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FORORD

Statistisk sentralbyrå har siden 1978 arbeidet med utvikling
av et ressursregnskap for areal. Regnskapet har blitt bygget opp
gjennom etablering av delregnskaper. Til nå har en manglet et del-
regnskap for løpende oversikt over arealbruksendringer san følge av
utbygging.

I denne rapporten er det presentert et opplegg for etablering
av et årlig utbyggingsregnskap. Regnskapet er basert på data fra GAB-
registeret og data fra økonomisk kartverk. Uttak og bearbeiding av
registerdataene skjer maskinelt, mens innsamlingen av data fra
økonomisk kartverk er basert på manuell registrering. Punktsampling
benyttes som metode for uttak, bearbeiding og sammenstilling av data.

Hensikten med denne rapporten er å gjennomgå opplegget for ut-
byggingsregnskapet, samt å gi en vurdering av kvaliteten på de
resultatene som oppnås. Opplegget er testet på data for 1986 og første
kvartal 1987. Rapporten inneholder også prøveregnskap for disse årene.
Regnskapsresultatene må oppfattes san foreløpige.

Arbeidet inngår som en del av et treårig forskningsprosjekt
med tittelen "Geografisk informasjonsbehandling og satellittfjern-
måling i arealregnskapet". Prosjektet ble satt i gang i 1986 og har
vært finansiert av HORAS, NTNF og Miljøverndepartementet foruten
Statistisk sentralbyrå.

Forsker Øystein Engebretsen har hatt ansvaret for utvikling og
gjennomføring av prosjektet og har skrevet rapporten.

Statistisk sentralbyrå, Oslo, 10 . j a nuar 1 9 89

Gisle Skancke
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SAMMENDRAG

Arealregnskapet Skal gi informasjon til de sentrale myndig-
hetene som grunnlag for utforming av nasjonal og regional areal-
politikk. Regnskapet er bygget opp av et sett av delregnskaper. Denne
rapporten beskriver en metode for innhenting av opplysninger om areal-
bruksendringer som følge av utbygging. Opplysningene danner tilsa aen
et utbyggingsregnskap.

Utbyggingsregnskapet er (som arealregnskapet forovrig) basert
på bruk av punktsampling som metode for registrering, bearbeiding og
sammenstilling av data. Metoden innebærer at alle opplysninger om
arealbruk knyttes til utvalgte punkter i terrenget. Datagrunnlaget er
meldinger til GAB-registeret og registreringer på Økonomisk kartverk.

Datauttaket fra GAB er basert på en spesielt utviklet
EDB-modell som ved, hjelp av informasjon om nye bygg, finner fram til
punkter i arealregnskapets punktnett (100x100 mi) som er berørt av en
utbygging. Fra GAB hentes også informasjon om formålet med, utbyggingen
(ny arealbruk).

Ved, manuell registrering på kart suppleres punktene med
informasjon om tidligere arealbruk. Datagrunnlaget gjør det også mulig
å inndele nedbygd areal i forskjellige kvalitetsklasser.

Erfaringene viser at en del driftsproblemer oppstår som følge
av mangler/feil i GAB-systemet. Generelt viser resultatene fra for-
søkene at metoden gir et godt grunnlag for et utbyggingsregnskap som
omfatter omlag 4/5 av det årlige utbyggingsarealet. For å få tall for
arealbruksendringer som ikke er knyttet til oppføring av nybygg (dvs.
resterende 1/5), er det nødvendig med supplerende datainnsamling.

Driften av systemet er lite kostnadskrevende fordi det i stor
utstrekning brukes allerede EDB-lagrede data.

Resultatene fra prøveregnskapet viser et noe lavere omfang på
utbyggingen i 1986 enn årlig utbygging i perioden 1965-75. Dessuten
medførte byggingen i 1986 i mindre grad enn tidligere, ekspansjon på
ubebygde arealer.

Fordelingen av utbyggingen mellom fylkene har generelt endret
seg lite over tid. Hordaland hadde imidlertid i 1986 en vesentlig
høyere andel enn i 60 og 70 årene.

Når det gjelder formålet med utbyggingen, viser tallene en
endring i retning av større innslag av sentrumsfunksjoner.

Tapet av jordbruksareal ved utbyggingen i 1986, var vesentlig
lavere enn hva som var vanlig tidligere. Resultatene viser forøvrig
langt mindre nedbygging enn det som framgår av Landbruksdepartementets
statistikk for tillatt omdisponering av dyrket jord. På den annen side
var over halvparten av nedbygd dyrket og dyrkbar jord i 1986 egnet til
matkorndyrking. Dersom en betrakter både gode jordbruks- og skog-
arealer, foregikk omlag 1/3 av nedbyggingen i 1986 på viktige land-
bruksarealer.



10

1 INNLEDNING

1.1 Arealregnskap - formål og innhold

Hensikten med arealregnskapet er å gi informasjon til de
sentrale myndighetene (Miljøverndepartementet) som grunnlag for ut-
forming av nasjonal og regional arealpolitikk. Målet er å gi oversikt
over arealressursene og hvordan de anvendes (med endringer og plan-
lagte endringer).

I tillegg til den regnskapsmessige oppstillingen, er det et
mål å belyse sammenhengen mellom arealbruk og samfunnsutviklingen.
Ø. å studere hvordan næringsutvikling, boligutbygging, lokali-
seringspolitikk m.v. gir seg utslag i endret arealbruk og hvordan
dette igjen påvirker beholdningen av viktige arealressurser. Det er
videre et mål å belyse konsekvensene av samfunnets arealbruk i form av
ulike miljøbelastninger.

For å oppfylle disse målene, er det satt som krav til areal-
regnskapet at det skal inneholde informasjon på nasjonalt og regionalt
nivå om:

- arealbruk/arealtilstand
- arealbruksintensitet
- endringer i arealbruk

arealkvalitet ( egnethet for ulik bruk)
- alternativ arealbruk
- planlagt arealbruk,

samt gi grunnlag for analyse av:
- sammenhengen mellom arealbruk og samfunnsutvikling
- sammenhengen mellom arealbruk og miljøtilstand.
Det må benyttes flere ulike kilder for å skaffe datagrunnlag

til arealregnskapet. San en følge av dette, har det vist seg praktisk
å bygge opp arealregnskapet som et knippe av delregnskaper. Delregn-
skapene knyttes sammen ved hjelp av (delvis) felles registrerings-
enheter og felles definisjoner (klassifiseringssystem). Noen delregn-
skaper har som oppgave å gi informasjon om beholdningen av ulike
arealressurser, mens andre gir informasjon om endringer og planlagte
endringer av arealbruken.

1 . 2 Utbyggingsregnskap

I prinsippet skal en gjennom arealregnskapet kunne følge med i
alle endringer i arealbruk/arealtilstand. Det er imidlertid i praksis
umulig å etablere et system som kontinuerlig overvåker alle endringer.
Mange av endringene er dessuten av så liten interesse, at det ikke kan
forsvares å etablere kostbare registreringsrutiner. Rutiner som sikrer
løpende informasjon om de viktigste endringene, er derfor prioritert i
arbeidet med oppbygging av arealregnskapet.
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Sett fra en ressursforvaltningssynsvinkel, er det viktigst med
oversikt over irreversible inngrep i ressursgrunnlaget. I arealsammen-
heng innebærer dette som oftest overgang fra ubebygd til bebygd areal.

.Denne rapporten beskriver en metode for innhenting av opp-
lysninger om arealbruksendringer som følge av utbygging (boligbygging,
næringsutbygging osv.). Opplysningene danner tilsammen et utbyggings-
regnskap. Utbyggingsregnskapet utgjør videre et av delregnskapene
under arealregnskapet. Regnskapet gir foruten oversikt over areal-
bruksendringene, også kunnskap om hvilke næringer som er årsak til
vekst i bebygd areal.

Det ble gjennomført et forprosjekt i 1985. En del resultater
fra dette er presentert i Engebretsen (1987) og Naturressurser og
miljø 1986 (SSB 1987). Arbeidet med utvikling og prøving av metoden
har senere inngått som en del av det 3-årige forskningsprosjektet
"Geografisk informasjonsbehandling og satellittfjernmåling i areal-
regnskapet". Prosjektet ble satt i gang i 1986 og har vært finansiert
av NORAS, NTNF, Miljøverndepartementet og SSB. Formålet med prosjektet
har vært å utvikle metoder for:

1. Utnyttelse av satellittdata i arealregnskapet.
2. Geografisk informasjonsbehandling tilpasset behovene i

arealregnskapet - Ø. metoder for utnyttelse og
integrasjon av ulike typer arealdata, herunder register-
data. (Arbeidet med utbyggingsregnskap kommer inn her.)

3. Integrasjon av andre typer geodata, f.eks. data om
befolkningsutvikling, næringsutvikling ml"

1.3 Datagrunnlag for utbyggingsregnskapet 

Et utbyggingsregnskap kan etableres på mange ulike måter. Et
overordnet krav er at kostnadene ved regnskapet skal stå i et rimelig
forhold til informasjonsmengden. Det er bl.a. viktig å ta hensyn til
at det er et relativt begrenset areal som hvert år tas i bruk til ut-
bygging.

I de siste årene har det blitt bygget omlag 25.000-30.000 nye
boliger pr. år (SSB - Byggearealstatistikk). Dersom en antar en
gjennomsnittlig tomtestørrelse på 500 rri, vil det si at 12.500-15.000
dekar areal hvert år tas i bruk til boligtomter. Tall fra arealregn-
skap for tettstedene (Engebretsen 1982, SSB 1982) viser at areal til
boligtomter utgjorde knapt 60 prosent av utbyggingsarealet i 1970-
årene. Hvis forholdstallet er tilnærmet det samme i dag, betyr det at
maksimalt 20.000-25.000 dekar areal hvert år tas i bruk til utbygging.

I tillegg til at utbyggingen totalt sett berører en svært
liten del av landarealet hvert år, må det tas hensyn til at ut-
byggingen er spredt på mange små felter og enkelttomter over hele
landet. Et årlig regnskap bør derfor fortrinnsvis baseres på et
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opplegg hvor registreringsarbeidet automatisk kan innrettes mot de om-
rådene hvor utbygging faktisk har foregått.

Fjernmåling (flybildetolkning eller satellittfjernmåling) har
en sentral plass i arealregnskapet. Denne registreringsmetoden kan i
prinsippet også benyttes for utbyggingsregnskap. Bruk av flybilde-
tolkning vil imidlertid gi svært høye registreringskostnader. For det
første må alle områder hvor det er sannsynlig at utbygging kan fore-
komme, fotograferes hvert år. Dernest vil tolkningsarbeidet kreve
store ressurser for å finne fram til hvor det har foregått arealbruks-
endringer.

Bruk av satellittfjernmåling vil by på omtrent de samme pro-
blemene. Tilgangen på opptak er i utgangspunktet ikke noe problem
fordi hele landet dekkes flere ganger i løpet av ett år. På den annen
side har en ingen garanti for skyfrihet på opptaksdagen. I praksis vil
en aldri kunne oppnå akseptable opptak over hele landet innenfor ett
år. Et annet problem er at det må kjøpes inn et stort antall scener
for at områder hvor endringer kan forekomme, skal være dekket. Faktisk
vil det nesten være nødvendig å ha en totaldekning over landet. Dette
gir svært høye datakostnader i forhold til den informasjonen en er på
jakt etter.

Et alternativ til fjernregistrering er å bygge opp egne
meldingsrutiner knyttet til gjennomføring av utbyggingstiltak. F.eks.
kunne regulerings- og planmyndighetene i hver kommune pålegges en
meldingsplikt. En liknende ordning er etablert for delregnskapet for
kommunale utbyggingsplaner (planregnskapet). Det er plan- og ut-
byggingsavdelingene i fylkeskommunene som har ansvaret for innsamling
av data til dette regnskapet. Datagrunnlaget er kommunale utbyggings-
planer og økonomisk kartverk. Fylkeskommunen sender bearbeidede data
videre til et sentralt register.

Kommunale og fylkeskommunale etater er allerede pålagt en
rekke plikter med hensyn til meldinger til sentrale registre. En ny
rutine for data om arealbruksendringer, vil derfor trolig være
vanskelig å få gjennomført i praksis. Den beste løsningen vil være å
knytte utbyggingsregnskapets datainnsamling til en eksisterende
meldingsrutine, og helst slik at det ikke vil være nødvendig med
ekstra arbeid i kommunene.

Denne rapporten presenterer en metode for utnyttelse av
kommunenes meldinger til GAB-registeret (Grunneiendom, Adresse,
Bygning). Metoden omfatter også nødvendig bearbeiding av meldings-
dataene og rutine for innhenting av tilleggsinformasjon (fra Økonomisk
kartverk). Opplegget krever ingen ekstra innsats fra kommunene, men en
beskjeden tilleggsregistrering er nødvendig tilknyttet regnskaps-
arbeidet (foregår sentralt). Mesteparten av informasjonsinnhentingen
skjer ved bruk av spesialprogrammer med GAB-registeret som input.
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2 GAB-SYSTEMET

2.1 Generell beskrivelse av systemet

GAB-systemet består av tre delregistre; G-registeret med opp-
lysninger om alle eiendommer, A-registeret med adresseopplysninger for
alle eiendommer og B-registeret med bygningsdata. G- og A-registrene
omfatter alle eiendommer/adresser, mens B-registeret foreløpig bare
omfatter nybygg (er planlagt utvidet til et komplett bygnings-
register). Registrene ajourholdes løpende. Dataene er tilgjengelig på
EDB-lesbar form.

Hvert delregister inneholder en omfattende informasjonsmengde.
Informasjonen kan deles i tre hovedgrupper; en gruppe med administra-
tive data (gårds-/bruksnr., kommunenr festenr., bygningsnr. osv.),
en gruppe med pekere (dvs. koder som gjør det mulig å kople sammen in-
formasjon fra de tre registrene) og en gruppe med egenskapsdata.
Eksempler på egenskapsdata i GAB er vist i figur 2.1.

Figur 2.1 Eksempler på egenskapsdata i GAB.
Kilde: Kommunedata A/L (1984).
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Oppmålingsmåte
Skattetakstareal
Bruk av grunn
etter salg/-
fradeling (plan)

Data an hjemmels-
haver fester

Utskilling
Sammenføyning
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(midtpunkt)

Kjøpesum
Andre kj Øpsoppl.
M.m.

A reg.

Gatenavn
Postnummer
Valgkrets
Skolekrets
Kirkesogn
Grunnkrets
Spredt/tett kode
~lenke
Koordinat adresse
M.m. • • • • • • • • •
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2.2 Data fra GAB til utbyggingsregnskapet

Det er kun noen få av dataene i GAB som er av direkte inter-
esse for utbyggingsregnskapet. Av hensyn til den metoden som benyttes
(se kap. 3), er det nødvendig med stedfesting av utbyggingen. Dernest
trengs det informasjon om formålet med utbyggingen, hvor stort areal
utbyggingen omfatter (tomtestørrelse) og byggets størrelse. I regn-
skapet er det valgt å sette tidspunktet for arealbruksendring lik
byggestartsdatoen. Meldinger om tilbygg og påbygg er ikke tatt med.

Følgende data benyttes som grunnlag for utbyggingsregnskap:

Fra G-registeret: 

Fra A-registeret: 

Fra B-registeret: 

Eiendommens areal

Grunnkrets

Bygningsstatus
Meldingstype
Bygningstype
Næringsgruppe
Antall etasjer
Bruksareal totalt

Tett-/spredtbygd-kode

Bruksareal bolig
Bruksareal pr. etasje
Koordinatsystem
Kartplate
Koordinater bygning

I tillegg kommer kommunenummer (oppgis i alle delregistre) og
pekere (koplingsnøkler) mellom delregistrene.

