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Forord

Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram resultatene av en statistisk undersøkelse av

bygge- og anleggsvirksomheten i Norge for året 1966. Tilsvarende statistikk vil for framtiden bli

utarbeidd årlig.
Tallene publiseres slik de framkommaer på grunnlag av opplysninger gitt av bedrifter i bygge-

og anleggsfagene. Det må regnes med at en del av tallene kan være usikre. Antakelig er statistikken

best for byggefag som domineres av forholdsvis store bedrifter med god regnskapsfØrsel, mens opp°

gavene for byggefag med mange små bedrifter kan være mindre pålitelige. Det er grunn til å tro at

tallene for produksjonsverdien etter arten av det utforte prosjekt er særlig usikre.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. april 1968

Petter Jakob Bjerve

Øyvind SundsbØ



Preface

This publication contains the results of a statistical investigation of the Norwegian

construction industry in 1966. In future, construction statistics will be compiled and published

annually.
The statistics are based on data collected from individual establishments. As regards the

quality of the statistics the most accurate figures are presumably those relating to branches in

which a considerable part of the total production can be attributed to large establishments with

efficient accounting practices. Figures relating to branches dominated by small establishments are

on the other hand less accurate. There is reason to believe that the data on value of production

by type of project are particularly uncertain.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 April 1968

Petter Jakob Bjerve

Øyvind SundsbØ
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INNLEDNING

Bedriftstellingene i 1936, 1953 og 1963 gav opplysning om tallet på bedrifter, sysselset-

ting, produksjonsverdi, lønnsutbetaling m.v. for de fleste næringer, deriblant bygge- og anleggs-

virksomhet. For denne næringen har en derimot hittil ikke hatt årlig statistikk med tilsvarende

opplysninger. Ved oppstilling av nasjonalregnskap og andre oversikter som skal belyse totalutvik-

lingen i norsk Økonomi., har en for bygge- og anleggsvirksomheter måttet basere seg på grove anslag

på grunnlag av indikatorer som sysselsetting, golvareal av bygg satt i gang, under arbeid eller

fullført, beregnet forbruk av bygge- og anleggsmaterialer m.v.
Med den betydning bygge- og anleggsvirksomheten har i norsk næringsliv, er det viktig å få

gode og mest mulig aktuelle oppgaver over produksjon, vareforbruk, bedriftsstruktur m.v. for

næringen som helhet og for de enkelte bransjegrupper. På grunn av særegne produksjonsforhold er

det imidlertid langt vanskeligere å utarbeide en tilfredsstillende statistikk for bygge- og anleggs-

næringen enn for de andre vareproduserende næringer. Dette er den viktigste grunnen til at Byrået

først fra 1966 er kommet i gang med å utarbeide en årlig produksjonsstatistikk for bygge- og

anleggsvirksomhet.

PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Omfang

Statistikken for 1966 omfatter alle bedrifter i Byråets foretaks- og bedriftsregister under

næringsgren 41 Byggevirksomhet og næringsgren 42 Anleggsvirksomhet. Dessuten omfatter statistikken

bygge- og anleggsvirksomhet utført i egen regi av stat og kommuner.

Selvstendig næringsdrivende i bygge- og anleggssektoren som driver alene uten leid hjelp,

er ikke med i Byråets register og inngår derfor ikke i statistikken. Den omfatter heller ikke

bygge- og anleggsvirksomhet utført i egen regi av foretak som hører hjemmei andre næringer,

eksempelvis bygge- og anleggsarbeider utført med egne folk av industribedrifter. Unntak fra denne

hovedregel er bare gjort for noen få elektrisitetsverk hvor kraftutbyggingen er skilt ut som egen

bedrift, atskilt fra kraftforsyningen. Selvbyggervirksomhet og reparasjons- og vedlikeholdsarbeid

på bygg utført av enkeltpersoner eller private husholdninger er heller ikke med.

2. Utvalg

For å begrense arbeidet både for næringen og Byrået ble det holdt full telling for store

bedrifter, mens det for små bedrifter ble innhentet oppgaver fra et tilfeldig utvalg på 10 prosent.

På dette grunnlag er det beregnet totaltall for næringssektoren bygge- og anleggsvirksomhet (ekskl. .

enmannsbedrifter).

Bedrifter som ifølge Byråets register hadde en sysselsetting på 10 personer eller mer

er regnet som store, mens bedrifter med mindre enn 10 sysselsatte regnes som små. Skjemaet til små-

bedriftene var noe enklere enn det skjema som ble nyttet for store bedrifter. Spørsmålene om for-

deling av den samlede fakturering til byggherrer i året på prosjektgrupper ble således ikke tatt

med på småbedriftsskjemaet. Spørsmål om  omsetningsavgift og bruttoinvestering ble også sløyfet.

På det tidspunkt da utvalget av små bedrifter ble trukket (november 1966) var ajourføringen

av registeret gjennom trygdekassene ikke ført lenger fram enn til utgangen av 1965. Bedrifter

startet i 1966 er derfor bare i liten grad kommet med i statistikken.
For bygge- og anleggsvirksomhet utført i egen regi av stat eller kommune er det innhentet
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oppgaver fra samtlige kommuner og fra de statsetater som driver bygge- og anleggsarbeid av noen

betydning med egne folk (dvs. Direktoratet for statens skoger, Havnedirektoratet, Norges Statsbaner

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,  Telegrafverket og Vegdirektoratet).

3. Næringsgruppering

For den virksomhet som foregår i private eller offentlige bygge- og anleggsbedrifter har

en lagt til grunn Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. For bygge- og

anleggsvirksomhet utført i egen regi av statens etater eller av kommuner, har en derimot ikke funnet

det hensiktsmessig å dele virksomheten opp i statistiske enheter på en slik måte at en får fram tall

for sysselsetting, produksjonsverdi, kostnader etc. for de næringsgrupper som er spesifisert i

standarden under offentlig anleggsvirksomhet. For hver statsetat eller kommune er det således som

regel bare nyttet en statistisk enhet for all bygge- og anleggsvirksomhet som vedkommende statsetat

eller kommune har drevet.

For hovedbyggef agene er det vanskelig å trekke noe klart skille mellom entreprenørvirksomhet,

murervirksomhet, tømring og snekring. I gruppen bygningsentreprenører inngår stort sett alle  be-

drifter som vesentlig driver med oppføring av bygg, og som foruten å ha drevet mur- og pussarbeid

eller tømring og snekring også har oppgitt å ha drevet graving, sprengning, masseflytning, for-

skaling eller liknende arbeid. Under murervirksomhet inngår bedrifter som arbeider med oppføring

eller reparasjon av bygg, men som bare driver forskalings-, jernarbeider- eller støpningsarbeid

og/eller mur- og pussarbeid. Gruppen tømring og snekring omfatter  bedrifter som bare driver tømring,

snekring eller bygningsinnredning. Små bedrifter som driver byggevirksomhet,er som regel gruppert

under murervirksomhet eller tømring og snekring, selv om de også kan ha utført en del gravings-

eller sprengningsarbeid.

