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FORORD

Statistisk Sentralbyrå utarbeidet hOsten 1975 en py regional be-

folkningsframskriving (NOS A 762 (1976)). Formålet med denne artikkelen

er A gi en detaljrt oversikt over den framgangsmåten som er brukt ved

beregnipgene.

Framstillingen er relativt utfOrlig. Lesere som ikke har behov

for en detaljert beskrivelse, kan nye seg med å lese oversiktskapitlene

2 A og 3 A.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. desember 1975

Petter Jakob 13jerve



PREFACE

A new regional population projection was made by the Central

Bureau of Statistics in 1975 (NOS A 762 (1976)). The purpose of this

article is to supply a detailed description of the projection method.

The survey given is fairly detailed. Readers who do not need

to know all details may concentrate on the survey chapters 2. A and

3 A.

Central Bureau of Statistics, Oslo,5 December 1975

Petter Jakob Bjerve
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1. Innledning 

Prognosemodellen som ble brukt ved framskrivingen i 1975, er for-

skjellig fra den tidligere framskrivingsmodellen på et viktig punkt.

Mens framskrivingene tidligere ble utført på kommunenivå, er landet ved

framskrivingen denne gangen delt inn i 96 områder som er kalt primære

prognoseregioner. Framskrivingen er fOrst utfOrt for de primære prog-

noseregionene. Deretter er folkemengden i hver primær prognoseregion

fordelt på kommuner etter et eget "nedbrytings"-program.

Formålet med denne publikasjonen er å gi en samlet oversikt over

de beregningsmetoder som ble brukt ved framskrivingen i 1975. Framstill-

ingen faller naturlig i to hoveddeler. Den ene delen, kapittel 2, be-

skriver den del av framskrivingsmodellen som gir tall for hver av de

grupper av kommuner som vi har kalt primære prognoseregioner. Denne mo-

dellen svarer til den som gav tall for de enkelte kommunene ved forrige

framskriving (NOS A 523). Den andre delen, kapittel 3, beskriver for-

delingen på de enkelte kommuner av framskrivingsresultatene for den

enkelte primære prognoseregion.

2. Framskrivingsmodellen for de primære prognoseregionene 

2 A. Oversikt over modell u forutsetninger 

Modellen som ble brukt til å framskrive folkemengden i hver av de

96 primære prognoseregionene svarer som nevnt til den som ble brukt til å

framskrive folkemengden i hver av kommunene i Byråets forrige framskriving.

Denne modellen er beskrevet flere steder,f.eks. av Roen (1970) og av

Rideng og Tønnesen (1974). For en oversikt over inndelingen i primære prog-

noseregioner, se vedlegg 2.

De primære prognoseregionene er definert slik at flyttestrOmmene

mellom regionene trolig er mer stabile over tid enn flyttestrOmmene mellom

de enkelte kommunene innenfor hver region. Dessuten blir estimatene på de

konstantene som inngår i modellen sikrere ved at de kan baseres på et

større befolkningsunderlag. På litt lenger sikt kan regioninndelingen

kanskje danne en ramme for samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og lo-

kale myndigheter om valg av forutsetninger for framskrivingene. For en

nærmere drOfting av dette viser en til Rideng (1975).

1) Jeg vil takke Arne Rideng, Per Sevaldsen og Kjetil SOrlie for verdifull
hjelp under utarbeidelsen av manuskriptet.
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Det er fire faktorer som har innvirkning på endringer i folke-

mengden i en region: Fødsler, dødsfall, flyttinger til og flyttinger fra

regionen. Ved A ta utgangspunkt i en bestand ved framskrivingsperiodens

begynnelse kan en beregne folkemengden år for år framover i perioden ved

A anslå størrelsen på hver av disse fire faktorene.

Fødsler 

Tallet på fødsler i en region avhenger av de aldersspesifikke

fødselsrater for kvinnene i regionen. Framskrivingen er utført under to

alternative forutsetninger om utviklingen i fødselsratene. I alternativ

H (H=h0y) er fruktbarheten holdt på 1974-nivået i regionen i hele fram-

skrivingsperioden, mens den i alternativ L (L=lav) for alle aldersklasser

er redusert i forhold til 1974-nivået med 7 prosent i 1975, med 12 prosent

i 1976 og med 15 prosent i 1977 og alle senere år.

Beregnet antall fødte er fordelt på kjønn i samsvar med observa-

sjoner av kjønnsfordelingen i årene 1961-70.

Dødsfall 

For dødeligheten er det regnet med at regionale forskjeller har

mindre betydning for utfallet av prognoseberegningene. I framskrivingen

er det derfor forutsatt samme dødelighet for de enkelte aldersklasser og

for hvert kjønn, som landsgjennomsnittet for årene 1972-73.

Flyttinger

Det er i befolkningsframskrivingene ikke regnet med flytting til

eller fra utlandet. Det er heller ikke regnet med noen innenlandsk flyt-

ting for aldersgruppene 71 år og over. For de øvrige aldersgrupper er de

observerte flyttetall fordelt på kjønn og alder i perioden 1971-74 lagt

til grunn for beregningen av flyttestrømmene mellom de primære prognose-

regionene.

Forst beregnes tallet på utflyttere fra hver primær prognose-

region ut fra de utflyttingsrater
1) 

som er regnet ut på grunnlag av obser-

vasjonene. Når en summerer disse, får en et anslag for landets totale an-

tall flyttere (mellom primære prognoseregioner). Deretter fordeles disse

1) Utflyttingsraten i en periode er antall utflyttere som bodde i en gitt
primær prognoseregion og tilhørte en gitt aldersklasse ved periodens be-
gynnelse i forhold til befolkningen i regionen i samme aldersgruppe. Den
beregnes særskilt for hvert kjønn.
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flytterne på primære prognoseregioner i forhold til den innflyttingsandel 2)

hver prim= prognoseregion hadde av det totale antall flyttere i observa-

sjonsperioden.

Utgangsbestand 

Som utgangsbestand for framskrivingene nytter vi den registrerte

folkemengde i Byråets sentrale personregister pr. 31/12-1974, fordelt på

alder, kjønn og primære prognoseregioner.

2 B. Presisering av  framskrivingsmodellen 

Vi skal her gi en formell beskrivelse av framskrivingsmetoden.

Framskrivingen foretas ved hjelp av en rekke demografiske parametre, som

gir uttrykk for dødelighet, fruktbarhet osv. Noen av parameterverdiene

varierer gjennom deler av prognoseperioden, andre holdes konstante. Vi

skal tilkjennegi dette ved en tidsangivelse (n) på de parametrene som kan

variere. n står for kalenderåret. De parametre som mangler slik tidsan-

givelse, holdes konstante under alle prognoseberegningene. Når variasjons-

området for n ikke oppgis, gjennomløper n alle observasjonsårene og hele

framskrivingsperioden.

Med alder (x) menes det her differensen i år mellom observasjons-

(eller framskrivings-) år og fødselsår, dvs , alder i fylte år ved utgangen

av året.

Kjønn angis ved venstre toppskrift på symbolene: M for menn og

K for kvinner. Når venstre toppskrift mangler på et symbol, står det for

det relevante antall personer av begge kjønn til sammen.

Primær prognoseregion (k) (forkortet p.p. region) angis ved høyre

toppskrift på symbolene. Størrelse uten slik toppskrift er felles for

alle regionene.

Framel-rivingstall angis ved en tilde (Ai), slik som

L (x,n), U 
k
(x,n), osv.

1. Antall personer 

M
L

k
(x,n) er antall x år gamle menn i p.p. region k den 31/12 i år n;

x = 0, 1, ..., 99.

K_k
L (x,n) er det tilsvarende tall for kvinner.

B
k
(x,n) er antall barn født i år n i p.p. region k av modre som selv var

fodt i år (n-x);x=15, ...,44

2) Innflyttingsandelen er tallet på innflyttere i en gitt aldersklasse til
en primær prognoseregion i forhold til det samlede antall flyttere mellom
primære prognoseregioner i denne aldersklassen.
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B
k

(n) er antall levendefOdte i år n i p.p.region k,

M
B

k
(n) er antall levendefOdte gutter i år n i p.p. region k.

KB
k
 (n) er det tilsvarende antall jenter,

D
k

(0,n) er antall spedbarn som dOr i fOdselsåret n i p.p. region k.

M_k
D (x,n) er antall dødsfall i år n i p.p. region k blant menn som var

født i år n-x ; x = 1,2, ..., 99.

K k
D (x,n) er det tilsvarende tall for kvinner.

Muk 
(x,n) er antall menn som flytter ut fra p.p. region k i år n, og som

var fodt i år n-x ; x = 1,2, ..., 70.

Kuk 
(x,n) er det tilsvarende antall kvinner.

KJ(
-u (0,n) er antall guttebarn fodt i p.p. region k i år n som flytter ut fra

regionen i samme år.

U (0,n) er det tilsvarende antall jenter.

Mk
(x,n) er antall x år gamle menn som flytter til p.p. region k iI 	år n;

x = 0,1,...,70.

K
I

k
(x,n) er det tilsvarende tall for kvinner.

Parametre

q(x)
	

er sannsynligheten for at en mann skal dØ i det kalenderår da han

er x år (ifølge vår aldersdefinisjon), når han lever ved begynnelsen

av året; x = 1,2, ..., 99.

K
q(x)	 er den tilsvarende stOrrelse for kvinner,

m
q(o)	 er sannsynligheten for at et levendefødt guttebarn dOr i lOpet

av det kalenderår da han blir fodt.

