
Produktark: Bygningsmassestatistikk på ruter

BESKRIVELSE

Inneholder rutenettstatistikk over bygningsmasse og

tilknyttede variabler, på ruter med størrelse 250m X

250m, 1km x 1km og 5km x 5km, pr 01.januar for

årsversjonen. Alle inndelinger har de samme variablene

Bygningsmassestatistikk på ruter tilhører temagruppen

"Bygg/Bolig" i SSBs produktgruppe ”Statistikk på

rutenett”. I samme temagruppe finnes også datasettet

Boligstatistikk på ruter.

Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er

"Befolkning", "Virksomheter", og "Jord, skog, jakt og

fiskeri"

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Kartet egner seg for overordnet planlegging.

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.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Statistisk sentralbyrå

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

Fagekspert: Vilni Verner Holst Bloch,

vilni.verner.holst.broch@ssb.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 25 000 > 5 000 000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Hele landet

KILDER OG METODE

Bygningsstatistikken er basert på Matrikkelen. For mer

informasjon:

http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-

eiendom/statistikker/bygningsmasse

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.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Årlig

Status

Oppdateres med årsversjoner

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

CSV, 1.0

GML, 3.2.1

SOSI, 4.5

Projeksjoner

EUREF89 UTM sone 33, 2d•

Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

OBJEKTTYPELISTE

Ruter i størrelse 250m x 250m, 1km x 1km og 5km x 5

km.

•
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Statistikken kan aggregeres til større ruter.•

EGENSKAPSLISTE

Ssbid_250m/Ssbid_1000m/Ssbid_5000m: Rutenett-ID•

bui0all (Bygg i alt)•

bui99nn (Uoppgitt)•

bui1dwe (Bolig)•

bui1ind (Industri og lagerbygning)•

bui1off (Kontor- og forretningsbygning)•

bui1tra (Samferdsels- og kommunikasjonsbygning)•

bui1hot (Hotell-  og restaurantbygning)•

bui1edu (Kultur- og forskningsbygning)•

bui1hos (Helsebygning)•

bui1pri (Fengsel, beredskapsbygning)•

bui2det (Enebolig)•

bui2hou (Tomannsbolig)•

bui2row (Rekkehus, kjedehus, andre småhus)•

bui2mul (Store boligbygg)•

bui2com (Bygning for bofellesskap)•

bui2hol (Fritidsbolig)•

bui2hut (Koie, seterhus og lignende)•

bui2gar (Garasje og uthus til bolig)•

bui2ore (Annen boligbygning)•

bui2ind (Industribygning)•

bui2pow (Energiforsyningsbygning)•

bui2war (Lagerbygning)•

bui2agr (Fiskeri- og landbruksbygning)•

bui2off (Kontorbygning)•

bui2bus (Forretningsbygning)•

bui2con (Congres building)•

bui2ser (Ekspedisjonsbygning, terminal)•

bui2tel (Telekommunikasjonsbygning)•

bui2han (Garasje- og hangarbygning)•

bui2roa (Veg- og trafikktilsynsbygning)•

bui2hot (Hotellbygning)•

bui2acc (Bygning for overnatting)•

bui2res (Restaurantbygning)•

bui2sch (Skolebygning)•

bui2uni (Universitet- og høgskolebygning)•

bui2mus (Museums- og biblioteksbygning)•

bui2spo (Idrettsbygning)•

bui2ent (Kulturhus)•

bui2rel (Bygning for religiøse aktiviteter)•

bui2hos (Sykehus)•

bui2nur (Sykehjem)•

bui2hea (Primærhelsebygning)•

bui2pri (Fengselsbygning)•

bui2eme (Beredskapsbygning)•

bui2mon (Monument)•

bui2toi (Offentlig toalett)•

LENKER

Link til metadata i Geonorge
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/f1affbab-396c-462b-a413-5e7f9c1485b1
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