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Innhold
• Arealbruk – statistikk og kart

• Strandsone

• Fritidsbyggområder

• Rekreasjonsareal

• Nedbygd jordbruksareal

• Sentrumssoner, handels- og 

servicesoner

• Tettsteder

• Rutenett-statistikk (befolkning, 

boliger, bygninger, virksomheter, 

landbrukseiendommer, 

jordbruksbedrifter)

• kart.ssb.no

• geonorge.no

• Geodata-side på ssb.no:
◦ https://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata

• Arealprofiler

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata
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Arealbruk



Arealbrukskartet - datahierarki
• Vei 
• Jernbane 
• Ferskvann 
• Lufthavn 
• Drivhus
• Bebygde eiendomsdeler 
• Bufra bygninger 
• Sports- og idrettsområder 
• Data fra FKB arealbruk 
• Data fra N50 arealdekke 
• Parkeringsplasser 
• Havn 
• AR-STAT

Entydig klassifisering av areal



Klassifisering
• Klassifiserer alt areal etter ”Standard for 

klassifisering av arealer til statistikkformål” 
• https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/118

• 64 klasser (50 bebygde, 14 ubebygde)

• Eksempler:

◦ Enebolig + garasje       «Frittliggende småhusbebyggelse»

◦ Rekkehus        «Konsentrert småhusbebyggelse» 

◦ Veg Etter vegtype

• Harmonisert mot flere klassifikasjoner og 

planformålene

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/118


Resultat, statistikk

• Årlig arealbruksstatus
• https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar

• Kommunetall i statistikkbanken
• https://www.ssb.no/statbank/list/arealstat
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Transport, telekommunikasjon og
teknisk infrastruktur

Næring, offentlig og privat
tjenesteyting

Bebygd område for landbruk og fiske

Fritidsbebyggelse

Grønne områder, idretts- og
sportsområder

Annet

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealstat/aar
https://www.ssb.no/statbank/list/arealstat


Formidling av arealbrukskartet: geonorge.no

• Til nedlasting (for Norge Digitalt-parter). Årlig – i 2019 i slutten av mai: 
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/statistisk-sentralbyra/arealbruk/a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/statistisk-sentralbyra/arealbruk/a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd


Arealbruk https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


Strandsone https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


Rekreasjonsområder https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


Nedbygd jordbruksareal https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


2017- «Nedbygging av jordbruksareal»

• https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/nedbygging-av-jordbruksareal



Fritidsbyggområder https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


Aktivitet i sentrumssoner, 
handels- og servicesoner









Videre arbeid
• Publisere årlig

• Publisere utvidet rutenettstatistikk hvert 4. år

◦ Ansatte i handels- og service, 

◦ bosatte, 

◦ avstand til kollektivtransport av ulik frekvens , mm.

Lenker
https:\\www.ssb.no\arealsentrum
https:\\kart.ssb.no
https:\\www.geonorge.no

Bosatte i ruter med minst 25 ansatte

Avstand til nærmeste holdeplass



Tettsteder, 
innsyn og nedlasting

• Innsyn på 

kart.ssb.no
• https://kart.ssb.no/

• På Geonorge.no
• https://kartkatalog.geonorge.no/

search?text=tettsted

• Nedlasting hos SSB
• https://www.ssb.no/natur-og-

miljo/geodata

https://kart.ssb.no/
https://kartkatalog.geonorge.no/search?text=tettsted
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/geodata


Rutenett-statistikk https://kart.ssb.no/

https://kart.ssb.no/


geonorge.no





Arealprofiler – oppdrag for KMD
• Oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byar og 

sterke distrikt, som foreslår tilgjengeliggjøring av kunnskap for 

arealplanlegging gjennom arealprofiler.

• Mål: … «tilgjengeliggjøre statistikk som gir grunnlag for at det i 

alle planprosesser, på en enkel og brukervennlig måte, kan 

finnes et felles, omforent og godt kunnskapsgrunnlag som 

utgangspunkt for planarbeidet.»

• Bruke eksisterende statistikk eller datakilder tilrettelagt for 

statistikk

• Plan for lansering første versjon: Våren 2020



Arealprofiler – noen «indikator-tema»
• Arealforbruk pr. bosatt

• Arealreserver i kommuneplanen til: boligbebyggelse, 

fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse.

• Nedbygging av dyrket og dyrkbar jord

• Omdisponering av jord etter plan- og bygningsloven

• Fordeling av det bebygde arealet

• Nye boliger - siste 4 år - nærhet til sentrum

• Besøks og arbeidsplassintensiv nærings nærhet til 

kommunesentrum

• Boligens nærhet til arbeidsplasser

• Andel sosiale boliger

• Andel av kommunens innbyggere som bor i tettsted

• Trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng

• Befolkningsveksten i tettstedene i forhold til 

arealveksten. Bosatte per kvadratkilometer 

tettsted, og om det øker eller ikke.

• Andel SEFRAK-bygninger innenfor tettsted

• Nye bygg i faresoner/aktsomhetssoner

• Strandsonen, nye bygg

• Andel husholdninger bestående av eldre

• Andel flyttinger internt i kommunen

• Potensielt tilgjengelig strandsone pr. innbygger. 

Areal

• Byggeaktivitet langsvassdrag

• Endring i antall fritidsboliger i INON-områder 

(Inngrepsfrie naturområder)

• Fragmentering av sammenhengende 

naturområder



Takk!



Arealstatistikker
• Areal av land og ferskvatn Oppdatert: 18. februar 2019

• Rekreasjonsareal og nærturterreng Oppdatert: 8. april 2019

• Arealbruk og arealressurser Oppdatert: 27. mai 2019

• Byggeaktivitet i strandsonen Oppdatert: 11. juli 2019

• Arealbruk i tettsteder Oppdatert: 9. september 2019

• Aktivitet i sentrumssoner Oppdatert: 26. september 2019

• Vernede områder Oppdatert: 27. august 2018

• Fritidsbyggområder Meldt i statistikk-kalender: 13. desember 2019

• Tettsteders befolkning og areal Oppdatert: 4. november 2019

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealdekke
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealrek
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealstat
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/strandsone
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealbruk
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealsentrum
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/fritidsbyggomr
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett
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