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1. Formål
Det har vært en trend der både eldre og unge velger å bosette seg i leiligheter i stedet for eneboliger.
Noe av årsaken er at kommunen har lagt til rette for fortetting som kan gjøre det lettere med tanke
på kortere avstander til ulike tjenester og universal utforming for de med behov.
I forbindelse med fortettingen planlegges veien videre for boligområder utenfor sentrumskjernen av
Florø. Hvor mye av den nye bustadmassen bør være leiligheter, og hvor mange bør være
familieboliger? Er det behov for å etablere nye bustadfelt, eller er det bedre å fornye eksisterende
bustadmasse? Eller er det bedre å legge til rette for boligbygging der det fortsatt er ledig kapasitet
for skole og barnehage?
Det er nå satt i gang en planprosess for kommunedelplanen Florelandet og Brandsøy som berører
store deler av byen Florø med unntak av sentrum. I samband med utarbeidingen av den nye
kommunedelplanen er det av interesse å finne ut hvor den eldre generasjonen bor i byen og samtidig
finne ut om det det stor tetthet av eneboliger i områder med høy andel av eldre generasjon.

1.1 Formålet
Formålet å danne en oversikt over områder i byen hvor det størst sjanse for at en stor del av
eneboligmassen vil skifte eier eller blir frigjort.
Metoden for å besvare formålet er å bruke GIS til å visualisere hvordan den eldre generasjonen er
fordelt utover byen Florø. I tillegg vil GIS bli brukt til å analysere hvor stor tetthet av eneboliger det er
i de områdene hvor befolkningen har en høy andel av den eldre generasjonen.
Resultatet vi får gjennom denne analysen kan et bedre bilde på boligmassen og
befolkningsfordelingen i byen, og vil være nyttig til videre planlegging for satsingsområder for
busetting av familier eller utvikling av nye boligblokker.
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2. Studieområdet
2.1 Studieområdet
Florø er Norges vestligste by, og er et tettsted i Flora kommune i Sunnfjord, Sogn og Fjordane. Florø
ligger på øya Florelandet, mellom Botnafjorden og Solheimfjorden. Byen blei etablert i 1860 og er
bygd opp på «havet sitt sølv», silda. I 1964 ble kommunene Florø, Eikefjord, Bru og Kinn slått
sammen, og blei dermed en bykommune med administrasjonssenteret i Florø (snl.no).
Florelandet og Brandsøy er omgitt av sjøen på alle kanter og gir begrensninger for arealbruken og
byutviklingen. Det er et langstrakt landområde med markert åser som stiger fram i et ellers flatt og
bred strandsone. Store deler av Florelandet er bebygd og gjenværende areal enten skog eller
grøntområde som er mest ønskelig å bevares som det er i dag med tanke på friluft- og
rekreasjonsområder. På Brandsøy ruver Brandsøyåsen over terrenget, et populært friluftsområde for
mange florøværinger. På sørsida av øya skorter det på ledige boligareal og på nordsida er det meste
av arealet regulert til næringslivformål. Med andre ord begynner det å bli lite ledig areal på
fastlandet for videre utbygging.

Figur 1: Kartet viser hvilke arealtyper som eksisterer i Florelandet og området rundt. Store deler er allerede bebygd og
gjenværende grøntarealer er enten regulert til grøntområder eller er uegnet for bebyggelse grunnet terreng (KILDE: NIBIO,
2017).

2.2 Demografi
Siden 2007 har Flora kommune hatt en jevn befolkningsvekst fram til 2017. I 2007 var folketallet
11 341 og i 2017 var folketallet 11 999, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på ca. 65
personer per år. Fra 2017 til 2018 var den en nedgang på -11 personer, men den største endringen
har det skjedd det siste året hvor folketallet har gått fra 11 988 til 11852 pr. 4 kvartal 2018, en
nedgang på -136 personer (Fylkesspegelen, 2019).

6

Folketall
12200

12000

11800

11600

11400

11200

11000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figur 2: Figuren viser utviklingen av befolkningen i Flora kommune (Kilde: SSB)

Det totale folketallet i Flora kommune er 11 828, status per 1.kvartal 2019 (SSB – kommunefakta,
2019). I 2018 ble det født 94 personer, mens 94 personer døde. Nettoflytting samme år var på -139
personer, og nedgangen i befolkning 1.kvartal 2019 er på -24 personer. Ifølge SSB sin
befolkningsframskriving vil befolkningstallet i 2030 være 12 161, opp 333 personer på 11 år.

2.3 Kommunedelplanen Florelandet/Brandsøy
Flora kommune er nå i gang med rullering av ny kommunedelplan for Florelandet/Brandsøy. I 2018
var den nye sentrumsplanen vedtatt, og nå er arbeidet for planleggingen av tettstedsområdet
utenfor sentrumsområdet i full gang. Denne planen skal gjelde for de neste 10 årene.
I planprogrammet for kommunedelplanen Florelandet – Brandsøy står det at hovedfokuset skal være
på fortetting, næring, hestesportsenteret, flyplassen og vegsambandet mellom Havhesten via
Båtevika til Kinnvegen.
Store deler av arealet på Florelandet – Brandsøy blir brukt til boligformål. Hvordan Flora kommune
planlegger for videre utbygging og fortetting av eksisterende nabolag henger sammen med hvordan
befolkningsutviklingen er ventet å bli de neste 10 årene. Det er derfor viktig å planlegge riktige
boliger på riktig sted, og det er ønskelig å unngå å ta av grøntområder for bygging av nye boligfelt.
Kommunen tar også sikte på at eldre boliger ikke blir etterlat til forfall og blir tatt i bruk av nye
generasjoner.
Et tema er kommunen spesielt opptatt av er å danne en bedre oversikt over hvor den eldre
generasjonen av befolkningen bor innenfor kommunedelplanens område. I den forrige
kommunedelplanen er det allerede tatt stilling til at eldrebølgen er på vei. Der er det nevnt at i 1950
var rundt 8 prosent 67 år eller eldre, 13 prosent i 2006 og forventet 19 prosent i 2030 (Flora
kommune, 2006).
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Figur 3: Kartet viser avgrensningen til kommunedelplanen Florelandet/Brandsøy (WMS bakgrunn: Kartverket N50 Topo).

