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DATASETTOPPLØSNING

UTSTREKNINGSINFORMASJON
Datasettet genereres fra Kartverkets datasett "Statistiske
enheter grunnkretser" og kobles mot statistikk fra SSB
som viser befolkningsmengde for grunnkretser.
Datasettet vi viser totalbefolkning, antall menn, antall
kvinner og befolkning i fem-års aldersgrupper fra 0 til 90
år og over pr. grunnkrets. Det viser også
befolkningsendring i prosent i forhold til befolkning pr. 1.
januar for fem år siden.
Landet er delt inn i ca. 14 000 grunnkretser som igjen er
gruppert sammen til ca. 1 550 delområder. Formålet
med å dele kommunen inn i grunnkretser er å lage små,
stabile og geografisk enheter som kan gi et fleksibelt
grunnlag for arbeide med og presentere
regionalstatistikk. Hensikten med dette er igjen å gi et
mer effektivt statistisk grunnlag for kommunal og
regional analyse, forvaltning og planlegging. I tillegg til at
grunnkretser skal være stabil over en rimelig tidsperiode,
skal de også bestå av et geografisk sammenhengende
område. Et annet hovedkriterium er at grunnkretsene
bør være mest mulig ensartet når det gjelder natur og
næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og
bygningsmessig struktur. Delområde er et mellomnivå
mellom kommune og grunnkrets. En slik
delområdeinndeling er egnet for data som blir for
detaljert på grunnkretsnivå, samtidig som den er egnet til
regionale oversiktsanalyser. Ved utarbeidelse av
delområder ble det lagt vekt på at området hørte naturlig
sammen kommunikasjonsmessig, og helst burde
området være en naturlig enhet.
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Ingen begrensninger for bruk
EIER/KONTAKTPERSON
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KILDER OG METODE
Ingen prosesshistorie tilgjengelig
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Årlig
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
SOSI, 4.5
GML, 3.2.1
Projeksjoner
•EPSG 25833
•EPSG 4258
•EPSG 3035
Tilgangsrestriksjoner
Ingen tilgangsrestriksjoner
OBJEKTTYPELISTE
•Flate
EGENSKAPSLISTE
•TotalBefolkning
•Folketilvekst
•AntallMenn
•AntallKvinner
•befolkning0Til04År
•befolkning05Til09År
•befolkning10Til14År
•befolkning15Til19År
•befolkning20Til24År
•befolkning25Til29År
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•befolkning30Til34År
•befolkning35Til39År
•befolkning40Til44År
•befolkning45Til49År
•befolkning50Til54År
•befolkning55Til59År
•befolkning60Til64År
•befolkning65Til69År
•befolkning70Til74År
•befolkning75Til79År
•befolkning80Til84År
•befolkning85Til89År
•befolkning90ÅrOgOver
•statistikkÅr
•grunnkretsId
•grunnkretsnummer
•grunnkretsnavn
•kommunenummer
•kommunenavn
•identifikasjon
•lokalId
•navnerom
•versjonId
•datauttaksdato
•oppdateringsdato
•opphav
LENKER
Link til metadata i Geonorge
Link til produktspesifikasjon
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