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1 Bakgrunn og formål 
 
Notatet er ment som dokumentasjon av de datakilder og omklassifiseringer som er brukt i forbindelse 
med utvikling av arealstatistikk for tettsteder og tilhørende nærområder.  
 
Rutine for tilordning av arealbruksklasse brukt fram til nå er dokumentert i  notatet Engelien 2000/12. 
Overgang til ny koding av bygningstyper innført i GAB f.o.m 1999 gjør at tidligere brukte rutiner må 
videreutvikles. Overordna mål for revidert rutine er å etablere et sett lett forståelige, teknisk enkle og 
etterprøvbare arealbruksklasser som både er "levedyktige" framover i tid og som kan knyttes opp mot 
tidligere klasseinndelinger i SSB.  
 
Arealbruksklasser har tidligere bygget på en kombinasjon av NACE næringsgrupper og 2-siffer 
bygningstype gitt i GAB (og BoF) utarbeidet i SSB på 1980-tallet.   
   
Erfaringer med GAB til nå viser at dette registeret så langt i liten grad fanger opp endringer i bruk av 
bygning i form av regelmessig oppdatert kode for næringsgruppe. I bygg med næringsaktivitet vil derfor 
koder i Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) for næring være mer egnet for å følge bruksendringer. BoF 
koder skal derfor overstyre GAB-næringskode. Ellers skal det justerte systemet for 
arealbruksklassifisering i større grad bygge på NACE. Dette er reint teknisk/pragmatisk begrunnet og 
samtidig faller det sammen med prinsipper f.eks. fra Eurostats LUCAS prosjekt 2001 der NACE- 
inndelingen brukes nærmest direkte for arealbruksklassifisering. Bedre tilpassing til NACE sikrer 
sammenlignbarhet med annen nasjonal og internasjonal statistikk.  
 
Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere arealbruksklassifisering for bebygde arealer til bruk 
i miljøstatistisk arbeid i SSB. 
 
I den reviderte klassifiseringen av arealbruk på teignivå skal boligbygninger tildeles arealbruksklasse på 
grunnlag av ny og gammel bygningstypekoding i GAB kombinert med næringsgruppe fra GAB og 
etterprøving med BoF næringskode (BoF næringsgruppe overstyrer GAB-informasjon). Spesiell 
behandling av boligbygg skyldes at vi her har ambisjoner om flere undergrupperinger, samt at vi også tar 
hensyn til kombinert bolig og annen bruk.  
 
Øvrige bygningsteiger tildeles arealbruksklasse primært fra BoF og GAB næringsgruppe, og dersom 
ikke næringsgruppe er gitt, tildeles arealbruksklasse på grunnlag av bygningstype.  
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2 Endringer i GAB i løpet av 1999-2000 
Endringer i GAB i løpet av 1999-2000 innebærer endringer både i kode for bygningstype og kode for 
næringskode. 
 
Overgangen fra 2 til 3 siffer i kode for bygningstype i GAB ble påbegynt i 1999. Dessverre ble ikke alle 
endringer ferdigstilt i løpet av dette året. Ifølge Jon Kåsa ved Statens Kartverk (pers. medd.) ble de 
tosifrede bygg som man ikke rakk å omkode gitt et 9-tall foran. Det er fare for at noen av disse som 
omklassifiseres maskinelt av SSB får feil arealbruksklasse i forhold til den bygningstypen de senere får 
ved manuell omkoding. Ifølge Olav Jenssen ved Statens kartverk (pers. medd.) ble det gjort 49 
maskinelle overganger fra 2 til 3-sifret kode (se vedlegg), alle koder utenom disse ble handtert manuelt 
eller plusset på 900. 
 
