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Alle del i en større sammenheng  

- Spatial DataInfrastructure (SDI) 

Geodata-infrastructure

Inspire and Norway Digital

Data collection Presentation

Dataproduction

Geodatabase

Geodata-infrastructure

Inspire and Norway Digital

Data collection Presentation

Dataproduction

Geodatabase

Data collection Presentation

Dataproduction

Geodatabase

European SDI

INSPIRE

National SDI

Geonorge/ 

Norge Digitalt

Norge Digitalt

INSPIRE

SSB

Kommune/

Nasjonal etat
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Bilateral oppfølging   SSB <> Norge Digitalt

Geokoordinatorseksjonen v/Kartverket

som «pusher» og bistår

• Egne Partsoppfølgingsmøter

• ND-bilag, DOK-krav

- Mye GOD hjelp å få!

- I SSB få med fokus på Geonorge

og DOK, lettere å få 

ressurser når rotfesta i avtaler



Photo: Punchedamer 1900

“Offisiell statistikk er en nasjons felles

kunnskapsbase og en forutsetning for 

et levende demokrati”

Offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876



Sentral myndighet med ansvar for å samle, prosessere 
og formidle statistikk



• Cirka 330 statistikker

: uke-/måneds-/årsstatistikker

• Statistikkloven gir ubegrenset

adgang til alle administrative 

register i Norge, ++ 

: 100 administrative register,  

skjemaer, intervju-undersø.., 

• Ca 850 ansatte, 

: 540- Oslo, 310-Kongsvinger

The population and 

living conditions

Resources and the

environment

The economy and 

national accounts

Tall om oss…



www.ssb.no



Registre : Folkeregister, 
Skatt/inntekt, utdanning, 
osv.. 

F
I
R
E
W
A
L
L

…Samle, prosessere og formidle statistikk

GIS

SAS

Befolknings-
register

Virksomhets-/
Arbeidslivsreg.

SSB-Matrikkelen

Geo-database

Matrikkelen
Eiendom, adresse, bolig..

Geodata
- Norge Digitalt

geonorge.no

SSB



Registre : Folkeregister, 
Skatt/inntekt, utdanning, 
osv.. 
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SSB

StatistikkBank

…Samle, prosessere og formidle statistikk

SAS

Befolknings-
register

Virksomhets-/
Arbeidslivsreg.

SSB-Matrikkelen

Geo-database

Matrikkelen
Eiendom, adresse, bolig..

Geodata
- Norge Digitalt

geonorge.no

GIS

gjennom 
tabeller



Registre : Folkeregister, 
Skatt/inntekt, utdanning, 
osv.. 

F
I
R
E
W
A
L
L

SSB

StatistikkBank

…Samle, prosessere og formidle statistikk

SAS

Befolknings-
register

Virksomhets-/
Arbeidslivsreg.

SSB-Matrikkelen

Geo-database

Matrikkelen
Eiendom, adresse, bolig..

Geodata
- Norge Digitalt

geonorge.no

gjennom Geodata/kart

GIS

gjennom 
tabeller



SSB-arealbruk

• Basert på en lang rekke kartgrunnlag (Matrikkelen, FKB, AR5 

osv.)

• Beste tilgjengelige datagrunnlag, supplert med «enklere» data 

• Oppnå god fullstendighet og så høy kvalitet som mulig 

• Resultat: detaljert- geografisk og i egenskaper (50 klasser for 

bebyggelse)

• Produseres årlig

◦ Arealbruk i tettsteder og Arealbruk og arealressurser
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Merknad : 

• Mangler Produkark og tegneregler, ukjent for mange

• ND-begrensa, mangler WMS/WFS

Status :

• Produktark og Tegneregler lagt til

• WMS legges til i 2019, kanskje også WFS

• Utarbeide brukstilfeller for DOK-bruk i 2019 (?)



