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New official statistics for land use and land resources in Norway were published by Statistics Norway in 2012. This set
of statistics was produced using a bottom-up approach where existing maps and registers were combined using spatial
analysis and database merging. Norway’s operational geospatial data infrastructure was helpful, since the necessary
data to a large extent were prepared and standardized in advance. This paper provides an overview of the analytical ap-
proach and geospatial methods used in the preparation of the statistics.
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Arealstatistikk
Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i
2012 en nyutviklet statistikk over arealbruk
og arealressurser i Norge. Statistikken var
basert på sammenkobling av et vidt spekter
av digitale kartdata, i hovedsak innhentet
via Norge Digitalt. Behovet for en slik statis-
tikk ligger i at Norges arealer skal forvaltes
slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og
viktige kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare
på i hele landet. I tilegg skal by- og tettsteds-
utviklingen være basert på planleggings-
prinsipper som er areal- og energibesparen-
de. Statistikker som viser omfanget av areal-
bruk og tilgjengelige arealressurser er derfor
svært viktige beslutningsgrunnlag.

De siste årene har mengden av, kvaliteten
på, og tilgjengeligheten til digitale kartdata
blitt markant forbedret. Forbedringene gjør
det mulig å basere den nasjonale statistik-
ken over arealressurser og arealbruk på mer
detaljerte datagrunnlag med mer presis av-
grensning av arealene enn tidligere. 

Eksemplene på forbedrede datagrunnlag
er mange. I dag har vi blant annet tilgang til:
Bygningsomriss der det tidligere kun fantes
bygningspunkt, Matrikkelen med eiendoms-
flater i stedet for eiendommer representert
ved punkt, og veger som flater i stedet for lin-
jer. Fra Norsk institutt for skog og landskap
har markslagsdata tidligere bare vært til-
gjengelig opp til tregrensa i form av dataset-
tet AR5 (Bjørdal og Bjørkelo, 2006). I 2011

ble et landsdekkende arealressurskart, AR-
STAT, tilrettelagt for statistikkformål. AR-
STAT er satt sammen av AR5 og noe enklere
data for arealer over skoggrensa, AR-FJELL
(Aune-Lundberg og Strand, 2011). I tillegg
finnes en rekke små og store datasett med
relevant arealinformasjon.

SSB står i en særstilling når det gjelder
innhenting av informasjon. Ved bruk av Sta-
tistikkloven kan SSB kreve å få utlevert data
fra administrative registre til offisiell statis-
tikk. Datagrunnlagene som er benyttet i ut-
arbeidingen av denne statistikken kunne
derfor ha vært tilgjengelig for SSB uavhen-
gig av deltagelsen i Norge Digitalt. Men som
part i Norge Digitalt finner vi datagrunnla-
gene samlet og tilrettelagt, og i stedet for å
forholde oss til en rekke dataleverandører
kan vi nå forholde oss til én. Det ville ha vært
svært ressurskrevende om vi for eksempel
måtte kontakte alle landets kommuner for å
få tilgang til FKB-data. I praksis ville et slikt
system ha gjort produksjonen av en lands-
dekkende statistikk vanskelig. Deltagelse i
Norge Digitalt og tilhørende fora gir også an-
dre fordeler, som eksempelvis kompetanse-
utveksling.

I metoden som benyttes til produksjon av
arealstatistikk settes en rekke digitale kart
sammen til et nytt kartgrunnlag som igjen
er grunnlag for statistikken. Kartgrunnla-
gene som inngår i statistikken er listet i Ta-
bell 1.
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Tabell 1: Kartgrunnlaget som inngår i areal-
statistikken. Datasett som er tilgjengelig via
Norge Digitalt er markert med ND. 

Klassifikasjon av arealer

SSB har utarbeidet et hierarkisk klassifika-
sjonssystem, «Standard for klassifisering av
arealer til statistikkformål», som i hovedsak
er basert på eksisterende standarder eller
nomenklaturer. Arbeidet er preget av en
pragmatisk tilnærming: For å kunne etable-
re en kostnadseffektiv arealbruksstatistikk
som omfatter alle landets kommuner, er det
nødvendig og hensiktsmessig å ta utgangs-
punkt i eksisterende kartdatabaser og regis-
tre og inndelingene/nomenklaturene disse er
basert på. 