I årene framover nærmer vi oss innrykket av eldrebølgen og ettersom som mange av de nærmer seg
en alder som fører til at de flytter ut av sine familieboliger til leiligheter i sentrum eller omsorgshjem,
rettes nå fokuset for kommunedelplanen på hvor mange boliger som en kan regne med å bli ledige.
Ved å bygge opp kunnskapen om befolkningsutviklingen og den eksisterende boligmassen, kan en
lettere vurdere hvilke behov som kommunen må tilpasse seg etter.
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3. Teori
3.1 GIS og Geovisualisering
GIS står for Geografiske Informasjonssystemer. GIS er blitt svært utbredt og brukes innen flere fagfelt
og i ulike sammenhenger. Som resultat finnes det flere definisjoner på GIS. I noen sammenhenger er
forklaringen for GIS at det er et geografisk informasjonssystem, geografisk informasjonsteknologi
eller digital geografisk informasjon. Noen definere GIS som verktøy eller vitenskap, mens andre
vektlegger at det skal kyndige personer som har god kjennskap til hvordan man behandler
grunnlagsdata (Grinderud, 2008: s. 16).
En viktig fellesnevner for GIS er geografiske data. Geografiske data blir sett på som unike type data
som gir en beskrivelse av jorden eller deler av den. Geografiske data kan videre deles opp i
egenskapsdata og romlige data. Egenskapsdata er beskrivende data, også mest kjent som
attributtdata i GIS. Romlige data består av en stadfesting gitt ved koordinater og en geometrisk form
som enten kan være punkt, linje eller polygon (Rød, 2015. s. 14).
I tolkningen av GIS er det tre sentrale elementer:
-

Geografiske data
Maskin og programvare
Menneskelig kunnskap og erfaring

Sammensetningen av disse tre elementene muliggjør å samle inn, bearbeide, analysere og
presentere informasjonen rundt oss ved bruk av digital teknologi. Grinderud (2016) defineres GIS
som følgende som: «Et geografisk informasjonssystem (GIS) er sammensetningen av geografiske
data, kartsystemer, metoder og menneskelig kunnskap og erfaring som gjør det mulig å samle inn,
bearbeide, analysere og presentere geografien rundt oss».
GIS-teknologien har hatt en stor utvikling og får stadig nye funksjoner. Teknologien er derimot bare
en del av det som er GIS. For å kunne utnytte teknologien er det behov for kunnskap og erfaring
rundt geografiske data og evne til å formulere problemstillinger som kan besvares med GIS. En av
utfordringene er hvilke kjennskap en bruker har til kvaliteten på datagrunnlaget. Om en bruker data
med lav kvalitet, vil kvaliteten på resultatet som skal presenteres også være dårlig (Grinderud, 2008:
s. 21)
I denne oppgaven er GIS sentral for å gi ny kunnskap om befolkningen og bygningsmassen i Flora
kommune. Vi kan se på GIS som en verktøykasse og denne verktøykassen inneholder følgende
funksjoner (Rød, 2015: s. 17):
1.
2.
3.
4.

Innsamlingen og lagring av geografiske data
Endre og transformere geografiske data
Geometriske operasjoner og romlige analyse
Presentasjon av geografiske data

Datasettet FKB-Bygning, Grunnkretser og Befolkningsdata fra SSB er steg 1. Tilpassing av datasettet
til kommunedelplanens avgrensing og strukturering av befolkningsdatasettet er steg 2. Steg 3 er
sammenføying av grunnkrets og befolkningsdata, og tetthetsanalyser av eneboliger. Siste steg er
presentasjon av de geografiske dataene som nå er generert. Dette er videre forklaret nedenfor og
kan også sees i flytskjema i figur 12.
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3.2 Grunnkretser
Grunnkretser er statistiske enheter som er utviklet av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med
kommunen (Grinderud: 2008: s. 134). Eier av dette datasett er Kartverket og er ansvarlig for å holde
datasettet vedlikeholdt, mens Statistisk Sentralbyrå har ansvaret for tildeling eller endring av
grunnkretsene. Grunnkretser kan brukes til å vise forskjeller i demografien, som f.eks. aldersfordeling
og kjønnsfordelinger i ulike områder.
Datasettet er hentet fra Geonorge.no i under navnet Statistiske enheter grunnkretser 2018 og er
lastet i GEOJSON-formatet. Fra dette datasettet er det dannet en egen shapefil (shp) av
grunnkretsene som utgjør Florelandet og Brandsøy.
Tabell 1: Tabellen viser grunnkretsene som befinner seg innenfor sentrum og Florelandet/Brandsøy.
Grunnkretsnr.