2.3 Behov for tilleggsdata fra andre kilder

Utbyggingsregnskapet skal både vise gammel og ny arealbruk.
GAB gir kunnskap om den nye arealbruken, men har ingen informasjon om
hva arealet ble brukt til før utbygging. For å bringe slik informasjon
inn i regnskapet, må GAB suppleres med data fra andre kilder. Det er
valgt å benytte økonomisk kartverk som kilde for disse dataene. Inn-
samlingen er basert på manuell registrering.
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3 UTBYGGINGSREGNSKAP - METODE

3.1 Registreringsmetode 

Utbyggingsregnskapet skal integreres som en del av arealregn-
skapet. Dette innebærer at utbyggingsregnskapet må tilpasses areal-
regnskapets inndelinger i telleenheter og arealklasser.

Arealregnskapet er hovedsakelig basert på stratifisert punkt-
sampling som registreringsmetode. Metoden innebærer at en i utvalgte
punkter i terrenget foretar registrering av aktuelle egenskaper.
Punktene danner telleenheter i systemet. Metoden gjør det mulig å be-
skrive detaljert geografiske egenskaper ved arealressursene, noe som
er nødvendig både for regnskapsoppstilling og analyse, samtidig som
innsamlet datamengde kan tilpasses nasjonale og regionale behov. (Om
begrunnelse for bruk av punktsampling; se Engebretsen 1987 og 1988).

Registreringspunktene er ordnet i kvadratiske nett. Maske-
vidden i utvalgsnettene avhenger av hvilket geografisk nivå resul-
tatene skal kunne presenteres på. For å tilfredsstille de varierende
kravene til regional informasjon i arealregnskapet, benyttes det en
stratifisert utvalgsplan. (Om presisjon i punktsampling; se Sæbø og
Engebretsen 1979, Sæbø 1983 og Engebretsen 1986a.,)

For områder med stor varians i arealbruken eller med spesielle
endringer, dvs. urbane strøk og områder hvor det foregår eller er
planlagt utbygging, er det behov for maskevidde 100 meter eller
mindre. I forsøkene med utbyggingsregnskap som er presentert i denne
rapporten, er det brukt maskevidde 100 meter.

Ved å knytte punktene i kvadratiske nett til faste terreng-
koordinater og ved å benytte EDB til lagring og beregning, framstår
punktsampling som et effektivt hjelpemiddel i geografisk informasjons-
behandling. Dette er illustrert i figur 3.1 hvor det framgår at
dataene i prinsippet er organisert i flere lag.

Lagene (xl , x2 , x3 osv.) i figuren forestiller et utsnitt av
et landskap sett i perspektiv. Lagene gir en tematisk (geologi, topo-
grafi, arealbruk osv.) eller temporal (arealbruk år 1, arealbruk år 2
osv.) inndeling av landskapet i ulike dimensjoner. Data 'om geologi,
landform, jordtype, arealbruk på forskjellige tidspunkter, administra-
tiv tilhørighet osv. er registrert som uavhengige opplysninger knyttet
til punktet (definert ved terrengkoordinatene). Samvariasjon mellom
ulike egenskaper (f.eks. jordtype og arealbruk), endring i arealbruk
mellom to tidspunkter etc., kan lett beregnes (med koordinatverdiene
som koplingsnøkkel).

Som det framgår av figuren, kan informasjon fra forskjellige
datasjikt kombineres til ny avledet informasjon gjennom f.eks. bruk av
beregningsmodeller av ulike slag (se Engebretsen 1986a og 1986b). På
lignende vis kan det utvikles metoder (modeller) for omforming av
registerdata (hvor informasjonen er stedfestet på en eller annen måte)
til data på punktsamplingsform. Denne rapporten presenterer en slik
metode.
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Figur 3.1 Eksempel på geografisk informasjonsbehandling ved hjelp
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3.2 Punktsampling i GAB-registeret

Teknisk sett er hovedoppgaven i utbyggingsregnskapet å finne
fram til hvilke punkter i arealregnskapets utvalgsnett (100 m maske-
vidde) som er berørt av nybygging (utvidelse av det bebygde arealet).
Spørsmålet er om GAB kan benyttes som hjelpemiddel for å løse denne
oppgaven.

Datastrukturen i GAB er svært forskjellig fra den som benyttes
i punktsamplingsregistre. Telleenheter er grunneiendom (gårdsrir. og
bruksrir.), adresse (gateadresse) og bygning (bygningsnr.). Alle opp-
lysninger er knyttet til disse enhetene. Det gis ingen informasjon som
direkte kan knyttes an mot arealregnskapets utvalgsnett.

Ved hjelp av data fra G-delen og B-delen, kan det imidlertid
foretas en indirekte bestemmelse av hvilke punkter som berøres av en
utbygging. Grunnlaget er koordinatopplysninger og tall for arealer.

For nøyaktig stedfesting av en utbygging, benyttes meldingen
om midtpunktkoordinatene for nye bygg (fra B-reg.). I metoden antas
det at dette punktet også danner midtpunktet på tomten (teigen) som
bygges ut (midtpunktkoordinatene for grunneiendommen er uegnet fordi
eiendommen ofte er betydelig større enn den aktuelle tomten). Det er
forutsatt bruk av koordinatsystemet fra Økonomisk kartverk. Dersom
midtpunktet er gitt i annet koordinatsystem, må det foretas omregning.

For å avgjøre hvilke punkter som ligger innenfor utbyggings-
tomtene, er det i prinsippet nødvendig å kjenne tomtegrensene i
terrenget (dvs. at grensene må være digitalisert). Slik informasjon er
Imidlertid ikke tilgjengelig. Isteden foretas en simulering av
grenser ved hjelp av bygningskoordinatene og tall for tomtestørrelsen.
Tomtestørrelsen beregnes etter bestemte regler (se nedenfor) på grunn-
lag av bl.a. opplysninger om grunneiendommen (fra G-reg.).

I simuleringen antas det at alle tomter er kvadratiske med
sidene orientert parallelt med aksene i koordinatsystemet (økonomisk
kartverk). Oppgaven blir nå å finne ut om noen av punktene i areal-
regnskapsnettet befinner seg innenfor disse sidene. Dvs. om en eller
flere koordinatverdier i arealregnskapet er dekket av intervallet:

	1 	 11/05 ± - IA SN ± -	- 2	 '	 - 2

hvor V(2) er vest-Øst koordinat for midtpunktet i nytt bygg,
SN er sør-nord koordinat for midtpunktet i nytt bygg,
A er arealet av tomten for nybygget.

Intervallet definerer en normert form og orientering på
tomten. Punktsamplingsmetoden er illustrert i figur 3.2. På figuren er
det punkt nr. 3 i utvalgsnettet som kommer innenfor de beregnede
tomtegrensene. Dette punktet blir derfor registrert som utbygd.
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Figur 3.2 Framgangsmåte ved punktsampling i GAB-registeret.

i

* * * * * * * *
* A

* * * * * * * *

fA wiewoormer.

■ Grunnflate nytt bygg
	 * * * Faktisk tomtegrense

A 	 Areal tomt 	 •=10•1•0•1 ■•1 Simulert tomtegrense
x Midtpunkt bygning 	 +	 Punkt i arealregn-

skapets utvalgsnett

Som det framgår av figuren, gir metoden ikke alltid en presis
bestemmelse av hvilke punkter som er berørt av en utbygging. Dette
skyldes at den normerte kvadratiske formen på tomten ofte er noe for-
skjellig fra den faktiske formen. Dermed vil enkelte punkter feilaktig
falle utenfor registreringen, mens enkelte andre feilaktig blir tatt
med. Hvis tomtene er store og formen avviker sterkt fra den normerte,
kan det skje at ett og samme punkt blir plukket ut som berørt av to
forskjellige utbygginger. For å unngå slike dubletter i regnskapet, er
det innearbeidet en rutine som gir prioritet til den meldingen som har
minst tomteareal (se nedenfor).

Generelt kan en si at metoden finner fram til de punktene i
arealregnskapets utvalgsnett som sannsynligvis er berørt av en ut-
bygging. Utbygginger med små tomter gir færrest feil. Resultatene fra
anvendelse av metoden vil i det fullstendige arealregnskapet få
karakteren av foreløpige tall, bl.a. fordi punktsamplingen ikke er
helt presis. Det vil være hensiktsmessig å innføre rutiner for konas'
troll og eventuell omvurdering hvert 5.-10. år basert på f.eks. fjern-
måling.
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3.3 Beregning av tomtestørrelse 

I arealregnskapet deles landskapet i tomter eller teiger med
ensartet bruk. For utbyggingsregnskapets vedkommende vil teigene ut-
gjøres av areal som kan sies å være knyttet til bruken av bygninger.
En boligteig består f.eks. av arealet til selve huset pluss tilhørende
hage etc. For et forretningsbygg kan det være naturlig å regne med
parkeringsplass, gårdsplass osv. til arealet.

GAB inneholder ikke opplysninger om teiger. I G-delen er det
derimot gitt tall for arealet av eiendommen som bygget står på. Eien-
dommen kan imidlertid ofte være betydelig større enn det som her er
definert som tomt/teig. F.eks. kan det på en industribedrifts eiendom
være en stor skogsteig som i arealregnskapet Ønskes klassifisert som
skog. I tillegg kommer at de oppgitte størrelsene for eiendommens
areal ofte er gale eller misvisende. I flere tilfeller er eiendommen
oppgitt til å være mindre enn grunnflaten av bygget. I andre tilfeller
er det ikke gitt tall for eiendomsareal i det hele tatt. Det er også
vanlig at det oppgitte eiendomsarealet er urimelig stort, i mange til-
feller er det klart at tallet må være galt.

For å få tall for tomteareal har det derfor vært nødvendig å
utarbeide en egen beregningsregel. Regelen bygger på erfaringstall og
GAB's opplysninger om eiendomsareal. Regelen setter opp en norm for
gjennomsnittlig, maksimum og minimum tomtestørrelse i forhold til
grunnflaten av nybygget. Grunnflaten settes lik oppgitt areal for
største etasje.

Erfaringstallene er hentet fra Engebretsen (1982). I denne
undersøkelsen ble bl.a. bygningstetthet (forholdet mellom grunnflate
av bygg og tomteareal) for ulike typer arealbruk i tettsteder studert.
Tettstedene ble inndelt i soner etter tidspunkt for første utbygging,
h.h.v. før 1955, 1955-65 og 1965-75. Det er tall for områder bygd ut i
perioden 1965-75 som har interesse her (det er antatt at byggemåten
har endret seg lite m.h.t. tomteutnyttelse de siste 10-15 årene). En
del resultater er vist i figur 3.3.

Som figuren viser er det relativt liten variasjon i bygnings-
tetthet mellom næringene. I følge undersøkelsen er det også liten
variasjon fra tettsted til tettsted, spesielt for boligareal. I
gjennomsnitt beslaglegger bygninger 19,5 prosent av tomtearealet, dvs.
at tomtene i gjennomsnitt er 5 ganger større enn bygningenes ytre mål.
På denne bakgrunnen er forholdstallet 5 valgt som fast koeffisient for
beregning av "normaltomt" i utbyggingsregnskapet. Koeffisienten be-
nyttes for alle næringer og beliggenheter.
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Figur 3.3 Bygningstetthet for ulike typer arealbruk" i tettsteder.
Områder bygd ut i perioden 1965-75.
Kilde: Engebretsen (1982).

I tettstedsundersøkelsen ble parkeringsplasser større enn 1 dekar
regnet som egen teig (tomt) selv om arealet hørte med til f.eks. en
industrieiendom. GAB-baserte data gir ikke mulighet for slik Inn-
deling. For å få fram egnede erfaringstall, er derfor areal til
parkering klassifisert etter overordnet bruk av eiendommen (bolig,
industri osv.) i figuren.

Største og minste observerte bygningstetthet pr. tettsted for
boligområder (bygd ut i perioden 1965-75) var henholdsvis ca. 35
prosent og ca. 12 prosent. Tallene gjelder gjennomsnitt pr. tettsted.
Ved behandling av enkeltmeldinger må det anvendes et noe større inter-
vall. I denne rapporten er grensene satt til 50 prosent som maksimal
bygningstetthet og 10 prosent som minste tetthet. Ø. at en tomt må
være mellom 2 og 10 ganger større enn nybyggets grunnflate. Grensene
er brukt for alle næringer.

Følgende regel framstår da for beregning av tomtestørrelse før
punktsampling:

B = arealet av største etasje i bygget
E = oppgitt eiendomsareal
T = areal av tomt (teig)

a) Dersom 2B i E S. 10B, 	 settes T = E.
b) " 	 0 4 E 4.2B, 	 " 	 T = 2B.
c)

n 	 108 4 E A. 20B, 	 " T = 10B.
d)

IT 	 E= 0 eller E 2 208, 	 ff 	 T= 58.

Hoveddelen av regelen er gitt under punkt a. Punktet gir
uttrykk for at dersom oppgitt eiendomsareal er innenfor de "tillatte"
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grensene for tomtestørrelse (minimum 2 ganger og maksimum 10 ganger
nybyggets grunnflate), så defineres tomten lik eiendommens areal.

Dersom eiendommen er mindre enn 2 ganger byggets grunnflate
(punkt b), settes størrelsen på tomten lik minste "tillatte"
størrelse. Begrunnelsen for dette punktet er at nybygg med svært små
tilhørende grunneiendommer må antas å Inngå i tette feltutbygginger.
På slike felt er det vanlig at adkomstveier til boligene, lekeplasser
etc. eies i fellesskap. Det vil si at opparbeidet utomhusareal til-
knyttet boligene er større enn grunnarealet huseieren har selvstendig
eiendomsrett til. Tomten/teigen defineres derfor til å strekke seg ut
over den enkelte grunneiendommen.

Dersom eiendommen er større enn 10 ganger byggets grunnflate,
men mindre enn 20 ganger grunnflaten, antas det at eiendommen ikke er
opparbeidet i sin helhet. Den opparbeidede delen (tanten/teigen)
settes (punkt c) lik største "tillatte" tomtestørrelse.

I enkelte meldinger mangler opplysninger an eiendomsareal
(E=0). Her settes (punkt d) tomten lik "normaltomten", dvs. 5 ganger
bygningens ytre mål.

I en del andre tilfeller er det oppgitte arealet så stort at
tallet enten må være galt eller misvisende i forhold til utbyggingen
det er snakk om. Åpenbart gale tall for eiendomsareal forekommer i
registeret (mangelfull kontrollrutine). At en i tillegg har en del
misvisende tall skyldes utbygginger på store eiendommer hvor det ikke
fradeles egen eiendom til nybygget (f.eks. nybygg tilknyttet jord-
bruk). Dersom oppgitt eiendomsareal er 20 ganger nybyggets grunnflate
eller mer, regnes tallet som galt/misvisende for utbyggingsregnskapet.
Disse meldingene behandles på samme måte som der opplysning om eien-
domsareal mangler, Ø. tomten settes (punkt d) lik "normaltomten".

3.4 Integrering av kartdata - klassifisering av tidligere arealbruk

I kapittel 2.3 er det redegjort for behovet for integrering av
data fra Økonomisk kartverk. Formålet med disse dataene er primært å
gi informasjon om tidligere arealbruk. I tillegg gir kartene mulighet
for å luke ut feilregistreringer.

