punkta er 

desse slege saman til ei flate. 

Rutenett for befolkning inneheldt alle ruter som dekker heile fylket. Befolkningsstatistikk er blitt slått saman med rutene ved samankopling (join) på SSB-id. 

Join er gjort slik at berre ruter med innhald blir teke med vidare.   

                                                           
1 TØI kriterier: Minst 1500 busett og minst 1500 arbeidsplassae: Flora, Sogndal, Øvre Årdal, Førde, Måløy, Nordfjordeid, Stryn (og Sandane) 



Så er det kjørt ein analyse som tek med alle ruter som overlappas av polygone, ved hjelp av funksjonen «intersect». Ved å summere opp kollona for tal 

personar i kva rute som er igjen etter overlapp analysen får ein ut kor mange som er bur innafor utvalte regionsentra.   

Feilkjelder 

Analysen som finn overlapp mellom rute og buffer, tek med alle i dei rutene som blir overlappa. Den skil ikkje på om det er 10 prosent eller 90 prosent av 

ruta som vart overlappa. Dette er ein kjelde til feilmargin i analysen.  

Polygon som er generet er ikkje trimma mot veg. Det gjør at polygon blir større i omfang en om ein hadde sett ein maks avstand frå traseen. Dette kan føre 

til eit noko høgare tal som bur innafor område, men ser ein på karte så ser ein at dei aller fleste bur langs vegnettet og dermed vil det få liten konsekvens for 

talet.  

Data frå SSB for Befolkningsstatistikk inneheld 107 667 personer i fylket. Dette samsvarar ikkje med andre statistikk oversiktar får SSB på folketal for 2012. 

Dette er ein feilkjelde med prosentandelen vil truleg ikkje bli påverka av dette. 

Resultat 
Analysen visar at: 

76,2 prosent (82 089) av innbyggarane (107 667) bur innafor eit pendlaromland på 45 min, køyring med bil rundt utvalte regionsentra. 23,8 prosent (25 578) 

bur utanfor områda. 

Diskusjon av resultat 
Geir eller Trond? 

  



 