Skillet mellom håndverksgruppene byr ikke på nevneverdige problemer. Derimot er det ikke

lett på grunnlag av arbeidets art å trekke noen grense mellom anleggsentreprenører og annen anleggs-
virksomhet. På samme måte som i Bedriftstellingen 1963 omfatter gruppen anleggsentreprenører

bedrifter  som utfører mer krevende anleggsarbeider som tunneler, damanlegg, større vei- og kai-

arbeider o.l. Disse bedrifter sysselsetter i de aller fleste tilfelle minst 10 personer.

Gruppen 4239 Annen privat anleggsvirksomhet omfatter utgraving av tomter, grøf tegraving,

asfaltlegging, jordplanering, diamantboring, brønnboring, oppsetting av gjerder og andre enklere

anleggsarbeider.

4. Den statistiske enhet

I en bygge- og anleggsstatistikk er det ikke mulig å tilfredsstille det generelle krav som

Standard for næringsgruppering stiller til tellingsenheten bedrift, om at virksomheten skal foregå

på et lokalt avgrenset område. I stedet for Standardens lokalorienterte bedriftsbegrep har en i

bygge- og anleggsstatistikken nyttet et bransjeorientert begrep. Ved oppdeling av et bygge- og

anleggsforetak i flere bedrifter, har en som regel bare tatt hensyn til hvilke nærings- eller

bransjegrupper foretaket arbeider i og sett bort fra om virksomheten foregår innenfor et snevrere

område, som f.eks. en kommune, eller om den drives over hele landet. Bare for store entreprenør-

firmaer som har opprettet permanente avdelingskontor i visse landsdeler, er en virkso mhet innen

samme næringsgruppe delt opp i flere tellingsenheter med en bedrift for hvert av de områder avde-

lingskontorene dekker. Avdelingskontor som opprettes for å administrere byggearbeidet på et bestemt

prosjekt, er derimot ikke betraktet som permanent, selv om prosjektet er av en slik størrelse at

arbeidet strekker seg over flere år.

Foretak som driver både bygge- og anleggsvirksomhet, er delt i en byggebedrift og en anleggs-

bedrift bare i de tilfelle da hver virksomhet er så stor ,at den sysselsetter minst 50 personer.

5. Kjennemerker

S y s s e 1 setting. For den private bygge- og anleggsvirksomhet omfatter tallene
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alle som arbeidde i bedriften i 1966, også deltidsarbeidere og midlertidig fraværende på grunn av

sykdom, ferie, arbeidskonflikt o.1., men ikke fraværende på grunn av  militærtjeneste. For den

offentlige bygge- og anleggsvirksomhet omfatter tallene på tilsvarende måte alle arbeidere som var

sysselsatt med bygge- og anleggsvirksomhet og de funksjonærer som i det vesentligste var sysselsatt

med å administrere bygge- og anleggsarbeid utført i egen regi.

Alle sysselsettingstall refererer seg til gjennomsnittlig sysselsetting i året. For

arbeidere er gjennomsnittstallet regnet ut av Byrået på grunnlag av oppgitte sysselsettingstall ved

utgangen av februar, april, juni, september og november. For eiere og funksjonærer er gjennom-

snittstallet gitt direkte av oppgavegiverne.

B r u t t o p r o d u k s j o n s v e r d i. Bruttoproduksjonsverdien er definert som

summen av (1) utfakturert i året direkte til byggherre for utført bygge- og anleggsarbeid,

(2) kostnader påløpt i året for bygge- og anleggsarbeid utført for egen regning og (3) utfakturert

i året til andre bygningsfirmaer for utførte bygge- og  anleggsarbeid. Eventuelle omsetningsavgif ter

er med i de utfakturerte beløp.

B r u t t o inntekt. 	 I tillegg til bruttoproduksjonsverdien som bare refererer seg

til bruttoinntak av bygge- og anleggsvirksomhet, omfatter bruttoinntekten også bedriftens brutto-

inntak av annen næringsvirksomhet, f.eks.  salg av handelsvarer, verksteddrift, vask og rengjøring

m.v. Slike biinntekter er imidlertid av liten betydning, da foretak som driver kombinert virksomhet

av større omfang, etter prinsippene i Standard for næringsgruppering blir delt opp  flere be-

drifter.

Materialkostnad. Her inngår foruten direkte byggematerialer som den utfør-

ende bedrift holder, også elektrisk kraft, drivstoff, sprengstoff og diverse rekvisita. Innkjøpte

handelsvarer og varer brukt til produksjon eller reparasjon av varer som bedriften ikke nytter i

egen bygge- eller anleggsvirksomhet, har en så vidt mulig søkt å holde utenfor.

B e tal t til underentreprenør. Her er tatt med de beløp som

bygge- og anleggsforetak har utbetalt i året til andre bygge- og anleggsforetak for underentrepriser

som disse har utført. Bedrifter som produserer bygningsdeler i egen fabrikk og monterer disse på

byggeplassene, er ikke regnet som underentreprenører, men som materialleverandører.

B earbeidingsverdi er lik bruttoproduksjonsverdi med fradrag for  material-

kostnad og betaling til underentreprenører.

L 0 n n. Omfatter samlet bruttolønn til alle ansatte før fradrag av skatter, trygde-

premier, pensjonspremier o.l. som de ansatte skal betale. I tillegg til kontantlønn for normal

arbeidstid omfatter tallene overtids odt 'ørelse provisjon, tantieme ratialer, feriegodtgjørelse,g 	 gJ 	 ^ P 	 J 	 ^ 	 ^ g 	 ^

kostgodtgjørelse, verdi av naturalytelse, fri trygdekasse og lønn under militærtjeneste, sykdom og

annet fravær. Godtgjørelse til eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap og til familie-

medlemmer uten fast lønn, er ikke ned.

O msetningsavgift. 	Tallene omfatter omsetningsavgift betalt i året. Det er

innhentet særskilte oppgaver over omsetningsavgift på bygge- og anleggsarbeider og på annen virksom-

het, f.eks.  på salg av handelsvarer.

B ruttoinvestering. 	 Som bruttoinvesteringer er regnet anskaffelse av fast

kapital som bygninger, maskiner, transportmidler o.l., både nye og brukte. Salg av brukt realkapi-

tal, f.eks. anleggsmaskiner eller biler, er trukket fra.

P rosjektspesifikasjon. Produksjonsverdien for de enkelte prosjekt-

grupper omfatter verdien av alt arbeid som er utført i direkte tilknytning til prosjektet fra

tilrigging, graving, sprengning til planering og opprydding. Ved utbygging av større boligfelter,

store industrianlegg o.l. er felles anlegg for veier, vann og kloakk, kabler m.v. regnet som anlegg,

mens den del av grunnarbeidet som har direkte tilknytning til det enkelte bygg, er ført på den til-

svarende byggekategori.

