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Descriptive statistics such as population counts are available in several European countries as gridded data. Statistics
Norway, for instance, uses the national resident register and aggregates the population counts to grid cells of various resolutions, from 500 km down to 250 meters. The national resident register data are not publically available, but this article presents a methodology for how one can disaggregate commonly available population counts at ward level down to
grid cells with 50 meters resolution. This article demonstrates the benefits of representing population counts by grid
cells rather than traditional administrative divisions such as county, municipality or wards. The result of disaggregating
down to 50 meter grid cells is a highly accurate dataset, and the grid cells do provide a detailed representation of how
the population is distributed. Issues related to personal privacy have been taken into account and the article assesses
various measures to avoid the possibility of tracking individuals. The article also discusses the need for gridded population counts representing the location of people at different times of the day, not only where they sleep. The high resolution gridded population counts presented in this article is a favorable point of departure for such temporal gridded representations of population counts.
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Innledning
Innen beredskap og krisehåndtering er det
avgjørende at en hurtig kan estimere hvor
mange som er utsatt for en ekstremhendelse.
For et nøyaktig estimat av utsatt befolkning
behøves pålitelige og høyoppløselige befolkningsdata. Dette er bakgrunnen for datasettet Landscan som benyttes for estimering
av risikoutsatt befolkning. Landscan er et
rasterdatasett der celleverdiene angir antall
personer som ved et gitt tilfeldig tidspunkt
antas å befinne seg innenfor arealet som cellen dekker. Landscan befolkningsdatabaser
finnes i to forskjellige utgaver. Det globale
befolkningsdatasettet med romlig oppløsning på 30 buesekund (noe under 1 km ved
ekvator) er egnet for å estimere risikoutsatt
befolkning ved større ekstremhendelser som
en tsunami eller et atomreaktoruhell (Dobson mfl. 2000). En mye mer detaljert versjon
av Landscan, dvs med romlig oppløsning lik
tre buesekunder (ca. 90 meter), finnes for
USA og er ment å gi mer presise estimater
for befolkning som vil være utsatt også for
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lokale uønskede ekstremhendelser (Bhaduri
mfl. 2007). Landscan USA er ikke bare et
høyoppløselig romlig datasett, men også et
temporalt datasett siden det finnes i to versjoner: befolkning innenfor 90 meter rutene
henholdsvis på dagtid og nattestid.
Det er flere mulige uønskede ekstreme
hendelser som kan ramme Trondheim eller
andre norske byer og tettsteder, som for eksempel flom, skred, trafikkulykke med farlig
avfall, eksplosjon, brann, terror, smittsomme
sykdomsutbrudd, o.a. Selv om dette er hendelser som er usannsynlige, er det likevel
hendelser som det vil være viktig å være forberedt på. Om høyoppløselige romlige og
temporale befolkningsdatasett var tilgjengelig for Norge ville de ansvarlige myndigheter
kunne være bedre forberedt ved eventuelle
ekstremsituasjoner der evakuering eller annen beskyttelse av befolkningen kan bli nødvendig. Statistisk sentralbyrå (SSB) samler
inn befolkningsstatistikk for administrative
enheter på ulike nivåer som fylke, kommune
og bydeler. Problemet med å bruke nivåene
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fylke og kommune er at størrelsen på arealet, eller den geografiske enheten, som oftest
blir for stor og dermed ikke representativ for
de tallverdier arealenheten er ment å representere siden det som måles (f.eks. befolkning) ikke er jevnt fordelt over arealet. I følge Trondheim kommune bodde det 173 486
personer i kommunen i 2011. Arealet av
kommunen er på 528,12 km2 hvilket skulle
tilsi en befolkningstetthet på omtrent 328
personer per km2. En behøver imidlertid
ikke være fra Trondheim for å forstå at dette
tallet er misvisende og følgelig ikke særlig
nyttig. Folk flest bor på land, men en betydelig del av kommunens areal er fjord, vann eller elv. Fjernes disse arealene økes Trondheims befolkningstetthet til om lag 530 personer per km2.
Alle norske kommuner er for statistikkformål inndelt i grunnkretser. En grunnkrets er
et geografisk sammenhengende område som
er mest mulig ensartet når det gjelder natur
og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur. Grunnkrets er en mindre geografisk enhet enn en
kommune og situasjonen bedres noe ved å
bruke disse som arealenheter, men til og med
grunnkretser kan være så store at de ikke
blir representative for befolkningsfordelingens egentlige karakter. Som resultat vil
ikke befolkningsdata være jevnt fordelt
innenfor den geografiske enhet. Et annet
problem med grunnkretser, som med andre
arealenheter, er at de varierer mye i størrelse. For tett befolkede områder er grunnkretsene små mens de er tilsvarende store i tynt
befolkede områder. I Trondheim kommune
er det 433 grunnkretser hvis areal varierer
fra omlag 0,01 km2 til nesten 59 km2. Det finnes også folketomme grunnkretser og i
Trondheim var 14 av kretsene ubebodde i
2011.
SSB tilrettelegger rutenettstatistikk ved å
aggregere folkeregisterdata, men foreløpig i
en noe grov oppløsning. Folkeregisterdata er
ikke allment tilgjengelig så artikkelens første problemstilling er om man med tilstrekkelig grad av nøyaktighet kan disaggregere
befolkningsdata til et høyoppløselig rutenett
basert på tilgjengelig data. Resultatet er et
50 meter befolkningsrutenett som jeg kaller
Trondscan. For høyoppløselige befolknings-
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grid er spørsmål knyttet til personvern berettiget. Det finnes ulike tiltak for å unngå
sporing av enkeltindivider, men det er forsket lite på hvilken effekt de ulike tiltakene
har for datasettets nøyaktighet. Artikkelens
andre problemstilling er dermed å gjennomføre de mest vanlige former for personvernbeskyttende tiltak og teste hvor godt det modifiserte datasett samvarierer med det opprinnelige datasett.
Artikkelen er strukturert som følger. Først
belyses problemene knyttet til kartlegging
av befolkningsstatistikk for administrative
enheter. Ved å benytte Trondheim kommune
som eksempel viser artikkelen hvordan rutenettstatistikk kan gi gode alternative løsninger. Videre presenterer jeg ulike metoder
som kan anvendes for å nedskalere befolkningsdata fra grunnkretsnivå til rutenett, og fortsetter med å utdype mer detaljert metoden jeg benyttet for å disaggregere
befolkningsstatistikk fra grunnkretsnivå til
et grid med 50 meter oppløsning. Utgangspunktet er befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå fra 2011 for Trondheim kommune
(Byplankontoret 2012). Dette nedskaleres til
50 meter rutene ved hjelp av matrikkeldata.
Jeg gjengir også resultatene fra to valideringer av datasettet. Til slutt argumenterer jeg
for at det i tillegg til befolkningsrutenett
over hvor folk sover, også bør lages tidsvarierende varianter av befolkningsrutenett for
hvor folk er på andre tidspunkter av døgnet.
Teoretisk bakgrunn: rutenettstatistikk
Befolkningsdata på rutenett er en representasjonsmetode som øker i popularitet siden
denne omgår problemet med varierende
størrelse på administrative enheter. I en oppsummering av de generelle fordelene ved befolkningsdata på rutenett nevner Tate
(2000) at rutenett gir en mer realistisk representasjon av bosetningsmønsteret. Ved å
bruke rutenett fremfor administrative arealer kan en representere geografiske variasjoner i befolkningstetthet bedre. Dette vil særlig være tydelig i rurale områder der rutenettrepresentasjonen vil inneholde flere rutenettceller med verdien null. Befolkningsbosetningens ikke-kontinuerlige fordeling
blir dermed bedre representert. Figur 1 illus-
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trerer dette for fem grunnkretser i Trondheim. Figur 1 a) viser et skravurkart av fem
av kretsene i Trondheim. Skravurkartet vises i 3D perspektiv der høyden av polygonene som representerer de ulike grunnkretsene er proporsjonal med antall innbyggere i
kretsen. Figur 1 b) viser befolkningen innen
grunnkretser fordelt jevnt mellom rutenettceller med 50 meter oppløsning. Figur 1 c) viser resultatet av en vektet nedskalering av
befolkningsdata fra grunnkrets til 50 meter