Grunnkrets

14010301
14010302
14010303
14010304
14010305
14010306
14010307
14010308
14010309
14010310
14010311
14010312
14010313
14010314
14010315
14010316
14010317
14010318

Sentrum
Hesteneset
Tua vest
Tua
Stranda
Havreneset nord
Havreneset sør
Gunhildvågen
Vågavegen
Storåsen vest
Storåsen øst
Soldalen/Sørstrand
Nyland/Kleiva
Havikbotn
Nybø/Ragnarrud
Krokane/Solheim
Brandsøy
Grønenga/Sundet

Planområde
Sentrum
Sentrum
Sentrum
Sentrum
Sentrum
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy
Florelandet/Brandsøy

Tabellen ovenfor lister opp alle grunnkretser som befinner seg i Florelandet og Brandsøy. Fem kretser
er utgjør sentrumsplanen, en kommunedelplan som blei vedtatt i 2018, og vil ikke bli brukt videre i
analysen. Dette gjelder Sentrum, Hesteneset, Tua Vest, Tua og Stranda. De gjenværende kretsen på
listen er de som ligger innenfor avgrensningen for kommunedelplanen Florelandet/Brandsøy og blir
en del av analysen.

10

Figur 4: En oversikt over grunnkretsene i Florø (Kilder: Avgrensning kommunedelplanen, Flora kommune. Grunnkretser,
Kartverket. WMS = Norges bakgrunnskart gråtone).

Totalt teller det 13 grunnkretser som er med i analysen hvor av det aller fleste treffer godt innenfor
avgrensningen til kommunedelplanen. Noen av kretsene er av så stor størrelse at de tar med øyer
som ligger utenfor kommuneplanen som f.eks. Grønenga i grunnkrets Sundet/Grønenga. Antall
beboere og helårsboliger på Grønenga er derimot svært lav og har lav innvirkning på analysen.

3.3 Befolkningsstatistikk
Med GIS er det mulig å kombinere kartdata fra ulike kilder og visualisere dataene på en slik måte at
en får overblikk og innsikt til å dra slutninger som ellers ville tatt lang tid ved å studere tradisjonelle
tabeller og figurer. Med GIS kan en avdekke mønster og trender i både tid og rom, og kanskje gi svar
på hvorfor tabellverdiene er slik som de er (Grinderud, 2008: s. 133).
Vanlige samfunnsdata som kan fremstilles geografisk kan være demografiske, økonomiske og sosiale
forhold, eller bebyggelsesstruktur, sosial infrastruktur og mer. Samfunnsdata kan samles inn gjennom
egen datainnsamling eller det kan hentes fra ulike registre. Eksempler på hvor en kan hente
statistikkdata er Statistisk Sentralbyrå (SSB), Folkeregisteret, Matrikkelregisteret,
Brønnøysundregisteret, kommuner eller departement. Disse registerdata kan for eksempel kobles til
geografiske objekter som kommunegrenser eller grunnkretser.
Befolkningsdata kan lastes ned på grunnkretsnivå fra Statistikks Sentralbyrå sine nettsider. Med
befolkningsdata kan en f.eks. se på total befolkning fordelt på kvinner og menn, aldersklasser og
endring av folketall over tid. Om en kombinerer befolkningsdata av hvor folk bor og befolkningsdata
over hvor folk jobber, kan en skape en oversikt over hvilke grunnkretser som har flest bosatt og
ansatte. Ved å danne en slik geografisk oversikt kan en planlegge utbygging eller utvikling av
infrastruktur deretter (Grinderud, 2008: s. 135).
Datasettet som er tatt i bruk er tabell 04362 Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning
(G) (SSB.no). Dataene som er lastet ned gjelder fra 1. kvartal i 2019 og er oppdatert 22.02.2019.
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Fra dette datasettet er det valgt ut aldersfordeling på grunnkretsnivå og det er valgt å fokusere på de
som er 60 år og eldre. Tabellen under viser hvor mange som bor i de ulike grunnkretsene under
kolonnen «Befolkning». Kolonnen 60 + er summen av de som er 60 år eller eldre, mens siste kolonne
er prosentandel av befolkningen. F.eks. er 24 % av befolkningen i Havreneset Nord 60 år eller eldre.
Tabell 2: Tabellen viser hvor mange av de som er 60 år eller eldre innenfor de ulike grunnkretsene av Florelandet og
Brandsøy (KILDE: SSB, 2019)
Grunnkrets

Befolkning

60-66

67-69

70-79

80 +

60 +

60 + ( %)