B oligbygg. Denne gruppe omfatter foruten rene boligbygg også kombinerte bygg hvor

minst 50 prosent av byggets golvflate er bestemt til boligformål. Gruppen omfatter videre garasjer,

uthus og andre mindre hus som nyttes i direkte tilknytning til bolig. Hytter, sommerhus og andre

fritidshus er også tatt med her.
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Kontor- og f orre tning sbygg. Idenne gruppen har en tatt med bygg

for varehandel, bank, forsikring, kafe- og hotelldrift, nærings- og fagorganisasjoner o.l. og bygg

for utleie til forretninger eller kontorer. Kontor- og lagerbygg for industri er tatt med under

industribygg. Bygg for skipsfart og annen samferdsel og offentlig administrasjon er tatt med

under andre bygg.

Skoler og andre undervisningsbygg. Gruppen omfatter for-

uten skolebygg av alle slag, også universitetsbygg, biblioteker og museer.

Sykehus, gamlehjem og andre bygg for helsestell.

Her er også tatt med barnehjem, barnehager, feriekolonier, offentlige bad, husvilleherberger,

alkoholikerhjem m.v.

Industribygg. Gruppen omfatter administrasjonsbygg, fabrikkbygg, verkstedbygg,

lagerbygg m.v. bygd for bergverks- eller industriforetak.

Forsvarsbygg. Omfatter alle bygg, unntatt boliger, hvor Forsvaret er byggherre.

Andre bygg. Omfatter bl.a. offentlige administrasjonsbygg, kirker, bedehus, sam-

funnshus, kinobygg, teatre og idrettsbygg. Landbruksbygg er også tatt med her.

Anlegg. Gruppen omfatter først og fremst  bygging av veier og gater, jernbaner, for-

stadsbaner, havner, vann- og kloakkledninger, kraftanlegg og forsvarsanlegg, men også drenering,

jordplanering, anlegg av parker, idrettsplasser, flyplasser, telekommunikasjoner, skiheiser, tau-

baner m.v.
Repar as j ons- og vedlikeholdsarbeid. Herinngårmindreom-

bygningsarbeid. Ellers er det ikke gitt noen bestemt instruks for hvor grensen mellom nybygnings-

arbeid og reparasjons- og vedlikeholdsarbeid skal gå, idet en har overlatt dette til den' enkelte

oppgavegiver.

Revisjon og k o n t r o 1 1. Foruten å kontrollere at skjemaene var ordentlig

utfylt, ble det under revisjonen kontrollert at det var et rimelig forhold mellom sysselsetting og

lønn og sysselsetting og produksjonsverdi. Sammenhengen mellom produksjonsverdi og utgifter til

lønninger, materialer, underentreprenører og omsetningsavgift kunne ikke uten videre brukes som

kontrollfaktorer, da produksjonsverdien ikke knytter seg til det arbeid og de ressurser som er brukt

i året, men til utfaktureringen i året. I alle de tilfelle da de spesifiserte kostnader (som pr.

definisjon skal være noe mindre enn totalkostnadene) var vesentlig større enn utfaktureringen, ble

bedriftene kontaktet for å få rettet opp eventuelle feil.

Fordelingen av produksjonsverdien på prosjektgrupper har en hatt liten mulighet til å kon-

trollere. I de tilfelle summen av prosjektgruppeverdiene ikke stemte med det oppførte beløp for

utfakturert til byggherrer, ble bedriftene bedt om å korrigere tallene. Ellers ble bedriftene bedt

om å kontrollere tallene i de tilfelle det var dårlig sammenheng mellom innbetalt  omsetningsavgift

og sumpben av verditallene for prosjekter som måtte regnes for å være avgiftspliktige. Den siste

kontrollmetode viste seg imidlertid å være mindre effektiv, idet det ikke var noen entydig sammen-

heng mellom avgiftsplikt og prosjektspesifikasjon.

VURDERING AV TELLINGSRESULTATENE

Som nevnt foran omfatter statistikken for 1966 ikke all bygge- og anleggsvirksomhet.

På grunnlag av folketellingstallene for 1960 kan tallet på personer som driver selvstendig

bygge- eller anleggsvirksomhet uten bruk av leid hjelp, anslås til om lag 12 000. Hvis en går ut

fra at disse personer har en gjennomsnittlig bruttoomsetning på 30 - 40 000 kroner i året, kan

bruttoproduksjonsverdien av denne virksomhet anslås til 400 - 500 mill.kr .

For den bygge- og anleggsvirksomhet som utføres til egen bruk og med egen arbeidskraft av

bedrifter i jordbruk, skogbruk, industri osv., har en ingen sikre oppgaver, bortsett fra at en for

enkelte næringer innhenter oppgaver over utbetalt lønn for slikt arbeid. I nasjonalregnskapet er

lønnsbeløpet for egne bygge- og anleggsarbeider som ikke er tatt med i bygge- og anleggsstatistik-

ken, anslått til ca. 265 mill.kr . for 1966. Etter bygge- og anleggsstatistikken utgjør lØnns-



11

kostnadene (utenom sosiale utgifter) 36 prosent av produksjonsverdien. For egne investerings-

arbeider u tfØrt av bedrifter i andre næringer enn bygge- og anleggsvirksomhet, må en regne med at

lønnsandelen ligger atskillig høyere. Settes den til 50 prosent, kan produksjonsverdien for denne

virksomhet anslås til 500 - 550 mill.kr .

Selvbyggervirksomhet og reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på bygninger og anlegg er heller

ikke med i bygge- og anleggsstatistikken. Hvilken produksjonsverdi, inkl. materialforbruk, denne

virksomhet representerer, har en ingen sikre holdepunkter for å beregne. At verdien enrelativ t

betydelig, kan det ikke være tvil om. Særlig gjelder dette når en, som i nasjonalregnskapet,

regner innvendig vedlikehold av bolig med.

I visse tilfelle vil byggherren helt eller delvis holde materialer selv, men sette selve

arbeidet bort til et bygge- eller anleggsfirma. Verdien av disse materialene vil ikke komme med i

bygge- og anleggsstatistikken. Heller ikke vil verdien av maskiner og utstyr som inngår som en del

av en bygning eller et anlegg, men som leveres og monteres av en industri- eller varehandelsbedrift,

komme med i statistikken. Arkitekt- og konsulenthonorarer er også holdt  utenfor.

På grunn av at arbeid som er satt bort til underentreprenører blir tatt med både av hoved-

entreprenører og av underentreprenører, inngår det betydelige dobbelttellinger i bruttoproduksjons-

verdien. Ved beregning av bearbeidingsverdien blir disse dobbelttellinger eliminert, idet en da

har trukket fra de beløp som er utbetalt til underentreprenører.

For å unngå dobbelttelling i verditallene for de enkelte prosjektgrupper, hadde en to fram-

gangsmåter å velge mellom. En kunne enten be den enkelte bedrift om at den bare skulle gi oppgaver

for den delen av prosjektene som var utført med egne folk, eller en kunne be om at bedriften gav

verditall fordelt på prosjekt for hele det arbeid den hadde vært hovedentreprenør (eventuelt ene-

eller sideentreprenør) for. Da Byrået av praktiske grunner fant å måtte nøye seg med å innhente

prosjektoppgaver bare fra store bedrifter, var det mest fordelaktig å velge det siste alternativ.