ruter. Mens figur 1 a) og b) demonstrerer
ulempen med henholdsvis skravurkart og
arealvektet interpolering – at befolkningsfordelingen antas å være homogent spredt
innenfor enheten – viser figur 1 c) hvor mye
befolkningsfordelingen varierer innenfor
grunnkretsene. Særlig illustrerende er dette
for grunnkretsen lengst fremme i perspektivvisningen der én rutenettcelle, eller 1,25 % av
grunnkretsarealet, får tilordnet 26 % av
grunnkretsbefolkningen.

Figur 1: Tre representasjoner av befolkningsdata
Når befolkningsdata foreligger i rutenett er
det dessuten lett å sammenstille disse med
kontinuerlige data som for eksempel luftforurensing, støy, miljøgifteksponering og flomfare. For eksempel foreligger arealressursdata fra Skog og landskap som griddata i
samme grid som benyttes av SSB. Dette understøtter analyser som kombinerer arealog befolkningsdata (se f.eks. Strand 2011).
Med statistikk på rutenett har en dermed et
bedre utgangspunkt for mer nøyaktige analyser innenfor en rekke områder. Storbritannia har lenge hatt et befolkningsrutenett
med 200 meters oppløsning (Martin 1996) og
dette er blitt benyttet innen flere studier
som, for eksempel, hvordan befolkningsgrupper er ulikt eksponert for luftforurensing (Brainard mfl. 2002), hvordan sosial
ulikhet påvirker hvor utsatt befolkningen er
for flomfare (Fielding 2007) og som basis for
cellular automata simulering av byvekst
(Wu og Martin 2002). Studien til Wu og Martin demonstrerer dessuten nok en fordel ved
rutenettstatistikk, nemlig muligheten for
sammenlikning over tid. Siden arealenheter
som kommuner og grunnkretser endres over
tid blir tidsseriestudier kompliserte. Tidsse-
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riestudier med statistikk relatert til rutenett
er tilsvarende ukomplisert.
Den mest presise fremgangsmåten for å
kartlegge befolkningens geografiske fordeling ville være å bruke bostedsadresser fra
folkeregisteret. SSB har tilgang til denne informasjonen som, med gode grunner, er beskyttet og derfor ikke utleveres til andre enn
dem med særskilt hjemmel. Siden SSB har
tilgang til folkeregisteret kan byrået aggregere befolkningsdata fra adressepunkt til rutenett som er et allment tilgjengelig alternativ
til statistikk knyttet til administrative grenser. Rutenettcellene har lik størrelse og, hvis
den romlige oppløsningen er detaljert nok, vil
rutene være relevante enheter for arealstatistikk. Som flere andre nasjonale statistiske
byråer som er tilsluttet Europeisk Forum for
Geostatistikk (EFGS 2012) har SSB derfor
startet arbeidet med å tilrettelegge befolkningsstatistikk i rutenett av ulik størrelse (Bloch 2008; Strand og Bloch 2009). Per
dags dato er datasettet tilgjengelig – med befolkningsstatistikk for Norge – i ruter med
oppløsning ned til 250 x 250 meter, men SSB
jobber også med å klargjøre dette også for 100
x 100 meter oppløsning (SSB 2012).
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Til et prosjekt som forsøker å estimere befolkningsrutenett ved ulike tidspunkt på
døgnet (Khakpour og Rød 2013) behøver jeg
et befolkningsestimat for høyoppløselig rutenettceller. Min vurdering er at for urbane
områder vil 250 x 250 meter oppløsning være
for grovt da arealet av en slik rute tilsvarer
0,625 km2. Det er flere mindre lommer av
arealkategorier hvis areal er mindre enn
0,625 km2, og som er viktig for å estimere befolkning ved ulike tider på døgnet. Jeg har
derfor valgt 50 meter oppløsning for rutenettet for Trondheim. Dette er en tilstrekkelig
høy geografisk detaljeringsgrad for å skille
mellom, for eksempel, land og fjord og mellom land og elv.