Havreneset nord

946

77

25

78

47

227

24,0

Havreneset sør

659

75

23

57

17

172

26,1

Gunhildvågen

103

3

0

6

3

12

11,7

Vågavegen

471

30

12

26

11

79

16,8

Storåsen vest

237

24

6

21

23

74

31,2

Storåsen øst

331

31

11

30

16

88

26,6

Soldalen/Sørstrand

806

42

16

46

25

129

16,0

Nyland/Kleiva

539

49

20

44

32

145

26,9

Havikbotn

1115

113

20

63

32

228

20,4

Nybø/Ragnarrud

793

66

22

43

15

146

18,4

Krokane/Solheim

1291

102

30

54

18

204

15,8

Brandsøy

500

27

14

19

6

66

13,2

Grønenga/Sundet

193

17

3

9

11

40

20,7

Sum

7984

656

202

496

256

1610

20,2

3.4 FKB - bygning
Datasettetett FKB – Bygning er et datasett som inneholder detaljert bygningsinformasjon, som f.eks.
takoverbygg, beskrivende bygningslinjer, bygningsvedheng (veranda), for å nevne noen få. Bygninger
i FKB-Bygninger er registrert med et bygningsnummer som har en en kobling mot matrikkelregisteret.
Matrikkelen er et register som inneholder alle bygninger som er oppført og/eller registrert ferdig
bygget, og inneholder bygningsopplysninger som bygningstype, bruksareal, boenheter, og mer
(Kartverket, 2019).
Bygningsflatene vi ser i kartet er i stor grad digitalisert gjennom fotogrammetrisk registrering
(Kartverket, 2019: 82), mens opplysningene om bygningstyper blir registrert i matrikkelen av
kommunen. I perioden mellom nye ortofoto blir produsert, kan kommunen selv digitalisere
bygninger i kartet slik at FKB-Bygning holdes oppdatert. Videre i denne oppgaven blir datasettet
omtalt som Bygninger. Datasettet Bygninger er utlevert fra kommunen i formatet geography markup
language (gml). Deretter er dataene importert i QGIS som et eget punktlag.
Bygningstyper som blir registrert i matrikkelen er registrert med et 3-siffret nummer som
identifiserer hva bygningen er og hva den kan brukes til (Kartverket, 2019). Nummeret er delt inn i
tre nivåer:
1 Bygningshovedgruppe
11 Bygningsgruppe
111 Bygningsundergruppe
12

Bygningstyper som er tatt i bruk til tetthetsanalysen er enebolig (111), enebolig med
hybel/sokkelleilighet (112) og våningshus (113). Her står nummer 100 for boligbygning, 110 står for
enebolig og undergruppen er de nevnte 3 typene som fins i denne bygningsgruppen. Forskjellen
mellom enebolig og våningshus er at et våningshus er en enebolig på gårdsbruk. I Floralandet er det
fortsatt noen små gårdsbruk med denne bygningstypen og er dermed tatt med i tetthetsanalysen.
Det er lagt vekt på eneboliger ettersom denne boliggruppen utgjør størstedelen av boligmassen i
Florelandet og Brandsøy. Bygningspunkt for rekkehus eller boligblokker er ikke tatt med. Dette er
fordi det er ønskelig fra kommunen sin side å fokusere på eneboliger som befinner seg innenfor
kommunedelplanens avgrensing.
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5. Metoder og verktøy
Dette kapittelet går gjennom hvordan datasettene er blitt bearbeidet og presentert, og hvilket GISverktøy som er benyttet til denne jobben. I enden av kapittelet er det et flytskjema som gir en
oversikt over hvordan prosessen har gått føre seg.

5.1 QGIS og innstillinger
For å kunne visualisere geografiske data, brukes det et GIS-verktøy for å hente inn, redigere,
analysere og presentere geografiske data. Til dette formålet er det brukt programmet QGIS og er
oppgavens verktøykasse. QGIS er en profesjonell applikasjon og et åpent program som er tilgjengelig
til allmenheten (qgis.org). Programmet tilbyr mange av verktøyene og metodene som finne i andre
avanserte og lisensierte programvarer, og kan importert og eksportere de fleste vanlige
kartfilformater.
I programmet kan en lage et nytt prosjekt og sette innstilligene utefra hvilket område enn jobber
etter og hvilke data som skal lastes inn. QGIS prosjektet består av følgende datasett: (Mer detaljer
om datasettene finnes i metadata som finnes vedlegg X):
1. Grunnkrets i GEOJSON. format
2. Bygninger i gml. format
3. Befolkningsdata i tabellformatet CSV
Koordinatsystemet er satt til ETRS89 / UTM zone 32N (EPSG:25832). Etter dataen er blitt endret og
produsert som nye lag er lagret i kartfilformatet shapefil (shp.) og varmekartet er lagret i formatet
GeoTIFF.

5.2 Dannelse av koroplettkart
Befolkningsdataene er på grunnkretsnivå og for å kunne visualisere dataene på kart, må vi koble
sammen datasettet Befolkningsdata med datasettet Grunnkrets. Grunnkrets inneholder alle
grunnkretser i Norge, og alle grunnkretser består av en geometri (polygon) videre beskrevet med
navn og grunnkretsnummer. De første 4 sifrene i grunnkretsnummeret representerer
kommunenummeret, og siden Flora kommune sitt kommunenummer er 1401, kan en velge ut
grunnkretsene for denne kommunen. Fra der finner en fram til hvilke grunnkretser er innenfor
kommunedelplanens avgrensning. Dette laget er gitt navnet Grunnkrets_Florelandet_Brandsoy.shp.
og er inneholder de samme grunnkretsene i som i tabell 2 ovenfor.
For å koble Befolkningsdata med det nye laget Grunnkrets_Florelandet_Brandsoy må en utføre en
sammenføying i QGIS. Dette gjøres i egenskapene på Grunnkrets-laget. Der kan en velge
grunnkretsenummer fra begge datasettet til å sløyfes sammen og befolkningsdataene legges inn som
nye kolonner i grunnkrets-laget som vist i figur 5.