Integreringen av kartdataene følger vanlige punktsamplings-
prinsippei.. Utgangspunktet er de punktene som er registrert som utbygd
etter metoden beskrevet i kapittel 3.2. For hvert punkt registreres
alle parametre knyttet til den markslagsfiguren punktet ligger innen-
for. Markslagsinndelingen (se vedlegg 2) svarer til klasseinndelingen
i arealregnskapet. Det er definert egne klasser for bebygd areal og
vann. I tillegg er det for hvert punkt registrert høyde over havet og
terrengform (bratthat og eksposisjon). Registreringene følger opp-
legget i Engebretsen (1986b). (Se også vedlegg 3.)
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Gjennom markslagsregistreringene bestemmes først og fremst
arealbruk før utbygging. I tillegg kan det gis informasjon om
arealenes ressursmessige verdi for ulike formål (kvalitetsklassi-
fisering). Arealenes verdi for skogbruk er gitt ved bonitetsinn-
delingen på kartet. Tilsvarende inndeling for jordbruksformål kan gis
ved bruk av en spesiell modell for omregning av basisregistreringene
(se Engebretsen 1986b). Parametre fra Økonomisk kartverk sammen med
beregnede klimaparametre, benyttes for beregning av uttrykk for areal-
kvalitet. Modellen er gjengitt i figur 3.4 1 . Også andre modeller av
denne typen kan utvikles (se illustrasjon figur 3.1).

All informasjon fra kart er samlet inn manuelt til denne
undersøkelsen. Innsamlingen kan forenkles ved å ta i bruk digitale
registre, først og fremst data fra Statens kartverks digitale terreng-
modell for Norge. Modellen er bygget opp med høydeobservasjoner
knyttet til et punktnett med maskevidde 100 meter (Ikke identisk med
arealregnskapsnettet). Dataene gir mulighet for beregning av høyde
over havet, bratthat og eksposisjon til utbyggingsregnskapets punkter.

Ved bruk av terrengmodellen kan det manuelle registrerings-
arbeidet reduseres til avlesning av markslag. Markslagsdata kan trolig
etterhvert hentes fra digitalt jordregister 2 . Dersom begge disse
registrene utnyttes, kan Innhenting av informasjonen om tidligere
arealbruk i stor grad automatiseres.

3.5 Klassifisering av ny arealbruk

Ved klassifisering av den nye arealbruken benyttes angivelsen
av bygningstype og næringsgruppe i GAB (B-registeret) som grunnlag.
Dette grunnlaget gjør det mulig å klassifisere tilnærmet etter areal-
regnskapets skjema for arealbruk på bebygde teiger i tettsteder (se
vedlegg). Næringsgruppebegrepet danner hovedkriteriet for klassifi-
seringen. Det er imidlertid ikke entydig korrespondanse mellom dette
begrepet og inndelingene i arealregnskapet. Derfor er det nødvendig å
trekke inn bygningstype som tilleggskriterium. Bygningstype gir også
mulighet for mer detaljert klassifisering.

Nøkkel for klassifiseringen er vist i figur 3.5.

Modellen er utviklet i SSB som en del av arealregnskapsarbeidet. Den
kan betraktes som en. foreløpig versjon. Hensikten har vært å utvikle
prinsipper for en punktsamplingsbasert metode for kvalitetsinndeling
av dyrket og dyrkbar jord med sikte på integrering i arealregn-
skapet. En mer detaljert modell (etter de samme prinsippene) med
bedre klimaspesifikasjon er under utvikling ved Norsk institutt for

2 jord- og skogregistrering (NIDOS).
Et digitalt jordregister vil gi data om bl.a. markslag og markslags-
grense. Det kan utvikles enkle programmer som finner fram til den
markslagsfiguren som omslutter et arealregnskapspunkt og deretter
overfører markslagsinformasjonen til punktets record.
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Figur 3.4 Egnethet for jordbruk etter klimatiske betingelser og

driftsforhold. Kilde: Engebretsen (1986 b).
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Egnet-
hets-
klasse:

Al

B 1
Cl
D

E

F

G

Minimumskrav:
Klima- Drifts-
klasse 6 : forhold7 : Egenskaper:

Ingen viktige begrensninger. Et stort
antall vekster kan gi god og årsikker
avling. Særlig gunstig klima.
Som la, men uten særlig gunstig klima.
Få begrensninger mht. plantevalg.
Moderate begrensninger. En del vekster
kan gi god og årsikker avling.
Betydelige begrensninger mht. plante-
valg. Grovfor kan gi godt resultat.
terke begrensninger mht. plantevalg.

Akerdyrking lite aktuelt. Gunstig for
gras.
Svært sterke begrensninger. Bare gras-
dyrking er aktuelt. Marginal for full-
dyrking.
Ikke dyrkbar jord.

Klassene A-C regnes som egnet til matkorndyrking.
• Dersom både klimaklasse=3 og driftsforhold=3, settes
' Dersom både klimaklasse=4 og driftsforhold=4, settes
4 Dersom både klimaklasse=5 og driftsforhold=5, settes
5 Dersom bådeDersom 	 og driftsforhold=6, settes

egnethet=E.
egnethet=F.
egnethet=G.
egnethet=H.     

6 

Klima-
klasse

la
b

2
3
4
5
6

Middeltemp.
mai-sept. (T)

13,1- 	 Oc
12,1-13,0 "
11,1-12,0 "
10,1-11,0 "
9,1-10,0 "
8,1- 9,0

- 8,0

Beregning av middeltemperatur
mai-september (T):

For Østlandet og Sørlandet:

T= 14,1-0,0057z-0,0033y-(n-s)0,6536

For Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge:

T= 13,5-0,0055z-0,0039y-(n-s)0,6536   

z= høyde over havet
y= sør-nord-koordinat uttrykt i km

(økonomisk kartverk)
n=1 hvis myrjord eller nordhelling
O ellers

s=1 hvis sørhelling
O ellers     

Driftsforhold (minimumskrav):

Klasse 1: Maks. 11 % helling; lettbrukt fulldyrket jord (ikke
myrjord) eller dyrkingsjord uten begrensninger (ikke
myrjordj. -----

2: Maks. 19 % helling; lettbrukt fulldyrket jord eller 
blokkrik dyrkingsjord.

7 	3: Maks. 25 % helling; mindre lettbrukt fulldyrket jord
eller blokkrik dyrkingsjord.

4: %Ka. 33 % helling; mindre lettbrukt fulldyrket jord
eller svært blokkrik dyrkingsjord.

5: Pråk—s-7 40 % helling; tungbrukt fulldyrket jord eller 
svært blokkrik og tørkesvak dyrkingsjord.

6: Tungbrukt fulldyrket jord eller svært blokkrik og
tørkesvak dyrkingsjord.

7: Hverken fulldyrket jord eller dyrkingsjord.
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Figur 3.5 Nøkkel for bruk av GAB-meldinger ved klassifisering av

arealbruk etter utbygging l .

G A B AREALREGNSKAP      

Næringsgruppe
	

Bygningstype
	

Arealbruk på teig

0. Boliger .01 - 07, 18 	 012 Bolig - småhusbeb.  

08 - 10
	

013 Bolig - blokkbeb.

11 - 13
	

081 Jordbruk

1. Jordbruk, skogbruk
	

01 - 89
	

081 Jordbruk

2. Fiske og fangst
	

01 - 89
	

021 Industri- og lager

3. Bergverk og industri 	 01 - 89
	

021 Industri- og lager

4. Varehandel, bank og
forsikring.

01 - 1 0 032 Blandet bruk bolig/-
forretningsvirksomhet

43 	 062 Jernbaneterm./stasjon
063 Flyplass
064 Havn
067 Terminal rutebil,

sporvei, forstadsbane

11-42,44-89 	 031 Forretnings- og
sentrumsareal

5. Hotell- og
restaurantdrift

01 - 10 032 Blandet bruk bolig/-
forretningsvirksomhet

11 - 89 031 Forretnings- og
sentrumsareal

6. Offentlig
	

01 - 10
	

032 Blandet bruk bolig/-
administrasjon
	

forretningsvirksomhet

61 - 69
	

041 Institusjon

11-59,71-89 	 031 Forretnings- og
sentrumsareal

7. Undervisning og
forskning

67 	 053 Idrettsanlegg

01-66,68-89 	 041 Institusjon

8. Helse- og
veterinærvesen

01 - 10 032 Blandet bruk bolig
forretningsvirksom et

41 - 49
	

031 Forretnings- og
sentrumsareal

11-39,51-89 	 041 Institusjon

9. Annen virksomhet 01 - 07, 18 	 012 Bolig - småhusbeb.  

	

08 - 10
	

013 Bolig - blokkbeb.

	

11 - 13
	

081 Jordbruk

31 - 39
	

021 Industri- og lager

41-42,44-55 	 031 Forretnings- og
sentrumsareal

43 	 062 Jernbaneterm./stasjon
063 Flyplass
064 Havn
067 Terminal rutebil,

sporvei, forstadsbane

61 - 69
	

041 Institusjon

71 - 89
	

081 Jordbruk

91 	 Fritidshus

92,99
	

Annen arealbruk

For detaljert oversikt over klassifiseringssystemene, se vedlegg.
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3.6 Regnskapsmetode 

Figur 3.6 gir en oversikt over hele opplegget for utbyggings-
regnskapet. De forskjellige trinnene er detaljert omtalt ovenfor. Her
presenteres kun hovedtrekkene i resonnementet som ligger bak ut-
formingen.

Hovedforenklingen i opplegget består i bruk av punktsampling
for beskrivelse av det landskapet som gjennomgår endring. Punkt-
samplingsopplegget svarer i prinsippet til det som ellers benyttes i
arealregnskapet. Utformingen er slik at utbyggingsregnskapet direkte
skal kunne innpasses som en modul i det totale arealregnskapssystemet.

Det spesielle med metoden er måten punktene plukkes ut på og
tildeles egenskaper. Igjen er det innført forenklinger. Det er antatt
at GAB gir en korrekt rapportering om at utbygging er satt i gang og
at stedfestingen av bygget er presis. Som neste forenkling er det
antatt at bygningens midtpunkt også danner midtpunktet i tomten.
Tomtens størrelse er definert som en funksjon av arealet av grunn-
eiendommen og bruksarealet i bygningens største etasje. Dertil er det
innført som norm at alle tomter er kvadratiske med sidene orientert
parallelt med aksene i koordinatsystemet (økonomisk kartverk).

I henhold til organiseringen av punktsamplingsnettet i areal-
regnskapet, benyttes en enkel sorteringsrutine for å bestemme om noen
av punktene i nettet befinner seg innenfor de beregnede tomtegrensene
(i figuren er det forutsatt at koordinatene er oppgitt i meter).
Dersom samme punkt berøres av flere meldinger, er det antatt at den
meldingen som har minst tomteareal, er mest korrekt stedfestet. Denne
meldingen gis derfor prioritet ved bestemmelse av ny arealbruk.

Klassifisering av ny arealbruk etter arealregnskapets inn-
deling, foretas ved hjelp av GAB's angivelse av næringsgruppe og
bygningstype. Arealbruk før utbygging klassifiseres gjennom regi-
strering av markslag på Økonomisk kartverk, mens det delvis brukes
egne modeller for kvalitetsklasseinndeling.

Dataene lagres og sammenstilles på standard arealregnskaps-
form. Dvs. at dataene knyttes til punkter i arealregnskapets utvalgs-
nett (maskevidde 100 m). Hvert punkt danner en record. Det benyttes
faste posisjoner for stedfestingsopplysninger (x-,y-koordinater; kom-
munenr. etc.) og for registrerte og beregnede egenskaper. Regnskaps-
oppstillingen skjer ved opptelling av punkter med definerte egenskaper
eller kombinasjoner av egenskaper.
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Figur 3.6 Utbyggingsregnskap - punktsamplingsmodell.
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EVALUERING AV REGNSKAPSMETODEN

For å få en fullstendig oversikt over kvaliteten på ut-
byggingsregnskapet, må datagrunnlag og resultater vurderes på mange
nivåer. Evalueringen er delt i fire hoveddeler (med en samlet
vurdering til slutt):

- Dataenes kvalitet og omfang.
- Kvaliteten av tomteberegningene.
- Presisjonen i arealberegningene.
- Kostnader

4.1 Dataenes kvalitet og omfang

Utbyggingsregnskapet forutsetter at GAB-meldingene er korrekte
eller gir mulighet for bestemmelse av korrekte verdier. De viktigste
opplysningene gjelder størrelsen på grunneiendommen (som er bygd ut),
inndelingen i bygningstype og næringstilhørighet, gulvarealdata for
bygget og stedfesting av bygget. I tillegg til korrekte verdier, er
det viktig at GAB har et akseptabelt omfang og at kartgrunnlaget er
tilstrekkelig.

Grunneiendomsareal 

I mange GAB-meldinger er det gitt åpenbart gale tall (eller
tall mangler) for størrelse på grunneiendommer hvor det er foretatt
utbygging. Det er i tilknytning til denne undersøkelsen ikke foretatt
noen kontroll av kvaliteten på grunneiendomsoppgavene. I staden er det
benyttet normtall som kriterium for forkasting av de gitte opp-
lysningene (se kapittel 3.3). Antall forkastede meldinger gir et inn-
trykk av kvaliteten.

Totalt bygger denne undersøkelsen på 26698 meldinger. Av disse
har 17086 - 64 prosent - fått grunneiendomsoppgavene forkastet og det
er satt inn beregnede verdier for tomtestørrelse. Andelen med for-
kastede meldinger varierer endel fra fylke til fylke, de høyeste -

andelene har Oslo og Nordland med henholdsvis 82 og 84 prosent. Lavest
andel har Østfold med 46 prosent.

Den høye forkastningsandelen kan i noen grad skyldes de
kriteriene som er benyttet i punktsamplingsmodellen (kap. 3.3, 3.6 og
4.2). Det er også viktig å ta hensyn til at en del av forkastningene
ikke skyldes feil i oppgavene, men at grunneiendommene er spesielt
store (f.eks. fordi det ikke er skilt ut noen egen grunneiendom for
nybygget). Likevel synes det klart at omfanget av rene feil og mangler
i talloppgavene er så stort at kvaliteten på GAB på dette feltet ikke
er akseptabel.
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Det store omfanget av feil og mangler henger trolig sammen med
at det ikke er innarbeidet noen kontrollrutine i driften av GAB for
eiendomsareal. En slik rutine er derfor svært påkrevet. For arealregn-
skapet ville imidlertid den beste løsningen være å innføre en oppgave
over tomteareal. Denne meldingen måtte knyttes til B-registeret.

Med den store andelen feil og mangler, vil kvaliteten på ut-
byggingsregnskapet for det meste avhenge av tomteberegningsrutinens
egenskaper. Dette er behandlet i kapittel 4.2.

Næringsgruppe, bygningstype og gulvareal 

Det er antatt at inndelingen i næringsgruppe og bygningstype
er korrekt. En særskilt test av holdbarheten av disse meldingene
krever et eget registreringsopplegg, som ikke har vært mulig å
gjennomføre i denne undersøkelsen. På den annen side er det trolig
lagt stor vekt på korrekt inndeling i GAB fordi inndelingen danner et
viktig grunnlag for den offisielle byggearealstatistikken (viktig
instrument for å følge med på,b1.a. boligbyggevirksomheten). Med samme
begrunnelse er det antatt at opplysninger om gulvareal er korrekte.
Begge antagelsene bekreftes av at opplysningene er utfylt i nær 100
prosent av meldingene.