Mange bedrif ter_har i løpet av samme år vært hovedentreprenør for enkelte arbeider og under-

entreprenør for andre. Foruten å oppgi verdien av det arbeid som var utfakturert direkte til bygg-

herrer, dvs. hvor bedriften har vært hovedentreprenør, ble bedriftene også bedt om å oppgi verdien

av det arbeid som var utfakturert til et annet bygge- og anleggsfirma, dvs. hvor bedriften har vært

underentreprenør. På denne måte fikk en oppgaver fra underentreprenørene over verdien av det

arbeid som disse hadde u tfØrt for hovedentreprenører.
For hele bygge- og anleggsnæringen kunne det være rimelig å vente at de totale utbetalinger

fra hovedentreprenører til underentreprenører skulle ligge på samme nivå som summen av underentre-.

prenØrenes utfaktureringer til hovedentreprenører. Tellingsresultatene viser imidlertid at mens

utbetalingen til underentreprenører kom opp i vel 700 mill.kr . , kom utfaktureringen til hovedentre-

prenører ikke opp i mer enn 550 mill.kr . Differansen kan delvis forklares ved at enmannsbedriftene

som ikke er med i statistikken, har arbeidd som underentreprenører for større bygge- og anleggs-

bedrifter. Det har også vist seg at bedriftene har hatt ulik oppfatning av hvordan begrep som

hovedentreprenør, underentreprenør, byggherre og bygge- og anleggsforetak skal forstås. Det må der-

for regnes med at tallene både for utbetaling til underentreprenører og utfakturering til hoved-

entreprenører er noe usikre.

En regner med å ha fått relativt pålitelige tall for sysselsetting, bruttoproduksjonsverdi,

lønnsutbetaling m.v. totalt for den delen av bygge- og anleggsvirksomheten som er med i statistik-

ken. Påliteligheten av tallene for de enkelte næringsgrupper vil derimot variere noe. Også her

regner en med at statistikken gir pålitelige tall for entreprenører for bygg og entreprenører for

anlegg hvor store bedrifter dekker over 90 prosent av totalen. For andre grupper hvor store be-

drifter betyr forholdsvis lite og hvor totaltallene for gruppen vesentlig er anslått på grunnlag av

oppgaver fra utvalget av små bedrifter, vil resultatene være mer usikre. Store bedrifter har minst

dekningsprosent i gruppen tømring og snekring med 25 for sysselsetting og 32 for bruttoproduksjons-

verdi. For gruppene murervirksomhet, maling og tapetsering, annen byggevirksomhet og annen anleggs-

virksomhet hadde store bedrifter en dekningsprosent fra 43 til 48 for sysselsettingen og fra 49

til 52 for bruttoproduksjonsverdien. For rørleggervirksomhet og elektrisk installasjon var den

tilsvarende dekningsprosent 62-64 både for sysselsetting og bruttoproduksjonsverdi.
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Detaljerte oppgaver over verdien av produksjonen for ulike prosjektgrupper (ulike  typer av

bygg og anlegg) er bare hentet inn fra store bedrifter og fra stat og kommune. Fra små bedrifter

ble det hentet inn opplysning om hvor stor del av produksjonsverdien (ekskl. arbeid utfØrt som

underentreprenØr) som falt på boligbygg, men ellers har en for småbedriftene ingen oppgaver over

hvordan produksjonen fordelte seg på prosjektgrupper.

Små bedrifter har sannsynligvis en noe annen produksjonsstruktur enn store. Eksempelvis er

det grunn til å tro at reparasjons- og vedlikeholdsarbeid har en langt stØrre andel av totalproduk-

sjonen i små bedrifter enn i store. Når det gjelder nye bygg og anlegg, er det grunn til å tro at

en vesentlig del av arbeid utfØrt av små bedrifter i gruppene murervirksomhet, tømring og snekring

og anleggsvirksomhet faller på mindre prosjekter som småhus, landbruksbygg, utgraving av tomter,

grøf tegraving osv.

Verdien av produksjonen under de ulike prosjektgrupper vil i de aller fleste tilfelle være

for lav da de små bedrifters produksjon bare er kommet med i den utstrekning de har arbeidd som

underentreprenØr for en stor bedrift. Forskjellen mellom de oppgitte tall for store bedrifter og
de tilsvarende totaltall for alle bedrifter er imidlertid betydelig mindre for anlegg og byggtyper

som  kontor- og forretningsbygg og industribygg enn for boligbygg og ymse slag av reparasjons- og

vedlikeholdsarbeid.

SAMMENLIKNING MED ANNEN STATISTIKK

I tabellen nedenfor er enkelte hovedtall fra bygge- og anleggsstatistikken 1966 stilt opp

mot de tilsvarende tall fra Bedriftstellingen 1963.

Privat bygge- og anleggsvirksomhet

Bedrifts- 	Produksjons-
tellingen 	 statistikk

1963 	 1966

Stigning i
prosent

Bedrifter  	 7
Sysselsatte i alt  	 79

Av disse ansatte  	 72
Utbetalt lønn, mill.kr .  	 1

Bruttoproduksjonsverdi inkl. betaling til
underentreprenØrer, mill.kr.  	 4
Betaling til underentreprenØrer, mill.kr. 	

Verdi av arbeid utfØrt med egen arbeidskraft,
mill.kr.  	 4

700 7 322 -5

962 81 722 2

589 74 251 2

432 1 837 28

765 6 151 29

501 705 41

264 5 446 28

Nedgangen i bedriftstallet fra 1963 til 1966 er ikke reell, idet storparten av små bedrif-

ter startet i 1966, ikke er kommet med.

Etter arbeidsmarkedsstatistikken var det i 1966 sysselsatt gjennomsnittlig 102 400 lønns-

mottakere i bygge- og anleggsvirksomhet. Produksjonsstatistikken for bygge- og anleggsvirksomhet

viser en samlet sysselsetting av funksjonærer og arbeidere i privat og offentlig bygge- og anleggs-

virksomhet i samme år på 102 200 personer.

Sammenliknet med nasjonalregnskapets anslag over investeringer i bygg og anlegg i 1966,

viser bygge- og anleggsstatistikken som rimelig er betydelig lavere tall. Nasjonalregnskapets

investeringstall skal omfatte alt bygge- og anleggsarbeid utfØrt i året, uten hensyn til hvem som

utfører arbeidet. Nasjonalregnskapets tall over investeringer i bygg og anlegg er imidlertid

usikre, da de for en stor del bygger på et svakt statistisk materiale. Store eller små avvik fra

nasjonalregnskapet gir derfor ikke noe godt holdepunkt for å vurdere om bygge- og anleggsstatistik-

kens tall er pålitelige eller ikke.



E n g l i s h summary

The construction statistics for 1966 comprise the following categories of producers:

1. General builders and civil engineering contractors with one
person or more employed

2. Special trade contractors with one person or more employed

3. Own-account construction by Central government

4. Own-account construction by municipalities

General builders, civil engineering contractors and special trade contractors where the

proprietor is working alone are not covered by the statistics. Own-account construction by enter-

prises in mining, manufacturing, power supply etc. is excluded, except in a very few cases where

the construction activity is carried out on such a large scale that the activity has been considered

as a separate establishment. Also excluded are own-account building and repair work undertaken by

private individuals.