Figur 5: Skjermbilde av attributtabellen etter sammenføying
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Laget Grunnkrets_Florelandet_Brandsøy er nå sløyfet sammen med befolkningsdata, slik at laget nå
er sammensatt av to ulike type datasett. Det er ønskelig å ha dette som bare et lag, og lagres dermed
som en ny shapfil og tildeles navnet Grunnkrets_med_befolkningsdata.shp. Ved å bare ha de som én
fil er det enklere å redigere og utveksle laget til andre formål.
For å visualisere det nye laget Grunnkrets_med_befolkningsdata lages det et koroplettkart for å vise
fordelingen av den eldre befolkninger (60 år +) innenfor kommunedelplanens avgrensning.
Et koroplettkart er et kart der hver arealenhet (eks. grunnkrets) er gitt en valør bestemt utefra
hvilken klasse dataverdiene for området tilhører (Grinderud, 2008: s. 189). Lesbarheten av et
koroplettkart med variasjon i valør er avhengig av spennet mellom minste (mest lyse) og største
(mest mørke) valør (Grinderud, 2008: s. 189). Vanlige fremstillingsvalører er rater eller forholdstall,
f.eks. som prosent pr. km2 eller pr. innbygger.
Data som visualiseres er kolonnen 60 + (%) som nevnt i tabell 2. Verdiene går fra 11.7 som er
minsteverdi til 31.2 som er høyeste og er utgangspunktet for hvordan spennet mellom klassen skal
være og hvor mange klasser det er nødvendig.
Ved å dele inn i 3 klasser vil det f.eks. bli 10 til 20, 20 til 30 og 30 – 40. Så få klasser gir ikke et veldig
informativt kart og vil verdiene 11.7 og 18.4 vil få samme valør. Det er ønskelig med flere klasser slik
at vi kan se forskjellen mellom de nevnte verdiene, men ikke for mange, for det kan føre til et kart
kan bli vanskelig å lese. Valg av klasser er en balansegang mellom ønske om et detaljert kart (mange
klasser) og kartleserens evne til skille klassene fra hverandre (Grinderud, 2008: s. 191).
Det er dermed valgt 5 klasser der alle har like stort spenn på 5 %. Valg av fargerampe ble «blues» der
det lyseblå representer lave verdier og mørkeblå representerer høye verdier.

Figur 6: Histogrammet for inndelingen av verdiene i kolonnen 60 + (%).
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Figur 7: Innstillingene som er satt for laget.

5.3 Dannelsen av varmekart
En del av denne oppgaven er å finne ut hvor tett det er med eneboliger innenfor
kommunedelplanens avgrensning. Til denne delen er datasettet Bygninger benyttet. Datasettet
inneholder alle bygninger i Flora kommune, men det er kun behov for eneboliger innenfor
Florelandet/Brandsøy. Dermed er laget Grunnkrets_Florelandet_Brandsøy brukt som et klippelag og
for å opprette et nytt lag med bygninger innenfor studieområdet. Fra dette laget er det valgt de
punktene som er eneboliger og danner et nytt lag som heter Eneboliger_Florelandet/Brandsoy.shp.
Med dette nye punktlaget er det mulig å utføre en tetthetsanalyse.
I QGIS er det benyttet et verktøy som heter Varmekart (heatmap). Med denne applikasjonen er det
mulig å lage et tetthetskart av et punktlag i vektor (QGIS Documentation, 2019). Tettheten er
bestemt utefra mengden av punkter innenfor en sirkel, der f.eks. et stort antall vil resultere i store
verdier. Med varmekart er mulig å identifisere «hotspots» og klynger av punkter (O’Sullivan & Unwin,
2003).
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Figur 8: Innstillingen som er satt for generering av varmekart.

Over viser figur 8 hvilke innstillinger som ble satt for å danne et rasterlag i formatet geoTIFF. Inndata
punktlag var laget Eneboliger_Florelandet/Brandsoy og utdata raster ble navngitt «varmekart100».
Radius er satt til 100 og avanserte innstillinger er ikke benyttet. Projeksjonen i dette prosjektet er
satt til EPSG: 25832 og lagenheter tilsvarer meter, dvs. at for feltet radius så er 100 = 100 meter.
Laget er dermed satt sammen av piksler og pikslene sine verdi er bestemt utefra hvor mange punkter
som befinner seg innenfor 100 radius.
Etter at varmekart100 er generert er laget fargelagt med svart og hvitt. Ettersom det er et varmekart
er ønskelig å benytte varme farger som representerer «hotspots».
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Figur 9: Innstillingen for varmekart100.

Valg av fargerampe ble spectral som har tydelige fargeforskjeller som kan enkelt tydes i kart. Det er
valgt å vise 4 klasser og de er delt inn som Lav, moderat, høy og svært høy, der mer rød farge en
desto høyere tetthet. De laveste verdiene ble satt som transparent og er ikke nødvendig å vise. Målet
er å vise hotspots og ved å sette laveste verdi som transparent gjorde det kartet mer ryddig.

Figur 10: Histogrammet for varmekart 100.
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Som vi ser av histogrammet er det ikke ønskelig å visualisere de laveste verdiene. Hensikten med
varmekart er å vise hotspots, og ikke de verdier som er på motsatt ende av skalaen. Dessuten er det
mange celler ville få en blåfarge på kartet og det vil kombinere dårlig med koroplettkart. Ettersom
det endelige kartet skal inneholde både varmekart og koroplettkart, så må det gjøres kompromisser.

5.4 Flytskjema
For å gi en oversikt over hvilke datasett og metoder som er blitt brukt i de ulike stegene i prosessen,
er det laget et flytskjema (se figur). Skjemaet gir et mer oversiktlig bilde på hvordan analysen i denne
oppgaven er blitt utført og kan videre deles til andre som kan benytte seg av denne analysen. I dette
flytskjemaet er det brukt 3 typer figurer. Den ene viser hvilke datasett som brukes i analysen, det
andre viser hvilke verktøy som er blitt brukt, og det tredje viser hvilke datasett som er produsert.