Metode: disaggregere befolkningsdata
SSB genererer rutenettstatistikk for totalt
11 forskjellige oppløsninger fra 500 km oppløsning ned til 250 meter oppløsning (EFGS
2012). I denne artikkelen produserer jeg et
befolkningsgrid med 50 meter oppløsning og
siden jeg ikke har tilgang til folkeregisteret,
disaggregerer jeg befolkningsstatistikk som
er tilgjengelig for så små geografiske enheter
som mulig. Minste enhet er for tiden SSB’s
befolkningsgrid med 250 meter oppløsning,
men siden jeg vil bruke dette til kontroll tar
jeg i stedet utgangspunkt i befolkningsdata
på grunnkretsnivå fra Trondheim kommune
(Byplankontoret 2012) som også er relativt
små geografiske enheter.
Problemet med å nedskalere befolkningsdata fra administrative enheter til rutenett
tilsvarer problemet å overføre data fra en soneinndeling til en annen. Dette er for eksempel nødvendig for å kunne sammenlikne befolkningsdata over tid når de administrative
inndelingene er endret. Det er flere etablerte
metoder for dette. I Storbritannia er det vanlig at arealdata over befolkning også leveres
med befolkningstyngdepunkt. Befolkningstyngdepunkt er de befolkningsvektede midtpunkt for arealenhetene som er benyttet i folketellingen og som benyttes for å konstruere
nedskalerte befolkningsgrid (Martin mfl.
2011). Andre etablerte metoder som er gjengangere i faglitteraturen inkluderer arealvekting, kriging (Yoo mfl. 2010), dasymetrisk
teknikk (Wright 1936, Mennis 2003) og pyc-
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nophylactic interpolering (Tobler 1979). Arealvektet interpolering er den enkleste metoden, men den minst anerkjente siden den antar en jevn fordeling av dataverdier innenfor
den gitte administrative enhet (som i Figur
1b). Ved denne metoden legges et tomt rutenett over de administrative enheter og dataverdier overføres til cellene basert på arealandelen av den administrative enheten som
cellen opptar (Goodchild og Lam 1980). Cai
og kolleger (2006) evaluerte arealvektingsmetoden mot ordinær kriging og en variant
av pycnophylactic interpolering og konkluderte at sistnevnte gav best resultat. Pycnophylactic interpolering er noe mer sofistikert
enn arealvektingsmetoden siden befolkningsverdiene ikke smøres jevnt utover rutenettcellene som vist i figur 1b, men fordeles i
henhold til en vektingsfunksjon. Metoden er
massebevarende slik at rutenettcellene som
sammenfaller med polygonet som representerer den administrative enheten, i sum har
samme innbyggerantall (Tobler 1979).
Navnet dasymetrisk kommer av to greske
ord: dasy som betyr tett, og metron som betyr
mål og henspiller til en klassisk kartografisk
metode som ofte anvendes for fremstilling av
befolkningstetthet (Rød 2009). Definert som
antall innbyggere per arealenhet blir fremstillinger av befolkningstetthet meget unøyaktig når arealenheten inneholder store ubebodde områder som høyfjell, isbre, vann og
bratte områder. I stedet for å relatere antall
innbyggere til hele arealenheten benyttes
kun den befolkede delen av arealet. Dasymetrisk teknikk innebærer med andre ord å
fjerne ikke-bebodd areal fra enhetens totale
areal eller ved at statistikken som skal fremstilles relateres kun til relevant areal.
Dasymetrisk teknikk er implementert
i enkelte GIS for fremstilling av prikkekart.
I stedet for at prikkene plasseres tilfeldig
innenfor hele den administrative enhet kan
en legge til et temalag som styrer plasseringen av prikkene. Et slikt temalag kan for eksempel være kart over tettsteder og sentrumssoner (SSB 2012). Prikkene vil da ikke
spres utover hele de administrative områdene, men vil kun spres innenfor området avgrenset av tettstedskartet. Tilsvarende kan
et kartlag benyttes for å ekskludere befolkningstomme områder. Tilleggsdata er
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altså nødvendig for å ta i bruk dasymetrisk
teknikk. Ofte benyttes en eller flere kategorier fra arealbrukskart der det søkes å etablere et forhold mellom arealklasser og befolkningstetthet. Arealbruksklasser kan for
eksempel inndeles i lav, middels og høy befolkningstetthet samt en kategori for ubefolket (Eicher og Brewer 2001). Selv om arealbruksklasser ofte benyttes som tilleggsdata
for dasymetrisk teknikk, er også vegdata
(Reibel og Bufalino 2005), impermeable overflater klassifisert fra satellittdata (Wu og
Murray 2007), eiendomsdata (Maantay mfl.
2007), nattlys (Sutton mfl. 2001), eller adressepunkt (Tapp 2010) eksempler på bruk av
ulike typer tilleggsdata for dasymetrisk teknikk.
Adressepunkt er et punkt som benyttes for
å representere adresse og er, for norske data,
plassert innenfor omrisset av en bygning

som har adresse (se figur 2). Zandbergen
(2011) sammenliknet bruk av adressepunkt
og flere andre typer tilleggsdata og fant at
adressepunkt gav vesentlig bedre resultat
enn andre tilleggsdata for dasymetrisk teknikk. Adressepunkt kan representere både
arbeidsplasser og boliger. For disaggregeringen i denne artikkelen tar jeg utgangspunkt
i adressepunkt som representerer boliger.
I figur 2 vises adressepunkt som gule prikker. Verdiene angir antall boliger for det aktuelle adressepunkt. Eneboliger og vertikaldelte tomannsboliger har typisk en bolig per
adressepunkt, mens horisontaldelte tomannsboliger og enebolig med hybel/sokkelleilighet typisk har to boliger per adressepunkt. Blokkbebyggelse representeres med
flere boliger, som de tre blokkene nede til
venstre i figur 2 som har henholdsvis 25, 10
og 9 boliger per adressepunkt.

