Dokumentation

DST Kvadratnet Natbefolkning

1. august 2019

Kontakt hos Danmarks Statistik:

DST Consulting

Beskrivelse og levering
Opgavebeskrivelse / titel

DST Kvadratnet Natbefolkning
Udtræk fra befolkningsregister af antal personer og antal husstande
fordelt på 100m kvadratnet-celler.
Geografisk angivelse er baseret på bopælsadressen.
Statustidspunkt for opgørelse af statistik: 1/1-2019

Leverede filer

DST_DKVN_Natbefolkning.xlsx
Den leverede fil indeholder 1 tabel med følgende kolonner:
•
•
•
•
•
•
•

Datakonstruktion

Celle ID
Kommunekode
Kommunenavn
Regionnavn
Antal husstande
Antal personer
Opgørelsestidspunkt

Befolkningstal baseret på bopælsadresse fordeles på kommune og
kvadratnet-celle.
Da en kvadratnet-celle kan overlappe kommunegrænser, fordeles
befolkningstal for hver kombination af kvadratnet-celle og kommune.
Dermed sikres at data er identisk med den kommunale opgørelse af
befolkningstal.
Personer med ukendt bopælsadresse angives kun på kommuneniveau. I
dette tilfælde angives kvadratnet-cellen som ”Uoplyst”.
Kvadratnet-celler navngives på formen:
100M_Y-koordinat_X-koordinat
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f.eks: 100M_61290_5904
Koordinaterne er delt med 100. De refererer til koordinatet for
kvadratnet-cellens nedre venstre hjørne.

Anvendt koordinatsystem : ETRS89 UTM32 N.
Datagrundlag
Anvendte registre

Befolkningsregister:
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation/be
folkningen

Datakontrol og kommentarer
Datakontrol

Datalevering kan ikke kontrolleres med officiel statistik på kvadratnetcelle niveau.
Datalevering er på kommune niveau kontrolleret med officiel statistik på
www.statistikbanken.dk
Antal personer: Statistikbank-tabel FOLK1A
Antal husstande: Statistikbank-tabel FAM55N

Opdatering

Data forventes at blive opdateret næste gang februar 2020.
Kontaktoplysninger og generel information

Kontaktoplysninger

Spørgsmål til leverancen kan ske ved at rette henvendelse til
Anita Saaby (e-mail: ASH@dst.dk , tlf: 39 17 37 49) eller Allan Hansen
(e-mail: HNN@dst.dk , tlf.: 39 17 31 68).

Om særkørsler og
standardprodukter

I DST Consulting afvikles særkørsler på baggrund af officiel statistik.
Herudover udbydes en lang række varierede standardprodukter. I
Betalingsdatabanken www.dst.dk/bdb er der let adgang til data døgnet
rundt. Find mere information om produkter og ydelser på
http://www.dst.dk/da/tilsalg eller kontakt en konsulent på e-mail
Consulting@dst.dk.

Om officiel statistik

Statistikbanken ® www.statistikbanken.dk indeholder officiel statistik,
som beskriver samfundsmæssige forhold i Danmark.
Danmarks Statistiks produktion dækker over mere end 220 statistikker,
som er grupperet i 12 emner. Statistikkerne er bl.a. beskrevet i
kvalitetsdeklarationer og statistikprogrammet. Find mere information på
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/statistikdokumentation og
i statistikprogrammet
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=28137.
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