Standarden har vært diskutert flere gan-
ger i «Rådgivende utvalg for arealstatistikk»
som favner flere av de viktigste brukerne og
interessentene i en slik statistikk. Hovedka-

tegoriene i standarden som benyttes i areal-
bruksstatistikken er gjengitt i Tabell 2. Full-
stendig standard finnes på http://ssb.no/sta-
bas/ (Statistisk sentralbyrå, 2012). 

Tabell 2: Hovedklassene i klassifikasjonssys-
temet for arealstatistikk

Hovedtrekk i metoden

Metoden baserer seg på at det kvalitetsmes-
sig beste datagrunnlaget skal brukes der det
er tilgjengelig, men der optimalt datagrunn-
lag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere
kvalitet inn. Metoden er i praksis et automa-
tisk geografisk informasjonssystem (GIS)
som avgrenser, klassifiserer og setter datae-
ne sammen i et hierarki. 

Datasettene blir tilrettelagt for å trekke
ut informasjon som holder høy kvalitet (mest
nøyaktig), mens informasjon av dårligere

Datasett Norge 
digitalt

SSB Matrikkelen –

Bosatte adresser –

Bedrifts- og foretaksregisteret –

AR5 ND

AR-STAT –

FKB-Arealbruk ND

FKB-Bane ND

FKB-Bygning ND

FKB-PblTiltak ND

FKB-Vann ND

FKB-Veg ND

FKB-Vegnett ND

Primærdata Kystkontur ND

Elveg/Vbase ND

Kulturdepartementets register over 
idrettsanlegg og spillemiddelsøknader 
– idrettsanlegg.no

–

N50 kartdata ND

Stamnetthavner –

Fergeterminaler –

AIS Automatic Identification System –

Vegetasjonskart over Svalbard –

Teknisk situasjon Svalbard ND

Arealbruksklasse

Boligbebyggelse 

Fritidsbebyggelse 

Bebygd område for landbruk og fiske 

Næring, offentlig og privat tjenesteyting 

Undervisning og barnehage 

Helse- og sosialinstitusjoner 

Kultur og religiøse aktiviteter 

Transport og telekommunikasjon 

Teknisk infrastruktur 

Beredskapstjenester 

Forsvaret 

Grønne områder 

Idretts- og sportsområder 

Uklassifisert bebyggelse og anlegg 

Fulldyrka jord 

Ikke fulldyrka jord 

Skog 

Åpen fastmark 

Våtmark 

Bart fjell, grus- og blokkmark 

Varig snø, is og bre 

Ferskvann 

Saltvann og brakkvann 

Uklassifisert ubebygd område
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kvalitet i samme datasett blir fjernet. Data-
settene tilpasses også til hverandre. Der det
er uoverensstemmelse mellom to datasett
velges det med best kvalitet. AR-STAT dan-
ner basis for beregningen av arealressurser i
de ubebygde områdene og delvis også for av-
grensningen av bebygde områder, men over-
styres der andre kartgrunnlag viser at områ-
der er bebygde.

Datasettene som inngår i det endelige hie-
rarkiet er basert på mange ulike datagrunn-
lag som bearbeides og tilpasses hverandre
før de settes sammen. Som ett eksempel kan
vi nevne at for å produsere datasettet over
areal der bygninger bestemmer arealbruken
er det nødvendig å bruke: arealressurskart
(AR-STAT), eiendommer, veger, FKB-vann
og Primærdata Kystkontur, samt bygninger
både fra Matrikkelen og FKB. Hvert av disse
datasettene blir tilrettelagt for å trekke ut
informasjon som holder høy kvalitet, mens
informasjon av dårligere kvalitet i samme
datasett blir fjernet, for eksempel brukes
bygningsopplysningene fra Matrikkelen, mens
punktgeometrien samme sted i størst mulig
grad tas bort. 

Datasettene tilpasses også til hverandre
og der det er uoverensstemmelse mellom to
eller flere datasett velges det med best kvali-
tet. For eksempel er det Primærdata Kyst-
kontur fra Kartverket som bestemmer land-
arealets avgrensing mot havet, ikke kystlin-
jen slik den framstår i AR-STAT. Geometrien
i AR-STAT blir derfor justert før datasettet
tas inn i videre beregninger.

Siden metoden er automatisk og det ikke
blir gjort manuelle vurderinger av enkeltob-
jekt er det nødvendig å sette opp generelle
kriterier for når en type data skal foretrek-
kes. For å sørge for at slike kriterier fungerer
best mulig i alle kommuner er også disse kri-
teriene basert på grunndatasettene, som til
dels må være tilrettelagte for å kunne ta rik-
tige valg. På samme måte er også kriteriene
for hvordan de enkleste objektene (punkt og
linjer) skal flatedannes basert på informa-
sjon fra tilrettelagte grunndatasett. 