Overgangen fra næringskodesystem basert på tall til bokstaver i GAB er også en utfordring. Overgangen 
skulle ifølge SK være gjeldende fra og med 16. januar 1996, men selv på 2000-fila finner vi mange 
gamle næringskoder. Næringskoden angir i utgangspunktet den anvendelsen som opptar størst andel av 
bygget uavhengig av bygningstype. Unntak her er bygg med både boligformål og annet, som aldri skal 
ha næringskode X.  Dessuten finnes det noen faste kombinasjoner av bygningstype og 
næringsgruppe. Det er i prinsippet næringskoden (anvendelsen) som skal konverteres uavhengig av 
bygningstype dersom dette er mulig, men bygningstypen kan brukes som hjelpemiddel dersom 
konverteringen ikke er entydig.  Overgangen kan dermed beskrives i tre nivåer ifølge Jon Kaasa (pers. 
medd. 20.07.01, Statens kartverk):  
 
1.  Maskinell omkoding bare vha næringskode når sammenhengen mellom gammel og ny kode er 
 entydig.   
2.  Maskinell omkoding vha av både næringskode og bygningstype kan benyttes for gammel kode 
 når bygningstypen har entydig eller nær entydig sammenheng med næring. 
3.  Rene manuelle omkodinger.  
 
En arealbruksklassifisering  basert på næringskode og bygningstyper må derfor ta hensyn til både gamle 
og nye systemer for koding av bygningstype og næringskode. Nærmere beskrivelse av overgangen 
mellom gammel og ny næringskode i GAB finnes i eget vedlegg. 
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3 Beskrivelse av utviklingsprosessen 
 
I det følgende blir det beskrevet trinn for trinn hvordan vi har gått fram for å revidere et system for 
arealbruksklassifisering av bygninger.  
 
I utgangspunktet hadde vi et program for klassifisering etter de gamle bygnings- og næringskodene. 
Omlegging til nye koder for både byggtype, næring og arealbruk tok utgangspunkt i dette. Etter hver 
kjøring av det reviderte programmet ble det gjort følgende feilsøk i de resulterende arealbrukskoder; 
 
1. Visuell kontroll av over- og underrepresentasjon av arealbruk (f.eks. mye offentlig forvaltning og 

lite boliger) 
2. Visuell kontroll av feilplassert arealbruk (f.eks. jordbruk i tettbygde strøk) 
3. Sjekk i tabell for gyldige koder for næring og bygningstype (gyldige GAB-koder, SEFRAK, 

dummyverdier, annet) 
4. Sjekk i tabell for rimelighet mellom koder for næring og bygningstype (f.eks. internasjonale 

organisasjoner og offentlige toalett) 
 
Et bygningspunkt kan bli klassifisert flere ganger. I undersøkelsene ble det derfor gjort trinnvise 
endringer i og kjøringer av programmene, for å få luket ut mulige feil i omklassifiseringen. Vestfold 
fylke og Larvik kommune ble valgt som forsøksområder i første omgang, dette fordi vi hadde 
lokalkunnskap i området, noe som ble sett på som en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten på data 
og omkodingen..  
 
Med omkring 3 500 ulike kombinasjoner av bygningstype og næringskode, er det enklere å fange feil i 
de uklassifiserte bygningspunktene, enn å fange feil visuelt ved sjekk i kartprogram. Det ble derfor gjort 
små endringer etter hver kjøring for å unngå feil ved at et bygningspunkt ble arealbruksklassifisert flere 
ganger. Med 22 arealbruksklasser, som hver har opptil 5 delmengdesøk på rundt 3 500 ulike 
kombinasjoner av bygningstype og næringskode, har det ikke vært hensiktsmessig å notere ned alle 
korreksjoner i programmene. Hensikten er her mer å beskrive framgangsmåten for hvordan 
klassifiseringsprogrammet ble utviklet, testkjørt og kontrollert på klassifiserte og uklassifiserte 
kombinasjoner av bygningstype og næringskode. 
 
For hver testkjøring ble det laget en frekvenstabell med de største forekomstene av uklassifiserte 
bygningspunkt, sortert etter synkende antall. Frekvenstabellene ble laget for få klassifisert de største 
kombinasjoner av bygningstype og næringskode først. For å få med alle kombinasjoner av bygningstype 
og næringskode, med gamle og nye koder, ble programmet kjørt på uttak av GAB fra både 1999 og 
2000. Ved å sammenligne tallene i frekvenstabellene får man fram ulikheter i koding mellom 1999- og 
2000-fila. 
 