Figur 2: Ortofoto og adressepunkt. Tallene representerer antall boliger for adressepunktet.
Fra matrikkelen har jeg tatt ut alle boligbygg innenfor Trondheim kommune, totalt
40 566 boligbygg. Jeg benytter informasjonen om type bygg og antall boliger fra matrikkelen siden befolkningstettheten vil være
høyere i områder med blokk- og rekkehusbebyggelse sammenliknet med områder med
mye eneboliger. Boligbyggene er klassifisert
til én av 20 boligtyper. De mest vanlige boligtypene i Trondheim er eneboliger (36,2 %),
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vertikaldelte tomannsboliger (16,5 %), rekkehus (11,9 %) og enebolig med hybel/sokkelleilighet (11,5 %). For kategorien ‘enebolig med
hybel/sokkelleilighet’ er det to eller flere boliger mens for kategorien ‘store sammenb. boligbygg på 5 etg. el. mer’ er opp til 97 boliger.
I matrikkelen finnes det for hvert boligbygg informasjon om hvor mange boliger
som finnes i bygget, men for 13,3 % av byggene mangler denne informasjonen. Punktene
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for disse boligbyggene er spredt utover hele
Trondheim. For å unngå manglende data tar
jeg et utvalg av alle enheter som har informasjon om antall boliger. Basert på dette utvalget beregnes medianverdien av antall bo-

liger for hver boligtype (se tabell 1). Alle enhetene i attributt-tabellen for temalaget boligbygg gjennomgås. Om en enhet mangler
verdi for antall boliger, registreres medianverdien for gjeldende boligtype som verdi.

Tabell 1: Medianverdier for antall boliger (# Boliger) for de ulike boligtypene i Trondheim kommune
Boligtype

# Boliger

Boligtype

# Boliger

Enebolig

1

Andre småhus m/3 boliger el fl

4

Enebolig m/hybel/sokkelleil.

2

Stort frittliggende boligbygg, 2 etg

7

Våningshus

1

Stort frittlig. boligbygg, 3 og 4 etg

12

Tomannsbolig, vertikaldelt

1

Stort frittlig. boligbygg, 5 etg el mer

24

Tomannsbolig, horisontaldelt

2

Store sammenbygde boligbygg, 2 etg.

3

Våningshus, tomannsb./vertikal.

1

Store sammenb. boligb., 3 og 4 etg.

6

Våningshus, tomannsb./horisont.

2

Store sam.bgd. boligb., 5 etg el mer

16

Rekkehus

1

Bo- og servicesenter

7

Kjede/atriumhus

1

Studenthjem/studentboliger

12

Terrassehus

8

Annen bygning for bofellesskap

6

Når jeg nå har en verdi for antall boliger for
alle adressepunktene kan jeg kombinere metodene dasymetrisk teknikk og pycnophylactic interpolering for å nedskalere befolkningsdata fra grunnkretser til 50 meter. Dette gjøres i fem trinn:
1. Danne raster for grunnkrets identifikator,
befolkning i grunnkrets og antall boliger
(rasterisering).
2. For hver grunnkrets: beregn en faktor som
uttrykker gjennomsnittlig beboere per bolig (faktorberegning).
3. For hver 50 meter rute: tell antall boliger.
Bruk faktoren fra punkt 2 for å estimere
en befolkningsverdi for innbyggerantallet
i ruten (nedskalering).
4. Kontroller resultatet med massebevaringsprinsippet: summen av estimerte befolkningsverdier for rutenettceller som tilhører
samme krets skal være lik opprinnelig befolkning innen kretsen (intern kontroll).
5. Kontroller resultatet ved å sammenlikne
SSB’s 250 meter befolkningsgrid (ekstern
kontroll).
Trinn 1: rasterisering
Tre rasterdatasett genereres. Alle raster har
50 meter oppløsning, har lik geografisk ut-
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strekning og alle rasterceller er perfekt innrettet kant i kant. Først dannes et raster der
hver rastercelle tilordnes identifikasjonsnummeret for den grunnkretsen ruten ligger
innenfor. Ruter som ligger på grensen mellom
to eller flere grunnkretser får tilordnet
grunnkretsnummer fra den krets som opptar
størst areal av 50 meter ruten. Et annet raster produseres der hver rutenettcelle inneholder befolkningsantallet fra 2011 for hele kretsen. Til slutt lages det et raster der verdien til
rastercellen inneholder antall boliger. Boligpunkter som overlapper med rasterceller som
er kodet som ubebodd tilordnes nærmeste
rastercelle som er kodet som bebodd.
Trinn 2 og 3: faktorberegning og nedskalering
For nedskaleringen av befolkningsdata på
grunnkretsnivå til 50 meter ruter benytter
jeg boligbygg. Etter å ha tilordnet medianverdiene til de enheter med manglende data
om antall boliger, kan jeg beregne en faktor
for gjennomsnittlig antall innbyggere per bolig for hver grunnkrets. Jeg vet fra før befolkningen per grunnkrets. Antall boliger per
krets beregnes med sonal statistikk der rasterrepresentasjonen av grunnkretsene brukes som soner. Dermed kan jeg beregne en
faktorverdi for hver krets som vist i formel 1.
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Befolkning krets

= -------------------------------------Antall boliger

faktor krets

(1)

krets

Beregningen utføres ved hjelp av kartalgebra med to raster som inngangsdata og et raster
med faktorverdier som resultat (se figur 3).
Faktorraster

Befolkningsraster (krets)

1.52

1.88

1.88

1.57

1.57

1.88

1.57

1.57

1.57

=

435

240

240

957

957

240

957

957

957

Boligraster (krets)

/

287

128

128

611

611

128

611

611

611

Figur 3: Kartalgebraisk utførelse for formel 1. Eksempel fra ni rasterceller i tre forskjellige
grunnkretser (angitt med ulik gråtone).
Jeg antar at gjennomsnittlig andel personer som bor i hver bolig er det samme for 50 meter
rastercellen som for den kretsen som ruten tilhører. Dermed estimerer jeg befolkningen i 50
meter cellen som vist i formel 2.
Estimert befolkning 50 m celle

=

faktor krets ⋅ Antall boliger 50 m celle

(2)

Beregningen utføres igjen ved hjelp av kartalgebra med to raster som inngangsdata og et raster med estimerte befolkningsverdier som resultat (se figur 4).
Estimert befolkningsraster
4.55