Datasettene tilrettelegges, settes sammen
og brukes til å gjøre vurderinger som igjen
påvirker hvordan datasettet skal behandles.
Her beskrives noen hovedprosesser i meto-
den. 

Tilrettelegging av bygninger
Populasjonen av bygninger med tilhørende
opplysninger om bygningsnummer og byg-
ningstype er hentet fra SSB-Matrikkelen per
1.januar gjeldende år. Der det er mulig ko-
bles bygningene fra Matrikkelen mot byg-
ningsomriss fra FKB, slik at grunnareal og
geografisk plassering hentes fra FKB. Er
dette ikke mulig hentes også grunnarealet
fra SSB-Matrikkelen.

Bygningsomriss som ligger i tiltaksdata-
basen (FKB-PblTiltak) og er kodet som ny-
bygg eller tilbygg/påbygg, blir tatt med der-
som de oppfyller visse krav. Når bygnings-
omrissene fra FKB-PblTiltak først er tatt
med blir de behandlet på samme måte som
bygningsomriss fra FKB-Bygning.

Det er ikke ett en-til-en forhold mellom
bygningspunkt i Matrikkelen og bygnings-
omriss i FKB. Noen bygningsomriss treffes
av flere bygningspunkt, og noen bygnings-
punkt skal knyttes til flere bygningsomriss,
for eksempel der en hovedbygning har ett el-
ler flere tilbygg. Prosessen er delt i flere steg
for å håndtere alle slike kombinasjoner best
mulig.

Metoden med å knytte bygningsinforma-
sjonen til bygningsomriss fører til at bygnin-
gene får mer korrekt grunnflateareal. Der-
som en bygning strekker seg over flere eien-
dommer vil bruken av bygningsomriss gjøre
at bygningsgrunnflaten kan fordeles mellom
eiendommene og påvirke arealbruken på al-
le. Ved bruk kun av bygningspunkt fra Ma-
trikkelen vil punktet bare bli knyttet til en
av eiendommene.

Over 90 prosent av bygningene blir knyt-
tet til bygningsomriss. For øvrige bygninger
blir bygningspunktet fra Matrikkelen brukt
som grunnlag for videre beregninger. 

Avgrensing av bebygde arealfigurer
I AR5, og dermed også i AR-STAT, er det be-
bygde arealet definert som «Areal som er ut-
bygd eller i betydelig grad opparbeida, samt
tilstøtende arealer som i funksjon er nært
knytta til bebyggelsen». Bebyggelsen skal
være av varig karakter, vesentlige deler av
arealet skal være sterkt opparbeida og min-
steareal for å registrere bebyggelse som egne
figurer er 5 dekar.
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I SSBs arealstatistikk blir bebygd areal
avgrenset på grunnlag av om det finnes byg-
ninger, og det er ikke satt moe minsteareal
for størrelsen av arealfiguren. Dette fører til
at mer areal vil bli klassifisert som bebygd.
Det bebygde området kan være en eiendom,
en del av en eiendom eller det nærmeste om-
rådet rundt bygget. Vi kaller dette bebygde
området en arealfigur. En eiendom kan inne-
holde flere adskilte bebygde arealfigurer
som kan klassifiseres individuelt. 

Arealressurskart, eiendomskart, veger og
bygninger er blant datagrunnlagene som
brukes til å avgrense de bebygde arealfigure-
ne. Fra arealressurskartet er vi spesielt in-
teressert i de arealene som er klassifisert en-

ten som bebygd eller åpen fastmark. Dette
fordi disse arealtypene kan avgrense det be-
bygde arealet innen en større eiendom.
Gårdstun blir gjerne klassifisert som åpen
fastmark mens andre typer bebygde arealer
blir klassifisert som bebygd. I kombinasjon
med eiendomskart kan disse arealtypene
hjelpe til å skille mellom bebygde og ubebyg-
de deler av en eiendom. 

Metode for å tilrettelegge arealfigurer og
beregne utnyttingsgrad er vist i Figur 1. Et-
ter at denne prosessen er gjennomført bru-
kes arealfigurene til å vurdere hva som er en
fornuftig grense for å sette krav til utnyt-
tingsgrad på en bebygd eiendom. 

