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DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 20000
UTSTREKNINGSINFORMASJON
Utstrekningsbeskrivelse
Hele landet

Inneholder rutenettstatistikk over antall boliger og
tilknyttede variabler, på ruter med størrelse 250m X
250m, 1km x 1km og 5km x 5km, pr 01.januar for
årsversjonen.
Boligstatistikk på ruter tilhører temagruppen "Bygg/Bolig"
i SSBs produktgruppe ”Statistikk på rutenett”. I samme
temagruppe finnes også datasettet
Bygningsmassestatistikk på ruter
Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er
"Befolkning", "Virksomheter", og "Jord, skog, jakt og
fiskeri"

KILDER OG METODE
For boligstatistikk på rutenett er de viktigste kildene:
Matrikkelen, Folke- og boligtellingene, Det sentrale
folkeregisteret. Utover registerkoblinger gjøres det en
del imputeringer. For mer informasjon:
http://www.ssb.no/bygg-bolig-ogeiendom/statistikker/boligstat
Statistikk på rutenett oppdateres årlig for alle tema og
publiseres samtidig med de ordinære statistikker. Pga
ulike etterslep i registre vil statistikkene komme utover i
året. Datasett for hver årgang tas vare på slik at man
kan følge utvikling over tid.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Dataene egner seg for fremstilling av temakart,
oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett
og til geografiske analyser
På webkart anbefales det at Bygningsstatistikk på
rutenett benyttes i målestokksområdet fra 1:25 000 til
1:5 000 000.
250m x 250m : fra 1: 25 000 til 1: 250 000
1km x 1km : fra 1: 100 000 til 1:1 000 000.
5km x 5 km : fra 1: 500 000 til 1:5 000 000.

AJOURFØRING OG OPPDATERING
Årlig
Status
Oppdateres med årsversjoner
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
CSV
GML, 3.2.1
SOSI, 4.5

Kartet egner seg for overordnet planlegging.
Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.
EIER/KONTAKTPERSON

Projeksjoner
•EUREF89 UTM sone 33, 2d
Tilgangsrestriksjoner
Åpne data

Statistisk sentralbyrå
Datateknisk: Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no
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OBJEKTTYPELISTE

Boligstatistikk på ruter

•Ruter i størrelse 250m x 250m, 1km x 1km og 5km x 5
km.
EGENSKAPSLISTE
•Ssbid_250m/Ssbid_1000m/Ssbid_5000m: Rutenett-ID
•dwe_todw (Boliger i alt)
•dwe_det (Antall boliger i eneboliger)
•dwe_2dw (Antall boliger i tomannsboliger)
•dwe_row (Antall boliger i rekkehus, kjedehus og andre
småhus)
•dwe_mult (Antall boliger i boligblokk)
•dwe_com (Antall boliger i bofellesskap)
•dwe_oth (Antall boliger i andre bygningstyper)
•dwe_area (Gjennomsnittlig bruksareal)
LENKER
Link til metadata i Geonorge
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