15

5.63

83.01

29.76

11.25

54.82

0

23.49

Faktorraster

=

Boligraster (celle)

1.52

1.88

1.88

1.57

1.57

1.88

1.57

1.57

1.57

×

3

8

3

53

19

6

35

0

15

Figur 4: Kartalgebraisk utførelse for formel 2. Eksempel fra ni rasterceller i tre forskjellige
grunnkretser (angitt med ulik gråtone).
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Som prinsippskissen i figur 4 viser, blir resultatet av dette et raster med flyttall. Naturlig nok når en forsøker å estimere antall
mennesker innenfor en 50 meter rute, er det
ønskelig at verdiene skal være heltall. Jeg
overfører de estimerte befolkningsverdiene
fra raster til vektor for å kunne benytte
skriptede tabellfunksjoner. Tabell 2 viser et
utsnitt av attributt-tabellen for 50 meter rutenettet og de 16 rutenettcellene som utgjør
en av kretsene i Trondheim. I denne kretsen
bodde det i følge Trondheim kommune 443
personer i 2011 som er fordelt på de 16 rutenettcellene – de overførte rasterverdiene vises i kolonnen EstBef11. Disse estimerte befolkningsverdiene avrundes til nærmeste
heltallsverdi (EstBef11b) og avviket fra flyttallet (EstBef11) registreres (Avvik). Avvikene kan være positive eller negative, men for
den aktuelle kretsen er summen av avvikene
negativ. Summen bestemmer hvor mange
enheter som skal korrigeres og fortegnet bestemmer retningen på justeringen. Kun radene med høyest avviksverdi vil korrigeres
og for denne kretsen korrigeres to rutenettceller (se tabell 2). Jeg identifiserer hvilke to
enheter som skal justeres ved å sortere tabellen slik at for hver grunnkrets vil raden
for den 50 meter rute med høyest absolutt
avviksverdi vises øverst. Er avvikssummen
positiv sorteres tabellen synkende og om avvikssummen er negativ sorteres den stigende. Er avvikssummen negativ (som i tabell 2)
korrigeres det nødvendige antall rutenettceller med verdien –1. Er avvikssummen positiv korrigeres det nødvendige antall rutenettceller med verdien +1. Hvilke enheter og
hvor mye de skal korrigeres, vises i en egen
kolonne (Endring). Verdien for de justerte
befolkningsestimatene skrives til en ny kolonne (iEstBef11). Som kontroll summeres
befolkningsestimatene. Summen av verdiene i kolonnen iEstBef11 er lik befolkningstallet for grunnkretsen.
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Tabell 2: Omgjøring av estimerte befolkningsdata fra flyttall til heltall
ID

EstBef
11

EstBe
f11b

Avvik

Endring

iEstB
ef11

66537

58.53

59

–0.47

–1

58

66539

50.55

51

–0.45

–1

50

67087

30.60

31

–0.40

0

31

66540

26.61

27

–0.39

0

27

68191

14.63

15

–0.37

0

15

67638

14.63

15

–0.37

0

15

67089

63.86

64

–0.14

0

64

67639

47.89

48

–0.11

0

48

67086

31.93

32

–0.07

0

32

67090

0

0

0

0

0

66542

0

0

0

0

0

67091

0

0

0

0

0

67092

0

0

0

0

0

66538

61.20

61

0.20

0

61

67088

37.25

37

0.25

0

37

66541

5.32

5

0.32

0

5

Sum

443

445

–2

–2

443

Trinn 4 og 5: intern og ekstern kontroll
Oppgaven med å generere et 50 meters befolkningsgrid fra befolkningsstatistikk for
grunnkretser er metodisk en variant av arealvekting. Ved arealvekting tilordnes hver
rutenettcelle en befolkningsverdi ut fra arealandelen cellen utgjør av det totale vertsarealet som i vårt tilfelle er en gitt grunnkrets. Arealvektingsmetoden oppfyller egenskapen Tobler (1979) kaller pycnophylactic
(massebevaringsprinsippet), definert som at
summen av befolkningen innenfor rutenettcellene stemmer overens med befolkningen
innenfor de opprinnelige enhetene.

193

Jan Ketil Rød
I følge Trondheim kommune bodde det
173 486 personer i kommunen i 2011. Av disse var 309 personer ikke koblet til en grunnkrets slik at befolkningsantallet som er brukt
i analysen er 173 177. Summen av de estimerte befolkningstallene for rutenettcellene er
imidlertid noe lavere: 173 165. Avviket på 12
personer mellom befolkningsstatistikken fra
Trondheim kommune og de estimerte verdiene skyldes at det er tre grunnkretser som i følge matrikkelen ikke har boligbygg innenfor
kretsen. Disse kretsene har henholdsvis to,
fire og seks innbyggere. Dermed er jeg ikke i
stand til å estimere befolkning for 50 meter
cellene til disse grunnkretsene som dermed
får estimert befolkning lik 0. For alle andre
grunnkretser er massebevaringsprinsippet
oppfylt: Summen av de estimerte befolkningstallene for rutenettcellene innenfor hver krets
tilsvarer grunnkretsbefolkningen.
I tillegg til denne interne kontrollen har
jeg også utført en ekstern kontroll ved å sammenlikne de estimerte befolkningsverdiene
med SSBs 250 meter befolkningsgrid. Kontrollen utføres på de 250 meter rutenettcellene som har arealdominans innenfor grensene for Trondheim kommune. Summen av befolkningen for disse 250 meter rutene er
173 145 som er 20 færre enn summen av de
estimerte befolkningsverdier. Ved hjelp av
sonal statistikk summeres befolkningsestimatene for de 50 meter grid celler som er
innenfor SSBs 250 meter grid. Summen av
befolkningsestimatene for disse rutenettcellene er 173 138. For rutenettcellene som faller utenfor utvalget av 250 meter rutene (763
celler) er den samlede befolkning lik 27.
Rutenettene fra SSB benytter UTM sone
33 som referanse mens UTM sone 32 er benyttet for Trondscan. Dermed vises den ene
SSB rutenettcellen i Figur 5 som en skråstilt
firkant som overlapper 25 celler fra
Trondscan. Figur 5 viser videre prinsippet for
sonal statistikk; verdien 425 er SSBs befolkningstall for aktuell rutecelle, mens summen
av pikselverdiene fra 50 meter rutenettet er
665. Totalt er det 8445 rutenettceller med 250
meter oppløsning og for alle disse summeres
rastercelleverdiene for overlappende celler
fra Trondscan. Dermed kan den aggregerte
sum av estimerte rasterceller fra Trondscan
sammenliknes med offisielle befolkningsdata
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fra SSB. Figur 6 viser spredningsdiagrammet
som fremkommer ved å plotte verdiene for aggregerte verdier fra 50 meterrasteret til SSB’s
250 meter rutenett langs førsteaksen og befolkningsverdiene fra SSB’s 250 meter rutenett. Datapunktet som er markert representerer 250 meter cellen fra figur 5. Selv om
denne og enkelte andre datapunkter har store
avvik mellom aggregerte estimerte verdier og
sanne verdier, viser diagrammet en klar lineær trend. Trenden bekreftes med en meget
sterk korrelasjon (r = 0,98) både for flyttallsverdiene og heltallsverdiene.

