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Produktark: Sentrumssoner 

Beskrivelse  

 
 

En sentrumssone er et område som består av en eller flere 

sentrumskjerner og ei sone på 100 meter rundt. 

En sentrumskjerne er et område med mer enn tre ulike 

hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til 

detaljvarehandel, må offentlig administrasjon eller helse 

og sosiale tjenester eller annen sosial og personlig service 

være representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikke 

være mer enn 50 meter. Det må være minst 50 ansatte. 

 

Formål/bruksområde 

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, 

oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og 

til geografiske analyser 

 

Sentrum, slik det er definert i dette datasettet, tar ikke 

hensyn til spesielle, lokale forhold. Definisjonen krever 

sentrum av en viss minste størrelse. Det får som 

konsekvens at det tilsynelatende ikke finnes sentra i mange 

mindre kommuner. Det vil kunne være aktuelt å 

videreutvikle sentrumsdefinisjonen, eller åpne opp for 

flere sett definisjoner, for å fange opp ulike typer sentra og 

typiske lokalsentra. 

 

Kartet egner seg for overordnet planlegging.  

Eier, kontaktperson 

Statistisk sentralbyrå.  

Faglig: erik.engelien@ssb.no  

Datasettoppløsning 

Datasettet har ingen bestemt oppløsning, men et anbefalt 

målestokksområdet fra 1:50 000 til 1:500 000. Nøyaktighet 

er anslått til 30 meter. 

Utstrekningsinformasjon 

Sentrumsområder er lokalisert og avgrenset for hele landet.  

Datasettet inneholder kun selve avgrensingene samt 

kommunenummer og tettstedsnummer, ingen 

fagspesifikke egenskaper er inkludert. 

Kilder og metode 

Sentrumssoner er geografiske områder som har en 

dynamisk avgrensing, og antall sentrumsområder og deres 

yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av 

byggeaktivitet og næringsutvikling. Avgrensingen utføres 

automatisk med en enkel GIS- og registerbasert metode.  

Grunnlaget er Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF).  

Ikke alle virksomheter er stedfestet i VoF (om lag 85 

prosent er stedfestet) og det kan derfor eksistere 

sentrumssoner etter definisjonen som ikke er avgrenset. 

 

For mer informasjon:  

http://www.ssb.no/arealsentrum  

Ajourføring og oppdatering  

Statistikk for sentrumssoner publiseres hvert år. 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 EUREF89, 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) 

 

Egenskapsliste (opsjonelt) 

 Kommnr - Kommunenummer 

 Tettnr - Tettstedsnummer 

 Areal - Areal 

Lenker 

 Metadata i geoNorge 

 Produktspesifikasjon 

 http://www.ssb.no/arealsentrum  

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