SN/ea, 26/3-68

GEOGRAFISK KLASSIFISERING VED HJELP AV ADRESSEREGISTER I ET SYSTEM MED RUTER
AV VARIERENDE ST0RRELSE

av

Svein Nordbotten

1. Geografisk klassifisering
En viktig side av den offisielle statistikkproduksjon er a gi statistikk
for geografiske klasser av statistiske enheter. De statistiske enheter kan
vsre personer, bedrifter, bosteder etc. For a ha verdi ma de geografiske klasser
(omrader) avgrenses pa en slik mate at brukerne av statistikken kan identifisere
dem ved hjelp av karter, fotos etc. eller heist slik at de svarer til klasser
avgrenset av brukerne selv.
En type av klasser er de administrative omrader som kommuner, fylker etc.
Disse klasser er av stor betydning bade fordi en rekke beslutninger knytter seg
nettopp til disse omrader og fordi de i mange henseender kan karakteriseres
som egne observasjonsenheter, f.eks. i statistikk bygd pa kommunenes regnskaper.
Byraets standard for inndeling i handelsomrader er et annet sett av geografiske
klasser bygd opp pa grunnlag av materiale klassifisert etter kommuner.
Stadig flere bchov gj0r det 0nskelig med en detaljert geografisk klassifisering av statistiske enheter som kan gi statistikk for mindre omrader
eller for omrader som gar pa tvers av de administrative grenser.

For a oppna

mest mulig sammenliknbare statistiske resultater er det viktig at det samme
klassifiseringssystem nyttes ved klassifisering av forskjellige enheter. I
offisiell

statistikk har den felles geografiske klassifiseringsstandard hittil

vffirt kommuneinndelingen.

Som nevnt ovenfor vil den imidlertid for mange formal

vaere for grov.
I flere land har en satt i gang arbeid med geografisk punktregistrering
av eiendommer.

Skal en ivareta flest mulige brukerinteresser, kan en ikke uten

videre anta at dette er den beste 10sning i Norge. For det f0rste vil on fullstendig punktregistrering av alle eiendommer kreve sa store ressurser at det
neppe er realistisk a anta at en i nar framtid vil kunne dekke mer enn en
br0kdel av landet. For det andre mangier vi et bindeledd mellom eiendommer
og andre statistiske enheter som tillater et praktisk og 10pende ajourhold i
landsmale stokk.

2. Problems-tilling
Statistisk Sentralbyra vedlikeholder registre for hver av de to viktigste
typer av statistiske enheter, personer og bedrifter/foretak. Disse registre
blir holdt 10pende ajour med navn, mellomadresse, poststed, kommune, m.m. for
de enheter som til en hver tid eksisterer.
Fra disse to registre kan det automatisk avledes et register over alle
registrerte adresser,, Anslagsvis er det i dag registrert mellom 800 000 1 000 000 adresser her i landet. I en del tilfelle vil en adresse ikke inneholde
noen mellomadresse, og vil derfor vaere fellesadresse for en rekke enheter som
kah vsere spredt over ct st0rre eller mindre omra.de*

I slike tilfelle kan f.eks.

adressatens familienavn oppfattes som en videre geografisk spesifikasjon.
La oss tenke oss at massen av adresser kan deles inn i geografiske
klasser i f01gende trinn:
1. Administrativ inndeling i kommuner
2. Et rutenett med store ruter med sider 1 000 m x 1 000 m innen hver kommune
3. Et rutenett med sma ruter med sider 100 m x 100 m innen hver stor rute
4. Et finmasket nett tilnsrmet lik "punkter" med sider 10 m x 10 m innen hver
liten rute
Kostnadenc ved a klassifisere adresser vil for det f0rste antas a variere
etter hvilket klassetrinn som nyttes. Klassifisering etter kommune vil koste
rclativt lite, mens en klassifisering i det finmaskede nett uten tvil blir det
alternativ som koster most.