Kq(o)	 er den tilsvarende størrelse for jenter.

f
k

(x,n) er forventet antall barn som fOdes i år n av kvinner i p.p.

region k som selv var fOdt i år n-x ; x = 15, ..., 44.

mc	 er sannsyneligheten for at et barn som fOdes, er en gutt (gutte-

fOdselskvotienten).
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K
C 	er den tilsvarende størrelse for jenter. ( 14C+KC = 1).

m k
u (x)	 er sannsynligheten for at en mann skal flytte ut fra p.p. region

k i det kalenderår da han er x år (ifølge vår aldersdefinisjon);

x = 1,	 70.

K
u

k
(x)	 er den tilsvarende størrelse for kvinner.

M u
k
(0) 	 er sannsynligheten for at et levendefødt guttebarn flytter ut fra

p.p. region k i løpet av det kalenderår da han blir født.

K
u
k
(0) 	 er tilsvarende sannsynlighet for jenter.

M.k
• (x)	 er den betingede sannsynligheten for at en x år gammel mann skal

bo i p.p. region k den 31/12 et år, gitt at han flyttet mellom

p.p. regioner det året; x = 0,1, ..., 70.

K.k
i (x)	 er den tilsvarende størrelse for kvinner.

Symbolet q(x) betegner en estimator for sannsynligheten q(x).

Tilsvarende for de andre parametrene. Spesielt tilsvarer ItUk (x)

K-k„ 	 MA„ K:k„
og u kx) det som er kalt utflyttingsrater, mens	 (x) og	 (x)

tilsvarer innflyttingsandelene. kk (x,n) kaller vi fruktbarhetsrater, og

K^	 M-
q(x) og q(x) kaller vi dødsrater.

Framskrivingsrelasjoner for år n+1 (n=1974,	 1999) 

Antall fOdte i år n+1:

44

x15 ,
e(n+1) = 	 k".(x, n+1)'

=

Nk M
(n+1) = C B (n+1).

B (n+1) = C . 	(n+1).

Antall menn som dr, etter alder ved utgangen av ?Ir n+1:

MA
u (x,n+1) = Mq(x) .V(x-1,n); x = 1,

•	

99.

Mk 	M -	 .1Tvik
Di (0, n+1) = q(o) B (n+1).

Tilsvarende for kvinner.
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Antall menn som flytter fra p.p. region k i løpet av år n+1,

etter alder ved utgangen av år n+1:

M5AU (x,n+1) = Mîik (x)' ML.)k (x-1,n); x = 1,..., 70.

Mk(0,n+1) 	Wilik (0).11k (n1.1).

Tilsvarende for kvinner.

Antall menn som flytter inn til p.p. region k i løpet av år n+1,

etter alder ved utgangen av år n+1:

141k (x,n+1) = Mik (x) . ink (x,n+1 	 x = 1,..., 70.

Tilsvarende for kvinner.

De nye bestandene blir:

Menn:

„ Mrbk,	 Mk,	 „	 „
L (x,n+i) = L (x-1,n)	 D kx,n+i)	 u (x,n+i) + I (x,n+1);

x = 1,..., 99.

ittk (O,n4.1) 	Mr (11+1) _ Mi,,k (0,n1.1) _ Me(0,04.1) + 
MTk (0,n+1).

Tilsvarende relasjoner gjelder for kvinner.

2 C. Estimering av parametrene i modellen

a. Fruktbarhetsratene

Arbeidsgangen har vært følgende: Først er det beregnet et sett

"rå" alderspesifikke fruktbarhetsrater for hver region basert på data for

fireårsperioden 1971-74. Deretter er ratene glattet ved hjelp av den så-

kalte Hadwigerfunksjonen. (Se Hoem et.al. (1974), Berge og Hoem (1974).)

Til slutt er ratene justert for å svare til fruktbarheten i de to fruktbar-

hetsalternativene H og L.

Estimering av råratene 

Ved beregningen av råratene er enkelte av de primære prognoseom-

rådene slått sammen, slik at det beregnes et felles sett rater for dem.

Avgrensningen av de primære prognoseregionene ble foretatt først og fremst

ut fra hensynet til flyttingene. Dette fOrte til at befolkningsunderlaget

i enkelte av de primære prognoseregionene ble for lite for å estimere
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fruktbarhetsratene. Vi opererer derfor med i alt bare 60 områder ved

estimeringen. En liste over de p.p. regionene som er slått sammen ved

estimeringen er tatt inn i vedlegg 3.

Når Bk (x,n) som Ur betegner antall levendefødte barn født i år

n i område k av kvinner som var x år ved utgangen av året, så er de rå

fruktbarhetsratene beregnet etter formelen:

1974

B
k

(x,n)
E

-k	 n=1971	
f (x) -	 ; x = 15,..., 44.

Glatting 

For å utjevne virkningene av at noen årsklasser i et omrade av til-

feldige årsaker kan ha fått svært høye eller svært lave fødselsrater i

observasjonsperioden, er råratene for hvert av de 60 områdene glattet ved

hjelp av Hadwigerfunksjonen. Parametrene i denne funksjonen er estimert

på grunnlag av råratene, slik som forklart av Hoem et.al. (1974) og av

Berge og Hoem (1974). De glattede ratene er deretter beregnet ved hjelp

av de estimerte Hadwigerparametrene.

Hadwigerfunksjonen beskriver utviklingen i fruktbarhetsratene som

funksjon av alderen ved hjelp av bare fire parametre. Dette, sammen med

sammenslåingen av p.p. regionene, er en måte a mote problemet med små data-

grunnlag pa, samtidig som en far tatt hensyn til regionale forskjeller i

fruktbarheten.

Tilpassing av fruktbarhetsnivået 

Fruktbarhetsnivået i prognosen er justert ved å endre det totale

fruktbarhetstallet,som er en av parametrene i Hadwigerfunksjonen. De

andre parametrene er ikke endret. Variasjoner i disse andre parametrene

spiller trolig mindre rolle for framskrivingsresultatene, uten at dette

har blitt undersøkt særlig nøye.

Fruktbarhetsratene i alternativ H er fremkommet ved at den esti-

merte Hadwigerparametren for totalt fruktbarhetstall er multiplisert med

forholdet mellom totalt fruktbarhetstall for vedkommende område i 1974 og

gjennomsnittlig totalt fruktbarhetstall for området i observasjonsperioden

(beregnet ut fra råratene). For å justere ratene til fruktbarhetsnivåene

i alternativ L er det totale fruktbarhetstallet under alternativ H redu-

sert med samme prosent for alle de primære prognoseområdene. Dette be-

tyr at vi foretar lik prosentvis reduksjon i fruktbarhet for alle alders-

grupper av kvinner overalt i landet.

1974
E	

1(KLk(x_i,n_i)+KLk(x,n))

n=1971
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Noen merknader om estimeriusmetoden

Den nevneren som inngår i de fruktbarhetsratene som er brukt i

framskrivingen,er et uttrykk for det gjennomsnittlige antall kvinner i

kohorten 	år (n-x) som har vært tilstede i regionen i observasjons-

året. Den kan tolkes som en tilnærmelse til risikosummen, det vil si det

antall personår som disse kvinnene lever under "risiko" for å få barn.

(Om begrepet risikosum, se Hoem (1974).) Her kunne vi analogt med be-

regningen av de øvrige ratene i modellen brukt antall kvinner i kohorten

ved inngangen av aret i nevneren også ved beregningen av fødselsratene.

Siden flyttingene kan være betydelige for kvinner i de mest fruktbare

aldre, kan ratene bli ganske forskjellige ved de to nevnerne for enkelte

aldersgrupper. Valget av ratedefinisjon kan vel få betydning først og

fremst for den regionale fordeling av fødslene i prognosen, men også for

totalantallet når fruktbarheten er forskjellig i til- og fraflyttings-

regionen. Valg av nevner i ratene vil også avhenge av hvordan den bestan-

den som ratene skal anvendes på i prognosen er definert. Når vi bruker

middelfolkemengden i nevneren ved rateanslagene, burde vi nok anvende

ratene på anslått middelfolkemengde i framskrivingsåret. For en drOfting

av dette henvises til Wid6n (1969). Valget av framgangsmåte har trolig

relativt liten betydning for framskrivingsresultatene.

b. Dødssannsynlighetene 

Beregningene tar utgangspunkt i overlevelsestabeller av den typen

som offentliggjøres i NOS Folkemengdens Bevegelse. (Se f.eks. NOS A 671

1973). Estimat av dødssannsynlighetene som skal brukes i framskrivingen

er så beregnet ved en tilnærmingsmetode.

Beregning av rårater 

En beskrivelse av beregningsformelen som er brukt ved beregning

av råratene kan finnes i Statistiske Analyser nr. 1 (1972). Ratene som

beregnes kan tolkes som estimater på sannsynligheten for at en person skal

oppleve sin (x+1)-te fødselsdag, gitt at han har opplevd sin x-te fødsels-

dag.

Glatting 

De beregnede råratene er glattet ved hjelp av glidende gjennomsnitt.

Metoden er nærmere beskrevet av Haldorsen (1974).

1) En kohort er her en gruppe personer som har samme fødselsår.
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Overlevelseskurven

Vi har konstruert en overlevelsestabell med utgangspunkt i de

glattede dødsratene beskrevet på foregående side. Vi definerer lx som

det antallet av et kull på 1 0 personer som opplever sin x-te fOdselsdag

ifOlge overlevelsestabellen. Tallene l x beregnes ved:

xx-1
(1 -	 ).

x-1 	x
	 1,2,..., 101.