For hver kjøring ble det notert spesielle trekk ved koding i filene, for eksempel udokumenterte koder, 
spesielle kombinasjoner av bygningstype og næringskode, og spesielle valg som ble tatt ut i fra visuelle 
kontroller av klassifiseringen. Praksis for utfylling av bygningstype og næringskode kan variere mellom 
kommunene, noe som kan forårsake tilsynelatende ulikheter ved klassifisering av arealbruk. Ved å 
utvikle programmet trinnvis fikk vi derfor muligheten til å fange opp slike forskjeller, og ta hensyn til 
dem når delmengdesetningene skulle settes. 
 
Avslutningsvis ble programmet også kjørt mot bygningspunkt for Oslo, og alle kommunene i prosjekt 
for arealstatistikk for tettstedsnære områder. Delmengdesøkene ble så lagt inn en næringskode-
bygningstypematrise, og gjenstående kombinasjoner av næringskode og bygningstype ble lagt inn i 
programmet. Programmet skal nå ta høyde for alle mulige kombinasjoner av næringskode og 
bygningstype. 
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3.1.1 Første kjøring 
Første forsøk på maskinell omklassifisering ga mange og åpenbare feil i omkodinger (se tabell 1), som 
straks ble rettet opp. Det var allikevel en del bygg som ikke ble arealbruksklassifisert. 
 

Tabell 1. Første iterasjon. Uklassifiserte bygg etter næring og boligtype (største forekomster). 
GAB bygningsfil 1999  GAB bygningsfil 2000  

Næring Byggtype Næring Byggtype 
kode antall kode antall kode antall kode antall 
I alt 151 710 Ialt 151 710 I alt 151 135 I alt 151 135 

Uklassifisert 26 906 Uklassifisert 26 906 Uklassifisert 7 373 Uklassifisert 7 373 
9 11208 45 12253 0 1065 998 1645 
Y 5038 19 5924 9 961 113 1093 
0 4000 91 2491 X 703 122 638 
X 1823 70 1597 Y 627 999 634 
A 1248 93 1202 5 56 969 491 

uoppgitt 2240 uoppgitt 3 uoppgitt 3851 uoppgitt 891 
 
 
Store deler av den uklassifiserte massen fordeler seg på noen få koder, både for næring og bygningstype. 
For 2000-fila er det særlig "dummyverdiene" i 900-serien som dominerer. Omkodinger for 900-verdier 
og noen justeringer for gamle koder tas med før neste kjøring. 
 
 

3.1.2 Andre kjøring 
 
Etter noen justeringer er antallet uklassifiserte betraktelig redusert etter andre gjennomgang av filene (se 
tabell 2). Men fortsatt er det mange ulike kodeverdier som ikke blir tatt med i omklassifiseringen; som 
fordeler seg på 58 bygningstyper og 7 næringskoder.  
 

Tabell 2. Andre iterasjon. Uklassifiserte bygg etter næring og boligtype (største forekomster). 
GAB bygningsfil 1999  GAB bygningsfil 2000  

Næring Byggtype Næring Byggtype 
kode antall kode antall kode antall kode antall 
I alt 151 710 Ialt 151 710 I alt 151 135 I alt 151 135 

Uklassifisert 18 544 Uklassifisert 18 544 Uklassifisert 1 572 Uklassifisert 1 572 
9 8 721 45 12 253 9 561 970 216 
Y 5 038 70 1 597 Y 503 9XX 129 
A 1 248 93 1 202 5 56 522 36 
1 1 173 81 821 A 36 659 28 
5 63 89 525 8 23 662 24 

uoppgitt 2 220 uoppgitt 3 uoppgitt 360 uoppgitt 890 
 
 
 