Datasett
(input)

Verktøy/
Algoritmer

Resultat
(output)

Figur 11: Eksempler på hva de ulike figurene representerer.
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Figur 12: Flytskjema
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6. Resultat
De to første punktene i dette kapittelet viser en forenklet versjon av de koroplettkartet og
varmekartet. Kartet i punkt 6.3 er det endelig resultat som resultatet er basert på.

6.1 Koroplettkart
Under vises resultatet av laget Grunnkrets_med_befolkning.

Figur 13: Koroplettkart

6.2 Tetthetskart eneboliger
Under viser resultatet av et varmekart med R = 100.

Figur 14: Varmekart100
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6.3 Sluttresultatet – Kartet satt sammen av koroplett og tetthetskart

Figur 15: Sluttresultatet av sammensetningen av koroplett- og tetthetskartet.
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Dette kartet er det endelige resultatet av analysen. Her er det kombinert to typer kart – et
koroplettkart og et tetthetskart (varmekart). Koroplettkart ligger i bunn og med påskrift av
befolkningstallet over 60 år i prosent. Hensikten med denne kombinasjon er å se om boligområdene
med høy tetthet også er i de samme områdene der store deler av befolkningen er 60 år eller eldre.
Når det gjelder befolkningen så ser vi at Gunhildvågen og Brandsøy har ganske lave verdier, nesten
10 % lavere enn gjennomsnittet for hele området som er på 20,2 % (se tabell 2). Nærmest i
prosentandel til de to er Soldalen/Sørstrand, Krokane/Solheim og Vågavegen med sine 16, 15.8 og
16.8 %, omtrent 4 % under gjennomsnittet. Av de som ligger over gjennomsnittet finner vi
Havreneset Nord og Sør som befinner seg helt nordvest av Florelandet. Like ved er grunnkretsen
Storåsen Vest med det høyeste tallet på 31.2 %. Naboen i øst, Storåsen Øst og Nyland/Kleiva har også
høye verdier på nesten 27 %
Ved så på kartet se det ut at grunnkretsene nærmest sentrumsområde har de høyeste tallene. Desto
lenger vekk en beveger seg fra sentrum har vi en befolkningsdel som er mindre representert av de
som er 60 år eller eldre, med unntak av Sundet/Grønenga helt i øst.
Varmekartet forteller oss at spesielt område i Vest (Havreneset) har en høy tetthet av eneboliger.
Andre steder hvor vi finner høy tetthet er nær Nyland/Kleiva, og i Havikbotn. Like sør for Havikbotn
finner vi Ragnarrud og der er et boligfelt hvor vi finner den høyeste verdien på varmekartet. Ellers er
det en ganske jevn fordeling i de nærliggende kretsene. Derimot har grunnkretsene Brandsøy og
Sundet/Grønenga lav tetthet av eneboliger. Som vi ser i figur 2 er dette et område som er lite utbygd
og innehar mer grønnstruktur enn resten av planområdet.
Ved å undersøke de to kartene sammen kan vi se at områdene rundt sentrum peker seg ut. Spesielt
er område i Vest (Havreneset/Storåsen) bestående av en stor mengde eneboliger og en høy andel av
den eldre befolkningen. Det samme gjelder til en viss grad også østafor nevnte område so
Nyland/Kleiva. Tettheten av eneboliger er høy flere steder, men det er spesielt Havreneset som har
en større og sammenhengende tetthet av eneboliger. I motsatt ende har vi de mer perifere
grunnkretsene Solheim/Krokane og Brandsøy. De scorer lavt på både tetthet for eneboliger og
befolkningen er på ingen måte dominert av de eldre.
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7. Diskusjon
7.1. Befolkningstallene i perspektiv
Formålet er å informere kartleseren hvor befolkningen som er 60 år eller eldre befinner seg innenfor
kommunedelplanen Florelandet/Brandsøy sitt planområde. Grunnen til denne kartleggingen er å
forsøke å forutse hvor det kan bli ledige eneboliger ettersom mange av de eldre flytter inne i
leiligheter nærmere sentrum, og dermed frigjør ledige boligareal. Kombinert med et tetthetskart av
eneboliger, skal kartet som er produsert kunne styrke kunnskapen over områder hvor det er størst
sjanse for at en stor del av eneboligmassen vil skifte eier.
Etter det vi ser fra kartet tyder det på at grunnkretsene nært sentrum som Storåsen Øst/Vest,
Havreneset nord/sør og Nyland/Kleive er grunnkretser som har en større andel av den eldre
befolkningen enn i de perifere grunnkretsene. Etter en utregning av befolkningstallet innenfor
grunnkretsene er befolkningen på totalt 7984 personer, der 1610 personer er 60 år eller eldre. Av de
1610 er 706 personer innenfor grunnkretsene som ligger rundt sentrum.
Gjennomsnittet for alle kretsene ligger på omtrent 20.2 %. I grunnkrets Sentrum er 40,3 % av
befolkningen 60 år eldre. Flere har flyttet inn i leiligheter i sentrumsområde og i tillegg finner vi
omsorgsboliger og gamlehjem innenfor dette området. I hele Sogn og Fjordane er 26,2 % av
befolkningen 60 år eller eldre (SSB, tabell 03031), så selv om kartet viser høy valør for de med over
25 %, så er det ikke annet enn det som er normalt for regionen. Om noe annet så er det heller
unormalt lave tall i de mer perifere grunnkretsene.