'

Her er q estimat for de glattede "rå" aldersspesifikke dødssannsynlig-

hetene p: foregående side.

Beregning av spebarnsdOdelighet i framskriving 

Av de 1 0 personer som blir fOdt ett år, vil 11 personer bli ett

år gamle ifølge overlevelsestabellen. En del av de (1 0-11) dødsfallene vil

imidlertid finne sted i året etter fødselsåret. I framskrivingen har vi

forutsatt at dette gjelder halvparten av dødsfallene. Ved estimeringen

av dødsraten i framskrivingen settes de 1 (1 0-11) dødsfallene i fødselsåret

i forhold til de 1
o 

fødslene, slik at estimatet på sannsynligheten for at

et barn skal dO innen utgangen av sitt fødselsår blir

q(0) =	 (1 0-10/1 0 .

Beregningen skjer separat for gutter og jenter.

Beregning av dødsrater for andre aldersgrupper 

Vi ser nå på de l x personene som fyller x år i lOpet av et gitt

kalenderår. I alt (1x-1x+1) av disse personene vil ifølge overlevelses-

tabellen dO fOr de fyller x+1 år. I framskrivingen forutsetter vi at halv-

parten av disse dødsfallene vil inntreffe fOr utgangen av det gitte kalen-

deråret, mens den andre halvparten av dødsfallene vil falle i neste kalen-

derår (før de avdøde har fylt x+1 år). Antall personer som er x år den

31/12 det gitte kalenderåret, er lik antall personer som har fylt x år i

løpet av kalenderåret (l x individer) minus de av disse personer som dør i

det samme kalenderåret (1(1 x-1 x+1 ) personer), altså i alt (1x-1(1x-lx+1 ))

personer, som igjen er lik	 (lx+1 30.1 ) personer. Tilsvarende vil det ved

neste årsskifte leve	 (1x4.1 +1 x4.2 ) personer av den samme kohorten, og de

vil da være x+1 år gamle. Dødsfallene i kohorten i det mellomliggende

kalenderåret (i alt (i(1 x+1 x+1 ) - 1(1x+1 +1 x+2 )) personer) settes så i

forhold til kohortens størrelse ved inngangen til dette året (i( 1 x+1 x4.1 )

personer). Vi får da følgende anslag for dødsratene som brukes i
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framskrivingen:

4(x+1) = 
( 1x-1x+2)/( lx+lx+i ); x = 0, 1, . ., 98.

Dødsratene beregnes separat for menn og kvinner.

Dødsraten for personer som er 100 år og eldre 

Vi har ikke beregnet framskrivingstall for personer som er 100 år

og over, da befolkningsgrunnlaget i disse aldersgruppene er svært spinkelt,

og de faktiske tall vil bli dominert av stor tilfeldig variasjon. Dette

betyr at vi setter dødsraten for 100-åringer lik 1 i framskrivingen.

Aldersgruppen "90 år og over" omfatter altså bare personer i alderen 90-

99 år. Feilen som innfOres på denne måten er uten noen stor betydning.

En mulig framgangsmåte for å få med de som er eldre enn 99 år, kunne være

å regne med en aldersgruppe "99 år og over". Antall personer i denne grup-

pen skal da være lik de overlevende 98-åringene frå forrige år pluss de

overlevende blant personer i gruppen "99 år og over" fra året for. Ikke

i noe tilfelle kan en vente seg særlig sikre prognoser på personer i

denne aldersgrupper.

DrOfting av beregningsmetoden 

Beregningen av dødsratene via overlevelsestabellen bygger på for-

utsetninger om dødsfallenes fordeling på kalenderår som i hvert fall for de

nyfødtes vedkommende kan virke tvilsomme. Dette kommer av at den måndeds-

vise dødssannsynligheten for nyfødte er størst i de første levemånedene.

Ved å forutsette at dødsfallene fordeler seg likt på fødselsåret og neste

kalenderår vil vi derfor undervurdere dødsraten q(0). Til gjengjeld vil

vi få en tilsvarende overvurdering av dødsraten for ettåringer (4(1)).

Alt i alt vil derfor disse forutsetningene neppe bety noe i praksis for

framskrivingsresultatene for andre aldersgrupper, mens tallet på 0-

åringer anslagsvis vil ligge om lag 0,5 prosent for høyt. Likevel vil vi

vel foretrekke A benytte rater beregnet etter mer direkte metoder.

Etter hvert som databeredskapen bygges ut slik at slike rater likevel

beregnes, vil vi kunne gå over til å bruke dem i framskrivingen.

I framskrivingen regnes det med samme dødelighet overalt i

landet. Nå fins det en viss regional variasjon i ratene. Særlig gjelder

dette for spebarnsdødeligheten og for dødeligheten i de høye alders-

grupper. Forutsetningen om lik dødelighet kan derfor være noe uheldig

for de yngste og de aller eldste aldersgruppene, men ellers betyr den
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trolig lite. Ved senere framskrivinger kan det allikevel ',are at

Byrået vil prOve å ta hensyn til regionale for skjeller i dødelighet.

c. Flytteratene 

Ratene er beregnet ut fra flyttedata for 1971-74. Det er ikke

gjort noe forsøk på glatting eller p$ å legge inn trender i flyttetil-

bOyelighetene. En person som har meldt flere flyttinger i år n, er regnet

som utflytter dersom vedkommende ikke flyttet tilbake til utgangsregionen

i løpet av året. En slik person blir regnet som innflytter til den

primare prognoseregionen som var bostedet den 31/12 i år n.

Utflyttingsratene er beregnet ved å sette antall utflyttere i hver

kohort et år i forhold til kohortens størrelse ved inngangen av Aret.

Innflyttingsandelene er beregnet ved at innflyttere til hver p.p. region i

hver aldersklasse settes i forhold til totalt antall utflyttere (som er

lik totalt antall innflyttere når vi ser bort fra inn- og utvand0Ing).

Beregningsformlene som er brukt er:

1974J-k
(0) =	 J

U
k

(0,n)/
1

9E
74 J

B
k
(n); J = M,Ku 

n=1971	 n=1971

1974	 1974
J-k	 J

U
k

(x,n)/ Eu (x) =	
J k

(x-1,n-1); x = 1,2,	 70; J = M,K
n=1971	 n=1971

J-k
u (x) = 0; J = M,K; x = 71, . • •

1974
U(x) = I E	 jUk(x,n) ; x = 0,1, ..., 70; J = M,K

k n=1971

1974J:k
(x) = E JI

k (x,n)/ jU(x); J = M,K; x = 0,1, ..., 70
n=1971

Symbolene er definert i avsnitt 2 B.

Disse ratene er brukt i begge alternativene H og L. Vi har ogs$

regnet ut alternativer uten flytting. I disse er alle utflyttingsratene

satt lik null. Vi har betegnet dem henholdsvis HO og LO; HO for frukt-

barhetsalternativ H og LO for fruktbarhetsalternativ L.
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2 D. Aggregerinß av resultater 

Med ett unntak er de primære prognoseregionene avgrenset slik at

de ikke krysser fylkesgrensene. Unntaket er Oslo og Akershus, som sammen

utgjør en primær prognoseregion. For de andre fylkene er det greit å

aggregere til tall på fylkesnivå. Ved videre aggregering får en da fram

tall for landet under ett.

Tall for kommuner forutsetter en nedbryting av prognoseresultatene

fra de primære prognoseregionene. Framgangsmåten ved nedbrytingen er be-

skrevet i kapittel 3.

En liste over trykte og utrykte tabeller med framskrivingsresul-

tater finnes i vedlegg 1.

3. Nedbryting avframskrivingen for de •rimære ro nosere lonene til
kommunenivå

3 A. Oversikt over nedbrytingsberegningene 

For hvert år i prognoseperioden gir framskrivingene for hver primær

prognoseregion (p.p.region) innbyggerne fordelt på kjønn og ettårige

aldersklasser. Fordelingen av innbyggerne i en primar prognoseregion på

kjønn og aldersklasser i hver av kommunene i regionen, "nedbrytingen",

blir gjennomført i to trinn: I første trinn slåes aldersklassene sammen til

i alt 17 aldersgrupper, og hver aldersgruppe for menn og kvinner særskilt

fordeles på kommunene i hvert av årene 1975, 1980, 1985, 1995 og 2000. For-

delingen på ettårige aldersklasser i de samme årene finnes ved a forut-

sette samme prosentvise fordeling på kommuner for alle ettårige alders-

klasser som tilhører samme aldersgruppe (og samme kjønn). I annet bereg-

ningstrinn blir så framskrivingstallene for de ettårige aldersklasser i

den primære prognoseregionen i hvert år i den enkelte femårsperiode for-

deit på kommunene med prosenttall som er funnet ved lineær interpelasjon

mellom prosenttallene fra begynnelsen og slutten av femårsperioden. Ved

å gjennomføre beregningene i to trinn på denne måten, sparer vi en stor

del av det regnearbeidet som ville ha vært nødvendig for å kunne gjennom-

føre en direkte fordeling på kommunene i prognoseregionen av hver enkelt

aldersklasse i hvert enkelt år i hele prognoseperioden.
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Aldersgrupperingen som brukes, er følgende:

Aldersgruppe:	 Aldersgruppe nr:

0- 4år

5- 9"	 2

10 - 14 "	 3

15 og 16 "	 4

17 - 19 "	 5

20 - 24 "	 6

25 - 29 "	 7

30 - 34 "	 8

35 - 39 "	 9

40 - 44 "	 10

45 - 49 "	 11

50 - 54 "	 12

55 - 59 "	 13

60 - 64 "	 14

65 - 69 "	 15

70 - 74 "	 16

75 år og over	 17

I teksten vil vi betegne aldersgruppene med fotskrift x, der x står for

nummeret til aldersgruppen ifølge nummereringen foran.