Før neste kjøring blir gammel kode 70 (uthus) med uoppgitt næringskode og kode 45 (garasje og uthus 
til bolig) lagt til arealbrukskode 015 (garasje og uthus til bolig). Kode 93 (uthus, naust) med næring 9/Y 
(annet) blir også lagt til arealbrukskode 015. Tilsvarende omkoding blir gjort parallelt med 900-serien.  
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3.1.3 Tredje kjøring 
Etter tredje iterasjon er det fortsatt mange ulike kodeverdier som ikke blir tatt med i omklassifiseringen 
(se tabell 3). Disse fordeler seg på 57 bygningstyper og 7 næringskoder. Nå viser det seg at en del 
tosifrede bygningstyper nylig er lagt til i GAB og derfor ikke fanges opp av programmet. Dette gjelder 
bygningstype 05 (rekkehus), 06 (kjedehus, atrium), 24 (to etasjes bygning med 5 eller flere leiligheter), 
25 (kombinert bolig og annen type, hvor under halvparten benyttes til boligformål) og 26 (d.o. , men 
over halvparten benyttes til boligformål). 

Tabell 3. Tredje iterasjon. Uklassifiserte bygg etter næring og boligtype (største forekomster). 
GAB bygningsfil 1999  GAB bygningsfil 2000  

Næring Byggtype Næring Byggtype 
kode antall kode antall kode antall kode antall 
I alt 151 710 Ialt 151 710 I alt 151 135 I alt 151 135 

Uklassifisert 3 836 Uklassifisert 3 836 Uklassifisert 1 572 Uklassifisert 1 572 
A 1248 81 821 9 561 9XX 129 
1 1173 89 525 Y 502 522 36 
Y 334 25 411 5 56 659 28 
9 121 26 215 A 36 662 24 
5 63 24 188 8 23 390 23 

uoppgitt 816 uoppgitt 3 uoppgitt 147 uoppgitt 890 
 
I det uklassifiserte datasettet er det også en del med uoppgitt næringskode i 1999-fila og uoppgitt 
byggtype i 2000-fila. Forannevnte tosifrede koder tas med og bygningspunkt som mangler bygningstype 
eller næringskode omkodes etter hhv næringskode og bygningstype. 
 
 

3.1.4 Fjerde kjøring 
 
Alle uoppgitte bygningstyper i 2000-fila viste seg å ha næringskode Y. Alle uoppgitte næringstyper i den 
samme fila viste seg å ha bygningstype 390, 970 eller 9XX. Så godt som alle (213) av bygningstype 970 
hadde uoppgitt næringskode. Av 129 enheter med bygningskode 9XX var 128 uten næringskode. Det ser 
videre ut som om 70-kodene (70 og 970) har "falt ut" av arealbruksklassifiseringen.  
 
Delmengdene bygges opp vha tegnsetting med komma, apostrofer og bindestreker. Endring i en 
delmengde kan føre til at andre delmengder må endres. På veien kan det skje at man lager feil i 
tegnsettingen, eller glemmer å endre i alle berørte delmengder, noe som gjør at antall uklassifiserte kan 
gå opp mellom en kjøring og den neste. 
 

Tabell 4. Fjerde iterasjon. Uklassifiserte bygg etter næring og boligtype (største forekomster). 
GAB bygningsfil 1999  GAB bygningsfil 2000  

Næring Byggtype Næring Byggtype 
kode antall kode antall kode antall kode antall 
I alt 151 710 Ialt 151 710 I alt 151 135 I alt 151 135 

Uklassifisert 4 307 Uklassifisert 4 307 Uklassifisert 932 Uklassifisert 932 
A 1 246 70 1 580 Y 502 970 215 
1 1 173 81 820 A 32 9XX 129 
Y 334 89 525 Q 23 659 28 
9 121 82 183 9 8 662 24 
Q 27 45 161 1 7 390 23 

uoppgitt 1 406 uoppgitt 1 uoppgitt 360 uoppgitt 330 
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Det ble lagt inn flere søk på kombinasjoner av bygningstype og næringskode før neste kjøring.  
 

