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 BESKRIVELSE  

 
 

Arealstatistikken viser utstrekning (oppgitt i 
kvadratkilometer) for fylker, kommuner og 
grunnkretser fordelt på ulike arealtyper som 
havflate, innsjø, skog, dyrket mark, tettbebyggelse, 
med flere.  
 
Arealstatistikken genereres årlig på grunnlagt av den 
digitale vektordatabasen i målestokk 1:50 000, kalt 
N50 Kartdata. Oppdelt med grunnkrets-, kommune- 
og fylkesgrensene fra ABAS (Administrative enheter).  
 
Beregningene gjøres i den arealriktige projeksjonen 
LAEA. Sentralpunktet i beregningene er 67,0 grader 
nord og 12,3 grader øst, tilnærmet Norges 
arealtyngdepunkt. 
  

 
Arealstatistikken egner seg til endringsanalyser for 
gitte areal-kategorier, planlegging, temakart og i 
analysesammenheng. 

  EIER/KONTAKTPERSON 
Kartverket, Landdivisjonen, Kartografiseksjonen  
v/Ida Hope, ida.hope@kartverket.no 

 
 DATASETTOPPLØSNING 
 

Målestokktall: 1:50 000 
Stedfestingsnøyaktighet (meter): 2 til 50 meter 
avhengig av objekttype og etableringsmetode 

 
UTSTREKNING 

 

 
Utstrekningsbeskrivelse 
Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av 
riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og 
territorialgrensen i havet.  
 

KILDER OG METODE 
Arealstatistikken baserer seg på N50 Kartdata og de 
administrative grensene for fylker, kommuner og 
grunnkretser. Datasettene transformeres til en 
arealriktig projeksjon, for klippingen gjøres i henhold 
til de administrative områdene. Resultatet 
tilgjengeliggjøres så i form av et Excel-ark. 
 
 

 

 
Arealstatistikken genereres en gang i året, 
fortrinnsvis i februar måned. 
 
Grunnlaget for arealstatistikk: 

 N50 Kartdata oppdateres ukentlig. 

 Grunnkrets-, kommune- og fylkesgrensene 
ved årsskifte. 

 
Format (Versjon) 

 Excel 2013 (.xlsx) 
Projeksjoner 

 LAEA: Lamberts arealriktige 
planprojeksjon  
 

Geografisk inndeling: 

 Grunnkrets, kommune og fylke 
 

Tilgangsrestriksjoner: 

 Ingen, fritt tilgjengelig 
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http://www.kartverket.no/Kunnskap/Fakta-om-Norge/Arealstatistikk/Oversikt/
http://www.kartverket.no/Kunnskap/Fakta-om-Norge/
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N50 Kartdata (Geonorge) 
 
ABAS/Administrative enheter (Geonorge) 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac
https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=ABAS
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