I framskrivingsalternativene med flytting foretas nedbrytingen av

aldersgruppene etter tre ulike prinsipper, avhengig av hvilke aldersgrupper

det gjelder:

Forst fordeles de voksne aldersgruppene som er relativt sterkt ut-

satt for flytting, dvs. aldersgruppene 5-11 (17-49 år). For disse alders-

klassene samlet, (menn og kvinner under ett), er den prosentvise årlige

endring i perioden 1971-1974 beregnet for hver enkelt kommune.

For å få tatt hensyn til ulikhetene mellom kommunene i en prog-

noseregion m.h.t. veksttendenser, tenker vi oss så i første omgang at den

observerte veksten for hver kommune fortsetter slik at alle aldersgrupper

i samme kommune vokser (avtar) med samme prosent. Men de tall for hver

aldersgruppe som vi kan komme fram til for kommunene på denne måten, vil

ikke summere seg opp til tallet for den primære prognoseregionen for

samme aldersgruppe. For a få til dette må vi justere de opprinnelige

vekstprosentene for hver aldersgruppe. Denne justeringen gjennomføres

med samme antall prosentpoeng for den enkelte aldersgruppe for alle

kommuner i den primære prognoseregionen.

Vi tenker oss også at virkningen av ulikheter kommunene  imellom

i basisperioden, 1971-1974, etter hvert svekkes. For årene etter 1975
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bruker vi derfor ikke de observerte vekstprosenter i basisperioden som ut-

gangspunkt for beregningene, men reduserer disse i tallverdi med 30 prosent

for hver 5-årsperiode. Det betyr en halvering i løpet av 10 år av for-

skjellene i vekstprosenten mellom kommunene i en p.p. region. Dette betyr

også at endringsmønsteret for hver av aldersgruppene 5-11 (17-49 år) i alle

kommunene i en p.p. region etter hvert nærmer seg til hverandre og til det

felles endringsmønsteret for denne aldersgruppen i prognoseregionen under

ett.

For aldersgruppene 12-17 (50 år og over) regner vi med at hver

kommunes andel av befolkningen (for kvinner og menn særskilt) i den pri-

mære prognoseregionen er konstant for hvert alderskull, ettersom det be-

veger seg oppover gjennom aldersgruppene. For disse aldersgruppene er

flyttetilbøyeligheten liten, og vi har altså valgt å se bort fra eventu-

elle forskjeller mellom kommunene i en prognoseregion m.h.t. flyttetil-

bOyelighet for disse aldersklassene.

Aldersgruppene 1-4 (0-16 år) er fordelt mellom kommunene i samme

forhold som fordelingen av de kvinner som kan ventes å være deres modre.

Ved å veie sammen tallet på kvinner i den enkelte aldersklasse i hver kom-

mune med de fødselshyppigheter som gjaldt for dem i det året da en gitt

årsklasse av barn ble født, skulle vi få tall som fordeler seg mellom kom-

munene på samme måte som tallet på barn i denne årsklassen. På dette

grunnlag kan vi også regne ut den hypotetiske fordeling av aldersgrupper

av barn på grunnlag av oppgaver over fordelingen av aldersgrupper av

kvinner. Fordi vi ikke kjenner de nøyaktige fødselshyppighetene for hvert

enkelt år i hver enkelt kommune, vil vi få avvik, dersom vi prøver metoden

på et år da vi kan observere fordelingen av barna direkte. For i noen

grad å ta hensyn til ulikheter mellom kommunene i den enkelte prognoseregion,

har vi justert de beregnede fordelingstallene på grunnlag av forholdet

mellom beregnet og observert fordeling i 1974.

For alternativene uten flytting er samme framgangsmte som er be-

skrevet ovenfor for aldersklassene 12-17 (50 år og over), anvendt på alle

ettårige aldersklasser bortsett fra de nyfødte (aldersklasse null). Denne

aldersklassen behandles som aldersgruppene 1-4 i flyttealternativene.

Siden nedbrytingsberegningene er et nytt trekk ved årets framskriv-

ing er det kanskje grunn til å gå nærmere inn på de beregningene som blir

utført.
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3 B. Presisering av nedbrytingsbereRningene 

a. Om beregningene for aldersgruppene 1-4 (0-16 AO i alternativene med 
flyttin nullåringer (nyfOdte) i alternativene uten fl ttin lg

Vi ser nå på barn i aldersgruppene 1-4 (0-16 år) på et gitt fram-

skrivingstidspunkt i en gitt primær prognoseregion. Vi vil fordele hver

av disse aldersgruppene av barn på kommunene i den primære prognoseregionen

og vi vil regne med at barna skal fordeles på kommunene i samme forhold

som deres modre er fordelt. Nå vil modrene være spredt over aldersklassene

i forhold til sin fruktbarhet i den perioden da barna ble fOdt. Vi må

derfor fOrst fastslå i hvilken periode barna i den aldersgruppen vi ser på

ble fOdt, fOdselsperioden for aldersgruppen. Bruker vi så de aldersspesi-

fikke fruktbarhetsrater for de årsklassene de den gang befant seg i på de

kvinner som lever i den enkelte kommune på framskrivingstidspinktet, skulle

vi få et anslag på hvor mange barn i den aktuelle aldersgruppen kvinner i

kommunen kan ventes å være mOdre til. Bruker vi denne metoden til å be-

regne barnetallet i kommunene i året 1974, vil vi finne at de beregnede

tall avviker fra de tilsvarende registrerte tall for dette året. Disse

avvikene vil være forskjellige fra kommune til kommune på grunn av ulik ,

heter kommunene imellom i ekteskapsfrekvensen etc. For å korrigere for

slike ulikheter justerer vi alle beregnede barnetall for alle prognoseår

med forholdstallet mellom registrert og beregnet samlet barnetall i

aldersgruppene 1-4 (0-16 år) i hver kommune i 1974. Vi fordeler så prog-

nosens tall for barn i hver aldersgruppe i hver prognoseregion mellom kom-

munene i samme forhold som de justerte beregnede barnetall for det aktuelle

prognoseår.

FOdselsperioden 

Betrakter vi et gitt framskrivingstidspunkt, vet vi i hvilken

periode barn som da befinner seg i en gitt aldersgruppe må være fOdt.

Denne perioden vil vi kalle fødselsperioden. F.eks. må barn i alders-

gruppe 2 (5-9 år) i 1980 ha vært fOdt i perioden 31/12-1970 - 31/12-1975.

Kaller vi nummeret til den aldersgruppen vi ser på for i, vil fOdsels-

perioden for gruppe i ha begynt den 31/12 for 5-1 år siden (så lenge vi

ser på femårsgrupper).

Barnetall i fOdselsperioden

Gjennomsnittlig antall levendefOdte barn de kvinner som bodde i en

kommune på framskrivingstidspunktet fOdte i fOdselsperioden for den barne-

gruppen vi betrakter, er tilnærmet ut fra kjennskapet til kvinnenes
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fruktbarhet. For dette formålet er det beregnet et nytt sett

fruktbarhetsrater. Framgangsmåten er identisk med den som er brukt i

framskrivingen for p.p. regioner, men den geografiske inndelingen av

landet er en annen. Til bruk i nedbrytingsprogrammet er ratene estimert

for de 77 fruktbarhetsområdene som er referert av Erling Berge (1974).

Denne inndelingen faller ikke sammen med inndelingen i primære prognoseom-

råder. Meningen med dette er at vi på denne måten til en viss grad får

tatt hensyn til regionale forskjeller i fruktbarheten også innenfor en gitt

primær prognoseregion, samtidig som de nye ratene er basert på et brukbart

datagrunnlag. Ratene er beregnet for ettårsklasser. Hver femårsgruppe

kvinner er så tilordnet en fruktbarhetsrate lik summen av (de ettårige)

fruktbarhetsratene for de aldersklassene den består ay. (Her er alders-

gruppene 15 og 16 år og 17-19 år slått sammen til en femårsgruppe, når

kvinnene blir betraktet som modre). Vi betegner fruktbarhetsraten til-

ordnet kvinner som bodde i kommune r og till-torte aldersgruppe x ved ut-

gangen av året for f:.

Vi ser først på barn i aldersgruppene 1 (0-4 år), 2 (5-9 år) og 3

(10-14 år). Disse barna er alle født i løpet av en fem-årsperiode. De

mOdrene som fødte barna og som var i aldersgruppe x ved inngangen til

fødselsperioden, vil være i aldersgruppe x+1 ved fødselsperiodens utløp.

Dersom fødselsdagene til disse kvinnene er jevnt fordelt over femårs-

perioden, vil de gjennomsnittlig ha tilhørt aldersgruppe x (og hatt for-

ventet antall levendefødte barn lik f
r ) i omtrent halvparten av fødsels-

perioden. I den andre halvparten vil de ha tilhørt aldersgruppe x+1 med

forventet barnetall lik f.r 	Som et anslag på gjennomsnittlig årlig
x+1

barnetall i fødselsperioden har vi derfor brukt i(f:+fxr4.1 ). (Vi setter

fr lik null for aldersgruppene 3 og 11 og aver).

For aldersgruppe 4, som bare inneholder to årsklasser (15- og 16-

åringer), blir de tilsvarende beregninger litt mer kompliserte. Se på den

femårsperioden som begynte den 31/12 20 år før framskrivingstidspunktet.

