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1. Målsetting for analysen
Målsettinga for analysen er å kasta lys over ein diskusjon rundt skulestruktur. Analysen i seg sjølv
søkjer å finna optimal plassering og tal på stadar dersom ein skal maksimera dekning (til busette i
alderen 16-19 år) og minimera talet på utvalde stadar, innanfor ei maksimal køyretid. Ut frå dette kan
analysen kan gje eit bidrag til diskusjon omkring ein skulestruktur, som sjølvsagt vil omfatta langt
fleire parametrar. Analysen søkjer ikkje å gi eit svar på optimal plassering av skular.

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

2.1. Datagrunnlag
Lokalisering og allokeringsanalysen tar utgangspunkt i folketalsdata frå SSB, tettstaddata frå SSB,
Skulepunkt og vegnett frå Nasjonal Vegdatabank (NVDB).
Tettstadar for 2011 er henta frå SSB og følgjer SSB sin definisjon av tettstad: Ei samling hus der det
bur minst 200 menneske og avstanden mellom bygningane normalt ikkje er meir enn 50 meter 1 .
Tettstaddata er omarbeida for analyse og eit punkt for kvar tettstad er laga i kvart tettstadpolygon.
Vegnettet som er brukt er opphavleg frå NVDB, men er tilrettelagt for nettverksanalyse av firmaet
Geodata og Hordaland Fylkeskommune. Nettverket inneheld informasjon om estimert køyretid for
kvar veglenke ved oppgjeven fartsgrense. Tidskostnadar ved sving i kryss er ikkje kalkulert. For
ferjestrekningar er det berre estimert overfartstid. Andre faktorar som ventetid og frekvens, er ikkje
berekna.
Folketal er henta frå SSB folketalsdata på rutenett (1*1 km ruter). SSB-datasettet inneheldt tal for
totalt folketal i kvar rute. Ut frå rutenettet er det laga eit punktdatasett, med 1 punkt i det geometriske
senter av kvar rute der folketalet >= 1. Vidare er det estimert folketal for gruppa 16-19 år i kvart
punkt. Estimeringa er gjort ved å bruke prosentdelen 16-19 år på kommunenivå for å finne talet på
personar mellom 16-19 år i kvart punkt.
Det er også gjort ei estimering av folketalet i kvart punkt for årstalet 2040 for kategorien 16-19 år.
Estimeringa for kvart punkt er gjort ved å bruke folkeframskriving på kommunenivå for aldersgruppa
16-19 2 . Prosentdelen på kommunenivå er brukt til å finne talet på personar i kvart punkt. 2040 er det
lengste framskrivinga går pr i dag, og er vald for å få størst mogleg forskjell i datasetta slik at analysen
vil kunne få fram klare tendensar.
Skulepunkt er tilrettelagt ved geokoding ut frå data henta Hordaland fylkeskommune sin database.

2.2. Metode
Analysen er gjort i ArcMap med network analyst. Køyringane er gjort mha. Modelbuilder. Analysen
allokerer folkesetnad til tettstader/skulepunkt, vidare kalla ”aktuelle stader”. Dette gjev ein premiss for
kor mogelege lokaliseringar kan bli gjort. Talet på aktuelle stader må avgrensast, og opp mot ein
diskusjon rundt skulestruktur er vurderinga at tettstadar og dagens skular vil vera ei hensiktsmessig
avgrensing. Andre avgrensingar kunne vore gjort. Kriteriet er at eit minimum av aktuelle stadar skal
1