Kostnadene ma ogsa antas a variere innen samme

trinn fra et distrikt til et annet, fordi interesserte lokale interesser enkelte
steder allerede har f0rt til detaljert koordinatbestemmelse av en rekke adresser,
mens det pa andre stcder kanskje ikke engang finnes velegnede karter etc. som
tillater klassifisering etter det finmaskede nett.
Pa den annen side vil ogsa nytten av en finere eller groverc klassifisering
variere fra distrikt til distrikt.

I omrader med spredt bebyggelse er det lite

vunnet fra statistisk synspunkt med punktbestemmelse av adressene.

En ma i alle

fall sla sammen til st0rre omrader for a fa observasjoner nok til at en kan gi
statistiske aggregater.

I andre omrader kan spesielle utbyggingsinteresser

gj0re at verdien av en fin klassifisering vil bli ssrlig stor. Generelt kan
en ga ut fra at i tettbygde omrader vil det nesten alltid vaere en st0rre interesse
og verdi knyttet til fin geografisk klassifisering enn i spredtbygde omrader.
Byraets oppgavc b0r vsre a s0ke a allokere do ressurser det har til
radighet for geografisk klassifisering pa trinn og omrader slik at den samlede
verdi eller nytte for statistikkbrukerne blir st0rst raulig.

Vi kan tenke oss dette formalisert ved a la k,3 k . og k .. betegne
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henholdsvis merkostnadene ved klassifisering etter store ruter i k-te kommune,
ved klassifisering etter sma ruter i den i-te store rute i k-te kommune og ved
klassifisering etter punkter i den j-te lille rute i den i-te store rute i k-te
kommune.

Pa liknende mate tenker vi oss tall v , v, . og v, k . for merverdien som

er knyttet til de tilsvarende klassifikasjoner.
Lar vi na d,
, d,.
og d,*^lj
.. betegne et tilsvarende sett av beslutnings.K
)xl
variable som far verdi lik 1 dersom vi gjennomf0rer vedkommende klassifisering
og 0 ellers., Vil vart problem vare a finne det spesielle sett av beslutningsvariable med gjennomf0ringsverdi som gir f01gende uttrykk maksimal verdi:
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K er her de ressurser vi har tilovers nar den obligatoriske klassifisering etter
kommune er foretatt.

Det siste sett av betingelser sier at dersom vi innen en

kommune skal klassifisere adressen i en stor rute etter sma ruter, er forutsetningen at alle adresser i kommunen forst er klassifisert etter store ruter.
Tilsvarende forutsetter en klassifisering etter punkter i en liten rute at
alle adresser i vedkommende store rute f0rst er klassifisert pa sma ruter.
Optimumsl0sningcn er i dette tilfelle meget enkel a finne safremt en
har tallfestet verdi- og kostnadskomponentene. Til dette vil en imidlcrtid
ha bohov for assistanse bade fra geografer og brukere av regionalstatistikk.
Om vi som et eksempel tenker oss store ruter lik (1 km x 1 km) og sma
ruter lik (100 m x 100 m), vil vi fa et klassesystem mod ca. 450 kommuner,
300 000 store ruter, 30 mill, sma ruter og 3 000 mill, punkter. Det er uten
videre klart at en ikke har ressurser for og heller ikke beh0ver a ta i
betraktning alle disse klasser.

Allerede f0r en tar fatt pa a vurdere altcr-

nativer kan utelates flertallet av mulige klasser.

Kriteriet for i on

kommune a utelukkc klassifisering i store ruter kan kanskje vsre at folke2
mengden pr. km er under en viss st0rrelse, mens en ikke vil klassifiscre
otter sma ruter i en stor rute dersom denne ikkc inneholder minst en tettbebyggelse.

3 . Adresseregister
Etablering av et adresseregister og den geografiske klassifikasjon av
disse kan gjennomf0res pa f01gende mate:

Fra de to sentralregistre kj0res

det ut et register pa magnetbsnd over alle forekomraendG adresser.