15- og 16-åringene er født i de to siste årene av denne perioden. De

fleste av de kvinner som var i aldersgruppe x ved begynnelsen av femårs-

perioden var da allerede i aldersgruppe x+1. Ut fra forutsetningen om

jevn fordeling av fødselsdagene har vi derfor brukt følgende anslag på

gjennomsnittlig årlig barnetall i fødselsperioden til aldersgruppe 4 (15

og 16 år) for kvinner som var i aldersgruppe x den 31/12 20 år før

framskrivingstidspunktet;

1/5 f
x
r 

+ 4/5 fx+1 
(f

x
r 

er null for x = 3 og x = 11 og høyere).
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Som nevnt begynte fødselsperioden for barn som på framskrivings-

tidspunktet tilhørte (femårig) aldersgruppe nr. i den 31/12 (5-i) år før

framskrivingstidspunktet. De kvinnene som er i aldersgruppe x på fram-

skrivingstidspunktet var derfor i aldersgruppe (x-i) ved inngangen til

fOdselsperioden for barn i aldersgruppe nr. i (i=1,2,3). Kvinner i

aldersgruppe x på fremskrivingstidspunktet får da tilordnet et gjennom

snittlig årlig barnetall på l(fxr . + fr 1 .) når vi skal fordele barna i
x+-i

aldersgruppene i (i = 1,2 og 3). Når vi ser på fordelingen av 15- og

16-åringer, blir kvinnene i aldersgruppe x (på framskrivingstidspunktet)

:

tilordnet barnetallet (1/5f:_ 4 + 4/5f_3 ) i gjennomsnitt pr. år.

Justering av beregnet barnetall 

Tar vi utgangspunkt i de registrerte antall kvinner i hver kommune

i 1974 og i de gjennomsnittlige årlige barnetall som de enkelte alders-

grupper kvinner er tilordnet ifølge forrige avsnitt, kan vi finne det totale

beregnede antall barn som vår metode uten justering ville gitt for hver

kommune i 1974. Av forskjellige grunner blir ikke dette beregnede antal-

let lik det faktisk registrerte antallet barn i kommunene i dette året.

Avviket vil variere fra kommune til kommune. Dette skyldes at de frukt-

barhetsratene vi bruker ikke i tilstrekkelig grad ayspeiler forskjellene

i fruktbarhetsforholdene mellom kommunene i de primære prognoseregionene.

Særlig er det grunn til å tro at forskjeller i kvinnenes ekteskapsstruk-

tur mellom kommunene i samme fruktbarhetsområde kan forklare en del av vari-

asjonen i de observerte avvikene. Det kan også tenkes at aldersfordelingen

innen de femårige aldersgruppene vi benytter kan variere en del fra kommune

til kommune.

1 framskrivingen har vi korrigert for disse avvikene ved a multi-

plisere alle fruktbarhetsratene for hver enkelt kommune som brukes i for-

delingen av prognosetallene for barna med forholdet mellom registrert og

beregnet antall barn i alderen 0-16 år i vedkommende kommune i 1974.

Befolkningsandelene

Vi kaller de befolkningsandelene for kommune r som er brukt i for-

delingen av den primære prognoseregionens tall for barn i aldersgruppe i

(i = 1-4(0-16 år)) blant kommuner på et gitt framskrivingstidspunkt for

a.. Prognosen for antall kvinner i kommune r som tilhOrer aldersgruppe x

på dette tidspunktet kaller vi U(x), og justeringsfaktoren for fruktbar-

hetsratene kalles b r . Befolkningsandelene er da beregnet etter formlene;
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Etr (x) . brl (f:_ i 	q .1.1-i )
✓ x 	 ; i = 1,2,3a
i 

=
E Etr (x)-br . 1 (fr .+f)

x-i x+1-i
r x

a
4

Etr(x).br.(1/5fr 	 + 4/5fr )✓ x 	 x-4 	 x-3 -

Indeksen x gjennomløper de aldersgruppene der minst en av ratene f rx_ i og

✓ . (i = 	 4) er større enn null. Vi får da i telleren (justert)
fx+1-1
antall beregnede barn i aldersgruppe i (i=1,..., 4) født av de kvinnene

som var i fødedyktig alder ved inngangen til fødselsperioden for barn i

denne aldersgruppen og som bor i kommune r på framskrivingstidspunktet.

Dette tallet settes i forhold til det tilsvarende tallet for den primære

prognoseregionen under ett.

De samme andelene brukes til å fordele både gutter og jenter.

De fruktbarhetsratene som er brukt er basert på glattede rårater

for 1971-1974. Nå er f.eks. barn som i 1980 er 15 og 16 år gamle født i

løpet av 1964 eller 1965. Kvinnene som fødte da burde derfor strengt tatt

vært tilordnet de fruktbarhetsratene som gjaldt dengang. Det ville imid-

lertid kreve mye arbeid å estimere og glatte fruktbarhetskurver for peri-

odene 1956-60, 1961-1965 og 1966-70 i tillegg. Befolkningsandelene som

brukes blir skjeve når fruktbarheten ikke har beveget seg parallelt for

alle fødedyktige aldre og alle kommuner innen en gitt p.p. region. De

ratene som er estimert i perioden 1971-74 er ikke skjeve i denne forstand

når de anvendes på aldersgruppene 0-4 år i 1975, 0-9 år i 1980 osv. Feilene

som innføres her er vel trolig uten betydning sammenholdt med den feil-

kilden som ligger i prognosen for antall kvinner i hver kommune i de aktu-

elle aldre og den grove tilnærmelse som hele metoden representerer.

b. Om beregningene for aldersgruppene 5-11 (17-49 år) i alternativene 
med flytting

Som en første tilnærmelse blir folkemengden i hver kommune i

aldersgruppene 5-11 (17-49 år) framskrevet med vekstprosenter basert på

observerte vekstprosenter i en basisperiode. I forhold til de obser-

verte vekstprosentene blir disse basisvekstprosentene redusert i tall-

verdi etter hvert som vi kommer utover i framskrivingsperioden. De endelige

framskrivingstall for kommunene framkommer ved å justere vekstprosentene

slik at samlet folketall for kommunene i en primær prognoseregion blir lik

det framskrivingstallet vi har fått fra framskrivingen for p.p. regionene.

E E rtr (x).br .(1/5f 	 + 4/5q ...3 )
r
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Basisvekstprosentene 

Vi beregner basisvekstprosenter som observert vekst i årene 1971 ,,

74 i hver kommune. Ved beregningen har vi slått sammen kvinner og menn i alle

aldersgruppene 5-11 (17-49 år). Dette er gjort for å få et større befolk-

ningsunderlag for anslagene, slik at tilfeldige utslag skal spille mindre

rolle.

Basisvekstprosenten i ettårsperioden 31/12-1974 - 31/12-1975 er

satt lik den gjennomsnittlige årlige vekstprosent for fireårsperioden

1971-74.

Basisvekstprosenten for 1975-1980 er bestemt ved først å sette

årlig vekstprosent lik årlig vekstprosent for perioden 31/12-1974 - 31/12-

1975 og deretter å redusere tallverdien av vekstprosenten for hele femårs-

perioden med 30 prosent.

For hver av de etterfølgende femårsperiodene er basisvekstprosenten

fra foregående periode redusert med ytterligere 30 prosent. Dette svarer

til en halvering av tallverdien hvert tiende år.

Basisvekstprosentene er redusert for å unngå at ulikhetene i vekst-

mønstret mellom kommunene innen en p.p. region i observasjonsperioden skal

få urimelig stor betydning for kommunenes relative størrelse etter som

tiden går.1)

Når basisvekstprosentens tallverdi avkortes med 30 prosent i hver•

femårsperiode, vil forskjellene mellom de observerte vekstprosentene for

1971-74 etter hvert få mindre betydning for utviklingen av folketallet i

kommunene.	 Forskjellene mellom vekstprosentene for folketallet i de en-

kelte kommuner i en primær prognoseregion vil reduseres, og vekstprosentene

vil nærme seg vekstprosenten for den primære prognoseregionen under ett.

Dempningen i basisvekstprosentene er imidlertid ikke kraftigere enn at for-

skjellene vil være tydelige i hele vår prognoseperiode.

1) Hvis elementene i en sum vokser eksponentielt med forskjellige vekst-
prosenter, vil vekstprosenten for summen nærme seg asymptotisk den største 
vekstprosenten. Legger vi en binding på vekstprosenten for summen, slik
at denne blir mindre enn den største vekstprosenten, og innfører vi en
korreksjon som opprettholder differensene mellom vekstprosentene, vil hele
summen bli konsentrert i det elementet som har sterkest vekst. Hvor
raskt dette vil skje, avhenger av forskjellen mellom største vekst og
veksten for summen, og av forskjellene mellom elementenes vekst.
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Ved at basisvekstratene beregnes for hele aldersgruppen 17-49 år

under ett får vi ikke tatt hensyn til konsekvensene av ulik aldersstruktur

hos de flytterne mellom kommunene som ikke krysser grensene for p.p. regi-

onen. En finere aldersinndeling gjør imidlertid vekstprosentanslagene

usikre, siden befolkningsunderlaget blir mindre. Dessuten ville vi i

enkelte tilfeller få problemer med å finne igjen personer i en gitt alder

i ett år i aldersgruppen over i året etter når vekstprosentene for de to

aldersgruppene var forskjellige. (Også ved den valgte metoden eksisterer

det et konsistensproblem av denne typen, om enn i mindre grad).

