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Arealstatistikk for Norge 

• Arealressurser 

• Arealbruk 

• Første årgang 2011 

 

 

 

 

 



Ny arealstatistikk, bakgrunn 

• Bedre kartdata er tilgjengelige 

– Bygningsomriss fra FKB 

– Eiendomsgrenser i Matrikkelen 

– Veier som flater i FKB 

– Heldekkende arealressurskart ARSTAT 

 

• Bruke eksisterende digitale kartdata og registerdata (Matrikkel) 

 

• Produsere årlige arealbrukskart ved å: Lage et automatisk GIS-
system som avgrenser, klassifiserer og setter dataene sammen i ett 
hierarki 



Formål 
• Klassifisere alt areal etter ”Standard for klassifisering av arealer til 

statistikkformål”  
• http://www4.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb 



Hovedprinsipp 

• Bruke det best tilgjengelige datagrunnlaget, der slikt datagrunnlag 

finnes 

• Enklere datagrunnlag der det ikke finnes 

– Bygningsomriss / bygningspunkt  

– Veger som flater / veger som linjer osv 

– Tilrettelagt og satt sammen i hierarki 

 

– osv 



Metode, noen delprosesser 

• Tilrettelegge bygninger 

• Klassifisere bygninger 

• Tilrettelegge veier 

• Tilrettelegge eiendomsgrenser og Arstat (arealressurskart) 

• Tilrettelegge bebygde arealfigurer 

• Klassifisere bebygde arealfigurer 

• Tilrettelegge fra andre datakilder (idrettsanlegg, p-plasser, jernbane, 

lufthavner, havner. osv) 

• Klassifisere og sette sammen i ett hierarki 

 

 



Datagrunnlag 

AR5- Arealressurskart 
• Fra Skog og landskap 

 

• Målestokk 1:5000 

 

• Bra fullstendighet til 
tregrensa, men varierer 
fra kommune til 
kommune. 

 

• Varierende oppdaterings-
hyppighet, best på dyrka 
mark. 

 



Datagrunnlag 

AR-STAT- Heldekkende 

arealressurskart 

• Fra Skog og landskap 

 

• Satt sammen av AR5, 

AR50 og AR-fjell 



Bebygde arealfigurer 

• Minste enhet som blir klassifisert  

• Basert på en kombinasjon av DEK, Arstat, veger og 
vann + bygninger 

• Kan være 

– en eiendom 

– den bebygde delen av en eiendom 

– åpen fastmark innen en eiendom 

• Setter krav om utnyttelsesgrad av bygg: som hovedregel 
over 4 prosent 

• Bygninger som ligger på mindre utnytta eiendommer får 
areal ved bufring. 



Avgrensing av bebygd areal 



Utvalg av bebygd areal 

N 

Bygningen ligger helt 

utenfor bebygd areal. Hele 

eiendommen velges som 

arealfigur. 

Bygningene ligger delvis innenfor og 

delvis utenfor det bebygde arealet. 

Utnyttingsgraden er høy nok begge steder. 

Hele eiendommen velges som arealfigur. 

Utnyttingsgraden på 

eiendommen er for lav. Det 

bufres rundt bygget. 

Nytt: For boligeiendommer 

som er mindre enn 1 

dekar regnes hele 

eiendommen som bebygd. 



Utvalg av bebygd areal 
Velger 

• Arealfigurer under 10 mål med mer enn 4 

prosent utnyttingsgrad 

• Arealfigurer over 10 mål med mer enn 10 

prosent utnyttingsgrad 

Spesialtilfeller 

• Boligeiendommer som er mindre enn 1 dekar 

• Arealfigurer på åpen fastmark med ”haler” langs 

vei 

• Bebygd område for landbruk + naust 

 

 



Klassifisering av bebygde 

arealfiguer 
• Blir klassifisert på grunnlag av bygningstypene som 

finnes på figuren 

• Enebolig + garasje      «Frittliggende 

småhusbebyggelse» 

• Rekkehus     «Konsentrert småhusbebyggelse»  

• Unntak: «Bolig og næringsbebyggelse», basert på 

forhold mellom bosatte og ansatte 

 

Verksted
Bolig

Figurer med ulike klasser:  

blir blanda i kartet, arealet 

fordeles i statistikken. 
 



Tilrettelegge veier 

• Der det er mulig brukes veiflater fra FKB-veisituasjon 

• Men veityper fra Elveg 

• Der det ikke er mulig bufres veilinjer fra Elveg med 

standardbredder etter veitype 

• Annet veiareal (grøfter, fortau), legges til ved å bufre 

med standardbredder etter veityper  



Tilrettelegge veier 



Tilrettelegge veier 

• Kilde for veiareal (2011): 

 

 



Parkeringsplasser 

• Buffermetode 

– Godt og mindre 

godt resultat 

 

 

 

• Bedre metode: Direkte 

fra linjer til flater 

 

• Ikke obligatorisk i FKB-veg 
• Heller ikke krav om at parkeringsplasser skal avgrenses av 

objekttype = ”ParkeringsplassAvgrensing” 



Idrettsanlegg 

• FKB arealbruk og N50arealdekke som kilde 

• Avhengig av at datakildene er oppdaterte (f.eks for 

alpinbakker eller hoppbakker som har gått ut av drift) 

• Supplert med Idrettsanleggsregisteret.no. Idrettsanlegg 

som punkt. Svakheter på stedfesting og arealanslag.  

 



Hierarki 

• Vei  

• Jernbane  

• Ferskvann  

• Lufthavn  

• Drivhus klassifisert som fulldyrka jord  

• Bebygde eiendommer/ eiendomsdeler  

• Bufra bygninger  

• Sports- og idrettsområder  

• Data fra FKB arealbruk  

• Data fra N50 arealdekke  

• Parkeringsplasser  

• Havn  

• AR-STAT 



Hierarki 



Bruk av kartet i SSB 

• Statistikk arealbruk og 

arealressurser 

• Arealbruk i tettsteder 

• Ny tettstedsavgrensing 

• Fritidshusområder 

• Rekreasjonsareal 

• Jordbruksstatistikk 

• Plananalyse 

• Arealregnskap 

• Nedbygging av dyrka 

mark 



Statistikk er tilgjengelig på.. 

• Statistikk for fylker og kommuner på www.ssb.no/arealstat 

• ”Arealbruk i tettsteder” på www.ssb.no/arealbruk 

 

• Statistikk for fylke, kommune, tettsted kan hentes i statistikkbanken 

 

 

http://www.ssb.no/arealstat
http://www.ssb.no/arealbruk
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24 



Vil bli tilgjengelig som 

rutenettkart.. 
• http://kart.ssb.no/ 

 

• http://www.ssb.no/natu

r-og-miljo/geodata 

 

• 100x100 eller 

250x250 ruter med 

• Arealet av de ulike 

arealklassene 

• Både bebygde og 

ubebygde klasser 
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Vil bli tilgjengelig  

i Norge Digitalt.. 
• Kun bebygde arealer 

• Arealbruksklasse som kode og tekst 

• Kilde 

• Tilgjengelig via Norge Digitalt 2015 (?) 

 



Mer om metode 

• http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/arealbruk-og-arealressurser 

 

• http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/justert-tettstedsavgrensing 

 

• http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/fritidsbyggomrader 

 

• http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-

publikasjoner/tilgang-til-rekreasjonsareal-og-

naerturterreng-i-tettsteder 
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