Questionnaires were sent to all general builders and engineering contractors and special

trade contractors with 10 persons or more engaged (large establishments) and to a 10 per cent sample

of establishments with less than 10 persons engaged (small establishments). All own-account

construction by Central government and by municipalities is covered by the enquiry.

Characteris tics

E stablishment is defined as the kind of activity unit.

P ersons engaged is the average for 1966 of the total number of persons

working in the establishment. Separate figures are given for (1) working proprietors,

(2) salaried employees and (3) wage earners.

W age s and salaries refer to payments in cash and in kind before deduction

of taxes, social insurance premiums, etc. Included are holiday allowance; wages and salaries paid

during illness, military service and other absence; bonuses, production awards, etc.

G ross value of production. For contract work the value refers to

the total amount invoiced during the year, and for own-account construction the value refers to

expenses incurred. The amount invoiced includes payments made to sub-contractors. Separate data

on payments to sub-contractors have, however, been collected, and by subtracting these figures from

the gross value of production, the value of work carried out with own labour force is derived. The

value of sales of merchandise and receipts from activities other than construction are not included.

Cost of materials includes building and construction materials provided

by the establishments, ancillary materials and fuel and electricity.

✓ alue added is equal to the gross value of production less payments to sub-

contractors and the cost of materials.

G ross fixed capital formation i s defined as the cost of new

and used fixed assets acquired less the value of sales of used fixed assets.
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Industry groups in English

A. Contract construction

41 Building construction

4110 General builders
4120 Bricklaying
4130 Carpentry
4140 Plumbing
4150 Electrical installation
4160 Painting and paperhanging
4190 Other special trade contractors

42 Construction other than building construction

4231 Civil engineering contractors
4239 Other construction

B. Own-account construction by Central government

C. 'Own-account construction by municipalities



TABELLER



804
40

276
280

971
899
736
367

Be- 	 Syssel -
drifter satte
Estab- Persons
lish- engaged
ments

Bru t to -
produk-
sjons-
verdi
Gross
value of
• roduction
1000 kr.

Brutto
-inves e-

ring
Gross
fixed
capital
formation

1000 kr. 1000 kr.

Undergruppe
Indus try

1000 kr. 1000 kr. 	 1000 kr.

I 	 a 1 t   7 322 109 626

A. Bygge- og anleggs
-bedrifter . 	  7 322 81 722

41 Byggevirksomhet i alt 6 166 65 826
4110 Bygningsentre-

prenØrer 	 942 30 561
4120 Murervirksomhet 	 492 2 932
4130 Tomring og snekring 1 668 8 999
4140 RØrleggervirksomhet 705 6 416
4150 Elektrisk installa-

sjon 	 884 8 008
4160 Bygningsmaling og

-tapetsering 	 854 4 845
4190 Byggevirksomhet

ellers 	 621 4 065

42 Anleggsvirksomhet 	  1 156 15 896
4231 Anleggsentrepre-

nØrer 	 96 9 326
4239 Annen anleggs-

virksomhet 	  1 060 6 570

B. Statens bygge- og
anleggsvirksomhet
i egen regi 	 - 20 558

C. Kommunenes bygge-
og anleggsvirksomhet
i egen regi 	 - 7 346

705 262 4 157 077 2 509 459

705 262 3 248 029 1 836 714

587 708 2 373 469 1 432 494

476 323 1 172 286 744 175
8 642 90 536 58 009

77 745 258 629 147 698
13 571 250 204 132 912

2 349 300 381 180 858

2 710 156 944 89 999

6 368 144 489 78 843

117 554 874 560 404 220

88 859 533 969 285 008

28 695 340 591 119 212

680 250 504 853

- 228 798 167 892

1) Omfatter bare store bedrifter, dvs. bedrifter med 10 sysselsatte eller flere - Refer to large
establishments, i.e. establishments with 10 persons or more engaged.

Tabell 2. Sysselsetting etter undergruppe - Employment by industry

	

Material- Betalt til Bear- 	 Utbe-
kostnader underentre- beidings- talt

	Cost of prenorer	 verdi 	 lØnn

	

materials Payments 	 Value 	 Wages

	

to sub- 	 added 	 and
contractors 	 salaries

7 730 085 2 867.746

4 833 814

2 453
140
613
544

582 292

219 228

281 385

6 150 520

580
077
110
142

	1 316 706	 324 592

	

859 890 	 237 062

	

456 816 	 87 530

	

1 190 190 	 509 940

	

389 375 	 160 577

153 422

153 422

75 457

58 478
1 601
2 121
7 714

2 918

1 044

1 581

77 965

50 399

27 566

Undergruppe
Indus try Eiere

Working
proprietors

Funksjonærer
Salaried
employees

Arbeidere
Wage
earners

Timeverk u tf Ør t
av arbeidere
Man-hours
worked by
wage earners

I alt
Total

2 197 229

1 872 637

279 562

59 574

130 528

Av dette - Of which
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Tabell 1. Hoved tall etter undergruppe - Principal figures by industry

1000

I	 a 1 t  	 109 626 7 471 9 657 92 498 182 406
A. Bygge- og anleggsbedrifter 	 81 722 7 471 7 041 67 210 132 121

41 Byggevirksomhet i alt 	 65 826 6 198 5 578 54 050 105 884
4110 BygningsentreprenØrer 	 30 561 902 2 661 26 998 52 158
4120 Murervirksomhet 	 2 932 535 89 2 308 4 429
4130 Tomring og snekring 	 8 999 1 784 291 6 924 13 430
4140 RØrleggervirksomhet 	 6 416 751 861 4 804 9 705
4150 Elektrisk installasjon 	 8 008 545 1 148 6 315 12 842
4160 Bygningsmaling og -tapetsering 4 845 950 173 3 722 -7 232
4190 Byggevirksomhet ellers 	 4 065 731 355 2 979 6 088

42 Anleggsvirksomhet 	 15 896 1 273 1 463 13 160 26 237
4231 Anleggsentreprenorer 	 9 326 46 1 138 8 142 16 224
4239 Annen anleggsvirksomhet 	 6 570 1 227 325 5 018 10 013

B. Statens bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi 	 20 558 - 1 573 18 985 37 613

C. Kommunenes bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi 	 7 346 - 1 043 6 303 12 672
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Tabell 3. Sysselsetting etter måned og næringsgruppe - Employment by month and industry group

Næringsgruppe
Industry group

Sysselsatte 	 Sysselsatte arbeidere ved utgangen av:arbeidere i 	 Wage earners at the end of:gjennomsnitt 	
for året
Average num- Februar 	 April 	 Juni September November
ber of wage
earners dur-
ing the year  

I a 1 t 	 92 498 84 774 87 508 96 661 98 114 95 434

A. Bygge- og anleggsbedrifter 	 67 210 59 385 63 044 70 598 72 643 70 382

41 Byggevirksomhet    54 050 48 307 51 100 56 024 57 808 57 009

4110-4130 	 Hovedbyggefagene 	 36 230 31 181 33 729 37 786 39 488 38 966
4140-4190 	 Håndverksbyggefagene 	 17 820 17 126 17 371 18 238 18 320 18 043