SSB-arealbruk i andre arealstatistikker

• Fritidsbyggområder  > eget datasett

• Strandsonen - byggeaktivitet og tilgjengelighet > eget datasett

• Nedbygging av dyrket mark

• Tilgang til Rekreasjonsarealer 

og nærturterreng > eget datasett

• Aktivitet i sentrumssoner > eget datasett

• Analyser av kommuneplaner

◦ Ledig areal til ny bebyggelse



Arealstatus i strandsonen

• Metode

◦ Identifisere strandsoneareal 
som ikke er beslaglagt av 
jernbane, vei, dyrket mark, 
bygninger. 

◦ Dele inn strandsoneareal etter 
avstand til bygninger og 
helningsgrad

• Formål:

◦ Tallfeste nasjonale miljømål



Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng

• Metode

◦ Beregn tilgang til 
rekreasjonsarealer, ta hensyn til 
barriereveger

• Formål:

◦ Tallfeste nasjonale miljømål

• Datagrunnlag: 

◦ Arealbrukskartet fra SSB

◦ Elveg

◦ Trafikk fra NVDB

◦ Bosatte på adresse, Bygg fra 
Matrikkelen



Aktivitet i sentrumssoner

• Formål: Bl.a. miljømål omsetning i sentrum

• Datagrunnlag

◦ Virksomhetsregisteret (VoF)

◦ Arealbruk

◦ Matrikkelen (bygninger)



Fritidsbygg-
områder



Figur: Tettsteder (grå figurer)  og sentrumssoner (blå figurer) i og rundt Trondheim kommune, pr 
1.1.2016 
Pr 1.1.2016 var det 6 tettsteder innenfor grensene til Trondheim kommune. Trolla tettsted med 489 innbyggere 
ses i vest, mens tettstedet Trondheim hadde 177 617 innbyggere. 

Tettsted

• Formål – følge utvikling i tettbygde 

og spredtbygde områder, til 
erstatning for udefinert «By»-begrep

• Grunnregel Metode : minst 

200 personer hvor avstanden mellom 
husene skal normalt ikke overstige 
50m

• Datakilder: Matrikkelen (Adresse, 

Bygg), veg, Arealbruk, m.m. 

• Årlig automatisk avgrensing 
av tettstedene i GIS -
Dynamiske grenser som ikke tar 
hensyn til kommunegrenser
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Merknad : 

• Mangler Produktspesifikasjon og tegneregler, ukjent for 

mange

Status :

• Produktspesfikasjon og og Tegneregler lagt til

• Utarbeide brukstilfeller for DOK-bruk i 2019 (?)



Legend

Pop_tot

1 - 9 innbyggere per km2

10 - 19 innbyggere per km2

20 - 99 innbyggere per km2

100 - 499 innbyggere per km2

500 - 1999 innbyggere per km2

2000 - 4999 innbyggere per km2

5000 eller flere innbyggere per km2

Pop_tot

1 - 249 innbyggere (<10 per km2) 

250 - 499  innbyggere (10 - 20 per km2)

500 - 2499  innbyggere (20 - 100 per km2)

2500 - 12499  innbyggere (100 - 500 per km2)

12500 - 49999  innbyggere (500 - 2000 per km2)

50000 - 124999  innbyggere (2000 - 5000 per km2)

125000 eller flere innbyggere (> 5000 per km2)

Pop_tot

1 - 6  innbyggere (<100 per km2) 

7 - 31 innbyggere (100 - 500 per km2)

32 - 124 innbyggere (500 - 2 000 per km2)

125 - 312 innbyggere (2 000 - 5 000 per km2)

313 - 624 innbyggere (5 000 - 10 000 per km2)

625 - 1249 innbyggere (10 000 - 20 000 per km2)

1250 eller flere innbyggere (> 20 000 per km2)

f02_250m

f01_1km

f21_1km

• Genererer årlig rutenettstatistikk 

for Befolkning, Virksomheter, 

Bolig, Bygg, Landbruk

• 3 inndelinger 

◦ 250m x 250 m,  1 km x 1 km,  5 km x 5 km

Rutenettstatistikk

5km 

D
O
K







Merknad : 

• Mangler Produktspesifikasjon og tegneregler.  