3.1.5 Femte kjøring 
Kode 9XX skal (pers. medd. Laurits Farstad, Statens kartverk) ha erstattet gammel bygningskode 99 
(annet bygg),og blir heretter behandlet tilsvarende. Femte kjøring viser at vi har fått redusert antall 
uklassifiserte etter næringskode til tre klasser. 2000-fila viser at alle med næringskode Y (annet som ikke 
er næring) har uoppgitt bygningstype. Ellers står det igjen noen med næringskode Q (internasjonale 
organer), her behandler vi dette som om næringskode var uoppgitt. Tilsvarende gjør vi for næringskode 
P (lønnet husarbeid), selv om ingen i datasettet har fått denne koden. Vi regner med at næringskode Q og 
P i liten grad avspeiler noen vesensforskjell i bruk, i forhold til klassifikasjonssystem og en ren 
bygningstypebasert arealbruksklassifisering, og at det ellers er relativt få registreringer og dermed ikke 
vil ha noen betydning for statistikkproduksjonen. 
 

Tabell 5. Femte iterasjon. Uklassifiserte bygg etter næring og boligtype (største forekomster). 
 

GAB bygningsfil 1999  GAB bygningsfil 2000  
Næring Byggtype Næring Byggtype 

kode antall kode antall kode antall kode antall 
I alt 151 710 Ialt 151 710 I alt 151 135 I alt 151 135 

Uklassifisert 484 Uklassifisert 484 Uklassifisert 932 Uklassifisert 932 
Y 334 19 76 Y 502 9XX 129 
9 121 38 74 Q 23 659 28 
Q 27 81 72 9 8 662 24 
 0 47 40  0 672 23 
 0 92 37  0 390 23 

uoppgitt 1406 uoppgitt 1 uoppgitt 147 uoppgitt 330 
 
 

3.1.6 Sjette kjøring 
Sjette gangs kjøring viser at antall uklassifiserte er nede på et lavere nivå, med restgrupper på 
henholdsvis 98 og 155 forekomster for 1999- og 2000-fila. Restgruppene for deler seg på 25 ulike 
bygningskoder og tre ulike næringskoder blir det en overkommelig oppgave.  
 
Alle resterende kombinasjoner av bygningstyper og næringskoder blir listet opp og klassifisert i tabell 6. 
Det viser seg at to gamle bygningstypekoder ikke er blitt tatt med (48, 87). Ved sammenligning mellom 
1999- og 2000-fila ser vi at disse har blitt omkodet til "uoppgitt". 
 
De aller fleste av de resterende blir klassifisert til "diversepostene" 015 (Blandet bolig og annet, under 
samleklassen 010 Boligformål) og 069 (Annet uspesifisert, under 060 Annen virksomhet). Det virker 
rimelig at noen av postene legges under "boligformål", mens andre og mer usikre bygg/næring-
kombinasjoner legges til "annet".  
 
I tabell 6 er de resterende kombinasjoner av bygningstype og næringskode listet opp sammen med den 
arealbruksklassen de ble lagt til.. Kombinasjonene er listet opp etter stigende bygningstypekode. 2000-
fila har flest resterende kombinasjoner, fordi denne fila har både gamle og nye koder for både 
bygningstype og næringskode. I tillegg har 2000-fila et sett med gamle tosifrede bygningskoder som er 
gitt et ledende 9-tall, den såkalte 900-serien. 
 
Arealbrukskodene og tilhørende forklaring er listet opp i tabell 8.  
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Tabell 6. Sjette iterasjon. Resterende uklassifiserte bygg (Vestfold). 
1999-fila 2000-fila 

Byggtype Næring Arealbruk Byggtype Næring Arealbruk 
11 Y 015 113 Y 015 
19 9 069 171 Y 015 
19 Y 069 172 Y 015 
39 Q 022 290 Y 069 
48 - 069 290 Q 022 
87 - 069 311 Y 041 
92 9 013 319 Y 069 
   322 Y 069 
   329 Y 069 
   390 - 069 
   390 9 069 
   390 Y 069 
   413 Y 069 
   432 Y 069 
   443 Y 069 
   449 Y 069 
   522 Y 015 
   533 Y 069 
   611 Y 045 
   641 Y 045 
   662 Y 045 
   669 Y 045 
   671 Y 045 
   672 Y 045 
   679 Y 069 
   731 Y 069 
   919 9 069 
   939 Q 022 