Justering av vekstprosentene 

. J r
La na Lx (n) betegne antall personer som tilhører aldersgruppe x

på framskrivingstidspunkt n, som er av kjønn J og er bosatt i kommune r.

Her er n = 1 for 1975, n = 2 for 1980, osv. Antall personer i den til-

svarende befolkningsgruppen for p.p. regionen under ett betegnes jLx (n).

Prognosen for disse totaltallene er kjent fra framskrivingen for p.p. regio-
JI,

ner og betegnes L
x (n), mens de foreløpige anslagene som en får ved å

summere anslag for de enkelte kommuner basert på basisvekstprosentene kal-
J-	 J

les í(n). Vi definerer A
x

(n) som avvik mellom anslagene, regnet i

prosent av prognosen for bestanden ved utgangen av forrige framskrivings-

periode.

Justeringen foregår ved å trekke j iLx (n) prosentpoeng fra basisvekst-

prosentene.

Basisvekstprosenten for befolkningen i kommune r betegner vi med
-r
S og den justerte vekstprosenten for befolkningen i kommunen r med kjønn

J og i aldersgruppe x kaller vi j S r .

Beregningsformlene er da:

J^ Jr	 r
L(n) = E L (n-1)(1+)x 

r x

j A x (n) = ( Lx (n)	 L (n))/ Lx (n-1)x

Jr= -r J
 S -

x (n)x

Justeringsprosedyren sørger for konsistens mellom nedbrytings-

tallene på kommunenivå og framskrivingen for de  primære prognoseregionene.

Vi ser at justeringen for hver alders- og kjønnsgruppe foretas med samme

antall prosentpoeng for hver kommune i regionen.
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Endelige framskrivingstall 

De endelige framskrivingstall for kommunene framkommer ved å fram-

skrive folketallet i hver gruppe i hver kommune med de justerte vekstpro-

sentene. Vi får altså:

J=H,KTbr 	 Jr‘ir
x (n) = Lx (n-1)(1+

J
S
r
); x=5,6,...,11

c. Om beregningene for aldersgruppene 12-17 (50 år og over) i alterna-
tivene med flytting og for alle aldersgrupper utenom nyfOdte i alterna-
tivene uten flytting 

For disse aldersgruppene er det i nedbrytingsprogrammet sett bort

fra flyttinger mellom kommunene innen en region. Antall personer i en

kommune i en gitt aldersgruppe på et gitt tidspunkt, vil være lik antallet

fem år tidligere i en aldersgruppe lavere minus de som dr i perioden.

Set vi på kommunens andel av p.p. regionens befolkning for denne alders-

gruppen på de to tidspunktene vil den være den samme dersom andelen dOde

er den samme i alle kommunene i p.p. regionen. Vi har forutsatt dette i

framskrivingen. Kaller vi kommunens andel av p.p. regionens befolkning

på framskrivingstidspunkt n som er i aldersgruppe x og bor i kommune r

(og har kjønn J) for ja:(n), (der disse andelene er kjent i 1974), blir

da befolkningen fordelt på kommuner etter andelene:

Jr	 Jr
(n) = aa 
	

(n-1)
x-1

J = M, K

x = 12, 13, ..., 16

Når det gjelder de som er i aldersgruppe 17 (75 år og eldre) på

tidspunkt n, vil en del av disse ha vært i samme aldersklasse på tids-

punkt n-1. Kall forholdet mellom antall personer i den primære prog-

noseregionen regionen med kjønn J på tidspunkt n-1 som tilhOrer alders-

gruppe 16 (70-75 år) og totalt antall innbyggere i denne kategori som er

over 70 år (aldersgruppe 16 og 17) for jc(n-l). Kommune r's andel av

p.p. regionens befolkning for aldersgruppe 17 blir da:

J rj Jr J r
a 1

7 
(n) = c(n-1) . a

16 (n-1) + (1-jc(n-1)) . a
17

(n-1); J = M, K

d. Beregning av tall for år mellom de runde femårstall

Vi tenker oss nå at vi har beregnet hver kommunes andel av p.p.

regionens folketall for alle befolkningsgrupper for hvert av årene 1975,

1980, 1985, 2000. Se nå på en gitt femårsperiode og en gitt befolkningsgruppe.
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Kall kommune r's andel av p.p. regionens befolkning i denne gruppen ved

inngangen til perioden for a o , og befolkningsandelen ved utgangen av

perioden for a5 . Befolkningsandelene a i (i = 1, 2, 3, 4) for hvert av

årene i femårsperioden er da satt lik et veid gjennomsnitt av andelene

ao og a5 . Befolkningsandelene blir

5-i
a. = 	 ian 	 , 	 -

_ 1, 2, 3, 4.
5 •-5 

3 C. Et par momenter til vurdering av nedbrytingen til kommunenivå

Nedbrytingsprogrammets oppgave er å beregne kommunenes andel av

befolkningsgruppene i de primære prognoseregionene. Rammen for folke-

tallet er gitt og hentes fra prognosen for de primære prognoseregionene.

Mangler og feil ved beregningen av befolkningsandelene for kommunene vir-

ker derfor bare inn på resultatet dersom de ikke gj0r seg gjeldende med

samme prosent for alle kommuner.

For eksempel vil det beregnede fallet i fruktbarheten i alter-

nativ L i forhold til alternativ H ikke påvirke befolkningsandelene for

kommunene for aldersgruppene 1-4, selv om disse er basert på fruktbar-

hetsrater på (1971-1974)-nivå. Grunnen er at endringen i ratene skjer

med samme prosent for alle kommuner og alle aldre. Endringsprosenten kan

da forkortes vekk fra teller og nevner i den brOken som er anslaget på

hver kommunes befolkningsandel. Derimot har ikke fruktbarheten utviklet

seg proporsjonalt i alle aldersgrupper og alle aldre helt siden 1959.

Dette gir seg f.eks. utslag i fordelingen av 15-og 16-åringene i 1975,

som ideelt burde vært fordelt ifOlge fruktbarheten i perioden 1959-60,

mens nedbrytingsprogrammet har brukt fruktbarhet på (1971-1974)-nivå for

alle grupper.

I framskrivingsalternativene med flytting er det et par egen-

skaper ved vår utforming av prinsippet om at barna bor der modrene bor,

som en br være oppmerksom på.

For det fOrste er fordelingen av barna avhengig av at modrene i

de aktuelle aldersklassene er fordelt på kommuner på forhånd. Eventu-

elle svakheter ved fordelingen av aldersgruppene som omfatter kvinner i

alderen 15 til 60 år vil derfor forplante seg til fordelingen av barne-

gruppene.

Ved flytting regner vi i framskrivingen med at kvinnene har det

fruktbarhetsmOnstret som gjaldt i innflyttingsområdet. Dette må være

klart urealistisk (men må også bety lite i forhold til usikkerheten i

anslagene) når det gjelder de barna som alt var fOdt på flyttetidspunktet.
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Forøvrig er det vel ikke så urimelig å anta at innflytterne tilpasser seg

de forholdene som gjelder på det nye bostedet.

Når det gjelder aldersgruppene i aldrene 17-49 år har vi ikke

fulgt hvert kull i deres naturlige progresjon gjennom aldersgruppene

etterhvert som tiden går. En har snarere tatt en trendmessig utvikling

av antallet i hver gruppe.

Hvis vi av en eller annen grunn får en "bulk" i aldersfordelingen

i en kommune i basisperioden, så vil ikke denne bulken flytte seg utover

i aldersfordelingen i prognoseforløpet, slik det vil skje i en vanlig be-

folkningsframskrivning. Dermed kan vi i realiteten komme til å "bygge inn"

nokså merkelige inn- og utflyttinger for spesielle aldersklasser i progno-

sen. Effekten avhenger av at det er store sprang i vekstprosentene mel-

lom de enkelte aldersklasser i en kommune i basisåret, og at disse sprang-

ene adskiller seg fra de tilsvarende sprang for de øvrige kommuner i

p.p. regionen.

Når det gjelider utviklingen på lang sikt, vil som nevnt virk-

ningen av de observerte forskjeller i vekstratene i 1971-74 etter hvert bli

dempet når veksten for kommunene beregnes i vår modell. Veksten i de en-

kelte kommunene vil da etter hvert nærme seg veksten iprognoseregionen som

helhet, slik den bestemmes i framskrivingen for de primære prognoseregio-

nene.

En kan vise at befolkningsutviklingen i vår modell på lang sikt

vil konvergere mot en situasjon der befolkningsgruppene i alle de primære

prognoseregionene vokser med samme rate (Se Sevaldson (1974)). Dette

resultatet vil da også gjelde for kommunene.

Til slutt kan det nevnes at det er endel problemer i forbindelse

med avrunding av tallene som ikke er tatt opp i denne framstillingen.

Særlig kan dette slå ut i anslagene på dødsfall i 1975 og i de tilfellene

da befolkningsgrupper i p.p. regioner som omfatter få personer, skal for-

deles på kommuner.
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Vedlegg 1. Tabeller 

I det følgende er det gjengitt en kortfattet liste over trykte og

utrykte tabeller fra framskrivingen. De trykte tabellene er sammenlignet

med de trykte tabellene fra forrige framskriving; "Framskriving av folke-

mengden 1972-2000 Regionale tall" NOS A 523.

V.J.A. Trykte tabeller

I. Teksttabeller , 

I tilknytning til tekst som amfatter redegjørelse for modellen,

ulike forutsetninger for fødselshyppighet m.v. og merknader til tabellene,

tar vi med følgende 3 tabeller:

a) Folkemengden ved utgangen av året, registrert , 1971-1974 og ifølge,	 •,
ulike framSkrivinger.