 

 

 

I avgrensingen av bebygde arealfigurer benyttes areal-
ressurskartet AR-STAT, der landarealet er delt inn i flater 
basert på arealtype. 

For å avgrense bebygd areal er det først og fremst areal-
typene «bebygd» og «åpen fastmark» (fastmark som 
ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel) 
som er interessante, fordi begge kan avgrense den 
bebygde delen av en eiendom. 

Arealressurskartet forenkles ved å slå sammen ube-
bygde arealklasser, og settes sammen med digitalt eien-
domskart. Vegareal fjernes fra datagrunnlaget. 

Noen eiendommer inneholder bare en arealtype og vil bli 
behandlet som hele eiendommer, mens eiendommer 
med flere arealtyper deles i eiendomsdeler som behand-
les individuelt i den videre prosessen

Bygninger tas inn og utnyttingsgrad beregnes for hver 
eiendom eller eiendomsdel. Utnyttingsgraden er grunn-
flate av bygningene i forhold til arealet av figuren.

Dersom en eiendom består både av bebygd og annet 
areal, beregnes det både en utnyttingsgrad for den 
bebygde delen, og en utnyttingsgrad for resten av eien-
dommen.

I figuren er utnyttingsgraden for hver eiendomsdel vist 
som heltall.

Figur 1. Metode for avgrensing av arealfigurer og beregning av utnyttingsgrad
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Utnyttingsgrad
I statistikk for arealbruk og arealressurser
skal alle områder der det finnes bygninger
klassifiseres som bebygde, uavhengig av
hvordan området er klassifisert i AR-STAT. I
tillegg er det bygningstypene som finnes på
en arealfigur som skal bestemme hvilken
klasse arealfiguren skal ha. 

I mange tilfeller er det naturlig at hele ei-
endommer der bygninger befinner seg blir
klassifisert som bebygde, og videre la byg-
ningene bestemme den mer detaljerte areal-
bruksklassen. Men bruken av en hel eien-
dom er ikke alltid bestemt av bygningene.
For eksempel er en park fortsatt en park, og
ikke varehandel selv om det finnes en kiosk
der, en skogteig blir ikke samferdsel selv om
der står et buss-skur på teigen, og en fotball-
bane skal ikke klassifiseres som lagerområ-
de selv om det finnes ett lagerbygg for utstyr
der. I slike tilfeller er det ønskelig at bare et
mindre område omkring bygningen klassifi-
seres etter bygningen, mens resten av eien-
dommen får tildelt arealklasse fra andre kil-
der. Dette oppnås ved at det legges en buffer
omkring bygningen. I tilfellet med kiosk i
park ønsker vi at parken skal være klassifi-
sert som park mens et lite område rundt ki-
osken skal være klassifisert som varehandel.

Siden beregningene utføres med automa-
tiserte metoder er det behov for en regel for
når hele eiendommen skal klassifiseres som
bebygd og når bufring skal velges. Generelt
kan man anta at sammenhengen mellom
bruken av en eiendom og bygningstypene på
eiendommen blir svakere dess mindre del av
arealfiguren som er beslaglagt av bygninge-
ne. Vi har derfor valgt å sette en grense ut i
fra en utnyttingsgrad på eiendommen, defi-
nert som forholdet mellom arealet av bygnin-
gens grunnflate og arealet av eiendom-
men/arealfiguren. 

Utnyttingsgraden vi velger som grense må
være lav nok til å fange opp de fleste eien-
dommer der bygningstypene kan fortelle om

bruken av eiendommen, men ikke så lav at vi
risikerer å klassifisere det som i virkelighe-
ten er ubebygd areal som bebygd.

Ettersom eiendommene blir større øker
sannsynligheten for at bare deler av eien-
dommen er påvirket av de bygningene som
finnes der. Dersom bygningene da er plassert
i et hjørne av eiendommen, kan store ube-
bygde areal feilaktig bli klassifisert som be-
bygde, det feilklassifiserte arealet blir større
dess større eiendommen er. For å begrense
muligheten for dette setter vi strengere krav
til utnyttingsgrad på de største eiendomme-
ne.