 

3.2 Etterkontroll 
En siste gangs kjøring viser at alle bygg blir klassifisert. Erfaringene med datagrunnlaget er at valg av 
koder og utfyllingsgrad varierer sterkt mellom de ulike kommunene, og det er rimelig å forvente at nye 
ukjente koder dukker opp i datasettet for andre fylker, eller at det finnes flere kombinasjoner av 
bygg/næring enn de som finnes i datasettene for Vestfold. Det ser også ut til at en del maskinell 
omklassifisering av gamle bygningstyper og næringskoder i forkant kan være en fordel for å redusere 
kompleksiteten i overgangsmatrisen. Programmet for omklassifisering har blitt nokså uoversiktlig og vil 
også tjene på dette.  
 
For SSB har det ingen betydning om 900-serien (gamle tosifrede bygningstypekoder som er plusset på et 
9-tall forran) klassifiseres tilbake til 2-sifret koding, og det må uansett være en fordel å få oppgradert 
maskinelt fra 2- til 3-sifret der det lar seg gjøre. De manuelle omkodinger som er blitt gjort i perioden 
1999-2000 kan imidlertid ha noe å si for statistikken, men det er sannsynlig at de fleste manuelle 
omkodinger har holdt seg innenfor samme arealbruksklasse og at dette dermed ikke spiller noen stor 
rolle for arealbruksstatistikken. 
 
1999-fila for Vestfold viste seg å inneholde omlag 15 prosent enheter med næringskoder som kan 
oppgraderes maskinelt, eller omkring 40 prosent av de enhetene som hadde utfylt næringskode. Det er 
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ikke undersøkt tilsvarende for bygningstyper, men her er det antakelig enda større mulighet for 
maskinell oppdatering av koder. 
 
Det ble så utført en test med omklassifisering av data for fylke 03 (Oslo). Her viste det seg at 20 av 259 
640 enheter ikke ble klassifisert. De enhetene som ikke ble klassifisert hadde alle næringskode Y (Annet 
- som ikke er næring) og fordelte seg på 14 ulike bygningstyper se tabell 7). 
 

Tabell 7. Syvende iterasjon. Resterende uklassifiserte bygg (Oslo). 
Byggtype Næring Arealbruk 

673 Y 045 
323 Y 031 
421 Y 051 
619 Y 042 
431 Y 051 
439 Y 051 
442 Y 051 
490 Y 051 
529 Y 033 
612 Y 042 
622 Y 042 
932 Y 022 
124 Y 071 
123 Y 071 

 
Ved kjøring av programmet mot 32 kommuner i forbindelse med produksjon av arealstatistikk for 10 av 
de 19 største tettsteders nærområder ble to mindre rettinger gjort. Som en siste sjekk ble også 
mengdesetningene for de ulike arealbruksklassene lagt inn med ulik farge i et regneark for å sjekke at 
det ikke finnes overlappende mengdesetninger og at mengdesetningene er gjensidig utelukkende. 
Sjekken viste at programmet dekket alle kombinasjoner av bygningstype og næringskode. 
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4 Resultater  
 

4.1 Klassifisering av arealbruk for bebygde arealer 
Den reviderte metoden for klassifisering av arealbruk av bebygde arealer har gitt som resultat i alt 29 
klasser fordelt på to nivåer (se tabell 8). En aggregert inndeling gir 7 hovedklasser, mens det er laget 22 
klasser på et undernivå. Systemet er hierarkisk oppbygget. 
 

