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Beskrivelse  

 
 

Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det 

er registrert bosatt minst 200 personer og der avstanden 

mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Det 

er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter 

mellom husene i områder som ikke skal eller kan 

bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, 

industriområder eller naturlige hindringer som elver eller 

dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til 

tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra 

tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som en satellitt til 

selve tettstedskjernen.  

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk 

avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil 

endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og 

befolkningsutvikling.  

Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative 

grensene. 

I Matrikkelen bruker man de digitale tettstedsgrensene 

(tettstedspolygonene) for å påføre egenskapene tett-kode 

(tettstedsnummer) og tettstedsnavn) på adressene i 

Matrikkelen. 

 

Formål/bruksområde 

Datasettet brukes i mange analyser som en viktig variabel 

for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og 

demografiske forhold og til statistiske formål.. Brukere er 

derfor særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.  

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, 

oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og 

til geografiske analyser (som nettverksanalyse). 

 

Eier, kontaktperson 

Statistisk sentralbyrå.  

Faglig: henning.hartvedt@ssb.no 

Datasettoppløsning 

Datasettet har ingen bestemt oppløsning. 

Utstrekningsinformasjon 

Dataene dekker de tettbygde deler avfastlands-Norge.  

Kilder og metode 

Tettstedsstatistikken er basert på en rekke kilder.  

De viktigste kildene: 

• Matrikkelen  

• Det sentrale folkeregisteret 

 

For mer informasjon:  

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett 

Ajourføring og oppdatering  

Statistikk på tettsteder oppdateres årlig. Datasett for hver 

årgang tas vare på slik at man kan følge utvikling over tid. 

 

Status 
Datasettet er konsistent og dekker området på en ensartet 

måte 

Leveransebeskrivelse 

Format (Versjon) 

Shape (SOSI 4.0) 
 ?
WMS (Topografisk Norgeskart 2) 

 

Projeksjoner 

UTM WGS 84, sone 33  

 

Tilgangsrestriksjoner 

Norsk Lisens for Offentlige Data (NLOD): 

http://data.norge.no/nlod/no/1.0  

 

Datasettet inngår i WMS-tjenesten ”Statistikk på kart” for 

passende målestokksområder: http://kart.ssb.no  

 

Objekttypeliste (opsjonelt) 

 Tettsted 

. 

Egenskapsliste (opsjonelt) 

 Shape 

Polygon 

 Tettnr 

Tettstedsnummer 

 Objtype 

tettsted 

 Dato 

 

20120101 

 Opphav 

SSB 

 Målemetode 

70 

 Nøyaktighet 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
http://data.norge.no/nlod/no/1.0
http://kart.ssb.no/
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 Tettstedsn 

Tettstedsnavn 

 Areal_km2 

Areal i kvadratkilometer 

 Beff_tett 

Befolkningstetthet(antall. personer per km2 

tettstedsareal) 

 Tot_bef 

Totalt antall personer i tettstedet 

Lenker 

 Metadata i geoNorge 

 Produktspesifikasjon 

 http://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata  
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