En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom
husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom
husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg,
industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med
til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til
selve tettstedskjernen. http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/
2
tal frå SSB henta frå http://statistikk.ivest.no/hf/
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veljast ut, men med ei optimalisert dekning til busette innanfor ei maksimal køyretid. Metoden er
heuristisk og gjev ei tilnærma optimal løysing.
Reisetid er vekta etter folketalet i kvart punkt. Eit befolkningspunkt med høgt folketal gi ei høgare
vekta reisetid enn eit befolkningspunkt med lågare folketal trass identisk reisetid til ein aktuell stad.
Dette påverkar igjen kva aktuelle stadar som blir vald, sidan analysen søkjer å minimera summen av
vekta reisetid som vert allokert til ein aktuell stad.
Blant alle dei aktuelle stadene finn analysen det minste talet stadar som skal til for å ha ei best
mogeleg dekning til befolkningspunkta, men innanfor ei definert maksimal køyretid.
Samanhengen mellom reisetid og vekta reisetid er lineær i denne analysen og kan framsettast slik:
(cost df = λ * impedance df ) der d = demand point (befolkningspunkt) og f = facility (aktuell stad),
cost df = transformert nettverksimpendans mellom aktuell stad og folketalspunkt. λ =
impendansparameter som vil vera 1 ved ein lineær samanheng 3
Linjene i kartet er rette mellom punkt for folketal og tettstadar. Årsaka til rette linjer er kartografisk.
Kalkulasjonen er gjort via vegtrase.
Det er brukt 2 ulike maksimale køyretider. Desse er 45 og 60 minuttar.
Dersom ingen av folketalspunkta kan nå eit aktuell stad innan maksimal køyretid vil ikkje punkta bli
allokert.

2.3. Feilkjelder og veikskapar
Det er berre gjort ei berekning for reisetid med bil. Kollektivtilbod som buss, snøggbåt og tog er ikkje
med. Ferjestrekningar er med, men utan at det blir tatt omsynt til ventetid.
Endringar i vegnettet vil påverka reisetider. Det er ikkje lagt inn framtidige endringar i vegnettet.
Enkelte folketalspunkt blir ikkje lokalisert. Dette gjeld få tilfelle, men kan skuldast både feil i
vegnettdata, plassering av folketalspunkt for langt frå veg, eller at området ikkje har
veg\ferjetilkopling.
Folketalet i kvart punkt er ei estimering og vil vera unøyaktig. Kategorien 16-19 år er berekna ut frå
prosentdelen denne aldersgruppa utgjer på kommunenivå, noko som vil gje dels store avvik frå reelle
tal. Framskrivinga både på kommunenivå og vidare estimering på punktnivå er usikker.
Folketalspunkta kan gi inntrykk av høgare nøyaktigheit enn det som er tilfelle. Punkta representerer eit
område på 1 * 1 km. Endringar over tid i folkesetnaden si geografiske utbreiing er ikkje berekna.

3

Avsnittet Impendance Transformation på
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//004700000050000000.htm
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3. Resultat
Kapittelet skildrar resultatet gitt i kart som vedlegg 1 til 4. Overskrift på karta referer til årstal (for
folketal) og maksimal køyretid brukt i analysen. Tabell 1 syner talet på utvalde stadar ved kvar analyse
og namnet på kartet. Ein ser at det ved 60 minuttar maksimal køyretid blir det vald ut 17 stadar for
begge årstal, mens det ved 45 minuttar maksimal køyretid blir vald ut 29 stadar for begge årstal.
Tabell 1: Tal på utvalde stadar. Namnet referer til karta i vedlegg 1-4.

Namn på kart:

2011, 45 minuttar
(vedlegg 3)
Tal utvalde stadar: 29

2011, 60 minuttar
(vedlegg 1)
17

2040, 45 minuttar
(vedlegg 4)
29

2040, 60 minuttar
(vedlegg 2)
17

3.1. Generell forklaring
Karta viser utvalde stader (oransje sirklar) der folketalspunkta (16-19 år) er allokert til. Av alle dei
aktuelle stadane (sjå metodedel) har dei utvalde stadane ei tilnærma optimal plassering i høve til
kriteria (eit minimum tal på stadar med maksimal dekning til busetnad innanfor ei maksimal køyretid).
Det er gjort fire lokalisering-allokeringsanalyser, høvesvis for folketal for 2011 og 2040, med ei
maksimal køyretid på 45 og 60 minuttar for begge årstala.
Dei utvalde stadene er symbolisert med storleik etter kor mange personar (16-19 år) som er allokert til
staden. Symboliseringa bruker naturlege brot for å laga kategoriar. Skilja mellom kategoriane er sett
der skilnaden mellom verdiane er relativt stor. Denne måten å symbolisera på er vald for å fram
variasjonen mellom dei låge verdiane i talmaterialet då like kategoriar skjuler variasjonen. Naturlege
brot er uegna til samanlikning mellom kart. For samanlikning er difor talet for allokerte personar til
kvar utvalde stad merka i kartet.
Folketalspunkta representerer folketalet for 16-19 år inndelt i 5 kategoriar etter naturlige brot. Linjene
mellom folketalspunkta og utvald stad viser kva utvald stad punktet er allokert til. Enkelte
folketalspunkt har ikkje linjer inn til ein utvald stad. Dette skuldast at desse folketalspunkta ikkje er
allokert til ein stad. Årsaka til dette er i hovudsak at analysen ikkje har greidd å allokera dei til eit
aktuelt punkt innanfor den maksimale køyretida.

3.2. Kriterium for lokalisering
Utgangspunktet for lokalisering av dei utvalde stadane er ei utveljing av tettstadpunkt og punkt der det
pr i dag ligg skular. Kva av desse punkta som blir vald er avhengig av kor mange folketalspunkt som
kan dekkast innan maksimal køyretid, og vektinga av kvart punkt. Som skildra i metodedelen er den
vekta reisetida høgare for eit punkt med mange folk enn for eit med færre. Analysen kan dermed gje
eit bidrag til diskusjon omkring ein skulestruktur sett i lys av køyretider og befolkning, men analysen i
seg sjølv seier berre noko om dei mest sentrale tettstadpunkt/skulepunkt dersom ein skal maksimera
dekning og minimera talet på utvalde punkt.
Analysen har ingen tak på kor mange folk som kan bli allokert til ein utvald stad. Ein skule må
sjølvsagt ha eit tak på talet på elevar. I høve diskusjonen rundt skulestruktur og elevtal kan ein gjera ei
vurdering av summen av personar mellom 16 til 19 år som blir allokert til ein utvald stad.
Analysen bruker berre bilnettet. Den tar ikkje omsyn til kollektivtransport, og ferjestrekk har berre ein
estimert tidsbruk for overfart. Folkegruppa 16-19 år vil i stor grad bruka kollektivnett. Transport med
bil vil likevel gi ein peikepinn på tid med busstransport, men det er viktig å vera klar over dette når ein
vurderer resultatet.

3.3. Hovudfunn
Vi ser ut frå Tabell 1 at det ikkje er endring i talet på utvalde stader mellom dei to årstala så lenge
maksimal køyretid er den same, mens det er forskjellar i lokalisering av stadar i analysane for 60
minuttar maksimal køyretid. Ein finn ikkje ulik lokalisering mellom analysane for 45 minuttar
maksimal køyretid.
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Analysen syner store skilnadar i tal på utvalde stadar og lokaliseringa av dei, mellom 45 og 60
minuttar maksimal køyretid. 45 minuttar maksimal køyretid gjev fleire utvalde stadar enn 60 minuttar
maksimal køyretid. Det er også ein tendens til at analysane for 45 minuttar lokaliserer eit mindre tal
personar til kvar utvalde stad.
Som forventa trekk større byar og tettstadar til seg utvalde stadar fordi metoden gir høgare vekta
reisetid dess høgare folketal. I enkelte tilfelle blir svært små tettstadar vald ut, der folketalspunkta
omkring har låge verdiar.