Valget av grense for utnyttingsgrad base-
rer seg på en analyse der det arealet som al-
lerede er klassifisert som bebygd i AR-STAT
blir kombinert med eiendomsgrenser. For de
resulterende arealfigurene blir utnyttings-
graden beregnet. Valget av utnyttingsgrad
er basert på at eiendommer som oppfyller
kriteriene til å være bebygde i AR-STAT også
vil ha høy nok utnyttingsgrad av bygninger
til at de skal være bebygde også i SSBs are-
alstatistikk. 

Basert på denne analysen har vi valgt å
sette grense for utnyttingsgraden til fire pro-
sent. Dersom utnyttingsgraden er høyere
enn dette skal hele arealfiguren regnes som
bebygd og den skal klassifiseres på grunnlag
av bygningstypene som finnes der. Denne re-
gelen gjelder uavhengig av hvordan arealfi-
guren er klassifisert i AR-STAT, noe som fø-
rer til at statistikken blir mindre avhengig
av når AR-STAT er oppdatert. Dersom det er
bygd ut et boligfelt i skog siden sist oppdate-
ring så er grensen for når disse eiendomme-
ne skal tas med som hele eiendommer fire
prosent, og det er det også dersom AR-STAT
er oppdatert slik at eiendommene er definert
som bebygde. 

Det finnes unntak fra regelen på fire pro-
sent. Disse er vist i Tabell 3, mens eksempler
på hvordan valg basert på utnyttingsgrad og
størrelse fungerer i praksis er vist i Figur 2.
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Tabell 3. Valgte grenser for når en arealfigur skal regnes som bebygd. 

Klassifisering av bebygde arealfigurer
De bebygde arealfigurene klassifiseres på
grunnlag av bygningene som finnes innen
arealfiguren. 

Dette gjelder uavhengig av om arealfigu-
ren er basert på AR-STAT og eiendomsgren-
ser, eller om arealfiguren er framkommet
ved bufring. 

Areal Arealtyper i AR-STAT Bygningstyper

Grense for 
utnyttings-
grad, prosent

Fra 0–10 dekar Alle arealtyper Alle 4

Over 10 dekar Bebygd Alle 4

Over 10 dekar Alle andre enn bebygd Alle 10

Alle størrelser Skog, dyrka mark og beite Driftsbygninger i landbruket 50

Alle størrelser Alle arealtyper Naust 50

Utnyttingsgraden beregnes ut fra arealfigurens areal og 
grunnflatene til bygningene som finnes der. I figuren er 
utnyttingsgraden vist som heltall.

Eiendommer og eiendomsdeler velges som bebygd der-
som de har høy nok utnyttingsgrad. For eiendommer 
under 10 dekar må utnyttingsgraden være minst fire pro-
sent. De skraverte arealfigurene blir klassifiserte som 
bebygde i dette boligfeltet.

Arealer som er klassifisert som bebygd i AR-STAT men 
som ikke har høy nok utnyttingsgrad, vil bli plassert i kate-
gorien «Uklassifisert bebygd areal».

For eiendommer over 10 dekar må utnyttingsgraden være 
minst 10 prosent, med mindre AR-STAT sier at området 
er bebygd. 

De tre skraverte arealfigurene er alle over 10 dekar. Figu-
rene med utnyttingsgrad 18,7 og 15,3 vil bli klassifisert 
som bebygde, men ikke figuren med 5,8. Den ville ha blitt 
det dersom området var definert som bebygd i AR-STAT. 
Bygningene på denne figuren vil nå bli bufret.

Figur 2. Valg av arealfigurer basert på utnyttingsgrad og størrelse
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Der en arealfigur inneholder bygninger
som tilhører ulike arealbruksklasser blir
arealfiguren definert som blandet i kartet,
men i statistikken blir arealet til figuren for-

delt mellom de ulike klassene, basert på
grunnarealet til bygningene. Prinsippet er il-
lustrert i Figur 3. 

Dersom bygningene på arealfiguren er
punkt fra Matrikkelen er det grunnarealet
oppgitt i Matrikkelen som bestemmer hvor
mye av arealet som skal tilordnes de ulike
klassene.

Andre avgrensinger
Arealfigurer med bygninger, som vi her har
beskrevet avgrensingen av, utgjør mye av det
bebygde arealet, og vi regner resultatet for å
være av god kvalitet. Noen av de andre data-
grunnlagene vi benytter er det knyttet større
usikkerhet til. Som ett eksempel kan vi nev-
ne avgrensingen av idrettsanlegg:

Datasettet for idrett er satt sammen fra
tre kilder som alle har sine svakheter med
hensyn til geometri, fullstendighet og oppda-
tering. Idrettsanlegg fra FKB-Arealbruk og
N50-Arealdekke er flatedatasett, der FKB-
Arealbruk har best nøyaktighet. I begge da-
tasettene kan ajourholdet være mangelfullt,
eksisterende idrettsanlegg kan mangle og
anlegg som ikke eksisterer lenger kan være
med. 

