
Analyse av tal personar som bur innafor ein radius på 500 meter frå busshaldeplass i Sogn og Fjordane 
  



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 

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 potensialet for bruk av kollektivtransport i fylket er stort. Betre kollektivtilbod og billigare busstilbod kan før til meir bruk av 

kollektivtransporten i fylket. 

Meir rundt analysen? Trond og Geir? 

  



  



 