Tabell 8. Arealbruksklassifisering på to nivåer 
Hovedklasse, teig  Underklasse, teig (NACE  på nivå 1) 
01 Bolig og blandet 011 Bolig, småhus 
 012 Bolig, blokk 
 013 Fritidsbebyggelse 
 014 Garasje,  uthus til bolig 
 015 Blandet bolig og annet 
02 Industri 021 Bergverk og utvinning                                                   (NACE C)
 022 Industri                                                                           (NACE D) 
03 Forretningsdrift 031 Varehandel,  reparasjon                                                 (NACE G) 
 032 Finansiell tjenesteyting og forsikring                             (NACE J) 
 033 Hotell og restaurant                                                       (NACE H) 
 034 Eiendomsdrift,  forretningsmessig tjenesteyting og  

       utleievirksomhet (inkl. forskning)                                 (NACE K) 
04 Tjenestebasert 041 Offentlig forvaltning                                                      (NACE L)
 042 Undervisning                                                                 (NACE M) 
 043 Helse- og sosiale tjenester                                             (NACE N) 
 044 Idrettsanlegg (Andre sosiale og personlige tjenester)    (NACE O) 
 045 Andre sosiale og personlige tjenester                            (NACE O) 
05 Transport og kommunikasjon 051 Transport og kommunikasjon                                         (NACE I) 
06 Bygg og anlegg 061 Bygg og anlegg                                                               (NACE F) 
 062 Kraft og vannforsyning                                                  (NACE E) 
07 Primærnæring 071 Jordbruk og skogbruk                                                    (NACE A) 
 072 Fiske og fangst                                                               (NACE B)
08 Annet 069 Annet bebygd uspesifisert  
 
 
Ved presentasjon av arealstatistikk vil det noen ganger være naturlig å danne andre klasser en de som er 
presentert her. For eksempel vil man kunne slå sammen 011 (Bolig, småhus) med 012 (Bolig,  blokk), 
og danne en klasse for boligformål, eller slå sammen til offentlige formål, næringsformål og lignende. 
 

4.2 Maskinelle rutiner for klassifisering 

Et ArcInfo aml-program tar tak i et GAB/BoF-bygningspunktcover med felt for bygningstyper og 
næringskoder og legger til et felt klasse der arealbruksklasse skrives inn (se figur 1). Programmet 
aggregerer også til samleklasser i feltet "hklasse". Bygningscoveret er et biprodukt fra 
tettstedsavgrensingsprosjektet. Nærmere beskrivelse av rutinene for kobling av bedriftsregister og 
bygningsfil fra GAB finnes i et eget notat (Dysterud og Engelien, 2000). 
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Figur 1. Flytdiagram for klassifisering av arealbruk 

GAB/BoF cover *)  bygningscover må inneholde feltene ’naring’ og ’bygntype’
**) kopieres fra K: \kvgr \data \300 \320 \tettsted \Aar_ nnnn \Cover \FXX \bygg

klasse00. aml

Legger til to felt.
Klassifiserer arealbruk 
på to nivå; 
klasse og hklasse .

*)
**)

X: \220 \AREAL \program \2001 \klasse00. aml

nnnn = årstallet
XX = fylkesnummeret

GAB cover BoF cover

Næringskode i BoF 
overstyrer næringskode 
i nærmeste GAB-
bygningspunkt

 
 
Programmet for arealbruksklassifiseringen kan deles inn i seks trinn. 

 
1. kode om tresifrede bygningskoder etter næringskode  
2. kode om tosifrede bygningskoder etter næringskode  
3. kode om 900-bygningskoder etter næringskode  
4. kode om etter næringskode der bygningstype mangler 
5. kode om etter bygningstype der næringskode mangler 
6. resterende kodes til 069 (annet uspesifisert) 

 
AML som tildeler arealbruksklasse på teignivå, basert på fila med bygningscoveret inkl. idrettsbygg (fra 
og med tettstedsavgrensing år 2000), og tilhørende tegnforklaringsfiler finnes lagret på seksjon 220´s 
fellesområdet (se tabell 9).  
 