Den tredje datakilden, Idrettsanleggsre-
gisteret er bedre oppdatert, men har punkt-
geometri med lav stedfestingsnøyaktighet.
Denne svakheten gjør at det samme anlegget
kan bli representert 2 ganger i det endelige

resultatet. Anlegg som allerede er hentet fra
inn FKB-Arealbruk eller N50-Arealdekke
kan også bli tatt inn som punkt fra Idretts-
anleggsregisteret med en litt annen belig-
genhet. Vi har derfor lagt inn ett restrik-
sjonsområde på 50 meter rundt objekt fra
flatedatasettene, punkt fra Idrettsanleggsre-
gisteret som havner innenfor denne sonen
blir regnet som samme anlegg og blir ikke
tatt med. Dette reduserer mulighetene for at
samme anlegg blir registrert på to steder,
men det eliminerer ikke risikoen fullstendig.
Samtidig er det en fare for at vi fjerner punkt
fra idrettsanleggsregisteret som faktisk er
selvstendige anlegg.

Der flere idrettsanlegg ligger i nærheten
av hverandre hender det at alle er gitt sam-
me koordinat i Idrettsanleggsregisteret. Om
slike idrettsanlegg skal knyttes til eiendom-
mer eller om de skal bufres vil resultatet fort
bli det samme; arealet som skulle vært
spredt utover ett større område ender opp
med langt mindre areal enn de utgjør samlet. 

Sammensetting i hierarki
De tilrettelagte datasettene settes sammen i
ett hierarki, prinsippet er vist i Figur 4. I hi-
erarkiet er veg plassert øverst og AR-STAT
nederst som angitt i Tabell 4.

Verksted Bolig

Arealfiguren i eksempelet har bygninger som til-
hører to ulike arealbruksklasser og framstår som 
blandet i kartet, i statistikken skal arealet fordeles 
mellom bygningenes arealbruksklasser. 

Arealfiguren er 1,3 dekar stor og bebygd med en 

verkstedsbygning med grunnflate 250 m2 og en 

boligbygning med grunnflate 350 m2. I statistikken 
vil arealet bli fordelt slik at 40 prosent (0,5 dekar) 
blir verksted og 60 prosent (0,8 dekar) blir bolig. 

Figur 3. Fordeling av areal fra blandede arealfigur
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Tabell 4. Prioriteringsrekkefølge for sammen-
slåing av datasett

Selv om flere datasett foreligger for det sam-
me området fører den hierarkiske sammen-
setningen til at alle områder får entydige
arealklasser. En veg inn på et gårdstun blir
veg, en fotballbane i en skolegård blir skole
og en parkeringsplass ved et kjøpesenter blir
kjøpesenter.

Beregning av statistikken
Etter sammensetningen projiseres det ferdi-
ge kartet fra WGS84 UTM 33 til Lamberts
arealriktige flateprojeksjon (ETRS89-LAEA).
Deretter beregnes arealene av de enkelte
arealfigurene og statistikken settes sammen.
Der bebygde områder var definert som blan-

da i kartet blir arealet fordelt mellom areal-
bruksklassene definert av bygningene på
området.

Generelt om kvaliteten på statistikken
Tilnærmingen som er valgt legger vekt på å
benytte de mest detaljerte kartgrunnlagene
for å gi best mulige tall for status. Data-
grunnlagene vil sannsynligvis bli mer utfylt
og få bedre kvalitet de nærmeste årene og
dette vil virke inn på statistikk over endrin-
ger. I beregningsopplegget er dette forsøkt
behandlet ved at kildene til arealene er ko-
det slik at det kan holdes oversikt over end-
ringer i bruk av datakilder. Viktig vil det
også være å følge kartleggingsdato og status
i datasettene. Imidlertid vil kvalitetsendrin-
ger komme til å virke inn på resultatet uten
at vi kan kompensere for, eller statistikkføre
effektene av dette. En bør derfor vurdere å
gjennomføre en undersøkelse av effekten av
kvalitetsheving i noen viktige datagrunnlag
om noen år. 