• Ønske om mer finmaskede ruter, med 100m ruter 

Status :

• Produktspesfikasjon og og Tegneregler lagt til

• Prosess startet for 100m ruter, et konfidensialitetsspørsmål

• Utarbeide brukstilfeller for DOK-bruk i 2019 (?)
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https://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata

• Alle temakartlag nedlastbar for 

alle tilgjengelige årganger

• Formater

◦ Shape UTM33

◦ CSV (rutenettstatistikk, JOIN til tomme 

rutenettsdata i shape-format) 

◦ Sosi (ikke alt) 

• Produktblader

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
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https://kart.ssb.no - Adaptive kartportal, generer WMS og WFS for alle lag, alle årganger

https://kart.ssb.no/
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www.Geonorge.no

• Alle datasett og tjenester 

skal ha oppføring

◦ En oppføring pr årsversjon, oppleves 

«støyete» for bruker, samme info 

gjentas x antall ganger.

◦ SSB hadde foretrukket årsversjoner

kun som nedlastningsvalg  

http://www.geonorge.no/
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www.Geonorge.no

• Alle datasett og tjenester 

skal ha oppføring

◦ En oppføring pr årsversjon, oppleves 

«støyete» for bruker, samme info 

gjentas x antall ganger.

◦ SSB hadde foretrukket årsversjoner

kun som nedlastningsvalg  

DOK-
datasett

Andre 
ND-
datasett

Formater Status/ Endring siste to år.. 

Metadata Ja Ja

Produktblad Ja Ja Oppdatert, bruker Geonorges
egen generator

Produkt-
spesifikasjon 

Ja Ikke alle Fra 1 til 6 Produkt-
spesifikasjoner

Nedlastning fra 
Geonorge

Ja Delvis GML/ SOSI/ 
ESRI Filgeodatabase

Fra 0 til 7-8, 

Nedlastning fra 
SSB

ikke 
Arealbruk

Ja Shape, CSV, noe SOSI

WFS 
(Geonorge/SSB)

ikke 
Arealbruk

Ja >Arealbruk i 2019

WMS
(Geonorge/SSB)

ikke 
Arealbruk

>Arealbruk i 2019

http://www.geonorge.no/
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Ufordringer for DOK 

• Om bruk av DOK hørt både ros og latterliggjøring. 

• På negativ side nevnes for eksempel at man ikke alltid kan stole på 

nøyaktighet og fullstendighet, som spisses gjerne til «at det gjør mer 

skade enn gagn».  
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Ufordringer for DOK 

• Type skrekkeksempel : «Fylkeskommunen blankt avslår søknad fra en 

kommune om bygging av et boligfelt grunnet en regisrert gravrøys (i 

Dok-datasett).  Kommunen vet at registrert gravrøys er feilplassert, 

ligger 2 km unna, mener å ha gitt tilbakemelding om feil stedfesting

flere ganger over flere år…»

• Feil/ingen angivelse av nøyaktighet (som burde være +- 2km) på 

gravrøysobjektet i register, fylkeskommunens handler i «god» tro.

> Frustrasjon hos kommune og hos Fylkeskommune… ikke konstruktivt..
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Ufordringer for DOK 

GIS-ressurssenter ved SSB mener :

• ..for lite fokus på riktig angivelse av nøyaktighet, målemode og 

fullstendighet. Viktigst for bruk av DOK-datasett er først og fremst 

«ærlighet», at vi DOK-datasetteiere gir gode og ærlige kvalitetsangivelser

• ..ønsker krav om målemetode og nøyaktighet på objektnivå på EN standard 

måte for alle DOK-datasett, samt for fullstendighet på datasettnivå.    

• ..ønsker at det «sentralt» lages generelle tegnforklaringsfiler for 

visualisering av nøyaktighet, målemetode og fullstendighet.  Brukere av 

datasettene, kan (eller skal) visualisere  kvalitetsinfo etter behov.



Takk!


