
ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN 
OG FJORDANE.
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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 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.  Så er det kjørt ein analyse som tek med alle ruter som overlappas av polygone, ved hjelp av 

1 TØI kriterier: Minst 1500 busett og minst 1500 arbeidsplassar: Flora, Sogndal, Øvre Årdal, Førde, Måløy, Nordfjordeid, Stryn (og Sandane)
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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.
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Diskusjon av resultat
Resultatet syner ein relativt høg del som bur innafor eksisterande pendlaromland. For desse vil det vere lettare å jobbe aktivt for auke busetnad og 
rekruttering av arbeidskraft. 

For nokre av dei som er utanfor er det mogleg å få ned pendlartida til regionsenter med samferdsletiltak som til dømes tunnel, omlegging av kaianlegg og 
liknande. For andre kan også bruk av fjorden/sjøen bidra til å få ned pendlartida. Båt og ferje gir ofte høge driftskostnadar og kan lett bli oppfatta som 
usikker infrastruktur. 

For dei som er utanfor akseptabel pendlaravstand, bør det vurderast alternativ strategiar/program/satsing. Slike satsingar kan gjelde samferdsletiltak og 
andre typer tiltak. 
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ANALYSE AV PENDLINGSAVSTAND FRÅ UTVALDE REGIONSENTER1 PÅ 45 MINUTT OG 60 MINUTT.

1 TØI rapport 1208/2012 ″Potensial for regionforstørring″

 Eid
 Florø
 Førde
 Måløy
 Sandane
 Sogndal
 Stryn
 Øvre Årdal
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Målsetting for analysen
Målsettinga for analysen er å synleggjere kor langt ein kjem med bil med 45 og 60 minutt køyretid frå utvalde regionsenter2. Dette vert gjort som del av 
utgreiingsarbeidet i høve bu- arbeids- og serviceområder i Regional transportplan for Sogn og Fjordane.

Datagrunnlag, metode og feilkjelder
Rapporten skildrar datagrunnlaget, metode og feilkjelder.

Datagrunnlag
Analysen tar utgangspunkt i utvalde regionsenter og vegnett frå Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Vegnettet som er brukt er frå NVDB. Nettverket 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. 

Metode
Analysen er gjort i ArcMap med Network Analyst. Network analyst er ein tilleggsmodul til ArcMap og eit verkty der ein kan lage og administrere avanserte 
nettverksdatasett og generere ruter i nettverket. 

For pendlingsomland er det generert eit punkt som utgangspunkt for analysen. Så er det køyrt ei analyse som reknar ut kor langt ein kjem frå det definerte
punktet med høvesvis 45 og 60 minutt køyretid på bakgrunn av dei eigenskapane som ligg i det genererte vegnettverket.

Feilkjelder
Det er berre gjort berekning for reisetid med bil. Kollektivtilbod som buss, snøggbåt er ikkje med. Ferjestrekningar er med, med hastigheit som er sett til 10 
km/t skal kompensere for noko av ventetid, men dette vil kunne gi utslag som feilmargin. Endringar i vegnettet vil påverke reisetid. Det er ikkje lagt inn 
framtidige endringar i vegnettet.

2 TØI rapport 1208/2012 ″Potensial for regionforstørring″
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Resultat
Analysen syner:

To polygon som viser kor langt ein kjem med bil frå definert punkt med høvesvis 45 og 60 minutt køyretid.
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Kart
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Florø
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Førde
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Måløy
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Sandane
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Sogndal
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Stryn
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Øvre Årdal



ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN RADIUS PÅ 500 METER FRÅ BUSSHALDEPLASS I SOGN OG FJORDANE 
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Målsetting for analysen
Målsettinga for analysen er og synleggjere kor mange som bur i rimeleg avstand til eit busshaldeplass i Sogn og Fjordane.  Resultatet skal visast som prosent 
personar som bur innafor ein radius på 500 meter, og prosent personar som bur utafor den radiusen.

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

Datagrunnlag
Analysen tek utgangspunkt i haldeplassar henta 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. 

Haldeplassar er lasta ned via NVDB123 i februar 2013.

Metode
For å finne ut kor mange prosent som bur innafor ein buffer på 500 meter frå ein busshaldeplass, har analysen blitt gjort i ArcGis.  

For busshaldeplassar er det generert ein buffer på 500 meter. Når ein genererte denne, vart det kryssa av for at overlappande flatar blir slege saman til ei 
heiledekkande flate i staden for mange sirkelflater. 

Rutenett 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.  Så er det kjørt ein analyse som tek med alle ruter som overlappar kvar andre (intersect). Dei rutene 
som då er igjen er dei som er innafor ein radius på 500 meter.