42 Anleggsvirksomhet 	 13 160 11 078 11 944 14 574 14 835 13 373

B. Statens bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi 	 18 985 19 289 18 287 19 614 19 046 18 688

C. Kommunenes bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi ..., 	 6 303 6 100 6 177 6 449 6 425 6 364

Relative tall

I 	 a 1 t 	 100,0 91,6 94,6 104,5 106,1 103,2

A. 	 Bygge- og anleggsbedrifter 	 100,0 88,4 93,8 105,4 108,1 104,7
41 	 Byggevirksomhet 	 100,0 89,4 94,5 103,6 107,0 105,5
4110-4130 	 Hovedbyggefagene 	 100,0 86,1 93,1 104,3 109,0 107,5
4140-4190 	 Håndverksbyggefagene 	 100,0 96,1 97,5 102,3 102,8 101,3

42 	 Anleggsvirksomhet 	 100,0 84,2 90,8 110,7 112,7 101,6

B. 	 Statens bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi 	 100,0 101,6 96,3 103,3 100,3 98,5

C. 	 Kommunenes bygge- og anleggs-
virksomhet i egen regi 	 100,0 96,8 98,0 102,3 101,9 101,0



389 584

389 584

271 442

8 948

2 507

211

23 377

8 474

5 163

99 028

17 793

83 922

591

21 428

190

190

458

793

306

414

703

438

000

804
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Tabell 4. Verdi av bygge- og anleggsarbeid fakturert til byggherre og kostnad for bygge- og
anleggsarbeid utfort for egen regning, etter prosjektgruppe. 1 000 kr.
Value of construction work invoiced to the investor and cost of own-account construction,
by project group

UtfØrt av

Prosjekt
Project

I alt
Total Bygge- og

anleggs-
bedrifter
Contract
construction

Statens
bygge- og
anleggsvirk-
somhet i
egen regi
Own-account
construction
by Central
government

Kommunenes
bygge- og
anleggsvirk-
somhet i
egen regi
Own-account
construction

by
municipalities

I alt - Total

Store bedrifter 1) - Large establishments

Nye bygg og anlegg (inkl. stØrre om
-byggingsarbeider) - New buildings and

civil engineering works  

Boligbygg - Residential buildings.

Industribygg - Buildings for
mining and manufacturing industries

Kontor- og forretningsbygg -
Office and commercial buildings ..
Skoler og andre undervisnings-
bygg - Schools and other
educational buildings 	

Sykehus, gamlehjem og andre bygg
for helsestell - Hospitals and
other buildings for health services

Andre bygg - Other buildings 	

Veier og gater, inkl. bruer -
Roads and streets, incl. bridges 	
Jernbaner, inkl. bruer - Railways,
subways, tramways, incl. bridges 	
Havne-, fyr- og moloanlegg -
Harbour constructions .. 	
Vann- og kloakkanlegg - Water
supply and sewage construction 	
Kraftanlegg - Power supply
construction 	

Andre anlegg - Other civil
engineering works 	

Reparasjoner og vedlikehold (inkl.
mindre ombyggingsarbeider)- Repairs
and maintenance  

Boligbygg - Residential buildings.
Andre bygg - Other buildings 	

Anlegg - Civil engineering works 	

Små bedrif ter2) - Small establishments

Boliger - Residential buildings 	

Andre bygg og anlegg - Other
buildings and civil engineering works

7 180 798 5 601 024 1 190

5 846 009 4 266 235 1 190

4 995 874 3 965 974 758

1 054 737 1 043 996 1

682 798 680 291

397 285 397 074

438 395 415 018

136 963 128 489

201 280 194 811 1

610 947 286 505 225

105 915 15 212 90

107 080 56 849 32

179 022 95 100

845 565 550 974 294

235 887 101 655 112

850 135 300 261 431
146 748 131 402 7

159 705 136 552 10

543 682 32 307 413

1 334 789 1 334 789

724 468 724 468

610 321 610 321

732
	

118 442

602
	

7 744
832
	

12 321

298
	

98 077

1) Se note 1 til tabell 1 - See note 1, table 1.
Establishments with less than 10 persons engaged.

2) Bedrifter med mindre enn 10 sysselsatte -



288 354 	 2 456

	203 539	 2 321

	128 910	 240

	2 588	 18

	5 301	 122

22 869 1 068

	31 689	 636

	5 591	 78

	6 591	 159

	84 815	 135

	72 260	 72

	12 555	 63
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Tabell 5. Bruttoinntekt etter art og undergruppe, 1 000 kr. - Gross receipts by type and industry

	Bygge- 'o anleanleggsarbeid - Construction Salg 	 Brutto- 	 Brutto- Omsetningsavgifttl,^ 	 gg 	 g
Fakturert av 	 inntekt 	 inntekt 	 Indirect taxes 

Fakturert Verdi av 	 til andre han- 	 av annen av 	 På bygge- På salg

Undergruppe 	
til bygg- arbeid 	 bygge- og dels- nærings- nærings- 	 og 	 av han-

Industry 	
herre 	 utført i 	 anleggs- 	 varer virk- 	 virksom- anleggs- dels -
Value 	 egen regi 	 foretak 	 Sale 	 somhet 	 heti alt arbeider
invoiced Cost of 	 Value 	 of mer- Gross 	 Total 	 On con- 

varer
On

to the 	 own-account invoiced 	 chan- receipts gross 	 struction 	
mer-

investor construction to main 	 dise 	 from other receipts work 	
chandise

contractors 	 activities

I 	 a 1 t   5 487 912 54 190 549 496 17 516 65 283 6 174 397

41 Byggevirksomhet. 4 326 210 51 955 453 649 15 816 54 632 4 902 262

4110 Bygnings-
entreprenører. 2 348 639 46 666 58 275 2 114 10 534 2 466 228

4120 Murervirksom-
het 	 88 519 193 51 365 30 591 140 698

4130 Tømring og
snekring 	 561 094 5 096 44 920 412 8 390 619 912

4140 Rørlegger-
virksomhet 	 475 040 - 69 102 7 424 8 512 560 078

4150 Elektrisk
installasjon 	 539 562 - 42 730 4 299 15 178 601 769

4160 Bygningsmaling
og -tapetsering 145 066 - 74 162 315 2 234 221 777

4190 Annen bygge-
virksomhet 	 168 290 - 113 095 1 222 9 193 291 800

42 Anleggsvirk-
somhet 	  1 161 702 2 235 95 847 1 700 10 651 1 272 135

4231 Anleggsentre-
prenører 	 777 054 1 178 24 736 957 1 874 805 799

4239 Annen anleggs-
virksomhet 	 384 648 1 057 71 111 743 8 777 466 336

1) Se note 1 til tabell 1 - See note 1, table 1.

Tabell 6. Hovedtall for bygge- og anleggsbedrifter etter sysselsetting og undergruppe
Principal figures for contract construction by number of persons engaged and industry

Undergruppe
Industry

41,42 Alle bedrifter
All establishments

Bedrifter - Establishments
Sysselsetting - Number of
persons engaged 	

Bruttoproduksjonsverdi -
Gross value of
production .... 1000 kr.