Figur 5: Summering av pixelverdier fra 50
meter befolkningsgrid for én 250 meter grid
celle. Summen er 665 mens SSB befolkningsverdi for overlappende 250 meter rute er 425.

Resultater
Befolkningsrutenettet Trondscan dekker
hele Trondheim og er inndelt i 50 meter ruter. Totalt 164 184 ruter. 149 158 ruter er
ubefolket (har verdien 0 for befolkning) og av
disse er 36 010 rutenettceller som domineres
av fjord, vann eller elv. Ubefolkede befolkningsceller vises med hvit farge i kartet
over de sentrumsnære områder av Trondheim (figur 7). For cellene innenfor grunnkretsen på Brattøra har alle verdien 0 for estimert befolkning. Kretsen Brattøra har per i
dag ingen innbyggere, men mange har arbeidsplassen sin her. Et befolkningsraster
som viser hvor folk er på et gitt tidspunkt på
dagen ville dermed se meget annerledes ut.
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Figur 6: Spredningsdiagram som viser estimerte befolkningsverdier (aggregert til 250 m grid)
og SSB’s befolkningsverdier. Rutecellen fra figur 5 vises markert.

Rutenettcellene med befolkningsverdier er
inndelt i 120 regioner (celler med lik celleverdi) og figur 7 viser hvordan de estimerte
befolkningsverdiene varierer også for de sentrumsnære områdene i Trondheim. Selv for
bynære områder har vi ubefolkede grunnkretser, tynt befolkede grunnkretser og tett
befolkede grunnkretser. Høyest befolket er
en 50 meter rute i kretsen Stokkan 11 med
166 innbyggere. Et belte langs elva Nidelven
(Bakklandet og Møllenberg) er også tett befolket. Dette er det gamle arbeiderstrøket i
Trondheim som i løpet av de siste tiår er blitt
meget attraktive boområder.
Generelt vil grunnkretsene ha mindre areal i bynære områder enn i rurale områder,
men fra figur 7 ser vi at også i bynære områder varierer grunnkretsene mye i størrelse.
Ulempene med at arealenhetene ikke blir
representative for befolkningsfordelingens
egentlige karakter og at arealenheter varie-
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rer mye i størrelse, er ikke gjeldende for befolkningsrutenettet.
Hensyn til personvern
Med en rutenettstørrelse på 50 meter vil befolkningsrutenettet gi meget detaljerte beskrivelser. Spørsmål knyttet til personvern
er dermed berettiget. For å unngå mulig
identifisering av enkeltpersoner har SSB
som hovedregel når de offentliggjør befolkningsopplysninger, at det ikke skal produseres tabeller med enheter der det er mindre enn tre individer. Datatilsynet og rikstrygdeverket setter fire som terskelverdi
(Takle 2002) og for SSB’s rutenettstatistikk
er alle befolkede rutenett med færre enn 10
innbyggere gitt verdien 5 (Strand og Bloch
2009). For Trondheim er hensynet til personvern særlig relevant da befolkningen er
spredt fordelt. En betydelig majoritet av det
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Figur 7: Befolkningsrutenettet Trondscan med 50 m oppløsning vist for
de sentrumsnære områder i Trondheim.
befolkede arealet er bebodd av et lite antall
personer. Tabell 4 viser en frekvensfordeling
av befolkningsverdiene. I Trondheim er det

15 026 rutenettceller som er befolket, 9275
rutenettceller, eller nesten 62 %, har befolkningsverdi mellom 1 og 9.

Tabell 3: Frekvenstabell over rasterceller med lave befolkningsverdier
Verdi

Antall celler

Antall celler (%)

Akkumulert
antall celler (%)

Samlet befolkning

Akkumulert samlet
befolkning

1

238

1,6

1,6

238

238

2

2 258

15,0

16,6

4 516

4 754

3

724

4,8

21,4

2 172

6 926

4

1 386

9,2

30,7

5 544

12 470

5

971

6,5

37,1

4 855

17 325

6

1 037

6,9

44,0

6 222

23 547

7

914

6,1

50,1

6 398

29 945

8

832

5,5

55,6

6 656

36 601

9

915

6,1

61,7

8 235

44 836

5 751

38,3

100,0

128 329

173 165

>=10
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SSB har videre vurdert seks metoder for å ta
hensyn til personvern ved befolkningsstatistikk på rutenett. En oversikt over disse me-

todene og en beskrivelse for disse anvendt
for Trondheim kommune gjengis i tabell 4.

Tabell 4: Beskrivelse av seks metoder for å anonymisere befolkningsdata
Metode

Beskrivelse

Undertrykte tall (U)

Hvis verdiene 1 eller 2 finnes for noen enheter erstattes disse med 0. For hele
Trondheim er det 2496 celler som har verdi 1 eller 2 med en samlet befolkningssum på 4754.

Heldals metode (H)

Rutenettceller med verdiene 1 eller 2 endres til 0 eller 3 på en slik måte at det
totale antall er så likt utgangspunktet som mulig. For hele Trondheim er det 238
celler som har verdi 1 og 2258 som har verdi 2. Et python skript finner for hver
krets en kombinasjon av hvor mange celler med verdi 1 og 2 som må rundes
opp eller ned for at massebevaringsprinsippet i best mulig grad er i varetatt.