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. Stikk prøvar i analysen visar at feilmarginen ofte ikkje er så stor fordi konsentrasjonen 
av hus i ruter er oftast plasser nærmast veg og dermed ligg dei nært haldeplassar. Haldeplassane frå NVDB er ikkje oppdatert sidan byrjinga 2011. 
Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen er i gong med å kartlegge alle busshaldeplassar som brukast til skuleskyss. Deira kartlegging av Nordfjord synar at 
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det er langt fleire busstopp som reelt vart nytta en dei som er i NVDB. Haldeplassane som er brukt er representasjonspunkt for ein haldeplass. Haldeplassen 
kan ha stopp på begge sidene av vegen og det kan være opp til 100 meter avstand frå eine til andre sida av vegen. Dette er ein feilkjelde. 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 81,5 prosent (87 814) av innbyggarane i Sogn og Fjordane(107 667) bur 500 meter eller nærmare til eit busstopp. 18,5 prosent (19 853) bur 
lenger en 500 meter frå eit busstopp.

Diskusjon av resultat
Resultatet synar at innbyggarane bur nærme bussstoppa i fylket. Det gir i teorien stort potensialet for auka bruk av kollektivtransport i fylket. For nokre 
områder kan auka frekvensar og billigare busstilbod før til meir bruk av kollektivtransporten. Den store utfordringa ligg i områder med for lite 
folketalsgrunnlag. Her er det vanskeleg å gi gode nok tilbod til at bussen vert eit reelt alternativ. For desse områda er det viktig å tenkje alternativt på korleis 
betre tilbodet, eventuelt redusere behovet. Dømer på alternative tilbod er bestillingsruter, App for «kompiskjøring», arbeidsplassbusser, samarbeid 
offentleg-privat. Det er også her mogleg å jobbe for å redusere behova for stor frekvens eller transport. Desse områda er til dels samanfalland med områder 
som ligg utanfor pendlaravstand til regionsenter. For desse kan det vurderast alternativ strategiar/program/satsing. Slike satsingar kan gjelde 
samferdsletiltak og andre typer tiltak. 
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ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN RADIUS PÅ 500 METER, 4 OG 10 KILOMETER FRÅ EIN 
EKSPRESSBUSSTRASE I SOGN OG FJORDANE
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Målsetting for analysen
Målsettinga for analysen er og synleggjere kor mange som bur i rimeleg avstand til ein ekspressbusstrase i Sogn og Fjordane.  Resultatet skal visast som 
prosent personar som bur innafor ein radius på 500 meter, 4 og 10 kilometer. Den skal også vise prosent personar som bur utafor desse radius.

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

Datagrunnlag
Analysen tek utgangspunkt i ekspressbusstrasear som vi sjølv har digitalisert ved å hente ut ruter frå rutehefte for bussar og teikna desse etter ELVEG 
nettverket. Vi har brukt 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. 

Elveg er eit produkt som blir tatt ut frå Nasjonal Vegdatabank. Produktet innehelder alle kjørbare vegar og deira eigenskaper. Data egner seg til 
transportplanlegging, elektronisk adressekart, bilnavigasjon, overvaking og vegvedlikehald. Data kan også brukast i kartproduksjonar, tilpassa målestokk 1:5 
000 – 1:25 000.

Metode
For analysen har vi nytta ArcGis.  

For ekspressbusstraseane er det generert ein buffer på dei gitt radiane på 500 meter, 4 og 10 kilometer. Når dei vart genererte, vart det kryssa av for at 
overlappande flatar blir slege saman til ei heiledekkande flate i staden for mange sirkelflater. 

Rutenett 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.  

Så er det kjørt ein analyse som tek med alle ruter som overlappas av dei buffer genererte traseane 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 traseane.
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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. Stikk prøvar i analysen visar at feilmarginen ofte ikkje er så stor fordi konsentrasjonen 
av hus i ruter er oftast plasser nærmast veg og. 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:

49 prosent (52 851) av innbyggarane (107 667) bur innafor 500 meter frå ein ekspressbusstrase. 51 prosent (54 816) bur utanfor område.

70,5 prosent (75 863) av innbyggarane bur innafor 4 kilometer frå ein ekspressbusstrase. 29,5 prosent (31 804) bur utanfor område.

80,4 prosent(86 605) av innbyggarane bur innafor 10 kilometer frå ein ekspressbusstrase. 19,5 prosent (21 062) bur utanfor område. 

Diskusjon av resultat
Ekspressbuss bidreg til å auke det lokale bussrutetilbodet. Tilbodet er eit viktig tilbod for studentar, pensjonistar, til dels innvandrarar og andre. Det bidreg 
til å knytte fylket til dei større byane på aust og vestlandet. Tilbodet vil i mindre grad vere tilbod til lokal arbeidspendling. For ekspressbusstilbodet er det 
viktig å sjå på tilbringerruter for områder som ligg utanfor.  På grunn av at ekspressbussen skal ivareta både kundar som ønskjer å komme seg raskt fram, og 
dei lokale transportbehova, er det viktig finne gode modellar for samhandling med dei lokale og regionale transport-/busstilboda.

Ettersom fylket ikkje får nytte av dei store togsatsingane, bør staten utfordrast på å styrke vårt tilbod på ekspressbussar og ekspressbåtar. 
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