4. Diskusjon av resultat
Tabell 1 syner at analysen ikkje gjev endring i talet på utvalde stader for 2011 og 2040 så lenge
maksimal køyretid er den same. Dette kan forklarast ved at endringar i den geografiske utbreiinga av
busetnaden ikkje er berekna (sjå kap 2.3). Minimum tal på stader vert difor det same ved begge årstala.
Det er vanskeleg å seia noko om korleis ei estimering av endring i utbreiing av folkesetnad hadde gitt
seg utslag på analysen, men truleg ville ikkje utslaga vore særleg store sidan mykje av auka busetnad
skjer innanfor dei områda som pr. i dag har busetnad. Ein ser også at 45 minuttar maksimal køyretid
gir fleire utvalde stadar enn 60 minuttar. Dette er ein naturleg følgje av at dekningsgraden er mindre
ved 45 min, og at analysen søkjer å maksimera dekningsgrad.

4.1. Skilnader i lokalisering ved 60 minuttar maksimal køyretid
Trass i at talet på utvalde stadar er det same ved lik maksimal køyretid varierer lokaliseringa noko
mellom 60 minuttar maksimal køyretid for 2011 (vedlegg 1) og 2040 (vedlegg 2). Forskjellen kan
forklarast ved at framskrivinga endrar folketalet som igjen endrar vektinga av folketalspunkta. Kart
(2040, 60 minuttar) i vedlegg 2 syner at Os kommune får ein utvald stad (Nordvik) for 2040, også vist
i detaljkart figur 1. Dette kan truleg forklast ved at Os aukar mykje i folketal. Dersom analysen skulle
behalde strukturen for 2011 ville den vekta reisetida som er forbunde med folketalspunkta frå Os bli
stor. Analysen finn dermed at den samla vekta reisetida blir mindre ved å velje eit tettstadpunkt i Os.
Ein følgje av lokaliseringa i Os er at busetnad rundt Eikelandsosen (figur 1 og vedlegg 2) blir
lokalisert til både Os og til ny lokalisering; Oma. Folkesetnaden rundt Rosendal blir då allokert til
Sunde/Valen nær Husnes.

Figur 1: Kartet viser utvalde stadar i 2011 og 2040 (60 minuttar maksimal køyretid) som ikkje samanfell
med utvalde stadar frå motståande år gitt ein buffer på 5 km frå den utvalde staden.
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4.2. Skilnader mellom lokalisering ved 45 og 60 minuttar
Ved 45 minuttar maksimal køyretid (tabell 1 og vedlegg 3 og 4) ser ein at talet utvalde stader går opp
for å kunne dekke flest mulig folketalspunkt men samstundes minimere talet på utvalde stadar. Dette
gir også ein tendens til at færre folk bli allokert til kvar utvalde stad. Det er verdt å merke seg at talet
på folketalspunkt som ikkje blir allokert til ein utvald stad også aukar. Dette er fordi punkta ikkje når
ein aktuell stad for lokalisering innan 45 minuttar.
Ved begge dei maksimale køyretidene vil folkerike områder trekkja utvalde stadar mot seg. 45
minuttar maksimal køytetid må gje fleire utvalde stadar men samstundes må dei plasserast nærare
områder med høgare folketal for å minimere samla vekta reisetid. Dette forklarar tendensen til at 45
minuttar maksimal køyretid har fleire utvalde stadar (men lågare allokert folketal) i og rundt områda
med høg busetting enn ved 60 minuttar. Analysane på 45 minuttar har altså fleire utvalde stader å
fordele, og alle vil trekkast mot stader med høgt folketal samstundes som kravet om maksimal dekning
skal takast omsyn til.
Kravet om dekning innan maksimal køyretid gjev seg også utslag i at enkelte utvalde stadar får svært
få personar allokert til seg fordi folketalspunkta ikkje ligg innanfor dekning til område med høgare
folketettleik. Utveljing av stad på Fedje ved 45 minuttar maksimal reisetid er eit døme på dette.
Aktuelle stader er som nemnd alle tettstadar og skular. Tettstadar vil i utganspunktet ha høgare folketal
enn spreiddbygde strøk. Dagens skular er plassert i og rundt tettstader. Kva som er aktuelle stadar gjev
sjølvsagt ein premiss om at det berre er område med ein noko høgare folketettleik som kan veljast ut,
men det er svært stor skilnad mellom folketalet i tettstadane. Talet på aktuelle stader er også høgt i
høve til utvalde stader, då det er heile 479 aktuelle stader (sjå kart vedlegg 5). Analysen er også meint
å gi eit innspel til planlegging av skulestruktur. Ut frå dagens plassering av skular er det lite truleg at
spreiddbygde strøk skal vera aktuelle for lokalisering av skular.