Stedfesting

Midtpunktkoordinater for nybyggene er en nødvendig forut-
setning for anvendelse av den beskrevne metoden for framstilling av
utbyggingsregnskap. Dessverre mangler denne opplysningen for enkelte
meldinger. Til denne undersøkelsen er det benyttet'meldirbger om igang-
satte bygg for hele 1986 og 1. kvartal 1987. Av disse meldingene hadde
93 prosent med koordinater. Tabell 4.1 viser fordelingen pr. fylke.

Tabell 4.1 Meldinger fra GAB om igangsatte bygg. Andel innrapportert
med bygningskoordinater. 1986 og 1. kvartal 1987. Fylke.
Prosent.

Fylke 	 Andel 	 Fylke 	 Andel
	

Fylke 	 Andel

Landet 	 93

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold

96
89
89
89
92
83
99

Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fj.

88
95

100
91
99
81

Møre og Roms.
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndel.
Nordland
Troms
Finnmark

98
93
95
82
92
96
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Koordinatiiapporteringen må anses som akseptabel for et prøve-
regnskap. Det er i tillegg grunn til å anta at rapporteringen etter-
hvert blir fullstendig fordi informasjonen er av sentral interesse for
et framtidig system for automatisk ajourhold av økonomisk kartverk.

Det neste spørsmålet er om koordinatene er riktig angitt. En
skikkelig kontroll av dette vil være relativt ressurskrevende. Det må
i tilfelle undersøkes ved befaring eller flybilderegistrering, om ut-
bygging faktisk har skjedd på det angitte stedet. Slik undersøkelse er
ikke gjennomført i dette prosjektet.

Det er i staden foretatt en forenklet kontroll. Det er sjekket
Ø de angitte midtpunktkoordinatene ligger i den kommunen hvor
meldingen sier at utbyggingen er foretatt. Kontrollen er foretatt på
et tilfeldig utvalg på 100 meldinger (antall meldinger totalt: 26698).
Av disse 100 var det 3 stykker som var stedfestet utenfor kommunen
hvor de hørte hjemme. 2 av feilene skyldtes galt fortegn på vest-øst
koordinatene (y-koordinaten i NGO-systemet).

Med utgangspunkt i denne kontrollen, kan det fastslås at det
forekommer relativt få feil i koordinatene. De feilene som forekommer
forplanter seg imidlertid gjennom utbyggingsregnskapsopplegget. Med
andre ord plukkes det ut en del punkter i arealregnskapets utvalgsnett
som feilaktig angis som utbygd. Tilsvarende er det en del punkter som
feilaktig ikke blir registrert som utbygd. Mange av feilene avsløres
ved at de beregnede punktene ikke eksisterer i utvalgsnettet. Noen
punkter er lokalisert utenfor landet, andre til vanns (langt fra
land). Disse - totalt 95 stykker - er forkastet i utbyggingsregn-
skapet.

Meldingenes omfang

Utbyggingsregnskapet skal primært omfatte alle arealbruks-
endringer som skyldes en eller annen form for utbygging, Ø. bolig-
bygging, bygging av industrianlegg, veibygging osv. Med den metoden
som er benyttet her, er det GAB som bestemmer hvor stort omfang regn-
skapet kan få. I tillegg til vurderingen av GAB-meldingenes kvalitet
mht. feil i oppgavene, er det derfor også viktig å vurdere om
meldingenes omfang er tilstrekkelig.

Grunnlaget for regnskapet er meldinger gjennom B-registeret
med tilleggsopplysninger fra G- og A-registrene. B-registeret melder
kun an nybygg og endringer ved bestående bygg (påbygg/tilbygg, riving
etc.). Dette medfører at systemet kun gjør det mulig å fange opp ut-
bygging som innebærer reising av nybygg. Dvs, at bygging av veier,
parkeringsplasser (P-hus kommer medl), idrettsbaner etc. ikke fanges
opp. Basert på erfaringstall (Engebretsen, 1982) kan dette anslås til
knapt 1/5 av det totale utbyggingsarealet hvert år.
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GAB kunne selvfølgelig vart utvidet for å fange opp alle typer
arealbruksendringer. Det er imidlertid neppe realistisk å forvente en
slik utvidelse (som bl.a. krever nye rapporteringsrutiner fra plan-
myndighetene) bare av hensyn til arealregnskapet. For å få til et
fullstendig utbyggingsregnskap er trolig eneste mulighet å supplere
GAB-dataene med informasjon fra andre kilder.

Kar-t9runnlag 

Ikke alle deler av landet er dekket av Økonomisk kartverk.
Delvis skyldes dette at kartleggingsplanen kun omfatter de landbruks-
produktive områdene og de tett bosatte områdene av landet, de fleste
fjellstrøkene er holdt utenfor. I tillegg kommer at førstegangs kart-
leggingen ikke er fullført ennå.

Samlet fører dette til at det for en del av de utplukkede
punktene i utbyggingsregnskapet, ikke fins kartgrunnlag. Dermed kan
arealbruk fØr utbygging ikke bestemmes.

Totalt rammer dette hele 15 prosent av punktene. En del av de
manglende opplysningene kan imidlertid skaffes ved å hente data fra
arealbruksstatistikk for tettsteder (SSB 1982, samt senere opp-
datering). Kopling er foretatt maskinelt 	 koordinatreferansen
(etter prinsippet skissert i figur 3.1). Dataene gir omtrent samme in-
formasjon om tidligere arealbruk som Økonomisk kartverk, men gir ikke
grunnlag for inndeling av jordbruksareal etter egnethet og skog etter
bonitet.

Integrering av tettstedsdataene reduserer andelen punkter som
mangler opplysninger, til 10 prosent. Reduksjonen gjelder tettsteder
hvor førstegangskartlegging ikke er foretatt. Som det framgår av figur
4.1, er det særlig i Osloregionen at en tjener på å utnytte tettsteds-
datene.

Figur 4.1 viser at mangelen på data om arealbruk før ut-
bygging, er mest framtredende i fylker med store fjellområder eller
lavproduktive arealer. Dersom målet er å ha oversikt over nedbygging
av de mest produktive jordressursene, har derfor mangelen på kart-
grunnlag trolig mindre betydning.

Store deler av økonomisk kartverk preges forøvrig av manglende
ajourhold. Dette går klart fram av figur 4.2 som viser punktene i ut-
byggingsregnskapet fordelt etter siste ajourføringsår for dataene
(gjelder punkter hvor data om arealbruk fØr utbygging kan skaffes).
For nær 3/4 av punktene (der økonomisk kartverk er tilgjengelig) ble
siste ajourføring foretatt før 1975.
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Figur 4.1 Andel punkter i utbyggingsregnskapet hvor data om arealbruk
før utbygging mangler. Fylke. Prosent

Dersom arealbruksstatistikk for tettsteder utnyttes.
Dersom arealbruksstatistikk for tettsteder ikke utnyttes.

Østfold
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Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fj.
Møre og Rom.
S-Trøndelag
N-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

10 	 20 	 30 	 40 	 50
Prosent

Dette kan medføre at tall for arealbruk før utbygging, enkelte
steder er lite i overensstemmelse med den faktiske situasjonen da ut-
byggingen ble satt i gang. Spesielt i bymare strøk vil ofte arealer
som er planlagt tatt i bruk til utbygging, endre karakter flere år før
selve utbyggingen finner sted. F.eks. tas gjerne jordbruksareal ut av
drift lenge før oppstykkingen til byggetomter kommer igang (se
Engebretsen 1982).

Det kan hevdes at utbyggingsregnskapet pga. det mangelfulle
ajourholdet av økonomisk kartverk, vil gi gale tall for endringer i
arealbruk. På den annen side kan det diskuteres hvilket tidsperspektiv
som er riktig å legge til grunn ved studier av arealbruksendringer.
Som nevnt i kapittel 1.2, er det fra en ressursforvaltningssynsvinkel
viktigst å skaffe opplysninger om irreversible endringer. At f.eks.
jordbruksareal tas ut av drift, er i et slik perspektiv av mindre
interesse. Det er først når det gjøres inngrep i form av utbygging at
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endringen blir Irreversibel. For å få et fullstendig bilde av konse-
kvensene av utbygging, er det derfor trolig mest hensiktsmessig å be-
trakte bruken av arealene en del år fØr byggestart.

Sett fra en ressursforvaltningssynsvinkel, er det med andre
ord ingen betenkeligheter med dataene for arealbruk før utbygging selv
om opplysningene er relativt gamle. Når det gjelder Inndelingen i
arealkvalitet (før utbygging) har kartenes alder ingen betydning.
Dette fordi kvalitetsklassifisering foretas uten hensyn til bruken av
arealene.

Figur 4.2 Punkter i utbyggingsregnskapet fordelt etter siste ajour-
føringsår for dataene om arealbruk fØr utbygging.
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4.2 Tomteberegning

San omtalt i kapittel 3.3, har det vært nødvendig å utarbeide
en egen rutine for beregning av tomtestørrelse. Grunnlaget for be-
regningene er bl.a. tall for grunneiendommen. Behovet for en slik
rutine kan først og fremst begrunnes med at størrelsen på en grunn-
eiendom ofte er misvisende. Dette skyldes at eiendommen kan være be-
tydelig større enn det som vanligvis regnes som tilhørende en tomt.

I tillegg kommer at mange GAB-meldinger enten mangler eller
har gale opplysninger om størrelsen på grunneiendommene (hvor det er
foretatt utbygging). Tomteberegningsrutinen er benyttet også på disse
meldingene (se kapittel 4.1).
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En fullstendig kontroll av kvaliteten på beregningen krever
befaring av de aktuelle tomtene (eventuelt et utvalg av dem). Slik
kontroll er ikke foretatt i denne undersøkelsen. Isteden er det med
utgangspunkt i tall for arealet i største etasje og beregnet tomte-
areal, foretatt en beregning av bygningstetthet for ulike typer areal-
bruk. I figur 4.3 er resultatene sammenliknet med tall fra arealbruks-
statistikk for tettsteder.

Figur 4.3 Bygningstetthet for ulike typer arealbruk etter henholds-
vis arealbruksstatistikk for tettsteder' (områder bygd ut i
perioden 196-75) og bearbeidede GAB-data.

Tettstedsstatistikk

GAB-data

i
Samme data som i figur 3.3, kapittel 3.3.

Figuren viser relativt bra samsvar mellom resultatene fra de
to undersøkelsene (det må selvsagt tas hensyn til at tomteberegnings-
rutinen bygger på erfaringstall fra arealbruksstatistikk for tett-
steder). Det er særlig for boligareal med småhus og forretnings- og
sentrumsareal at det er forskjeller. I begge tilfellene viser be-
regningene basert på GAB-data, lavere tetthet (dvs. større tomter) enn
tettstedsstatistikken. Dette kan skyldes valget av parametre i be-
regningsrutinen. På den annen side må det også tas hensyn til at ut-
byggingene gjelder to forskjellige tidsrom, de eldste dataene gjelder
perioden 1965-75, mens de yngste gjelder 1986 og første kvartal 1987.
For gruppen forretnings- og sentrumsareal er det ikke usannsynlig at
tettheten har gått ned som følge av bygging av kjøpesentre med store
parkeringsplasser.

Det virker derimot ikke rimelig at tomtestørrelsen for lav
boligbebyggelse skal ha økt. Det er imidlertid et poeng at GAB-dataene

Areal til
bygninger
i prosent
av tomte-
arealet
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omfatter utbygging i hele landet, mens tallene det sammenliknes med
kun gjelder utbygging i tettsteder. Det er derfor rimelig grunn til å
tro at større tomter i spredtbygde strøk er noe av forklaringen på
forskjellen.

Tomteberegningsrutinen må anses å gi resultater av til-
strekkelig god kvalitet som grunnlag for utbyggingsregnskapet. Som
tidligere omtalt, er meldingen om grunneiendomsareal gjennom GAB ikke
anvendbar som grunnlag for regnskapet. Det kan nevnes at dersom
tallene for grunneiendommene hadde vært benyttet, ville f.eks. det
samlede grunnarealet til boligformål blitt omlag 18 ganger større (til
tross for at enkelte av meldingene oppgir arealet til 0).

4.3 Presisjon i arealberegningene 

Arealberegningen i utbyggingsregnskapet skjer ved maskinell
punktsampling av simulerte tomtearealer. Presisjonen i beregningene
avhenger av to forhold; punktsamplingens statistiske egenskaper og
simuleringen av tomtegrenser.

Punktsamplingens statistiske egenskaper blir kun summarisk be-
handlet i denne rapporten. En mer utførlig behandling er gitt i bl.a.
Sæbø og Engebretsen (1979), Engebretsen (1982), Sæbø (1983) og
Engebretsen (1986a).

Generelt vil presisjonen i målingene avhenge av:
- antall punkter i utvalget
- hvordan punktene er plassert i forhold til hverandre
- størrelse og form på arealteigene.
Det kan vises at kvadratiske nett gir bedre resultater enn

tilfeldig plassering av punktene og at resultatene blir bedre desto
mindre maskevidde som benyttes i nettene. Det kan videre vises at
arealbruk som danner store teiger (i forhold til maskevidden i ut-
valgsnettet), blir mer presist målt enn linjeformat arealbruk (veier,
jernbaner etc.) og arealbruk som er spredt på små adskilte teiger.
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Følgende generelle uttrykk kan settes opp for usikkerhet
(standardavvik) i kvadratisk punktsampling:

1
c I( 	 p(1 - p)}

hvor s = standardavvik
c = konstant
n = antall punkter i utvalgsnettet
p = andel punkter i beregnet areal

Konstanten c varierer med størrelse og form på arealbruks-
teigene og vil vanligvis bli dekket av intervallet (0.2,1.0). Store
teiger gir lave verdier for c. I utbyggingsregnskapet vii nødvendigvis
det samglede arealet være spredt på mange små teiger. Det er derfor
grunn til å anta at c her vil ligge nær 1 i verdi.

Når standardavviket er kjent, kan en beregne et såkalt konfi-
densintervall som med en bestemt sannsynlighet inneholder den korrekte
verdien av arealet (summert tomteareal). Intervallet {p' ± 1.96 s'}
hvor p'=esitmert areal og s'=estimert standardavvik, vil med 95
prosent sannsynlighet inneholde den korrekte verdien (Sæbø 1979).

Konfidensintervallet kan brukes som kriterium for å vurdere om
et estimat kan aksepteres eller ikke. Dersom intervallet inneholder
den sanne verdien, er det ikke grunnlag for å hevde at det er
signifikant forskjell mellom estimert og sann verdi. Hvis derimot sann
verdi ikke er inneholdt i intervallet, konkluderes det med at for-
skjellen er signifikant. (Som testmetode svarer dette til prøving av
hypotesen "verdiene er like" mot alternativet "verdiene er ulike" - 5
prosent nivå, tosidig test, normalfordelt.)

Tabell 4.2 viser resultatene fra punktsamplingen sammenliknet
med det sumwerte arealet av de simulerte tomtene (kapittel 4.2). For å
vurdere presisjonen i punktsamplingen er avvikene dividert på stand,-
ardavviket (i punktsamplingen). I følge resonnementet ovenfor, anses
estimert areal som signifikant forskjellig fra sann verdi (sum simu-
lerte tomter) dersom forholdstallet er større enn 1.96.

Som det framgår av tabellen, er det stor variasjon mellom av-
vikene fra fylke til fylke. Det er imidlertid kun for Oslo at avviket
er signifikant. Dette tyder på at metoden generelt virker tilfreds-
stillende, men at spesielle forhold gjør at estimatet for Oslo blir
for lavt.

