
Produktark: Matrikkelen - Adresse

BESKRIVELSE

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen

(Norges offisielle eiendomsregister). En offisiell adresse

er den fullstendige adressen for en bygning,

bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt. I

tillegg er adressens knytning til eiendom

(matrikkelnummer, - ikke ned på seksjonsnivå), og ulike

kretser (post, valg, tettsted, sokn, grunnkrets) med.

Flere distribusjoner er satt opp mot med en løsning som

gir noe forsinkelse fra det offisielle Matrikkelsystemet

(fra ca 10 minutters forsinkelse på WFS og for

nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig

generering av kommunevise filer og WMS og ukentlig for

fylkes-/landsfiler).

Bruksenhetsnummere leveres her som egenskaper til

adressen (unntatt på csv-fil).

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med disse distribusjonene er å dekke behovet

og kravet i DOK (det offentlige kartgrunnlaget) og å

dekke behovet for de som ikke bruker MatrikkelAPI eller

tjenester direkte mot matrikkelen.

Adresse er nøkkelinformasjon inn i mange

informasjonssystemer. De er egnet til bruk inn i

navigasjonssystemer, kart, presentasjoner og analyse,

statistikk, - for eksempel koblet til befolkningsdata.

Datasettet har punkt-representasjon og adressen

leveres også som tekststreng.

Eksempel: "Storgata 3", "Haugen, Fjellvegen 567", "4/1-

2".

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

EIER/KONTAKTPERSON

Kartverket

Datateknisk: kundesenter@kartverket.no

Fagekspert: kundesenter@kartverket.no

DATASETTOPPLØSNING

Stedfestingsnøyaktighet (meter): Varierende, fra

0,05m - 2m-10m

UTSTREKNINGSINFORMASJON

KILDER OG METODE

Distribusjonene har sin kilde i matrikkelsystemet som ble

etablert fra 2007. I dag vedlikeholdes matrikkeldata stort

sett fra saksbehandling og av kommunene (ref

Matrikkelloven).

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Kontinuerlig

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

CSV

FGDB, 10.0

GML, 3.2.1

PostGIS, 9.4

SOSI, 4.5

Projeksjoner

EUREF89 UTM sone 32, 2d•

EUREF89 UTM sone 33, 2d•

EUREF89 UTM sone 35, 2d•

EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d•

Tilgangsrestriksjoner
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Åpne data

Tjeneste

Fil-/basenedlasting, REST-API, WFS

OBJEKTTYPELISTE

Vegadresse•

Matrikkeladresse•

EGENSKAPSLISTE

punkt•

adresse-tekst•

adressekode•

adressenavn, bokstav, nummer•

adressetilleggsnavn•

bruksenhetsnummer(e)•

matrikkelnummer koblet til adresse•

undernummer (for matrikkeladresser)•

kommunenummer•

kommunenavn•

grunnkrets•

valgkrets•

postnummerområde•

tettsted•

sokn•

lokalid (fra matrikkelen)•

oppdateringsdato•

datauttaksdato•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til produktside
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https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/f7df7a18-b30f-4745-bd64-d0863812350c
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/kartverket/matrikkelen-adresse
http://kartverket.no/eiendom-og-areal/matrikkelen/
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