7.2 Andre valgmuligheter med befolkningsdata
Befolkningsdata fra SSB er fritt tilgjengelig og enkelt å laste ned. Ved å laste ned befolkningsdata for
Florelandet/Brandsøy var det flere muligheter med å organisere datasettet. I stedet for å sette en
grense 60 år og oppover, så er det mulig å sette grenser høyere eller enda lavere, som f.eks. 50 år.
Det avhenger å formålet med oppgaven og målet her var å skaffe en oversikt av den eldre
befolkningen innenfor planområdet, og resultatene viser en høyere konsentrasjon av eldre rundt
sentrumsområde.
En verdi på 31,2 % i grunnkretsen Storåsen Vest gir et inntrykk på kartet at mange av de eldre bor
innenfor dette området. Men kretsen teller totalt 237 personer, så utefra den totale befolkningen
innenfor kommunedelplanen er det egentlig ikke så mange. Ved statistisk analyse bør det være ett
minimumskrav for hver grunnkrets om en skal vise prosentandel. De ulike grunnkretsene i
Florelandet/Brandsøy varierer stort i antallet av befolkingen. Gunhildvågen teller totalt 103 personer,
mens Krokane/Solheim har størst befolkningstall med 1291. Når vi bruker prosentandel av
befolkningen for vise forskjeller så er en et tall på litt over 100 stykker svært lite og er følsom for
store utslag.

7.3 Grunnkretser – geometri og grenser
Noen av grensene på grunnkretsene er inndelt på en slik måte at det ikke nødvendigvis gir mening i
forhold til det geografiske landskapet og hvor folk faktisk bor. Som figuren under illustrerer er f.eks.
Storåsen Vest kun bebodd på vest og sørsiden, helt inn til kretsgrensen. Store deler av denne kretsen
er et grøntområde med Storåsen i midten. Bygninger i det blå feltet burde muligens vært en del av
Havreneset Nord/Sør, det grønne feltet til Vågavegen, og det gule feltet kunne kanskje vært til
Havrenset sør. Gunhildvågen har så liten befolkning og liten boligmasse at det kunne vært slått
sammen med Vågavegen.

24

Figur 16: Figuren viser grunnkretsgrensene og bygninger i Florø.

Det er mulig at grensene er etablert en lang tid tilbake og ettersom nye boligfelt har blitt bygd ut, så
har ikke at grensene blitt oppdatert og tilpasset seg etter lokal kjennskap av de ulike byrommene i
byen. Derimot er det likevel viktig å ikke endre grensene for å beholde de historiske dataene og for å
analysere utviklingen som har pågått over tid. Eventuelt kan kommunen søke om ny
grunnkretsinndeling etter det de selv mener er mest hensiktsmessig.
Noen av grunnkretsene er så store at de tar med deler av fastlandet og noen øyer utenfor fastlandet.
Det gjelder spesielt Gunhildvågen og Sundet/Grønenga. Grunnkretsen Sundet/Grønenga burde vært
delt opp i to separate grunnkretser ettersom de har et tydelig fysisk skille med sjøen imellom seg.
Grønenga er et grøntområde med bare noen få eneboliger og hytter, og har ingen
fastlandstilknytning, mens Sundet har sterkere tilknytning til nabokretsen Brandsøy. Sundet er et
område der en kan vurdere mer boligutbygging, men det er ikke spesielt aktuelt for Grønenga. Slik
grunnkretsinndeling er uheldig når en ønsker å utføre analyser som f.eks. befolkningsanalyse, fordi
de to områdene har helt forskjellige potensial for framtidig arealbruk.

7.4 Varmekart – utfordringer og muligheter
En av utfordringene med å visualisere et tetthetskart er å sette de riktige innstillingene som kan
informere leseren av kartet om tettheten av eneboligene, samt at det bildet som er dannet i kartet er
riktig. Valg av r vil ha stor innvirkning på resultatet i beregningen av tettheten (O’Sullivan & Unwin,
2003).
Radius 50 danner et lite sprang i verdiene (min 0, max 5.36) og gir et bilde på at det er omtrent like
tett med eneboliger i alle områder. Radius 100 gir verdiene min 0, max 18. 8 og gir et mer oversiktlig
bilde med større og færre "hotspots". Radius 200 gir verdiene min 0, max 35.2, og gir et uttrykk av å
være enda mer oversiktlig enn R = 100.
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Figur 17: Figuren illustrerer ulike varianter av varmekart der radius er satt til 50, 100 og 200. Alle tre figurene er delt inn i
like mange klasser og har samme fargerampe.

R = 200 gir bedre oversikt med tanke på målestokken som er satt til dette prosjektet, men radiusen
så stor at de større boligfeltene uansett vil framstå som områder med høy tetthet, f.eks. Havreneset.
Mindre boligfelt kan dermed bare oppnå en viss verdi ettersom de ikke strekker seg langt til å
inkludere flere punkter pga. ulike begrensinger. Det kan være landskapsforhold, vei, arealplaner,
vann eller andre elementer som hindrer størrelsen på boligfeltene. Grunnen til at vi ser høy tetthet i
område som Havreneset med R = 200, er at Havreneset er et av områdene hvor det er
sammenhengende boligfelt uten hindringer imellom. Så selv om et mindre boligfelt har like stor
tetthet mellom eneboligene som i Havreneset, så vil de ikke oppnå en høy tetthetsverdi fordi det er
få boliger i nærheten.
Å illustrere tetthet med R = 50 er mer egnet på større målestokk ettersom det er vanskelig å tyde
forskjellene i forsøket å vise tetthetsforskjeller i Florandet/Brandsøy. Generelt er løsningen er prøve
seg fram med ulike r-verdier for å finne en god balanse (O’Sullivan & Unwin, 2003) Etter å ha forsøkt
ulike varianter, falt valget på r = 100. Ikke for lite slik at en kan tyde forskjellen i karten, samt ikke for
høyt slik at store boligfelt danner et generalisert bilde.