Årsaken til store avvik i Oslo kan være lokaliseringen av
byggefeltene. Mye av utbyggingen er konsentrert til sør-nord gående
senkninger og høydedrag i sør-østre del av byggesonen. Det er
sannsynlig at bygningene i dette området, pga. de terrengmessige
forholdene, har blitt oppført langs sør-nord gående akser. Arealbruk
som på denne måten får kanter av en viss utstrekning parallelt med
aksene i koordinatsystemet (og dermed punktene i utvalgsnettet), vil
lett bli over- eller underestimert med kvadratisk punktsampling.
Effekten kan i tillegg bli noe forsterket av at alle tomter er

n
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forutsatt kvadratiske med sider orientert parallelt med aksene.

Tabell 4.2 Arealberegning til utbyggingsregnskap for 1986 og første
kvartal 1987. Resultater fra maskinell punktsampling ved
forutsetning om kvadratiske tomter. Fylke.

Fylke

Avviket mellom 	 2
Simulerte 	 Punkt- i 	I og II dividert på
tomter 	 sampling 	 standardavviket

Hektar 	 for II

Hele landet ...... 	 2453 	 2403 	 - 1.02

01 Østfold ....... 	 144 	 141 	 - 0.25
02 Akershus ...... 	 237 	 227 	 - 0.66
03 Oslo .......... 	 150 	 127 	 - 2.04
04 Hedmark ....... 	 100 	 93 	 - 0.73
05 Oppland ....... 	 108 	 121 	 + 1.18
06 Buskerud ...... 	 137 	 146
07 Vestfold ...... 	 115 	 101 	 e! 

0.74
?:34

08 Telemark ...... 	 76 	 95 	 + 1.95
09 Aust-Agder .... 	 75 	 82 	 + 0.77
10 Vest-Agder .... 	 95 	 90 	 - 0.53
11 Rogaland ...... 	 220 	 234 + 0.92
12 Hordaland ..... 	 316 	 294 - 1.29
14 Sogn og Fjordane 	 64 	 62 	 - 0.25
15 Møre og Romsdal 	 153 	 151 	 - 0.16
16 Sør-Trøndelag . 	 148 	 148 	 0.00
17 Nord-Trøndelag 	 80 	 92 	 + 1.25
18 Nordland ...... 	 90 	 78 	 - 1.36
19 Troms ......... 	 98 	 86 	 - 1.29
20 Finnmark ...... 	 37 	 35 	 - 0.34
1
2 Korreksjon for gale koordinater og dubletter ikke foretatt. .

I prinsippet er punktene med utbygging plukket ut gjennom en lands-
dekkende punktsampling. Dvs. at antall punkter i utvalgsnettet er
vel 32 millioner (arealregnskapets 100 meters nett).

Denne effekten av kvadratisk punktsampling kan motvirkes noe
ved å forutsette en annen form på tomtene. I tabell 4.3 er det gjort
forsøk med sirkelavgrensing (denne formen vil trolig være den mest
effektive motvekt mot evt. skjevheter som følge av kvadratisk punkt-
sampling). Ø. at utbyggingsregnskapet blir basert på punkter (i
arealregnskapsnettet) som tilfredsstiller følgende betingelser:

1) x e fV1Ø t 1(Alt -1 ))
2) y e {SN ± f(An-1 )}
3) •f((x-M 2 + (y-SN) 2 )

hvor (x,y) er koordinater i arealregnskapsnettet,
(VO,SN) er koordinatene for midtpunktet i nytt bygg,
A er arealet av tomten for nybygget.
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Tabell 4.3 Alternativ arealberegning til utbyggingsregnskap for 1986
og første kvartal 1987. Resultater fra maskinell punkt-
sampling ved forutsetning om sirkelavgrensede tomter.
Fylke.

Fylke

I	 II 	 Avviket mellom
Simulerte 	 Punkt- , 	 I og II dividert på 2

tomter 	 sampling 	 standardavviket
Hektar 	 for II

Hele landet ..... 	 2453 	 2406	 - 0.96

Østfold .......... 	 144 	 144 	 0.00
Akershus ......... 	 237 	 233 	 - 0.26
Oslo ............. 	 150 	 140 	 - 0.85
Hedmark .......... 	 100 	 96 	 - 0.41
Oppland .......... 	 108 	 117 	 + 0.83
Buskerud ......... 	 137 	 152 	 + 1.22
Vestfold ......... 	 115 	 107 	 - 0.77
Telemark ......... 	 76 	 99 	 + 2.31
,Aust-Agder ....... 	 75 	 83 	 + 0.88
Vest-Agder ....... 	 95 	 94 	 - 0.10
Rogaland ......... 	 220 	 219 	 - 0.07
Hordaland ........ 	 316 	 282 	 - 2.02
Sogn ogS 	 Fjordane . 	 64 	 66
Møre og Romsdal .. 	 153 	 144 	

..!: 0.25

Sør-Trøndelag .... 	 148 	 145 	 - 0.25
Nord-Trøndelag ... 	 80 	 90	 + 1.05
Nordland ......... 	 90	 75 	 - 1.73
Troms ............ 	 98 	 80 	 2.01
Finnmark ......... 	 37 	 40 	 + 0.47

2 Korreksjon for gale koordinater og dubletter ikke foretatt.
I prinsippet er punktene med utbygging plukket ut gjennom en lands-
dekkende punktsampling. Dvs. at antall punkter i' utvalgsnettet er
vel 32 millioner (arealregnskapets 100 meters nett).

Tabellen viser forventet effekt på estimatet for Oslo. Avviket
er betydelig redusert og er ikke lenger signifikant på 5 prosent nivå.
Også for andre fylker er avvikene betydelig redusert. Bildet er
imidlertid ikke entydig. Mens 10 av fylkene har fått bedre resultater,
har 9 fått større avvik enn tidligere. I tillegg kommer at hele tre
fylker - Telemark, Hordaland og Troms - har fått signifikante avvik.

Materialet gir ikke grunnlag for å avgjøre hvilken tomteforut-
setning som vil være best isolert sett. Trolig vil det være best å
benytte mange forskjellige former om hverandre og fordele disse på de
forskjellige meldingene ved tilfeldig valg. I prøveregnskapet som
inngår i denne undersøkelsen, benyttes imidlertid kun kvadratiske
tomter slik det er skissert i figur 3.2 (kapittel 3.2). Uansett vil
det være slik at utvalgsfeil som skyldes formen på punktnettet,
utligne hverandre romlig og over tid (framgår klart av tallarie for
landet under ett).

Årsakene til avvikene er studert mer inngående i Telemark
(signifikant avvik med sirkulære tomter - nesten signifikant med
kvadratiske tomter). Undersøkelsen viser at avviket er konsentrert til
noen få kommuner.
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Bygningskoordinatene i den ene av disse kommunene ser i stor
grad ut til å være avrundet til 50 eller 100 meters koordinater. 24 av
34 meldinger er angitt med koordinater som slutter på 50 eller 100 i
både x- og y-retning. Dette medfører at 10 av bygningskoordinatene
også er punkter i arealregnskapsnettet og således er plukket ut til
utbyggingsregnskapet. Konsekvensen er at kommunen pga. avrunning i
meldingene, er blitt representert med 11 punkter istedenfor 1 eller 2
i utbyggingsregnskapet. Det er med andre ord av største viktighet for
utbyggingsregnskapet at bygningskoordinatene meldes uten avrunding.

Utover beregningen av størrelsen på det totale utbyggings-
arealet, har utplen av punkter stor betydning for hva slags
arealkonvertering som blir registrert. Tomteavgrensingen bestemmer
hvilke punkter som blir plukket ut.

Det er imidlertid vanskelig å angi noen sannsynlighet for at
riktige punkter velges ut. På den annen side er det åpenbart at sann-
synligheten øker desto nærmere utvalgspunktet ligger nybygget. Videre
vil sannsynligheten for riktig utvelgelse være størst for små tomter.

Det kan gjøres visse anslag på grunnlag av gjennomsnittstall.
Gjennomsnittlig (beregnet) tomtestørrelse i grunnlagsdataene (før
punktsampling) er knapt 920	 mens gjennomsnittlig grunnflate i ny-
byggene er ca. 155 ma . Dersom en antar at grunnflaten er kvadratisk
(dvs. at sidene er 12,5 m) og at nybyggene alltid ligger minst 5 m fra
tomtegrensen, vil arealet innenfor en avstand av 11,25 in fra
bygningens midtpunkt alltid være riktig avgrenset. Dette utgjør 55
prosent av tomtens areal.

Videre kan det med de samme forutsetningene, fastslås at
minimumsbredden på en tomt må være 22,5 m (dvs. at lengden på denne
tomten er knapt 41 m). En enkel betraktning viser at knapt 65 prosent
av denne (rektangulære) tomten må befinner seg innenfor de simulerte
tomtegrensene. Bygningen kan da ligge i den ene enden av tomten. Med
andre ord kan det fastslås at de simulerte grensene i gjennomsnitt
(for utbygging 1986 og første kvartal 1987) rammer inn minimum 65
prosent av de reelle tomtenes areal. Dersom en antar at bygningene
vanligvis oppføres nærmere midten av en tomt, vil andelen innrammet av
de simulerte grensene Øke til minimum 74 prosent.

For punktsamplingen betyr dette at 74 prosent er et minimums-
anslag på sannsynligheten for riktig utplukking. Den virkelige sann-
synligheten ligger rimeligvis betydelig høyere fordi de reelle tomtene
ofte vil ha en form tilnærmet lik den simulerte formen.

Avvikene mellom resultatene fra punktsamplingen og summen av
de simulerte tomtene (tabell 4.2 og tabell 4.3), øker når det
korrigeres for koordinatfeil og dubletter. Mange av koordinatfeilens
(se kapittel 4.1) kunne trolig vært rettet. Dette er imidlertid ikke
gjort i denne undersøkelsen.

At ett og samme punkt plukkes ut som berørt av to forskjellige
utbygginger (dublettmeldlng), skyldes at to nabotomter enten er til-



39

delt for store tomter (i modellen) eller at den kvadratiske formen
avviker sterkt fra den reelle formen på tomtene. Dublettmeldinger kan
behandles på forskjellige måter. Det kan hevdes at det vil være riktig
-å erstatte det tapte punktet med et av nabopunktene i arealregnskaps-
nettet.

I denne undersøkelsen er dubletten fjernet uten at det er gitt
noe erstatningspunkt. Begrunnelsen for dette er at tomtenes ut-
strekning rundt utvalgspunktet trolig er overvurdert og at det derfor
må oppfattes som en forbedring av resultatene når slike dubletter
lukes ut. Det er antatt at den meldingen som har minst tomteareal gir
mest korrekt utvelgelse av arealregnskapspunkt. Ved fjerning av
dubletter er det derfor denne meldingen som beholdes (se kapittel 3.2
og 3.6).

4.4 Kostnader

Det er her kun sett på driftskostnader. Utgifter til innkjøp
av datagrunnlag er holdt utenfor fordi kostnadene forbundet med dette
vil variere avhengig av hvilken institusjon som skal utføre arbeidet'.

Utbyggingsregnskapet slik det er skissert i denne rapporten,
er i stor grad basert på allerede innsamlet datamateriale (GAB). Dette
medfører at driftskostnadene for regnskapet blir relativt små. En del
administrasjons- og EDB-utgifter er de eneste kostnadene som er
knyttet til utnyttelsen av GAB-dataene.

Den største kostnadskomponenten gjelder Innsamlingen (fra
kart) av data om arealbruk før utbygging. Erfaringene fra prøveregn-
skapet (se kapittel 5) viser at registreringsarbeidet (inkl. arbeid
med overføring til EDB-lesbar form) krever 1-2 månedsverk for trenet
personale. Det er mulig å redusere tidsbruken ytterligere gjennom ut-
nyttelse av digitale registre (se kapittel 3.4). Også innsamlingen av
informasjon om tidligere arealbruk, kan i stor grad automatiseres
dersom data fra Statens kartverks høydedatamodell og digitalt jord-
register legges inn i systemet.

I tillegg må det regnes en del tid for bearbeiding og publi-
sering av resultater. Samlet kan tidsforbruket til drift av et ut-
byggingsregnskap etter metoden presentert i denne rapporten, anslås
til 2-3 månedsverk (kan reduseres ved ytterligere automasjon). Dette

i
Kostnadene avhenger bl.a. av om datagrunnlaget er produsert i egen
institusjon og om flere brukere kan utnytte samme datagrunnlag
(kostnadsdeling). SSB må f.eks. kjøpe GAB-data fra Statens kartverk.

t#

Det er Imidlertid flere brukere av dataene slik at ututgiftene for
utbywingsregnskapet likevel blir små. Det er planla å overføre
arbeidet med arealregnskap til Statens kartverk. De e vil gjøre det
billigere å utnytte GAB-data. I tillegg kommer at det blir billigere
å utnytte andre digitale kartdata som forvaltes av Kartverket.
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representerer vesentlig lavere kostnader enn for alternative metoder
for utarbeiding av årlig utbyggingsregnskap. Ved f.eks. bruk av fjern-
måling (flybilder, satellittbilder) må en bl.a. regne med betydelig
tidsforbruk for å finne fram til punktene hvor det har foregått
endring. I tillegg kommer tolkningsarbeidet ved klassifisering av ny
arealbruk. Trolig vil arbeidsmengden Øke med, minimum 1-2 årsverk.
(Uansett vil det ikke være mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten
svært høye kostnader til kjøp av data pga. mangelfull ordinær dekning
med flybilder og satellittbilder.)

4.5 Samlet vurdering

Samlet sett gir opplegget et godt grunnlag for et utbyggings-
regnskap som omfatter omlag 4/5 av det årlige utbyggingsarealet. Regn-
skapet bør imidlertid suppleres med annen datainnsamling for å omfatte
arealbruksendringer som ikke er knyttet til oppføring av nybygg (dvs.
resterende 1/5). Dette gjelder utbygging av veier, ulike tekniske
anlegg osv.

GAB gir generelt et brukbart datagrunnlag. Det vil imidlertid
være en stor forbedring dersom oppgavene over grunneiendomsareal kan
bli mer korrekt (den beste løsningen vil dog være å innføre en oppgave
over tomteareal). Stedfestingen (melding am bygningskoordinater) bør
bli komplett, og det er viktig at koordinatene oppgis riktig uten av-
runding. Manglene/feilene mht. stedfesting er imidlertid få og har
relativt liten betydning for kvaliteten av utbyggingsregnskapet.

Kartgrunnlaget for registrering av arealbruk før utbygging, er
noe mangelfullt. Dersom eldre registreringer til arealregnskapet ut-
nyttes, har kartmangelen liten betydning. Områder av landet med
viktige arealressurser er trolig godt dekket.

Presisjonen i arealberegningene er noe utilstrekkelig for
enkelte fylker. Dette dreier seg trolig om tilfeldige utslag som ut-
lignes geografisk og over tid. Dette forholdet gjør at resultater for
enkeltfylker kun bør gis for perioder på minimum 2-3 år.

Driften av systemet er lite kostnadskrevende. Metoden er i
tillegg tilrettelagt for ytterligere automasjon. Økt automasjon vil
kunne bringe driftskostnadene utenom publisering, ned til et minimum.
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UTBYGGINGSREGNSKAP 	 RESULTATER

Formålet med utbyggingsregnskapet er primært å inngå som en
byggekloss i arealregnskapet. Men utbyggingsregnskapet kan også i en
viss uttrekning utnyttes som et selvstendig informasjonssystem. Det
er det siste som er utgangspunktet for de eksemplene som er presentert
i dette kapitlet.