Samme adresse

stavet pa flere forskjellige mater skal og vil bli oppfattet som forskjellige.
Innen hver kommune gis hver utskilt adresse et 10penummer med generert kontrollsiffcr for a redusero risikoen for senere f eilklassif ikas jon.
For hver kommune listes adressene etter poststed og alfabetisk etter
mellomadresse , eventuelt adressatens navn nar mellomadresse mangier.

De kommuner

med adresser som skal klassifiseres etter store ruter, sma ruter eller punkter,
far listene tilsendt sammen med karter og fotos hvor rutene er inntegnet. Hver
rute kan identifiseres vcd a nytte koordinatene for rutediagonalenes skjsringspunkt som identifikator.

Be lokale organer som skal foresta adresseklassifi-

seringen , f 0rer koordinatene for den rute , alternativt det punkt , som den
enkelte adresse h0rer hjcnme i, pa linjer for vedkommende adresse. Listene
punches deretter opp med kommuncnurnmer . adressel0penummer og koordinater og
de siste overf0res til adressoregisteretc magnetband.
Like viktig som etablcringen av registeret, er et system som pa den ene
side tillater innf0ring av nye adresser, og pa den annen side lett kan holde
apen muligheter for mer dctaljert k^assifisering i forskjellige distrikter nar
behovet melder seg,,

Dot f0rste kan la seg gj0re ved en mekanisme som varsler

nar nye adresser innf0rcs i sontralregistrene i forbindelse med flyttinger
og adressekorreksjoner , Disse adresser ma da scndes til lokale organer for
klassif isering . Sammenliknet rncd ajourhold-^t i andre registre, skullc imidlertid dette va>re en rclativt beskjeden cppgave.

En bar her den fordel at

vedlikeholdet bare krcver oppmerksomhet pa tilgangen.

Omklassifiseringer betyr

at en fra adresseregisteret trekker ut alle adresser med koordinat for den
klasse som skal klassifiseres i mer detalj og gar fram pa n0yaktig samme mate
som da registeret ble opprettet , men na bare for en kommune eller en rute .
. Anvendelser
Adresseregisteret i seg selv har liten eller ingen statistisk interesse.
Men fordi adressene er automatiske kopier av de adresser som befinner seg i
person- og bedriftsregister, fungerer adressene som et praktisk bindeledd mellom
scntralregistrenes enheter og koordinatene slik at de sistnevnte kan knyttes
sammen med data som er innhentet med utgangspunkt i sentralregistrene . Det er
her viktig a vare merksam pa at en flytting av en statistisk enhet ikkc

betinger noen ny geografisk klassifisering eller endring i adresseregisteret
nar flyttingen skjer til en allerede eksisterende adresse.
I en Folketelling hvor de enkelte personer er identifisert ved Personregisterets f0dselsnummer, vil en f.eks. kunne knytte folketellingsdata for den
enkelte person samraen med koordinatene for den geografiske klasse vedkommende
persons adresse h0rer hjemme i. Videre vil koordinatene for den klasse bans
arbeidssteds adresse h0rer til, kunne knyttes til bans persondata dersom en
ogsa koder inn arbeidsstedets identifikasjonsnummer pa folketellingsskjemaet.
Dette gir selvsagt nye muligheter for regionale studier av forskjellig slag som
pendlingsatferd etc.
Pa grunnlag av de geografiske klasser eller rutcr som blir nyttet vil en
kunne utarbeide spcsielle statistiske oppgaver, modeller og analyser for
omrader som lar seg tilnasrme tilfredsstillende ved a nytte rutene som byggeklosser.
5.

Sluttmerknad
Etablering av adresseregister og geografisk klassifisering av adresser

ma ikke n0dvendigvis knyttes til Folketellingen 1970.

Det synes imidlertid

hensiktsmessig a gj0re et framst0t i forbindelse med tellingen slik at de data
den representerer kan nyttiggj0res bedre.
Forutsetningcn for at en skal kunne utrette noe, er imidlertid at
Byraet kan fa etablort samarbeid med brukere av regionalstatistikk._, geografiske
eksDcrter og de lokale organer som bar lokalkunnskap og interesse for bedre
geografisk informasjon.