Vi tar inn Alt. 1 og 2 fra NOS A 523 og Alt. N og L fra ny

framskriving. Alle år fra 1971 til 2000 tas med.

Samlet fruktbarhetstall o nettore roduks onstall, re istrert
og ifølge ulike framskrivinger.

Samme alternativer som i tabell a. Ar: 1971,	 1977 og

senere.

c) Fødte, døde o folkemengdens tilvekst, registrert 1971-1974 os 
if ø1e 	framskrivingerr.

Tilvekst bade abs. og i pst. Alternativer som i tabell a og b.

Hvert enkelt år.

II. H9yedtabe1ler 

1. Folkemengden ved utgangen av Aret„ etter kjOnn og r alder. H1e landet 
197 4 r-2000.

Svarer til tab. 1 i NOS A 523, men får tilf0yelse av 3 grove alders-

grupper 0-15, 16-66 og 67 år og over. Alle år er med.

2. Folkemengden ved utgangen av aret, etter ettårige aldersklasser. Hele 
landet 1974-2006.

I forhold til A 523 er fordeling på kjønn sløyfet, men til gjengjeld

har en med flere år. Hvert år til og med 1980, 1985, 1990 og 2000.

3. Folkemengden ved utsangen av gret, etter , kjOnn og , alder, Fylker 1974-
2060.

Svarer til tab. 3 i A 523, men har tilf0yelse av de 3 aldersgrupper som

i tabell 1. Arene 74 og 77 i stedet for 71 og 75.



32

4. Folkemengden ved utanen av året, etter alder. Kommuner 1974-1990.

Arene 74, 76, 78, 80, 85, 90. Svarer til tab. 5 i A 523. Tidligere

tabell 4 (med tall for handelsdistrikter) er slOyfet denne gang, men

den vil foreligge som utrykt tabell.

Disse hovedtabellene gis for alternativ H (fOdselshyppighet

1974), alternativ L (redusert fOdselshyppighet: 7 pst. i 1975,

12 pst. i 1976 og 15 pst. i 1977 (prosent av 1974 -nivå)), og alterna-

tiv L
o 

(uten flytting, fOdselshyppighet som i alt L).

5. Menn o kvinner etter alder. 1974-2000. Prosent.

Alder: 0-6, 7-12, 13-15, 16-19, 20-29, 	 , 50-59, 60-66,

67-69, 70 og over. Begge kjOnn, menn, kvinner. Alternativ H og L.

6. Gjennomsnittlig årliD tilvekst til folkemengden 1971-2000, og netto-
reproduksjonstall. Fylker.

Tilvekst er regnet for periodene: 1971-1974, 1975-1980, 1981-1985,

1986-1990, 1991-1995, 1996-2000. Alternativ H, L og LO.

7. Fodte, dode, innflyttinger og utflyttinger 1974-2000. Fylker.

De år det gis tall for er 1974, 1976, 1978, 1980, 1990 og 2000. Alter-

nativ H og L.

Tabellene 1-7 utgjOr tabelldelen i publikasjonen, dvs , at de

inngår i tabellregisteret foran.

V.1.B. Utrykte tabeller.

Vi har laget en del mer detaljerte tabeller som ikke tas inn i fram-

skrivingspublikasjonen, men som blir tilgjengelige ved henvendelse til By-

rået. Disse tabellene blir laget for alle alternativer.

Disse tabellene omfatter:

8. Folkenengden ved utgangen av året etter alder. Handelsdistrikter 
1974-2000.

Svarer til tab. 5 i NOS A 523. Arene 1974, 76, 78, 80, 85, 90 og

2000.

9. Antall menn ved utgangen av året etter alder. Handelsdistrikter 1974-
2000.

Svarer til tab. 8, men tallene gjelder bare menn.

10. Antall kvinner ved utgangen av året etter alder. Handelsdistrikter 
1974-2000.

Svarer til tab. 8 for kvinner.
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11. Folkemengden ved utgangen av året etter alder. Primære propose-
regioner 1974-2000.

Svarer til tab. 8, men med fylker og primære prognoseregioner som

geografisk enhet.

12. Antall menn ved utgangen av året etter alder. Primære prognose-
reioner 1974-2000.

Svarer til tab.11, men tall bare for menn.

13. Antall kvinner ved utgangen av året etter alder. Primære prognose-
regioner 1974-2000.

Svarer til tab. 11, men tall bare for kvinner.

14. Folkemengde ved utgangen av året, etter ettårige aldersklasser.
Kommuner 1974-2000.

Hvert år til og med 1990, dessuten år 2000. Ettårige aldersgrupper

til og med 79 år, 80 år og over. Tiårsgrupper 0-9, 10-19, ..., 80-

89, 90 år og over. Aldersgrupper også som i tab. 4. Tall for hele

landet, fylker og kommuner.

15. Antall menn ved utsangen av året, etter ettårige aldersklasser.
Kommuner 1974-2000.

Som tab. 14, men tall bare for menn.

16. Antall kvinner ved utgangen av året, etter ettårige aldersklasser.
Kommuner 1974-2000.

Svarer til tab. Il, men tall bare for kvinner.

17. Årlige vekstrater for enkeltår, femårsperioder og framskrivings-
perioder under ett. Kommuner og primære prognoseregioner 1974-2000.

Hvert år til og med år 2000 samt periodene 1971-74, 75-80, 81-85,

86-90, 91-95, 96-2000, 1975-1990, 1975-2000. Tall for hele landet,

fylker, p.p. regioner og kommuner.

Dessuten vil det kunne skaffes tall for:

Folkemengde ved utgangen av året, innflytting, utflytting, relativ

innflytting og relativ utflytting for hvert ar. Primare prognoseregioner

1975-2000.

DOdssannsynligheter 1972-73, utflyttingsrater 1971-74 og inn-

flyttingsandeler 1971-74 for hvert kjOnn og ettårige aldersklasser. Pri-

mmre prognoseregioner.

FOdselsrater brukt i framskrivingen etter morens alder ved utgangen

av året. Primære prognoseregioner.
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yedleggt, 	Primereyrunoseregioner 

FOlgende regioninndeling er brukt:

RPgion nr. Komm.nr.	 Navn	 Region nr. Komm .nr.	 Navn

011	 0101	 Halden	 021	 0214	 As

0118	 Aremark	 0215	 Frogn

0216	 Nesodden

012 	 0119 	 Marker 	 0217 	 Oppegård

0121 	 ROmskog 	 0219 	 Baum

0128 	 Rakkestad 	 0220 	 Asker

0221	 Aurskog-

013 	 0102 	 Sarpsborg 	
Wand

0226 	 SOrum
0114 	 Varteig

0227 	 Fet
0115 	 Skjeberg

0228 	 Rælingen
0130 	 Tune

0229 	 Enebakk

0230	 LOrenskog014 	 0103 	 Fredrikstad
0231 	 Skedsmo0111 	 Hvaler
0233 	 Nirttedal

0113 	 Borge
0234 	 Gjerdrum

0131 	 RolvsOy
0235	 Ullensaker0133	Kråkery
0236	 Nes

0134	 Ons0Y
9237	 Eidsvoll

0238	 Nannestad015	 0104	 Moss
0239	 Hurdal0135	 Råde
0301	 Oslo0136	 Rygge

0137	 Våler	 041	 0402	 Kongsvinger

0418	 Nord7Oda1

016 	 0122	 TrOgstad 	 0419	 SOr-Odal

0123	 Spydeberg	 0420	 Eidskog

0124 	 Askim 	 0423 	 Grue

0125	 Eidsberg	 0425	 Asnes

0127	 Skiptvet

0138 	 Hob01 	 042 	 0401 	 Hamar

0412 	 Ringsaker

021 	 0211 	 Vestby 	 0414 	 Vang

0213 	 Ski 	 0415 	 Loten
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Region nr. Komm.nr. 	 Navn 	 Region nr. Komm.nr. Navn

042 	 0417 	 Stange 	 055 	 0536 	 Søndre Land

0538 Nordre Land

043	 0426	 Våler	 0541 Etnedal

0427	 Elverum

0428	 Trysil	 056	 0540 Sør-Aurdal

0429 	 Amot 	 0542 Nord-Aurdal

0430	 Stor-Elvdal	 0543 Vestre Slidre

0432	 Rendalen	 0544 Øystre Slidre

0434	 Engerdal	 0545 Vang

044	 0436	 Tolga	 061	 0601 Ringerike

0437	 Tynset

0438	 Alvdal	 062	 0615 Flå

0439	 Folldal	 0616 Nes

0441 	 Os 	 0617 	 Gol

0618 Hemsedal

051 	 0511 	 Dovre 	 0619 Al

0512	 Lesja	 0620 Hol

0513	 Skjåk

0514	 Lam	 063	 0621	 Sigdal

0515	 Vågå	 0622 KrOdsherad

0517	 Sel

064	 0602 Drammen

052	 0501	 Lillehammer	 0623 Modum

0518	 Fron	 0624 Ovre Eiker

0520	 Ringebu	 0625 Nedre Eiker

0521	 Oyer	 0626 Lier

0522	 Gausdal	 0627 Røyken

0628 Hurum

053	 0502	 Gjøvik

0528	 Ostre Toten	 065	 0604 Kongsberg

0529	 Vestre Toten	 0631 Flesberg

054	 0532	 Jevnaker	 066	 0632 Rollag

0533 	 Lunner 	 0633 Nore og Uvdal

0534	 Gran
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Region nr. Karam.nr. Navn Region nr. Komm nr. Navn

071 0711 Svelvik 083 0822 Sauherad

0713 Sande 0827 Hjartdal

072 0702 Holmestrand 084 0826 Tinn

0703 Horten

0714 Hof 085 0828 Seljord

0716 Våle 0829 Kviteseid

0717 Borre 0830 Nissedal

0831 Fyresdal

073 0705 TOnsberg 0833 Tokke

0718 Ramnes 0834 Vinje

0719 Andebu

0720 Stokke 091 0901 Risør

0721 Sem 0911 Gjerstad

0722 NOtterøy 0912 Vegårshei

0723 TjOme 0914 Tvedestrand

074 0706 Sandefjord 092 0903 Arendal

0904 Grimstad

075 0707 Larvik 0918 Moland

0708 Stavern 0919 Froland

0725 Tj011ing 0920 Øyestad

0726 Brunlanes 0921 Tromøy

0727 Hedrum 0922 Hisøy

0728 Lardal 0929 Anti

081 0805 Porsgrunn 093 0926 Lillesand

0806 Skien 0928 Birkenes

0811 Siljan

0814 Bamble 094 0935 Iveland

0819 Name 0937 Evje og Hornnes

0938 Bygland

082 0815 Krager0 0940 Valle

0817 Drangedal 0941 Bykle

083 0807 Notodden 101 1001 Kristiansand

0821 BO 1014 Vennesla
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Region nr. Komm.nr. 	 Navn 	 Region nr. Komm.nr. Navn