Valget av mest detaljerte kartgrunnlag vil
også kunne ha betydning for sammenlignba-
rheten mellom kommuner hvis det er stor
forskjell i kartleggingsgrad. Generelt er det
mest detaljerte kartgrunnlaget i de bebygde
områdene, slik at forskjeller i kartleggings-
standard mellom kommuner i hovedsak vil
følge kommunenes arealbruksfordeling og
bør følgelig ikke være av stor betydning for
sammenlignbarheten.

Muligheter for analyser bygd på kartet
Med det nye datasettet for arealbruk og are-
alressurser åpner det seg mange muligheter

Prioritet Datasett

1. Veg

2. Jernbane

3. Ferskvann

4. Lufthavn 

5. Drivhus klassifisert som fulldyrka jord 

6. Bebygde arealfigurer 

7. Bufrede bygninger 

8. Idrett

9. Data fra FKB-Arealbruk

10. Data fra N50-Arealdekke

11. Parkeringsplasser 

12. Kai/havneområder 

13. Energianlegg

14. AR-STAT

Figur 4. Tilrettelagte data settes sammen i et hierarki. Prinsippskisse 
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for nye analyser. SSB har brukt datasettet i
flere sammenhenger, og kommer til å utvikle
ytterligere statistikk basert på dataene de
neste årene. 

Foreløpig er det bare produsert en årgang
av datasettet (2011). Når flere årganger fore-
ligger kan disse brukes til å lage et areal-
regnskap der endringer i arealbruk og areal-
ressurser blir statistikkført. En slik analyse
kan også vinkles mot utviklingen for spesiel-
le ressurser, for eksempel dyrket mark. Man
kan da ha fokus på både egenskaper ved are-
alet som blir utbygd, formålet med utbyggin-
gen og nærhet til andre elementer, for ek-
sempel tettsteder. En forenklet versjon av en
slik analyse er allerede gjennomført (basert
på datasettet for arealbruk og arealressurser
i overlay mot DMK) og publisert i Brunvoll et
al. (2012).

Arealbruk i tettsteder er også publisert.
Her er datasettet klippet mot SSBs tett-
stedsavgrensning og analysen har fokus på
bebygd areal. Tilsvarende kan gjøres for an-
dre spesielle områder som strandsone, fjel-
let, flomsoner, verneområder og områder om-
kring kulturminner. 

Også i statistikken for tilgang til rekrea-
sjonsareal og nærturterreng bruker vi nå det
nye datasettet som grunnlag for å velge om-
råder som er tilgjengelige for rekreasjonsfor-
mål. Mer informasjon om dette finnes på
ssb.no/arealrek. 

Det nye datasettet er i tillegg tatt i bruk i
Landbrukstellinga. Utvalget av landbruks-
eiendommer og tall for arealbruk og areal-
ressurser innen eiendommene er basert på
dette datasettet (Gundersen, 2012). Det vil
også bli brukt i analyser av arrondering av
jordbruksareal. Opplysninger om dette ble
tidligere hentet inn via spørreskjema, bru-
ken av datasettet reduserer dermed oppga-
vebyrden for respondentene. 

Avgrensingen av SSBs tettsteder er basert
på bufring av bygningspunkt, noe som fører
til at ytterkanten av tettstedene får en noe
«boblete» form, og en del ubebygde områder
blir tatt med i randsona av tettstedet. Med
det nye datasettet som grunnlag har vi nå
mulighet til å justere tettstedsgrensa slik at
den i større grad følger grensene til eiendom-
mer og opparbeidede områder. 

Ny avgrensing av fritidshusområder kom-
mer til å være basert på lignende prinsipper.
Det nye datasettet kommer også til å bli
brukt i analyser mot planverket, i første om-
gang kommuneplaner. 

Mer informasjon
Et notat som dokumenterer metoden for av-
grensing mer i detalj (Steinnes, 2013) er pu-
blisert på ssb.no. Statistikk over arealbruk
og arealressurser for fylker og kommuner
finnes på ssb.no/arealstat. Arealbruk innen
tettsteder er publisert for enkelttettsteder og
i størrelsesgrupper av tettsteder, ssb.no/are-
albruk. Tall for de enkelte fylker, kommuner
og tettsteder finnes i Statistikkbanken på
ssb.no/statistikkbanken. 

SSB har intensjoner om å gjøre datasettet
for arealbruk og arealressurser tilgjengelig
for parter i Norge Digitalt i løpet av 2013. 
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