Oppjustering av små
verdier (O)

Rutenettceller med verdiene 1 eller 2 er oppjustert til 3. For hele Trondheim
innebærer dette at den samlede befolkningssummen for de aktuelle cellene
økes fra 4754 til 7488 (en økning på 2734 personer).

Klynge

Slå sammen grid celler om befolkningsverdiene er for små. Ikke egnet for datasett lagret som rasterdata.

Gjennomsnitt (G)

Alle verdier lik 1, 2 eller 3 endres til et regionalt gjennomsnitt. For hele Trondheim har totalt 3220 celler verdier mellom 1 og 3. Ved å bruke gjennomsnitt for
bydeler vil fordelingen, etter at verdiene avrundes til nærmeste heltall bli: 3 celler
får verdien 1, 3137 får verdien 2, og 80 får verdien 3.

Strand og Bloch’s
metode (S&B)

Rutenettverdier vil være 0, 1–9, 10, 11, 12, og videre. Rutenettceller med verdi
fra og med 1 til og med 9 tilordnes verdien 5.

Jeg utførte modifikasjonene for metodene
ovenfor (bortsett fra klynge-metoden) og korrelerte resultatene med den opprinnelige
heltallsversjonen av de estimerte befolkningsverdiene. Resultatene gjengis i tabell 5.
Som tabell 5 viser gir Heldals metode (H),
oppjustering av små verdier (O) og bruk av
regionalt gjennomsnitt (G) best resultat,
men forskjellen til metodene undertrykte
tall (U) og metoden til Strand og Block (S&B)
er neglisjerbare. At sistnevnte metode har
noe dårligere korrelasjon kan skyldes at denne anonymiserer tall i et større verdiområde
(fra 1 til 9), mens de andre metodene anonymiserer kun mindre tall.
Alle metodene resulterer i et befolkningsdatasett som korrelerer meget sterkt med
det opprinnelige.
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Tabell 5: Korrelasjoner mellom estimert heltallsversjon av befolkningsraster og fem ulike
strategier for å ta hensyn til personvern
U
R

H

O

G

S&B

0,999** 1,000** 1,000** 1,000** 0,994**

Siden metoden til Strand og Bloch (2009) er
benyttet for SSB’s befolkningsgrid med 250
meter oppløsning er dette metoden jeg velger
å bruke også for 50 meter rutenettet. Metoden kunne nok bli forbedret ved å bruke
prinsippene fra Heldals metode: i stedet for
at alle verdier mellom 1 og 9 får verdien 5
kan verdiene 0, 5 eller 10 bli tilordnet på en
måte som optimaliserer massebevaringsprinsippet. Imidlertid, siden korrelasjonen
allerede er tilnærmet lik 1 synes dette unødvendig. For å gjennomføre metoden til
Strand og Bloch omkodet jeg 8304 rutenettceller, eller 6,5 % av rutenettcellene som dekker kommunens landområder. Konsekvensen av denne omkodingen er at befolkningen
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for Trondheim som helhet blir overestimert
med 1539 personer.

Konkluderende perspektiver
Som vist i figur 7 var det i følge offisiell befolkningsstatistikk ingen som bodde i grunnkretsen Brattøra 1. januar 2011. Det er imidlertid mange som har arbeidsplassen sin på
Brattøra slik at på dagtid er dette et meget
tett befolket område. Brattøra er derfor et
mye mer sårbart område på dagen enn på
natten. Brattøra er dessuten utsatt for sterk
vind, stormflo og flom. På flomsonekartene
fra NVE er hele Brattøra oversvømmet allerede ved en 20 årsflom noe som gjør Brattøra
til den mest flomutsatte grunnkretsen i
Trøndelag (Rød mfl. 2010). Jeg mener romlig
og temporale høyoppløselige befolkningsdatasett er essensielle for kommunenes beredskapstrening. Befolkningsrasteret med 50
meter oppløsning som artikkelen her har
presentert, brukes derfor til å generere temporale høyoppløselige befolkningsdatasett
(Khakpour og Rød 2013). Temporale versjoner av høyoppløselige befolkningsrutenett
vil kunne muliggjøre estimater av befolkningen som eventuelt må evakueres ved en ekstremsituasjon som inntreffer på et hvilket
som helst tidspunkt.
Med tilgjengelig befolkningsstatistikk på
grunnkretsnivå og matrikkeldata har jeg i
denne artikkelen vist hvordan høyoppløselige og meget nøyaktige befolkningsgrid kan
produseres. Jeg har kalt det resulterende datasett for Trondscan, inspirert av Landscan
datasettet. I motsetning til Landscan representerer imidlertid ikke Trondscan en estimert befolkningsmengde ved et tilfeldig tidspunkt, men er en representasjon av nattbefolkningen – hvor folk sover. Trondscan er
dannet for å kunne simulere den geografiske
fordeling av befolkning ved ulike tider på
døgnet, men å relatere befolkningsantall til
bostedsadresser er for veldig mange anvendelser tilstrekkelig.
Det er åpenbare fordeler med å representere befolkningsmengde i rutenett fremfor de
mer tradisjonelle administrative enheter
som kommune, bydel og grunnkrets. Et problem for høyoppløselige rutenett er imidlertid personvernet siden identifisering av en-
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keltindivider da blir mulig. For befolkningsgrid med høy oppløsning må derfor data anonymiseres. Jeg har evaluert effekten av ulike
metoder for å anonymisere data og for alle
metoder viser det seg at forringelse av nøyaktighet er neglisjerbar.
Takk til
Takk til Erik R. Sund, Yngve Frøyen og to
anonyme fagfellekonsulenter for nyttige kommentarer til denne artikkelen. Artikkelen er
formidling av forskningsresultater fra ‘The
Nordic Centre of Excellence for Strategic
Adaptation Research (NORD-STAR)’ som er
finansiert av ‘Norden Top-level Research Initiative, sub-program Effect Studies and
Adaptation to Climate Change’.
Referanser
Bhaduri, B., E.A. Bright, P.R. Coleman og M.L.
Urban (2007). Landscan USA: a high-resolution
geospatial and temporal modeling approach for
population distribution and dynamics. GeoJournal 69: 103–117.
Bloch, V.V.H. (2008). Geostatistikk og bruk av grid
i Statistisk sentralbyrå. Kart og Plan 68(3):
181–191.
Brainard, J.S., A.P. Jones, I.J. Bateman, A.A.
Lovett og P.J. Fallon (2002). Modelling environmental equity: access to air quality in Birmingham, England. Envrironment and Planning A
34: 695–716.
Byplankontoret (2012). Statistikk om Trondheim.
Trondheim Kommune. Hentet 17.12 fra
http://www.trondheim.kommune.no/statistikk/.
Cai, Q., B. Bhaduri, P. Coleman, G. Rushton og E.
Bright (2006). Estimating Small-Area Populations by Age and Sex Using Spatial Interpolation and Statistical Inference Methods. Transactions in GIS 10(4): 577–598.
Dobson, J.E., E.A. Bright, P.R. Coleman, R.C. Durfee og B.A. Worley (2000). Landscan: A Global
Population Database for Estimating Populations at Risk. Photogrammetric Engineering &
Remote Sensing 66(7): 849–857.
EFGS. (2012). Geostatistics at Statistics Norway.
Hentet 17.12.2012 fra http://www.efgs.info/
data/norway.
Eicher, C.L. og C.A. Brewer (2001). Dasymetric
Mapping and Areal Interpolation: Implementa-