Bearbeidingsverdi -
	Value added ... 1000 kr 	

4110 Bygningsentreprenører

Bedrifter 	
Sysselsatte 	
Bruttoproduksjons-
verdi 	  1000 kr.

Bearbeidingsverdi 1000 kr.

Under 5 5 - 9 10-19 20-49

3 961 1 793 863 453

10 901 12 104 11 694 13 706

673 723 773 656 825 080 1 020 296 2

374 229 422 838 407 839 529 493 1

117 259 216 192
362 1 841 2 883 5 964

25 799 123 450 213 874 441 600 1
8 814 61 688 88 857 210 746

50 og
	

I alt
over
	

Total

	252 	 7 322

	33 317	 81 722

	857 765	 6 150 520

513 630 3 248 029

	158 	 942
	19 511	 30 561

	648 857	 2 453 580
	802 181	 1 172 286

Gjennomsnittlig sysselsetting
Average number of persons engaged



20

Tabell 6 (forts.). Hoved tall for bygge- og anleggsbedrifter etter sysselsetting og undergruppe

Undergruppe Gjennomsnittlig sysselsetting 

Under 5 5 - 9	 10-19 	 20-49 	 50 og
over I alt

Andre hovedbyggefag

Bedrifter  	 1 432 	 468 	 205 	 47 	 8 	 2 160
Sysselsatte  	3 989	 3 212 	 2 753 	 1 349 	 628 	 11 931
Bruttoproduksjons-

verdi 	  1000 kr. 231 651 	 192 153 	 187 165 	 97 251 	 44 967 	 753 187
	Bearbeidingsverdi 1000 kr. 113 184 	 93 031 	 78 110 	 44 173 	 20 667 	 349 165.

Håndverksbyggefag

Bedrifter  	 1 722 	 802 	 330 	 169 	 41 	 3 064
Sysselsatte  	 4 725 	 5 170 	 4 509 	 5 030 	 3 900 	 23 334
Bruttoproduksjons-

verdi 	  1000 kr. 288 383 	 338 028 	 312 412 	 377 528 	 310 696 	 1 627 047

	

Bearbeidingsverdi 1000 kr. 156 854 	 171 650 	 156 528 	 201 880 	 165 106 	 852 018

4231 AnleggsentreprenØrer

Bedrifter  	 13 	 8 	 15 	 24 	 36 	 96
Sysselsatte  	 22 	 66 	 231 	 801	 8 206	 9 326
Bruttoproduksjons-

verdi 	  1000 kr. 	 25 454 	 6 565 	 21 099 	 69 695 	 737 077 	 859 890
Bearbeidingsverdi 1000 kr. 	 14 919 	 4 625 	 13 156 	 44 515 	 456 754 	 533 969

4239 Annen anleggsvirksomhet

Bedrifter  	 677 	 256 	 97 	 21 	 9 	 1 060
Sysselsatte  	 1 803 	 1 815 	 1 318 	 562 	 1 072 	 6 570
Bruttoproduksjons-

verdi . 	  1000 kr.
Bearbeidingsverdi 1000 kr.

102 436 	 113 460	 90 530 	 34 222 	 116 168 	 456 816
80 458 	 91 844 	 71 188 	 28 179 	 68 922 	 340 591

Tabell 7. Bruttoinvestering etter art og undergruppe. Store bedrifter 1) . 1000 kr.
Gross fixed capital formation by type and industry. Large establishments

Undergruppe 	 I alt 	 Maskiner 	 Transportmidler 	 Bygninger
Industry	 Total	 Machinery	 Transport equipment Buildings 

I a 1 t  	 153 422 	 101 153 	 27 898 	 24 371

41 Byggevirksomhet  	 75 457 	 38 805 	 19 202 	 17 450
4110 BygningsentreprenØrer 	 58 478 	 35 539 	 12 404 	 10 535
4120 Murervirksomhet  	 1 601 	 757 	 561 	 283
4130 TØmring og snekring  	 2 121 	 647 	 732 	 742
4140 RØrleggervirksomhet  	 7 714 	 884 	 2 642 	 4 188
4150 Elektrisk installasjon  	 2 918 	 509 	 1 396 	 1 013
4160 Bygningsmaling og -tapetsering  	 1 044 	 241 	 650 	 153
4190 Annen byggevirksomhet  	 1 581 	 228 	 817 	 536

42 Anleggsvirksomhet  	 77 965 	 62 348 	 8 696 	 6 921

4231 AnleggsentreprenØrer  	 50 399 	 40 292 	 3 569 	 6 530
4239 Annen anleggsvirksomhet  	 27 566 	 22 056 	 5 127 	 383

4120-
4130

4140-
4190

1) Se note 1 til tabell 1 - See note 1, table 1.
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Vedlegg 

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå

siden 1. januar 1967

Publications issued by the Central Bureau of Statistics

since 1 January 1967

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII	 Boktrykk 1967
Nr. 210 Økonomisk utsyn over året 1966 - Economic Survey - Sidetall 158. Pris kr. 11,00
- 211 	 Syketrygden 1965 - National Health Insurance - Sidetall 103. Pris kr. 8,00
- 212 	 Skattestatistikk 1964 - Tax Statistics - Sidetall 73. Pris kr. 7,00
- 213 	 Skogstatistikk 1965 - Forestry Statistics - Sidetall 113. Pris kr. 8,00
- 214 	 Samferdselsstatistikk 1965 - Transport and- Communication Statistics - Sidetall 137. Pris

kr. 8,00
- 215 Utenrikshandel 1966 I - External Trade I - Sidetall 263. Pris kr. 9,00
- 216 Bedriftstelling 1963 II Varehandel - Census of Establishments II Wholesale and Retail

Trade - Sidetall 235. Pris kr. 9,00
- 217 Psykiatriske sykehus 1965 - Mental Hospitals - Sidetall 54. Pris kr. 6,00
- 218 Statistisk årbok 1967 - Statistical Yearbook of Norway - Sidetall 410. Pris kr. 11,00
- 219 	 Helsestatistikk 1965 - Health Statistics - Sidetall 141. Pris kr. 8,00
- 220 Folkemengdens bevegelse 1965 - Vital Statistics and Migration Statistics — Sidetall 99.