101	 1017 	 Songdalen 	 116 	 1141 	Finny

1018	 SOgne	 1142 RennesOY

1144	 KvitsOy

102	 1002	 Mandal

1003	 Farsund	 117	 1106 Haugesund

1021 	 Marnardal 	 1145 Bokn

1026	 Aseral	 1146 Tysvær

1027	 Audnedal	 1149 KarmOY

1029	 Lindesnes	 1151 Utsira

1032	 Lyngdal	 1154 Vindafjord

1034	Hægebostad

121	 1211	 Etne

103	 1004	 Flekkefjord	 1214 Olen

1037	 Kvinesdal	 1216	 Sveio

1046	 Sirdal	 1219	 BOmlo

1221	 Stord

111	 1101	 Eigersund	 1222 Fitjar

1111	 Sokndal	 1223 Tysnes

1112	 Lund	 1224 Kvinnherad

1114	 Bjerkrein

122	 1227	 Jondal

112	 1119	 HA.	 1228	 Odda

1120 	 Klepp 	 1230 Ullensvang

1121 	 Time

123 	 1233 Ulvik

113	 1102	 Sandnes	 1234 Granvin

1103	 Stavanger	 1235 Voss

1122	 Gjesdal	 1238 Kvam

1124	 Sola	 1241 Fusa

1127	 Randaberg

124	 1242 Samnanger

114	 1129	 Forsand	 1251 Vaksdal

1130	 Strand	 1252 Modalen

1133	 Hjelmeland	 1253	 OsterOY

1134	 Suldal

125	 1201	 Bergen

115	 1135	 Sauda	 1247 AskOy
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Region nr. Komm.nr. 	 Navn 	 Region nr. Komm.nr. Navn

126 	 1243 	 Os

1244 	 Austevoll

1245 	 Sund

1246 	 Fjell

1256 	 Meland

1259 	øygarden

145 	 1443 	 Eid

1445 Gloppen

1448 	 Stryn

151 	 1511 Vanylven

1514 	 Sande

1515 	 Herøy

127 	 1260 	 RadOy 	 1516 Ulstein

1263 	 Lindas 	 1517 	 Hareid

1264 	 Austrheim

1265 	 Fedje 	 152 	 1519 	 Volda

1266 	 Masfjorden 	 1520 	Ørsta

141 	 1411 	 Gulen 	 153 	 1501 Ålesund

1412 	 Solund 	 1527 	Ørskog

1413 	 Hyllestad 	 1532 	 Giske

1416 	 Høyanger 	 1534 	 Haram

1428 	 Askvoll

1429 	 Fjaler 	 154 	 1524 	 Norddal

1525 	 Stranda

142 	 1417 	 Vik 	 1528 	 Sykkylven

1418 	 Balestrand

1419 	 Leikanger 	 155	 1502 Molde

1420 	 Sogndal 	 1535 Vestnes

1421 	 Aurland 	 1539 Rauma

1422 	 Lardal 	 1543 Nesset

1424 	Årdal 	1545 Midsund

1426 	 Luster 	 1546 	 Sandøy

1547 Aukra

143 	 1430 	 Gaular 	 1548 Fræna

1431 	 JOlster 	 1551 	 Eide

1432 	 FOrde 	 1557 	 Gjemnes

1433 	 Naustdal

156 	 1503 	Kristiansund

144 	 1401 	 Flora 	 1554 Averøy

1438 	 Bremanger 	 1556 Frei

1439 	 Vågsøy 	 1569 Aure

1441 	 Selje 	 1572 	 Tustna
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Region nr. Kamm.nr. 	 Navn 	 Region nr. Komm.nr. Navn

156 	 1573 	 SmOla 	 166 	 1663 Malvik

157 	 1560 	 Tingvoll 	 171 	 1711 Meråker

1563 	 Sunndal 	 1714 	 StjOrdal

1566 	 Surnadal 	 1717 Frosta

1567 	 Rindal 	 1718 Leksvik

1571 	 Halsa 	 1719 Levanger

1721 Verdal

161 	 1612 	 Hemne 	 1723 Mosvik

1613 	 Snillfjord

1622 	 Agdenes 	 172 	 1702 	 Steinkjer

1636 	 Meldal 	 1724 Verran

1638 	 Orkdal 	 1729 	 InderOy

1736 	 Snåsa

162 	 1617 	 Hitra

1620 	 FrOya 	 173 	 1738 Lierne

1739 ROyrvik

163 	 1621 	 Orland 	 1740 Namsskogan

1624 	 Rissa 	 1742 Grong

1627 	 Bjugn

1630 	Åfjord	 174 	 1703 	 Namsos

1632 	 Roan 	 1725 Namdalseid

1633 	 Osen 	 1743 	 HOylandet

1744 Overhalla

164 	 1634 	 Oppdal 	 1748 	 Fosnes

1635 	 Rennebu 	 1749 Flatanger

165 	 1640 	 ROros 	 175 	 1750 Vikna

1644 	 Holtålen 	 1751 NarOY

1648 	 Midtre Gauldal 	 1755 Leka

1664 	 Selbu

1665 	 Tydal 	 181 	 1811 	 Bindal

1814 BrOnnOY

166 	 1601	 Trondheim 	 1815 Vega

1653 	 Melhus 	 1816 Vevelstad

1657 	 Skaun

1662 	Klæbu	 182 	 1818 HerOy
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Region nr. Komm.nr.	 Navn	 Region nr. Komm.nr. Navn

182 1820 Alstahaug 188 1860

1822 Leirfjord 1865

1827 Donna 1874

183 1824 Vefsn 189 1866

1825 Grane 1867

1826 Hattfjelldal 1868

1870

184 1828 Nesna 1871

1832 Hennes

1833 Rana 191 1901

1834 Lurey 1911

1835 Træna 1913

1915

185 1804 Bode 1917

1836 ROdey

1837 Meley 192 1919

1838 Gildeskål 1921

1839 Beiarn 1922

1848 Steigen

193 1924

186 1840 Saltdal 1925

1841 Fauske 1926

1842 Skjerstad 1927

1845 Serf old 1928

1849 HamarOy 1929

1931

187 1805 Narvik

1850 Tysfjord 194 1902

1851 Ledingen 1933

1852 Tjeldsund 1936

1853 Evenes 1938

1854 Ballangen 1939

188 1856 Rest 195 1940

1857 Værey 1941

1859 Flakstad 1942

Vestvågey

Vågan

Moskenes

Hadsel

Be

Oksnes

Sortland

Andy

Harstad

Kvæfjord

Skånland

Bjarkey

Ibestad

Gratangen

Salangen

Bardu

Målselv

SOrreisa

pyre),

TranOY

Torsken

Berg

Lenvik

Tromse

Balsfjord

Karlsey

Lyngen

Storfjord

Kåfjord

Skjervy

Nordreisa
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Region nr. Kann.nr. Navn Region nr. Komm.nr. Navn

195 1943 Kvænangen 203 2020 Porsanger

2021 Karasjok

201 2011 Kautokeino 2022 Lebesby

2012 Alta 2023 Gamvik

2014 Loppa

204 2002 VardO

202 2001 Hammerfest 2003 Vads O

2015 Hasvik 2024 Berlevåg

2016 SOrOysund 2025 Tana

2017 Kvalsund 2027 Nesseby

2018 Mås95y 2028 Båtsfjord

203 2019 Nordkapp 205 2030 Sft-Varanger
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Vedlegg 3. Primære prognoseresioner som er slått sammen ved beregningen 

FOlgende liste viser regionnummeret til ae sammenslåtte primære

prognoseregionene. Nummereringen av p.p. regionene framgår av listen i

vedlegg 2.

Region nr.

av fruktbarhetsrater 

012 + 016 144 + 151

044 + 051 152 + 154

054 + 061 157 + 161

055 + 056 162 + 163

062 + 063 + 066 + 085 164 + 165

065 + 083 + 084 173 + 174

071 + 072 175 + 181

082 + 091 185 + 186

093 + 094 + 103 187 + 192

111 + 112 188 + 189

114 + 115 + 116 + 122 193 + 195

124 + 126 201 + 202

127 + 141 203 + 204

143 + 145
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