KART OG PLAN

3–2013

Trondscan: Befolkningsrutenett for Trondheim disaggregert fra grunnkretsdata
tion and Evaluation. Cartography and Geographic Information Science 28(2): 125–138.
Fielding, J. (2007). Environmental injustice or just
the lie of the land: an investigation of the socioeconomic class of those at risk from flooding in
England and Wales. Sociological Research Online 12(4): http://dx.doi.org/10.5153/sro.1570.
Goodchild, M.F. og N.S.-N. Lam (1980). Areal
interpolation: A variant of the traditional spatial problem. Geo-Processing 1: 297–312.
Khakpour, M. og J.K. Rød. (2013). Developing A
High-Resolution Spatio-Temporal Ambient
Population Geosimulation Using an Epidemiologically Formulated Attraction-based Cellular
Automaton. Working paper.
Maantay, J.A., A.R. Maroko og C. Herrmann
(2007). Mapping Population Distribution in the
Urban Environment: The Cadastral-based
Expert Dasymetric System (CEDS). Cartography and Geographic Information Science 34(2):
77–102.
Martin, D. (1996). An assessment of surface and
zonal models of population. International Journal of Geographical Information Systems 10(8):
973–989.
Martin, D., C. Lloyd og I. Shuttleworth (2011).
Evaluation of gridded population models using
2001 Northern Ireland Census Data. Environment and Planning A 43(8): 1965–1980.
Mennis, J. (2003). Generating Surface Models of
Population Using Dasymetric Mapping. The
Professional Geographer, 55(1): 31–42.
Reibel, M. og M.E. Bufalino (2005). Street-weighted interpolation techniques for demographic
count estimation in incompatible zone systems.
Environment and Planning A 37(1): 127–139.
Rød, J.K. (2009). Verktøy for å beskrive verden. Statistikk, kart og bilder. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag.
Rød, J.K., I. Berthling, P. Lujala, G. Vatne og H.
Lein (2010). Hvor sårbare er vi i Trøndelag for
flom og skredhendelser? Forskning i Trøndelag,
2010. M. Stene. Trondheim, Tapir Akademisk
Forlag: 145–162.
SSB (2012). Kart over tettsteder og sentrumssoner. Hentet 02.04.2012 fra http://www.ssb.no/
emner/01/01/20/tettstedkart/.

KART OG PLAN

3–2013

Strand, G.-H. 2011. Uncertainty in classification
and delineation of landscapes: A probabilistic
approach to landscape modeling. Environmental Modelling & Software 26 (9): 1150–1157.
Strand, G.-H. og V. V. H. Bloch (2009). Nr. Statistical grids for Norway. Documentation of national
grids for analysis and visualisation of spatial
data in Norway. Documents 2009/9. Statistics
Norway/Department of Economic Statistics,
Oslo/Kongsvinger
Sutton, P., D. Roberts, C. Elvidge og K. Baugh
(2001). Census from Heaven: an estimate of the
global human population using night-time
satellite imagery. International Journal of
Remote Sensing 22(16): 3061–3076.
Takle, M. (2002). Nr. Befolkningsstatistikk på rutenett. SSB, Oslo http://www.ssb.no/emner/02/90/
notat_200222/notat_200222.pdf.
Tapp, A.F. (2010). Areal Interpolation and Dasymetric Mapping Methods Using Local Ancillary
Data Sources. Cartography and Geographic
Information Science 37(3): 215–228.
Tate, N.J. (2000). Surfaces for GIScience. Transactions in GIS 4(4): 301–303.
Tobler, W. (1979). Smooth Pycnophylactic Interpolation for Geographical Regions. Journal of
the American Statistical Association 74 (367):
519–530.
Wright, J.K. (1936) A method of mapping densities
of population with Cape Cod as an example.
Geographical Review 26 (1):103–110.
Wu, F. og D. Martin (2002). Urban expansion
simulation of Southeast England using population surface modelling and cellular automata.
Environment and Planning A 34: 1855–1876.
Wu, F. og A.T. Murray (2007). Population Estimation Using Landsat Enhanced Thematic Mapper Imagery. Geographical Analysis 39(1):
26–43.
Yoo, E.-H., P.C. Kyriakidis og W. Tobler. 2010.
Reconstructing Population Density Surfaces
from Areal Data: A Comparison of Tobler’s Pycnophylactic Interpolation Method and Area-toPoint Kriging. Geographical Analysis 42(1):
78–98.
Zandbergen, P.A. (2011). Dasymetric Mapping
Using High Resolution Address Point Datasets.
Transactions in GIS 15(s1): 5–27.

199