Prøveregnskapet gjelder utbygging påbegynt i 1986 eller første
kvartal 1987 og omfatter grunnareal til nybygg med tilhørende tomte-
areal.

5.1 Størrelsen på utbyggingsarealet 

Totalt viser regnskapet en utbygging på 1940 hektar i 1986 og
285 hektar første kvartal 1987. Dette svarer til omlag 4/5 av den
totale utbyggingen. Bl.a. mangler det tall for veibygging (se kapittel
4.1 og 4.5). Korrigert for manglene blir tallene henholdsvis ca. 2400
hektar og 350 hektar. (Den tilsynelatende nedgangen fra 1986 til
første kvartal 1987 er trolig en avspeiling av lavere aktivitet i
vintermånedene.)

I kapittel 1.3 er det antatt en årlig utbygging på maksimalt
2000 - 2500 hektar. Som det framgår av tallene ovenfor er det et
rimelig samsvar mellom denne antagelsen og den faktiske utbyggingen i
1986.

Omfanget av utbyggingen i 1986 ser ut til å ha vært noe lavere
enn årlig utbygging i perioden 1965-75. Dette framkommer ved sammen-
likning av tall for utbygging av boliger, industri, forretnings-/-
sentrumsareal og institusjoner i tettsteder. Samlet viser utbyggings-
regnskapet for denne gruppen en utbygging i 1986 på 1889 hektar. Omlag
1600-1650 hektar kan anslås å være bygget i tettsteder. Tilsvarende
tall for utbygging i tettsteder i perioden 1965-75 var ca. 1800 hektar

	

i gjennomsnitt Ø. år (kilde: Areal 	 statistikk for tettsteder, SSB
1982) 2 . Differansen er i virkeligheten noe større enn disse tallene
antyder fordi de eldste tallene gjelder tettsteder som hadde minst
1000 innbyggere i 1970, mens utbyggingsregnskapet omfatter alle tett-
steder.

GABB inndeling i tettbygd og spredtbygd er upresis. I stedør er det
gjort en forenklet beregning. Det er antatt at 80 prosent av arealet
til boligtomter med småhus, samt hele arealet til boligblokker,
industri, forretnings-/sentrumsvirksomhet og institusjoner, er
lokalisert til tettsteder. Beregningen gir et maksimalanslag.

2 Tallene gjelder brutto nybygging. Fortetting på boligtomter er
regnet som nybygging. Ved beregningen er det tatt hensyn til opp-
taksår for flybildene som danner grunnlaget for statistikken.
(Areal til parkering er medregnet - se fotnote figur 3.3, kap. 3.3.)
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Ser en på ekspansjonen av bebygd areal (dvs. utbygging på tid-
ligere ubebygd areal), framkommer en interessant forskjell. Regnet for
de samme arealbrukstypene som ovenfor, viser tallene for utbygging i
tettstedene i perioden 65-75 at ca. 6 prosent foregikk på tidligere
bebygd areal (fortetting, riving/nybygging etc.). Tilsvarende tall for
86 var 17 prosent. Denne forskjellen tyder på at utbyggingen i 86 i
forhold til utbyggingen i 60- og 70-årene, var mer preget av fornyelse
og intensivering av arealbruken. Med andre ord medførte byggingen i 86
i mindre grad ekspansjon på ubebygde arealer (se forøvrig kapittel
5.3) 1 .

I figur 5.1 er den registrerte utbyggingen fordelt på fylker.
Oslo/Akershus, Rogaland og Hordaland peker seg ut som fylker med mye
utbygging. 37 prosent av utbyggingsarealet i registreringsperioden var
konsentrert til disse fylkene.

Figur 5.1 Utbygging 1986 og første kvartal 1987. Fylke.
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Fylke (navn - se tabell 4.2)

Det er selvfølgelig rimelig å forvente en konsentrasjon av
aktiviteten til storbyområdene. Relateres resultatene til utviklingen
i folketallet, blir imidlertid bildet noe anderledes. I 1986 Økte
befolkningen i Oslo/Akershus med knapt 6400 personer, i Rogaland med
3300 og i Hordaland med knapt 2700. Samlet utgjorde dette hele 77

Tallet for perioden 65-75 er trolig litt for lavt fordi nybygging
uten endring av tomtetype (f.eks. bygging av nytt industribygg på en
eldre industritomt), ikke er Ø. Det er likevel grunn til å bemerke
forskjellen.



prosent av veksten i landets folketall, dvs. betydelig høyere andel
enn for utbyggingsareal. Tar en samtidig hensyn til at Hedmark,
Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
alle hadde relativt stor utbygging til tross for befolkningsnedgang,
kan fordelingen i figuren framstå som noe overraskende.

Det er imidlertid flere forklaringer til dette bildet. For det
første kan det i fylker med befolkningsnedgang være vekst i enkelte
regioner. I tillegg kan alderssammensetningen være slik at det er
behov for utbygging til tross for nedgang i folketallet. Det må også
tas hensyn til at konkurransen om arealene er såpass stor i storby-
regionene, at en der må forvente mer effektiv arealutnyttelse. Dette
bekreftes av tall for gulvareal fra GAB. 81.a. tyder tallene på at
utnyttelsen av den grunnen bygningene står på er 50 prosent høyere i
Oslo enn i landet under ett'.

Figur 5.2 Fylkenes andel av utbygging 1965-75' Ø 1986. Prosent.
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Tallene gjelder årlig gjennomsnitt for utbygging i tettsteder med
minst 1000 bosatte (1970). Kilde: Arealbruksatatiatikk for tett-
Steder (SSB 1982). Ved beregningen er det tatt hensyn til opptaksår
for flybildene som danner grunnlaget for statistikken.

Ser en utbyggingen i et noe lenger perspektiv, framkommer det
få endringer i fordelingen mellom fylkene (som nevnt ovenfor tyder
resultatene på at utbyggingen totalt sett har gått noe ned). Figur 5.2
viser utbyggingen i 1986 fordelt på fylker sammenliknet med for-
delingen av tettstedsutvidelsene i perioden 1965-75.

Framkommer ved divisjon av gulvareal (bruksareal) totalt på arealet
i største etasje (her definert som byggets grunnflate).
Forholdstallet for Oslo er 2,93 og for landet 1,98.
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Figuren viser at de to fordelingene er tilnærmet identiske. At
Oslo og Akershus har vesentlig lavere andel i 1986 enn i perioden
65-75, kan skyldes at tallene for 1986 Inneholder spredt bebyggelse.
Dette vil gi som effekt at fylker med liten grad av urbanisering får
høyere andel enn tidligere, mens forholdet er motsatt for fylker med
høy urbaniseringsgrad. Dette bekreftes av flere av resultatene. F.eks.
hadde fylker med mer enn 30 prosent spredt bosatte (1980) 4 prosent-
poeng (32 mot 28) høyere andel av utbyggingen i 1986 enn fra 1965 til
1975.

Ser en bort fra forskjellene som skyldes variasjoner i
urbaniseringsgrad, er det spesielt Hordaland som peker seg ut med en
interessant endring. Her var utbyggingen i 1986 vesentlig høyere enn
10-15 år tidligere. I figur 5.2 gir dette seg utslag i bortimot en
fordobling av fylkets andel.

5.2 Formålet med utbyggingen

Tabell 5.1 viser registrert utbygging i 1986 og første kvartal
1987 fordelt på formålet med utbyggingen (arealbruk etter utbygging).
Som det særlig framgår av tallene for 1986, utgjorde boligtomtene 'en
dominerende andel av utbyggingen. (Lavere andel for første kvartal 87
skyldes trolig nedgang i boligbyggingen i vintermånedene.) Industri-
areal og forretnings- og sentrumsareal hadde omtrent like store
andeler og utgjorde de viktigste utbyggingsarealene etter bolig-
tomtene.

Fordelingen har endret seg en del fra situasjonen på 60- og
70-tallet. Dette går fram av figur 5.3. Figuren viser tall fra areal-
bruksstatistikk for tettsteder (SSB 1982) sammenliknet med tall fra
utbyggingsregnskapet.

Den viktigste endringen er at forretnings- og sentrumsareal
har fått en mer dominerende plass. Regnet i forhold til boligareal,
var utbyggingen av forretnings- og sentrumsareal fire ganger så stor i
1986 som i perioden 1965-75.

Samme tendens, bare svakere, framkommer i byggearealstati-
stikkens tall for bruksareal (gulvareal) i igangsatte bygg (NOS, SSB).
F.eks. ble det i 1986 satt i gang bygging av nær dobbelt så mye som i
1971 av gulvareal til gruppen varehandel, bank ., finans og forsikring -
regnet i forhold til gulvareal til bolig (i absolutte tall ble det
bygget tre ganger så mye i 1986 som i 1971).
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Tabell 5.1 Utbygging 1986 og første kvartal 1987, etter formål'.

Hektar.

.1cv .

Formål
	

1986
	

1987

1
Tall med større relativ usikkerhet (standardavvik) enn 20 prosent er
satt i parentes (se kapittel 4.3).

Figur 5.3 Utbygging 1965-75 1 og 1986 etter formål. Prosent.

Bolig

Tall for utbygging i tettste
Kilde: Arealbruksstatistikk
gjelder brutto nybygging. Fo
nybygging. (Areal til parker

der med minst 1000 bosatte (1970).
for tettsteder (SSB 1982). Tallene
rtetting på boligtomter er regnet som
ing er medregnet - se fotnote fig. 3.3.)

Industri
Forretning/
sentrum

Institusjon
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Økningen av forretningsarealet må ses som en følge av ut-
viklingen i næringslivet. At økningen er sterkere på tomtesiden enn på
gulvarealsiden, kan skyldes nye byggemåter i forbindelse med endringer
i lokaliseringsmønsteret. Bl.a. har det rundt byer og tettsteder de
siste årene vokst fram mange kjøpesentra og kontorkomplekser hvor det
har vært nødvendig å avsette store arealer til parkering.

5.3 Arealbruksendringer som følge av utbygging

Den viktigste informasjonen fra utbyggingsregnskapet er over-
sikter over ressursmessige konsekvenser av veksten i bebygd areal.
Konsekvensene kan belyses på flere måter. I tabell 5.2 er utbyggingen
i 1986 og første kvartal 1987 fordelt etter hvordan arealene ble
anvendt før utbyggingen.

Det framgår av tabellen at en stor del av utbyggingen foregikk
på tidligere bebygd grunn (se forøvrig kapittel 5.1). For ressursfor-
valtningen er det imidlertid først og fremst irreversible inngrep som
har interesse (se kapittel 1.2). Det vil i denne sammenhengen si over-
gang fra ubebygd til bebygd areal. I dette perspektivet representerer
med andre ord bygging på tidligere bebygd grunn ingen egentlig endring
av arealbruken. På den annen side gir slik bygging indikasjon på mer
effektiv utnyttelse av arealressursene og derigjennom mindre behov for
ekspansjon av det bebygd arealet.

Tabell 5.2 Utbygging 1986 og første kvartal 1987 etter arealbruk før
utbygging. Hektar'.

Arealbruk før 	 1. kvartal
utbygging 	 1986 	 1987

I alt 	 ...............................•1940 	 285

Bebygd ..... ........................... . 	 336 	 51
Jordbruk ............................. . . 	 372 	 54
Fulldyrket269 	 37... . .. .......... .. 	 .. . • • ...•••••
Overflatedyrket og beite .... .... .... • . ... 103 	 (17)

Skog ............••••••••••••• ......... . 	 759 	 118
Barskog .................. . ....... .. • • • ... 	 513 	 78
Annen skog og ufordelt ...... 	 ... 246 	 40. . . .......

Myr, fastmark, grunnlendt, fjell
i dagen etc. (restareal) ,.............. . 	 242 	 38
Vann ............................ ....... 	 28 	 ( 2)
Ufordelt .............................• . 	 203 	 (22)
1
Tall med større relativ usikkerhet (standardavvik) enn 20 prosent er
satt i parentes (se kapittel 4.3).
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Tabellens tall for ufordelt skyldes utbygging i områder hvor
det mangler kartgrunnlag eller arealregnskapsdata. I tråd med disku-
sjonen i kapittel 4.1 (avsnittet om kartgrunnlag), kan det hevdes at
dette tallet i stor grad bør kunne slås sammen med tallet for klassen
restareal (evt. lavproduktiv skog).

Dersom denne antagelsen i hovedsak er riktig, kan det fastslås
at utvidelsen av bebygd areal i 1986 og vinteren 87, særlig har gått
på bekostning av skogarealene. Det har vært vanlig å rette oppmerksom-
heten mot nedbygging av jordbruksareal. Tabellen viser at en vesentlig
andel av utbyggingen også foregikk på slike arealer. Sammenlikner en
med utbyggingen på 60- og 70-tallet, har imidlertid situasjonen endret
seg vesentlig. Dette framgår av figur 5.4.

Figur 5.4 Avgang av ubebygd areal ved utbygging 1965-75' og 1986.
Prosent.

Prosent

Jordbruk? 	 $ 2 Restareal + vann3
1
Tall for utbygging i tettsteder med minst 1000 bosatte (1970).

2 Kilde: Arealbruksstatistikk for tettsteder (SSB 1982).
3 Medregnet arealer som gikk over til restareal i perioden 1955-65.

Medregnet ufordelt i 1986.

Figuren viser at det har vært en klar reduksjon i andel bygget
på jordbruksareal fra perioden 65-75 til 1986. I tillegg kommer at
innslaget av fulldyrket areal relativt sett var høyere i den første
perioden. Denne endringen må ses som et resultat av en strengere
praktisering av jordvernet.

Utbyggingsregnskapet gir for første gang mulighet for å følge
med på faktisk nedbygging av jordbruksareal hvert år. Til nå har en
vært henvist til Landbruksdepartementets statistikk over omdisponering
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av dyrket jord (fulldyrket og overflatedyrket). Statistikken omfatter
areal hvor det er gitt tillatelse til omdisponering. Det gis ikke in-
formasjon an hvorvidt arealene faktisk blir bygget ut og eventuelt når
dette skjer. Med andre ord gir ikke denne statistikken direkte grunn-
lag for å avgjøre hvor mye jordbruksareal som bygges ned hvert år. På
den annen side har nivået på tillatt omdisponering vært tilnærmet
'konstant de senere årene (se tabell 5.3). Det er dermed grunn til å
tro at statistikken indirekte bør kunne angi nivået også på faktisk
omdisponering.

Tabell 5.3 viser tillatt omdisponering 1980-86 i følge Land-
bruksdepartementets statistikk. For å kunne sammenlikne tallene med
resultater fra utbyggingsregnskapet, må omdisponering til samferdsels-
formål holdes utenfor. Landbruksdepartementets statistikk viser dermed
en omdisponering til bebygd areal i 1986 på 735 hektar.

Tabell 5.3 Tillatt omdisponering av dyrket jord (fulldyrket eller
overflatedyrket) til bebygd areal 1980-86. Hektar.
Kilde: Jordbruksstatistikk 1986.