7.5 GIS og geovisualisering
GIS tilbyr mange muligheter til å presentere samfunnsdata på et kart, og av og til kan føles som om at
det er for mange muligheter. Hvordan et temakart skal presenteres faller på kartografens valg av
verdier. Kartografen sin rolle er å formidle geografisk informasjon til en kartleser og må forholde seg
til grunnleggende regler for menneskets persepsjon av sine omgivelser (Grinderud et al 2015: s.177).
Mulighetene som ligger i GIS er store og det kreves mye kunnskap og erfaring for å gjøre de riktige
valgene for hvilke fremgangsmetoder og data som skal benyttes for å kunne svare på de
problemstillingene som settes før en starter opp med arbeidet.
Det er muligens andre metoder som er bedre til å belyse tetthet av eneboliger i
Florelandet/Brandsøy. Resultatet av tetthetsanalysen av eneboliger gir en generell oversikt over
eneboliger, men tettheten mellom boligene er nokså konstant over alle steder i kommunen.
Varmekartet gir derimot uttrykk for at området som Havreneset har større tetthet av eneboliger enn
andre steder. Det er kanskje bedre å analysere tetthet av boliger som en selvstendig oppgave der en
kan forholde seg til en større målestokk og eventuelt inkludere andre boligtyper. I denne oppgaven
har varmekartet blitt nokså generell pga. oppgavens målestokk som prøver å dette et stort område.
En tetthetsanalyse av boliger vil komme mer til sin rett ved jobbe tettere mot de ulike områdene.
På en annen side, om en vil se hvor mange eneboliger det fins de områdene som hvor stor del av
befolkningen er over 60 år, så er ikke nok med å bare vise bygningsflatene på kartet. Kartet viser
varmekart sammen med bygningsflatene, men varmekartet gir et større inntrykk på kartlesereser at
dette området består av mange eneboliger, mens et annet områder har få eneboliger. På denne
måten tegner varmekartet et mer tydelig bilde av eneboliger i Florelandet/Brandsøy enn om det ikke
ble brukt i det hele tatt.
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Å lage koroplettkart med befolkningsdata og grunnkretser har derimot fungert bedre. Her har det
vært mulig å danne et oversiktlig kart med en fargevalør som er lett å tyde. Noen grunnkretser er
liten i størrelse og blir litt sammentrykt av nær sentrumsområdet, men ikke verre at det ikke kan
synes. Med et kart med mindre målestokk ville det vært mer problematisk.

8. Konklusjon
Resultat av analysen viser at det er en høy tetthet av eneboliger i grunnkretsene som grenser til
sentrumsdelen. Spesielt markant er grunnkretsene Havreneset og Storåsen som har høyest tetthett,
mens de mest perifere grunnkretsene Krokane/Solheim og Brandsøy har lavest tetthet av eneboliger.
Befolkningstallene viser at grunnkretsen som grenser til sentrum også har en høy andel av den eldre
befolkningen. Cirka 706 personer som er 60 år eller eldre befinner seg i disse kretsene. Minst er det
Krokane/Solheim og Brandsøy. Det følger dermed samme mønsteret som med tettheten med
eneboliger, hvor områder med høy tetthet også har høy andel av den eldre befolkningen.
Kartet gir på ingen måte en fasit på hvor det blir ledige eneboliger og hvor det blir ledig areal til
eventuell nybygging. Men det gir likevel en bedre oversikt av både bygningsmassen og hvordan
befolkningsstrukturen er innenfor kommunedelplanens avgrensning. Kartet dermed viktig kunnskap
som kan brukes videre i arealplanleggingen.
Med dette kartet var målet å formidle samfunnsdata til leseren som ellers ikke kan formidles med
tabeller eller tekst. Med kartet kan på noen få sekunder danne et bilde av befolkningsstrukturen og
boligmassen i Florø.
Valg av datasett, valg av aldersgrupper, klassifisering av verdiene og det å visualisere sluttresultatet
på en god måte er en stor utfordring for de fleste kartografer. Det mye som kan gjøres annerledes,
men poenget er å finne en balanse for hvordan dataene kan formidles fra kartprodusenten til leseren
av kartet. Spesielt utfordrende må sies å være tetthetsanalyse og produksjonen av varmekartet. Det
å finne riktig r-verdi og bestemme en logisk klassifisering kan for mange uerfarne bli en lang prosess
med prøving og feiling. Til grunn ligger derimot ett oversiktlig koroplettkart som gir en god oversikt
av aldersgruppen 60 +. Det er mulig at det kunne vært gjort på en annen måte her også, som f.eks.
vise antall i stedet for prosent.
GIS er så komplekst og tilbyr mange flere løsninger for et enkelt formål. Det er ingen fasitsvar, men
kunnskapen og erfaringen for personen som konstruerer kartet vil ha mye å si for sluttresultatet.
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