4.3. Konsekvens for skulestruktur
Vi ser at det er stor skilnad på kor mange personar (16 – 19 år) som blir allokert til dei utvalde stadane
(tabell vedlegg 6). I høve til ein diskusjon rundt skulestruktur må resultata difor brukast indirekte.
Dei utvalde punkta varierer mellom å allokere eit folketal langt under det elevtalet ein skule bør ha til
å allokere eit folketal langt over det elevtalet ein skule kan ha. For å bruka resultata i ein diskusjon
rundt skulestruktur må ein difor gjera ei vurdering av kor mange skular området rundt eit utvald punkt
bør ha for å dekkja det folketalet som er allokert til staden, eller om det allokerte folketalet er
tilstrekkeleg til å ha ein skule. Ei slik vurdering vil kunne gi ein indikasjon på ein skulestruktur der
utgangspunktet er ei utveljing av tettstadar/skulepunkt ut frå parametrane folketal og reisetid. Som det
mellom anna går fram av kapittel 2.3. Feilkjelder og veikskapar) er det fleire parametrar som ikkje er
med i denne analysen, men som må vurderast i diskusjonen rundt skulestruktur. I forlenginga av dette
veit vi at skular i større eller mindre grad er fagspesifikke, og at det er fritt skuleval. Dette kompliserer
diskusjonen ytterlegare. Kompleksiteten i ein heilskapleg diskusjon rundt skulestrukturen går altså
langt utover det ein kan avleia frå denne analysen.
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Vedlegg

9

vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

2011, 45 minuttar
Utvalde stadar
Årås
Årstad videregående skole
Bergen
Bergen
Dale
Dimmelsvik
Eidfjord
Eikelandsosen
Etne
Fedje
Granvin
Hausvik
Kinsarvik
Knappskog
Leirvik
Leknes
Norheimsund
Odda
Odda
Oma
Røldal
Rosendal
Skulestadmoen
Storebø
Sunde/Valen
Sveio
Svortland
Våge
Vossevangen

Allokert folketal*
447
9531
5030
69
246
174
54
237
196
22
164
1180
103
1338
1418
1275
440
314
103
117
29
79
488
263
427
328
519
164
231

2040, 45 minuttar
Utvalde stadar
Årås
Årstad videregående skole
Bergen
Bergen
Dale
Dimmelsvik
Eidfjord
Eikelandsosen
Etne
Fedje
Granvin
Hausvik
Kinsarvik
Knappskog
Leirvik
Leknes
Norheimsund
Odda
Odda
Oma
Røldal
Rosendal
Skulestadmoen
Storebø
Sunde/Valen
Sveio
Svortland
Våge
Vossevangen

Allokert folketal*
566
12591
6912
89
263
184
71
277
217
15
126
1441
92
1653
1660
1748
423
280
93
120
26
84
526
339
452
460
591
146
250

2011, 60 minuttar
Utvalde stadar
Årås
Åsane videregående skole
Bergen
Bergen
Dale
Eikelandsosen
Etne
Kinsarvik
Leirvik
Leknes
Norheimsund
Rosendal
Skarde
Storebø
Sunde/Valen
Våge
Vossevangen

Allokert folketal*
469
3785
12919
69
267
874
195
256
2265
1126
544
224
413
263
462
164
784

2040, 60 minuttar
Utvalde stadar
Årås
Åsane videregående skole
Bergen
Bergen
Dale
Etne
Husnes
Kinsarvik
Leirvik
Leknes
Nordvik
Norheimsund
Oma
Skarde
Storebø
Våge
Vossevangen

Allokert folketal*
581
5113
13103
89
284
216
703
231
2713
1535
4665
546
265
379
339
179
836

* 16 - 19 år