Tillatt
omdisponering
til bebygd
i alt

Arealet inngår som
del av område
regulert til annet
enn jordbruk

Areal avgitt til
veier, flyplasser
eller andre
samferdselsformål

1980 •••••••• 	 662
	

364
	

91
1981 • • • • . . . • 	 747
	

416
	

39
1982 • • . . • • . • 	 746
	

324
	

48
1983 • . • • • • . • 	 721
	

367
	

64
1984 • • • • • • • 	 813
	

403
	

62
1985 • • • • • . • • 	 807
	

342
	

104
1986	 • • . • . • 	 872
	

404
	

136

I følge utbyggingsregnskapet ble det i 1986 bygd ned kun 294
hektar dyrket jord (fulldyrket eller overflatedyrket). Hva skyldes
denne store forskjellen? Det kan være flere forklaringer. For det
første er statistikken over tillatte omdisponeringer i prinsippet en
oversikt over planlagt utbygging. Tallene gjelder året for god-
kjenningen, mens selve utbyggingen kan foregå over flere år. Dette
illustreres bl.a. av at størrelsen på tillatt omdisponert jordbruks-
areal i 1986 i enkelte fylker (Sør-Trøndelag, Nordland og Trans) var
større enn registrert utbygging (totalt) i følge utbyggingsregnskapet.

Et annet moment er at det kan ligge ulike kriterier til grunn
for avgrensing av de aktuelle arealene. Landbruksdepartementets
statistikk tar trolig utgangspunkt i de teigene eller driftsenhetene
som godkjennes for nedbygging. I praksis vil imidlertid sjelden hele
arealet gå over til bebygd. En del blir liggende igjen som friareal
eller som tilfeldige restarealer. Særlig vil nok dette gjelde større
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reguleringsplaner (kolonne 2 i tabellen). Utbyggingsregnskapet gir på
sin side kun oversikt over den delen som blir bebygd.

At disse definisjonsmessige ulikhetene kan medføre avvik
mellom talloppgavene, bekreftes bl.a. av tall for utbygging i tett-
stedene 1965-75. Tettstedsutbyggingen i denne perioden medførte at ca.
10.200 hektar jordbruksareal ble tatt ut av drift. Det var imidlertid
kun 2/3 som gikk over til bebygd areal. Resten ble klassifisert som
restareal i 1975. Dette restarealet ville trolig bli tatt med i
Landbruksdepartementets tall som tillatt omdisponert til utbygging.
I utbyggingsregnskapet derimot ville ikke arealet bli registrert (før
ved en eventuell senere utbygging).

Et tredje moment er at tidligere undersøkelser har avslørt en
del feil i oppgavene til Landbruksdepartementets statistikk (Offerstad
1983). Feil som ble avslørt (eller sannsynliggjort) og som kan ha be-
tydning i denne sammenhengen var; (1) reguleringsplaner innrapporter i
sin helhet til tross for at bare en mindre del berørte jordbruksareal
og (2) eiendommer innrapportert i sin helhet til tross for at bare en
mindre del var berørt av utbygging. (Undersøkelsen ble foretatt på
1981 data.)

Det er vanskelig å avgjøre om og i tilfelle i hvor stor grad,
de tre momentene kan forklare avviket mellom tallet for omdisponert og
tallet for utbygd areal. Det kan også være andre forklaringer på av-
viket. Konklusjonen må uansett være at Landbruksdepartementets
statistikk og utbyggingsregnskapet gir fildels forskjellig og kun
delvis sammenliknbar informasjon.

5.4 Ressursmessige konsekvenser av endret arealbruk 

Det er i offentlige utredninger og stortingsmeldinger (NOU
1984:15, St.meld.nr . 67/1984-85 og St.meld.nr . 83/1984-85) uttrykt et
behov for en mer fleksibel praksis ved avvein4ng mellom utbyggings-
interessene og jordvernet. Kvaliteten på jordbruksarealet er bl.a.
trukket fram som en viktig faktor for avveiningen. Også Verdenskom-
misjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) tar i sin
rapport (1987) opp behovet for å ta hensyn til jordkvaliteten for å
sikre et bærekraftig jordbruk (".. en mer målrettet politikk som be-
skytter ressursgrunnlaget er nødvendig for å opprettholde og styrke
landbruksproduktiviteten .... Det første som må gjøres for å styrke
ressursgrunnlaget, er å lage en Inndeling i ulike landkategorier ..",
s. 104 - norsk utgave). Utbyggingsregnskapet imøtekommer behovet for
bedre statistikk i denne sammenhengen gjennom inndeling av nedbygd
areal etter egnethet for jordbruk (se kapittel 3.4).

Inndelingen etter egnethet for jordbruk er gjort uavhengig av
om arealene faktisk ble nyttet til jordbruk eller ikke før utbyg-
gingen. For 1986 er det registrert utbygging av i alt 443 hektar areal
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egnet til dyrking. 285 hektar av dette var (før utbyggingen) i bruk
som jordbruksareal (fulldyrket, overflatedyrket eller beite). De til-
svarende tallene for første kvartal 1987 var henholdsvis 67 og 47
hektar.

I figur 5.5 er nedbyggingen i 1986 av areal egnet til dyrking,
fordelt på klasser etter grad av egnethet for jordbruk (før ut-
byggingen). Det framgår at en stor del av nedbyggingen på dyrket eller
dyrkbar jord, foregikk på areal med høy kvalitet. Andelen av areal
egnet til matkorndyrking (klassene A, B og C) utgjorde 54 prosent.
Regnet i forhold til utbyggingen totalt var andelen 12 prosent.

Figur 5.5 Avgang av areal egnet til jordbruk' ved utbygging 1986.
Prosent.

A 	 B 	 C 	 D 	 E 	 F 	 G
A Ingen viktige begrensninger. Et stort antall vekster kan gi god og

årsikker avling. Særlig gunstig klima.
B Som A, men uten særlig gunstig klima.
C Få begrensninger mht. plantevalg.
D Moderate begrensninger. En del vekster kan gi god og årsikker

avling.
E Betydelige begrensninger mht. plantevalg. Grovfor kan gi godt

resultat.
F Sterke begrensninger mht. plantevalg. Akerdyrking lite aktuelt.

Gunstig for gras.
G Svært sterke begrensninger. Bare grasdyrking er aktuelt. Marginal

for fulldyrking.
i

Klassifiseringssystem er vist i figur 3.4. kapittel 3.5.

Som påpekt ovenfor, gir resultatene indikasjoner på at det er
ført en streng jordvernpolitikk i de senere årene i forhold til
praksis for 10-20 år siden. På den annen side viser det store inn-
slaget av høykvalitetsareal i nedbygd dyrket og dyrkbar jord, at
tanken om en mer differensiert jordvernpolitikk ikke har slått
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igjennom ennå. Effekten av en slik politikk ville trolig blitt at det
nedbygde jordbruksarealet i større grad ville vært av dårlig kvalitet.

Regnet i forhold til landets beholdning av areal egnet til
matkorndyrking, har nedbyggingen i 1986 liten betydning. Nedbyggingen
utgjorde nemlig ikke mer enn ca. 0,4 promille av beholdningen
(Engbretsen 1986b). I tillegg må en ta i betraktning at omlag 1/3 av
ressursene ikke er dyrket opp (dyrkingsjord). Det er med andre ord i
prinsippet mulig å nydyrke tilstrekkelig store arealer egnet til
matkorndyrking for å erstatte mange års nedbygging (slik nydyrking kan
imidlertid være uønsket av andre årsaker, f.eks. frykt for Økt
jorderosjon, ønske om bruk av arealene til skogproduksjon 0.1.).

Utbyggingsregnskapet gjør det også mulig å fordele utbyggingen
etter andre kriterier for arealkvalitet. Figur 5.6 viser for 1986
nedbygd areal som var egnet til produksjon av barskog (jordbruksareal
Ikke medregnet). Totalt ble det bygd ned 716 hektar (37 prosent) areal
med en produksjonsevne på minimum 0,1 m 3 pr. år. Som det framgår av
figuren hadde nær 60 prosent av dette arealet høy bonitet eller bedre.

Figur 5.6 Avgang av areal egnet til produksjon av barskog ved
utbygging 19861 . Prosent.

Prosent

Jordbruksareal ikke medregnet.

Areal som enten oppfyller kravet til klasse D (eller bedre)
for egnethet til jordbruk eller kravet til klassen høy bonitet (eller
bedre) for skog, kan defineres som viktige landbruksarealer. Ut fra
denne definisjonen kan det fastslås at omlag 1/3 av nedbyggingen i
1986 foregikk på viktige landbruksarealer.
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VEDLEGG

DATAINNHOLDET I GAB. WREGISTERET
Kilde: Kommunedata A/L (1984).

Status
00 Goalene
01 Igangsatt
02 Tatt i brutt
03 Tatt I bruk. data tillagt hovedbygg.
04 Revet
05 knøtt annen grunn
OS 911991#19 «SY«
07 Under ombygging .
09 Tatt i bruk etter ~bygg",
09 Genanit pga. tilbygg

gYildnistYla•
1 Boliger
01 Pen onebodg
02 Enebolig mod hybelleilighet. sokkelleilighet
03 Tomannsboliger. vertikalt delte
04 Tomannsboliger. honsontast dette
05 Nikken«
OS Kjeden«. atnutnnue
07 Anar, småhus tikk* over 4 leiligheter pr. bust
08 ~Mer °smidt«, på 3 og 4 etasjer
09 Hegna* (punkthus, og blokker (larneilhual pli 5 eta.

Sier og over
10 T=rasssnus'
11 Viningsnue Ø ~Mak oneaeliger Nalr1n9W.0)
12 V&Mngsitus pi gårdsbruk. tomannsboliger. vern-

kalt deltefflewn969r.
13 ~ingen« på ginisbruk. tomannsboliger. non.

sont= done (14411r1n9s9r. 0)
1$ Annen nustype
11 TOWN 09 wibT911
3 Produksjonsbygg for bergverksdrift og in•
bastel oq tilsvarende. bygg for hielpevirk•
»mimt i andre nauinga,
31 Etalueoygg for febnkk «ør vemst«
32 Etasjeeygg for fabrikk føler verksted kombinert

med luintor
33 Proeuksionlinalkw
34 Pieduksjortenailer komoenert moe kontorfloY
35 Silobygg
39 Andre prottukseonsbygg

4 Kontote, forretnings, eller samferdsel*.
bygg, alis slag
41 Konter. oq aernmistramonstrfgg (også offentlige)
42 Varens og anar* Outikkoygg
43 liksoodistonsbygg og terminaler
44 lagereygg og garakte0Y99
48 Garestebygg og uthus tør ~ger
4S Sensinstastoner
4$ Amtet bygg for kontor. fottetning eller samferdsel

5 Motell• og restaurantbygg
51 moms Nedkant.)
52 Annet herberger
53 NistauranUkat•
34 Gateig•kk•f1i kiosker
55 UtletenytteicaMomgilytte

8 Bygg for offentlig oq privat Tjenestery
ting, ikke nevnt foran
el SMI for undervisning og forskning, inkl. mus**,

og »komite,
62 Sykehus, gamierumn. åndssvalieniem o.l.
63 Urnen!" barnehager. fentliolomat o.l.
84 Kirker. krernatoner. gravkapellet
65 menigninsnus. samfunnshus
88 Teater- og kinobygg
67 idrettsbygg
68 Fsngselsoygg

Andre bygg for offentlig oq omet tjenesteyting
fluittsromi

7 Bygg for Jordbruk, skogbruk, fiske og
fanget
71 Hus ter sterte
77 Hus for gno
73 Hus for høns,
74 Mus for kylling
75 Mus for kalkun
TG Hus for sau
77 Hus for gest
79 Hus for 0•111dYr
79 ~ager (skal bare brukes cier den bygning eder

det tilbygg sonweldes til GAS kun intleltaleer 18r
tiger. og ikke noen av gruppene 71-71».

80 Lagerrom (potet. grønnsak)
$1 Plecisliaosilus og gamal*
62 Kornterkuniegg
83 Veksthus
84 Fyrhus. pakkerom
85 Skogs. og, utmarkskol~

Oriftsbygg for flake og fangst
89 Andre 1an0bnalcsoygg

9 Andre bygg
91 lefttidsoygg (hytter. sommerhuS o.l.)
92 GoligOrakker. koser. roreuer o.l. isoterm" 310
99 Andre Dygg

Type byggherre:
E s enkeltperson
0 a Ansvarlig selskap. samme. kOrnmanclittalliek410
A s Aksjeselskap og andelslag utenom cmwettsiag og

ba41967991F*9
• Bontrtstag og boligbyggelag
I. a Legat. stiftes». forening. mentgnet
s s Staten
K s Kommune

2 Fylkeskommune
W s Utentandik* ane typer
X ai Annen ~nyp*

N airingsgrwg»:
O Boliger (Sett skirt 0 dersom bygget ►nnenolder to-

ks'« i anon nestingsgrupPen.
JOrabruK. 5110gDfUlt

2 Fiske og fangst
3 ~Trengst:ni f og industri
4 Varenanael. bank og forsikring
5 Motets og restaulantdritt
6 Offentlig aømmistrallion
7 Undervisning og forskning
8 HIND. og ~trinsenes«
9 Annen virksomnot

Klekken
oo Ikke kieldten
01 Kjøkken
02 Felleskjøkken

Koordinatsystem
NGO. SOne A ( Wili• I )
	 53 NGO. 64 A

2 NGO. sone 8 (aksi,11)
	

54 NGO. 84 8
3 NGO. sone C (akse ill )

	 31 uTM son* 31
4 NGO. Sone 0 laks* IV )

	 32 UTM sone 32
SNGO.soneE(akseV )

	
33 UTM sone 33

6 Nl30. sone F laks* vl )
	 34 UTM sone 34

7 NGO. sone G laks* v11) . 35 UTM sone 35
8 NGO. sone M laks. VIII ) 38 UTM sone 38
51 NGO. 58 A 41 • 49 lokale nett
52141130. 56 8



Areal som er dyrka til vanleg plweffiulin. op
som kan nyttast til Stiermlistar ener til eng
som km fornyast ved ~MI.

my.
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VEDLEGG 2
MARKSLAG I ØKONOMISK KARTVERK
Kilde: Norsk institutt for jord- og skogregisrering (NIJOS).

Markslagsklassitlkasjon er ei inndeling av land-
arealet etter:

— arealtilstand
— driftstilhøve for jordbruk
— produksjonsevne for skog
— tilleggskriterium for bestemte arealgrupper

• Etter arealtilstand blir det skilt mellom ulike klas-
sar av jordbruksareal, skogareal og anna areal.

• Jordbruksareal og areal eigna for nydyrking (dyr-
kingsjord) blir delt inn etter vilkåra for maskinell
jordbruksdrift.

• Dyrkingsjord får tilleggsopplysninger om stein-
og blokkinnhald og behov for grøfting eller vatning.

• Skogareal og anna areal eigna for skogproduk-
sjon blir delt inn etter produksjonsevne for bartre-
virke, og får tilleggsopplysninger om m.a. produk•
sjonsauke ved grøfting og skifte av bartreslag.

• Myr og torvmark som kan nydyrkast eller nyttast
til skogproduksjon blir inndelt etter torvdjupn, om•
lagingsgrad og vegetasjon.

Minsteareal for å skilje ut markslagsfigurar på kar-
tet er generelt større desto dårlegare marka er for
planteproduksjon.

• Areal mindre enn 2 dekar blir til vanleg ikkje skilt
ut som eige markslag.

• Er skilnaden berre ein bonitetsklasse mellom to
areal, mer arealet vere minst 5 dekar før det blir skilt
ut som eigen figur. Er skilnaden to bonitetsklassar,
blir det skilt ut figurar ned til 2 dekar.