Pris kr. 7,00
- 221 Utenrikshandel 1966 II - External Trade II - Sidetall 240. Pris kr. 9,00
- 222 Bedriftstelling 1963 III Bygge- og anleggsvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og

tjenesteyting - Census of Establishments III Construction, Banks etc., Insurance,
Transport etc. and Services - Sidetall 115. Pris kr. 8,00

- 223 Kredittmarkedstatistikk 1965 - Credit Market Statistics - Sidetall 237. Pris kr. 9,00
- 224 Jordbruksstatistikk 1966 - Agricultural Statistics - Sidetall 95. Pris kr. 8,00
- 225 Fiskeristatistikk 1965 - Fishery Statistics - Sidetall 89. Pris kr. 7,00
- 226 	 Skattestatistikk 1965 - Tax Statistics - Sidetall 89. Pris kr. 7,00
- 227 Utenrikshandel 1966 III - External Trade III - Sidetall 285. Pris kr. 9,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1967
Nr. 182 Markedstall Bedriftstellingen 1963 II Varehandel - Market Data. Census of Establishments

II Wholesale and Retail Trade - Sidetall 93. Pris kr. 4,50
- 183 Dødsårsaker 1965 Hovedtabeller - Causes of Death. Main Tables - Sidetall 80. Pris

kr. 4,50
- 184 Aksjonærforhold og styresammensetning i aksjeselskaper 1963 - Share Ownership and Composi-

tion of the Boards of Directors in Joint-Stock Companies - Sidetall 77. Pris kr. 4,50
- 185 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1966 - Wage Statistics

for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Sidetall 18. Pris kr. 3,00
- 186 Hotellstatistikk 1966 - Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3,00
- 187 Folketallet i kommunene 1965-1967 - Population in Municipalities — Sidetall 29. Pris

kr. 4,00
188 Barnevernsstatistikk 1965 - Child Welfare Statistics - Sidetall'34. Pris kr. 4,00

- 189 Undervisningsstatistikk 1966-67 III Høgre allmennskoler - Educational Statistics III
Secondary Schools - Sidetall 38. Pris kr. 4,00

- 190 Undervisningsstatistikk 1966-67 II Folkehøgskolar - Educational Statistics II Folk High
Schools - Sidetall 22. Pris kr.,3,00

- 191 Daginstitusjoner for barn 1965 - Nursery Schools and Day Nurseries - Sidetall 22. Pris
kr. 3,00

- 192 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3.kvartal 1966 - Wage Statistics
for Workers in Public Construction Activity - Sidetall 25. Pris kr. 4,00

- 193 	 Sykehusstatistikk 1965 - Hospital Statistics - Sidetall 25. Pris kr. 4,00
- 194 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1965-66 - Roundwood Cut for Sale and

Industrial Production - Sidetall 37. Pris kr. 4,00
- 195 Undervisningsstatistikk 1965-66 V Universiteter og høgskoler — Educational Statistics V

Universities - Sidetall 49. Pris kr. 4,50
- 196 Jaktstatistikk 1966 - Hunting Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4,00
- 197 Markedstall. Bedriftstellingen 1963 III Bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel og tjeneste-

yting - Market Data. Census of Establishments III Construction, Transport and Services -
Sidetall 71. Pris kr. 4,50

198 	 Lønnsstatistikk 1966 - Wage Statistics — Sidetall 58. Pris kr. 4,50
- 199 Undervisningsstatistikk 1966-67 , I Folke- og framhaldsskoler - Educational Statistics I

Primary and Continuation Schools - Sidetall 52. Pris kr. 4,50
- 200 Nasjonalregnskap 1949-1965 - National Accounts - Sidetall 49. Pris kr. 4,50
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Rekke A 	 Offsettrykk 1967 (forts.)

Nr. 201 Veitrafikkulykker 1966 - Road Traffic Accidents - Sidetall 50. Pris kr. 4,50
- 202 Skattestatistikk 1965 Kommuner og handelsdistrikter - Tax Statistics. Municipalities and

Trade Districts - Sidetall 105. Pris kr. 5,00
- 203 Undervisningsstatistikk 1966-67 IV Fag- og yrkesskoler - Educational Statistics IV

Vocational Schools - Sidetall 46. Pris kr. 4,50
- 204 	 Sivilrettsstatistikk 1966 - Civil Judicial Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3,00
- 205 Alkoholstatistikk 1966 - Alcohol Statistics - Sidetall 30. Pris kr. 4,00
- 206 LØnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1967 - Salaries of Local Govern-

ment Employees - Sidetall 59. Pris kr. 4,50
- 207 Finansinstitusjoner 1966 Financial Institutions - Sidetall 100. Pris kr. 5,00
- 208 Rutebilstatistikk 1966 - Scheduled Road Transport - Sidetall 24. Pris kr. 3,00
- 209 Elektrisitetsstatistikk 1966 - Electricity Statistics - Sidetall 38. Pris kr. 4,00
- 210 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart. Mars 1967 - Wage Statistics for

Seamen on Ships in Ocean Transport - Sidetall 22. Pris kr. 3,00
- 211 LØnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1967 - Wage Statistics for Employees in

Wholesale and Retail Trade - Sidetall 42. Pris kr. 4,00
- 212 Formuesstatistikk 1962 - Property Statistics - Sidetall 27. Pris kr. 3,00
- 213 	 Sosial hjemmehjelp 1966 - Social Home-Help Services - Sidetall 27. Pris kr. 4,00
- 214 KomMunevalgene 1967 I - Municipal Elections I - Sidetall 57. Pris kr. 4,00
- 215 LØnnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet l.september 1967 - Salaries of Bank

Employees - Sidetall 23. Pris kr. 4,00
216 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet l.september 1967 - Wage Statistics

for Salaried Employees in Insurance Activity - Sidetall 27.. Pris kr. 4,00

Rekke XII 	 Boktrykk 1968

Nr. 228 økonomisk utsyn over året 1967 - Economic Survey - Sidetall 158. Pris kr. 11,00
- 229 	 Skogstatistikk 1966 - Forestry Statistics — Sidetall 91. Pris kr. 8,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1968

Nr. 217 Industristatistikk 1966 - Industrial Statistics - Sidetall 154. Pris kr. 5,00
- 218 Undervisningsstatistikk 1966-67 V Universiteter og høgskoler - Educational Statistics

V Universities - Sidetall 84. Pris kr. 4,50
- 219 	 Sykehusstatistikk 1966 - Hospital Statistics - Sidetall 26. Pris kr. 4,00
- 220 Nasjonalregnskap 1950-1966 - National Accounts - Sidetall 48. Pris kr. 5,00
- 221 LØnnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 - Wage Statistics for

Employees in Publicly Maintained Schools - Sidetall 42. Pris kr. 4,50
- 222 Folkemengden etter alder 31. desember 1965 - Population by Age - Sidetall 56.

Pris kr. 4,50 '

- 223 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967-
Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade - Side-
tall 18. Pris kr. 3,50

- 224 Hotellstatistikk 1967- Hotel Statistics - Sidetall 24. Pris kr. 3,53
- 225 Folketallet i kommunene 1966-1968 - Population in Municipalities - Sidetall 30.

Pris kr. 4,50
- 226 Dødsårsaker 1966 - Causes of Death - Sidetall 80. Pris kr. 5,00
- 227 Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 - Criminal Statistics.

Crimes Investigated by the Police - Sidetall 50. Pris kr. 5,00
- 228 Bygge- og anleggsstatistikk 1966 - Construction Statistics - Sidetall 22. Pris kr. 3,50

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) :

Nr. 18 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling,
næringsliv og urbaniseri.g i Oslo-området - Metropolitan Growth, Commuting and
Urbanization in the Oslo Area - Sidetall 298. Pris kr. 12,00

19 Det norske kredittmarked siden 1900 - The Norwegian Credit Market since 1900 - Sidetall 395.
Pris kr, 11,00



Pris kr. 3,50

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.
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