• Minstearealet ved registrering av dyrkingsjord er
fastsett slik:
— 2.5 dekar når arealet ligg nær inntil fulldyrka

jord..
— 5.25 dekar når avstanden til veg, fulldyrka jord

eller dyrkingsfelt er 0,5 • 1 km.
— 25.100 dekar (dyrkingsfelt) når avstanden til veg,

fulldyrka jord eller anna dyrkingsfelt er større
enn 1 km.

• For dei fleste klassene elles er minstearealet av
figurar 5 dekar.

INNDELING ETTER AREALTILSTAND
Alt areal utanom tettstader»♦ blir ~delt etter areettlistand. Symbolet for ereeitiletand kan stå aleine eller i kombinasjon med andre symbol.

Jordbruksareal 	 Anna areal

f ulldyrka jord	 s

Overflatedyrks 	 Areal som er rydda og jamna i overliste,
ined • 	 ik slik st maskinen hausting er mogleg.

Ansi som årleg blir gjødsla og brukt som ps.
It.. men som ikkje kan haustast maskinelt.
Minst 50% av arealet skor vere døkt av graset•
tar .

knot mod skog (trynet 6 ve pr. dekar som er siler
kan bli 5 rn røsta*" minke 50% IN skoglekt arm
bl Ir dekt av bartre.

glansingsakog • ei 	 ~ med skog, der 2010% en skograeltt areal er
dekt av ~VIL

Lauvsmog 	 • 	 Amer med skog, dm mindre enn 20% is Sod
dekt arets er dekt ev bartre.

Areal med ^nat 30 cm tirult tomta, som på
~lata har preg av myr.

Anna jordtlekt 	 v 	 Makk som Moe M joralmAtaimmid. skogareal
Neonen' 	 ener myr, Og der m1111 enn 50% av arealet nar

stare forddiulm enn 30 cm.

CirunMendt merk ' 	 Areal der meir enn 50% her mindre jorddjuon
enn 3D cm. men som ikkje M tiel I 555511.
areal soter akkge M jordbrukatintal etler skog-
areal er gnanniendt mark einaste Opplysning
om areaitilstanclen. På jordbruks-og skogen>
ei er symbolet for grunnlendt mark si tilleggs.
opplysning.

Fjell i sagen 	 4:r 	 Areal der meir enn 50% er bart tien og mindre
inn 10% Ny lord ditiOare enn 30 cm. PI amer
utan skog er geil i dagen 5m este opplysning
om arealtilstanden. På skogareal or symbolet
for fjøl i dagen ei tilleggsopplysning.

Gjødsla Dens 	 ål:

Skogareal
Barskog

INNDELING AV FULLDYRKA JORD OG DYRKINGSJORD ETTER DRIFTSTILHØVE FOR JORDBRUK.
All fulldyrka jord blir inndelt etter driftstilhøva for jordbruk på registroringstidspunktet. Symbol for driftstilhøve (A aller Ø I kombinasjon sild
symbol for fulldyrke jord karakteriserer altså dei etttaua driftstilhøve på staden.
Lettbrukt
areal

Mindre
lettDrukt
areal

Tungbukt
areal

A 	 Areal med slik storleik. lom og ~ting
(mindre ens ca 1:5) st hrenititstrektor med
vanlege reiskapar kan nyttast Då rasjonell
måt..

▪ Areal som ikkje ~d krav. til klasse A. men
der maskinell hausting • er mogleg med
mindre traktor Nøling mindre enn ca. 1:3)

utan 	 Fundyrke 'ord som ikkje held krava til A oller
eige 	 EL Denne klassen får berre symbol fot tull.

symbol dyrke pro ( =1.

DyrkingWerd er jord som //r/se or fulldyrke. men som kan fundyrkast til
lettbrukt Mer mindre lettbrulit lord. DymingsjOra er enten overflateclynte
lord, gledde beite. skogareal. anna jorddekt festmat* eller myr. som har
Syr11001111 A «Nø I på kartet For st en areal skai bli klassifisert som dyr.
kinghlonli må set kunna gla nmsMg og sikker grasevling. Ost må halds
bestemte krav til klima. jordkvalitet, jorddjupn, støn* og WolOoonno# 0,terrengtornold og Mone*.
Ali dyrkingstord blir inndelt ener driftstilhøva fr), jordbruk ener eventuell
dyrking. i klassene settbrukt og mindre lettDrukt. Symbol tor dnftstilheve
(A ører It) i ItOenDinaston med andre symbol for arsaltilstand enn fulldyrke
jord Viser it Øst dyrkingstord og karaktenserer dei pOrenftreft•
driftstilhøva.



VOSS»
ittaffilmintlt

benraeleg
(plantenwit for
Ø

Tvilsam *No*
nuserigemerlt

••••■., Torv med tydrieog
pienteetnittur
Meir el* mindre grautaktig torv
med deiste utviska plantestruktur

....a Stakt grauts1ctig torv meilutydaleg
▪ «ler utval.' piantøtetruktur

.1011•19

41101111.

MAT 	 glerskog med ~dei* bonitet Lettbrukt. ikkje bloacknk, surivdre•
nen dYnunlistard ,

Lauvskog med produksjonsevne for bardrog som svarar tit 1+99
bonitet. Ikke dyrkingslord.

• Setskog Med lag bonitet på tommer" Letttrakt dyrkingsjord.
Djup torv som MK10111$ Omlaps i «til lag og sterkt °imago ► nid.
re lag.

P1
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INNDELING AV SKOGAREAL OG SKOGREISINGSMARK ETTER PRODUKSJONSEVNE FOR SKOG
Skogareal, anna jortidekt festmat' og grunnløn* mark utanom jordbodtsareel blir inndelt «ter produksjonsevne for barskog (tionitoti.

San nig bonitet 5
meg bonitet
Middels bonitet 	 tå
Låg bonitet 	 1.
Impediment 	 Utan

*Kle
symOol

Lauvskog. anna jordclesit fastment og grunnlendt mark som ikkje er sitog•
dekt, får ikkje symbol for låg bonitet.
Med unntiak av skoøskt mr og torvmei som ikkje er tilstrekkeleg gror•
ta. viser symbolet for bon«. potensiell produksjonsevm. dvs. den Oro,

duksjonen ein kan vente med rett »slag. god tettleik og ventes skogrøkt.
For skogdept mr og torvmelk som ikkje er tilsv...eg "otta, viser sym•
boiat for bonds* aerue" produksjonsevne, dvs. produicsionsevne på regi-
streringsudsounetet.

TILLEGGSOPPLYSNINGAR OM BE
Jordbruksareal
Dyrka mr 	 v 	 Jordbruksareal med minst 20 cm tjukt mol*

enet tanta&
Dyrkingsjord
All dritingsrd 	 londoit «ter støkt-bie opor kkinnhald og be-
står 1:tkirr kZA1111710V=y5Yehnorflor stoNtilljall=914114ø17,
b« for driftstilhøve* Mr jordbruk (A elter 11).

Utan Anar med mindre enn 30 m' stein og blokket
Ø pr. dekar i dei ~tå 30 Cm av mineniijorda.

symbol
• Areal med ».101) oil stein og Otos», pr. delkar

dei ~ut 30 cm av mmereijorda.

Anis med meir enn 100 met stein og blokker pr.
dekar i de. *mue 30 cm av mineniijords.

Utan Areal som ved fulldyrking stort sott må gmt.
eige tast systematisk.

sy«.

T ~el som ved tundyrking ikkje treng sysle.
matfisk (vefting.

ir Aner med terkaavak sandjord som or liti eig.
ne til dyrking utan kunstig vatning.

Skogareal og skogreisingsmark på festmark
Skogen'« på !astma& Ill» jonitiskt Metemark og gnenniondi
mark kan få tMeggeoppiyaningar om produkaionsatdm ved gr«.
ting og skift* ev bartre og om vanskelege dditedilome. Symbol
tat tiNeggsopplysningar på skogsnei og skogreisingemdrk på
fastmett sta alltid I kendvinasion mod symbol for amaitlistand
og symbol for bonitet.
Bomara er arma mod minere linn 30 om tjukt brytes.

Skogareal på fastmark og anna jorddelet fagl-
iner« der produksjonen kan aukast med minst
0.3 in. pr. ovkar og år ved grøfting. Symbol«
tør bannat gjeld etter grøfting.

+ Setskog og blandingsskap i sicogrissings-
strok med iåptproduswande furu. der Stedt*.
alenen kan lukast med minst 0.3 In* pr. Oskar
og år vad treelagaltift• bl gran Nier SitItsgrist.
Symbotet for bonitet gleid ettir tresiaesseettit.

- Laveste.. anna jordeskt fastne.% og grunn-
lendt mani som utifrå klima og joidlevalitet
*une vere skognisingsinark. men som på
grunn ev serleg vansemeg terreng treeteriog
oweiser oiendo er lite ligna til skogreising.

Sbegleleit~

• Laevseed- anna tOrdcaStt 'utmark og grunnlendt mark som ikkje er
skogclekt. som tar forventa produksjonsevne for barskog sorti vierar til
minst maddeis bonitet. og som nar symboist S. N Near M på kartet.

• Barskog og blandingsskog i skogreistngsstro* med lågtprodusierande
furu. som nar synte. for fetl bartreet% I .• ) På kutet.

• Myr og torvmei. som dikt. Or ~It .• bartre. som med rimelig kostnad
kan Ofi grefta. og som ved titpianting eiter naturlag forynging med bar-
1.09 vit gje minst museets bonitet. ~ø omfattar

Myr og tommens som ikkje er dyrkingsjord. men som har symeoi toe
«Iridium+. omtegingsgrad og vegetasjon.

— MY' og torvmark som ar dIffittn9Siord og som dor dei heste område)
tigg inntil 150.250 m under skoglysetes.

STEMTE AREALGRUPPER
Myr og torvmark
Anmrinoietonemark 

n
omb som kan nyadyorlican st eller nyftsgtil skoggrux

og vegetasøn1.1intlIMOO1100P1:;11fn, 

o

På. miri7411"ronNm 	 står alltiark 	 d sykombinasjon mod symbol or myr oder skog.

Temme* er sicogaresi med minst 30 cm tjukt tonna. som pa ~rigga ik-
kje nar Drog av Myr.
Tilleggsopplysninger om myr og terrinen som kan nydyvkast enst nil.
tast til skopprocluksjonen blir ~da i eit etg* torveymbOi. Stamme i tom
eYvntlelet er esti nonsontal strok. I endane på denne stamma a' det frid til
hum. Omtagengsgreden går fram av Negre det av symelotlit, torvojupna
og volilitillionin ev venstre del
~mo
Grunn torv
Ditto tolv
0411141111neltermlav torv om bestemt i ovre lag (2040 cm) Og nedre tag 170400 cm).1 grunn
torv Dkr amifftodoireOen berre bestemt i vere lag.

ute anm» evre lag
Lite ~ega nei» lag

Middels omlags evre lag
Mumles ~vaga nedre leg

Stend allaps øre lag
%t st ~age ~rf leg

Vegetaelee
Nøysam vogetamon
tkkjs nennient vegetasjen

Demo på Mus eir tervirpetmakit
• Grunn torv som 9, stemt omlag. i sere lag. 11~

• neysem +.99tasion.
▪ Nu.> torv *om 9r tite omlaga i ovre lag og ~deis

omlag. i nedre lag. Møysom vegetamon.
Myr og tommark som kan ft~ast tamd med terveyrn001 i tillegg til
symbolet A Nier B) og som ligg un*. 150.250 m un*" ~pensa, kan
to, det heste område også nyttast til skopproduksion. eir. tOr•syMbOtet
Hugo står I kOmbineSsOn med A OMN e, kan arealet nyttast til sitogprocluk•
Non. men ikkje til dyrking.

likedukojensevne pi. *skar eg år

fåe« enn 1.0 mi
0.5 1.0 nt.
0.3 • 0,5 rit'
0.1 • 0,3 mi
Mindre enn 0.1

Ikkje ~kite*
dYrkingelerd

Ellokknk
dlirlungslerd
Svakt ttIoliwik
dYrton9sferd
ikkje
drenen
dYriunitStord

SjitivO►enert
dYrinftbeferd
Tørkesvai

r— Min.. enn 100 cm tomme
".-■ Meir enn 100 cm torwiag

DØME PA SIGNATURAR SLIK DEI KAN LESAST PA KARTET
Maksla.« 'onani*, ein mortialiestlew (som på kort« er avgrense med prikk* line) or vist rod «n maritalaissionatut, som karaktoriserat
~gi marksiagstIgurect. Ein markslagsskpiatur kan bestå av eitt oder fleire symbol. Det er viktig å vere merksam på st opplysninger om
mattsiaget også kjem tram ved st symbol Mide er med I signatur«.

»nør* letttrakt fulldyrke Ø.

▪ Tungereld fulldyrka moro dunderukt fordi Sym00411t A Nier B man*
lan.

A Ovrflaudyrka jord som kan fulldrliest ut lettbrukt lord. Mkje
biokerns og ikke siolvOrsiwt dynunip,ofe •

• Barskog med produksjonsevne som svarar til impediment (impe-
diment fordi symbol for bonitet "engler). Ikke dyrkingsford (sym-
bolet A eler B mangla" 	 •
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VEDLEGG 3
UTBYGGINGSREGNSKAP - FILEINWOLD
FRA GAB:

- Kommunenr.
- Bygningsnr.
- Løpenr.
- Bygningsstatus
- Meldingstype
- Bygningstype
- Eiendomsident (koplingsnøkkel)
- Adresseident (koplingsnøkkel)
- Eiendommens areal
- Andre eiendomsopplysninger,
bl.a. delinger

- Grunnkrets
- Tett/spredt kode
- Bygg - næringsgruppe
- Tatt i bruk data
- Bebygd areal
- Vannforsyning, kloakk etc.
- Oppvarming etc.
- Bruksareal totalt
- Renovasjon
- Primært bruksareal
- Bruksareal annet enn bolig
- Antall boliger i bygg
- Ajourdato
- Godkjentdato
- Igangsattdato
- Bruksareal bolig i alt

Første etasje:
- Etasjebetegnelse
- Bruksareal totalt
- Primært bruksareal
- Bruksareal ikke bolig
Antall boliger
Bruksareal bolig i alt

Etasje med størst areal:
- Etasjebetegnelse
- Bruksareal totalt'
- Primært bruksareal
- Bruksareal ikke bolig
- Antall boliger
- Bruksareal bolig i alt

- Eiertype
- Koordinatsystem
- Registreringsgrunnlag
- Punkttype
- Kartplate
- Koordinater
- Byggesaksreferanse

BEREGNINGER BASERT PA GAB-DATA:

- Koordinater for utplukket arealregnskapspunkt

REGISTRERINGER FRA KART:

- Siste ajourføringsår for kartblad
- Feilkoder (mangler ved kartet etc.)

Terrengforhold:
- Høyde over havet
- Eksposisjon
- Bratthet

Arealtilstand:
- Bebygd
- Vann
- Fulldyrket jord

osv. etter inndelingen
på økonomisk kartverk
(se vedlegg 2)

BEREGNINGER BASERT PA DATA FRA KART:

- Beregnede klimaparametre
- Beregnede terrengparametre
- Driftsforhold - klassifisering
- Klimaklasse
- Egnethet for jordbruk - klassifisering

- Driftsforhold jordbruk
(etter inndelingen på
økonomisk kartverk)

- Produksjonsevne for skog
(etter inndelingen på
økonomisk kartverk)

- Tilleggsopplysninger
(etter inndelingen på
økonomisk kartverk)
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