Tabell 9. Filer for arealbruksklassifisering og -visualisering 
Funksjon Filplassering 
Klassifisere arealbruk X:\220\AREAL\program\aml\2001\klasse00.aml 
Visualisere arealbruk etter 
hovedklasser 

X:\220\AREAL\program\aml\2001\klasse002.avl   

Visualisere arealbruk etter 
underklasser 

X:\220\AREAL\program\aml\2001\klasse00.avl     

 
Programmet brukes i ArcInfo ved å skrive : &r klasse00 <sti og navn på bygningscover> .  
 
Aml må gjøres tilgjengelig for ArcInfo. Alt arbeid bør gjøres på egen maskin for å få raskest mulige 
kjøringer, og for ikke å belaste nettverket mer enn høyst nødvendig. Også for ikke å korrumpere 
bygningscover som følge av nettverkstrøbbel bør man kopiere filer over til egen pc. 
 
I figur 2 er arealbruksklassifiseringen beskrevet på tabellform. Søkene refererer til mengdesetninger i 
aml-programmet ovenfor. Søkene følger standard query language og er relativt enkle å oversette til et 
tilsvarende SAS-program. Aml-programmet gir brukeren tilbakemelding for hvert steg (klasse) som 
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søkes klassifisert. De klasser med flest og mest omfattende søk, og med mange bygninger tar lengst tid å 
få klassifisert.  

Tabell 10. Byggteigklassifisering etter arealbruk på NACE 1 nivå 
N = Næringskode       B = Bygningstypekode         * = missing verdi 
Klasse, teig 
(NACE  på nivå 1) 
 

Søk 1 Søk 2 Søk 3  Søk 4 Søk 5 

011 Bolig,  småhus N IN {X,*,9,Y} 
AND B IN  
{05, 06, 19, 111, 112, 121, 122, 
131-136, 193, 199} 

    

012 Bolig,  blokk  N IN {P,Q,X,*,9,Y} 
 AND B IN  
{141-159} 

    

013 Fritidsbebyggelse N IN {Q,P,X,*,9,Y} 
AND B IN  
{161, 162, 163, 182} 

    

014 Garasje,  uthus til 
bolig 

N IN{Q,P,X,*,9,Y} 
AND B IN  
{93, 181, 183} 

N IN {*,Y}  
AND B IN  
{70} 

N IN {P, Q}  
AND B IN  
{70} 

  

015 Blandet bolig og 
annet 

N NOT IN {P, Q, X, *}  
AND B NOT IN  
{*, 19-99, 123, 124, 141-172, 
211-890} 

N IN {X}  
AND B IN  
{*, 31-92, 99, 123, 
124, 191, 192, 211-
890} 

N IN {*}  
AND B IN  
{ 92, 191, 192} 

N IN {Y}  
AND B IN  
{160-172} 

N IN {P, Q}  
AND B IN  
{05, 06, 92, 111, 
112, 121, 122, 131-
136, 191-199} 

021 Bergverk og 
utvinning 
 
(NACE C) 

N IN {C}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

    

022 Industri 
 
(NACE D) 

N IN {D, 3}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {P,*,Q,9,Y} 
AND B IN  
{31, 32, 39, 211-
213, 219, 290} 

* Her tas gammel aktivitetskode 3 fra GAB med. Det betyr at 
ikke omkoda eldre bergverks- og kraftverksbygg også regnes 
som industri og IKKE som 021 bergverk og utvinning eller E 
kraft og vannforsyning. 

031 Varehandel,  
reparasjon 
 
(NACE G) 

N IN {G, 4}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,9,Y} 
AND B IN  
{42, 321-330}  

* Her tas gammel aktivitetskode 4 fra GAB med. Det betyr at 
ikke omkoda eldre bank og forsikringsbygg også regnes med 
som varehandel og IKKE som 032 finansiell tjenesteyting   

032 Finansiell 
tjenesteyting og 
forsikring 
 
(NACE J) 

N IN {J}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,9,Y} 
AND B IN  
{312} 

   

033 Hotell og restaurant 
 
(NACE H) 

N IN {H}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {P,*,Q,9,Y} 
AND B IN 
 {51, 52, 511-590} 

   

034 Eiendomsdrift,  
forretningsmessig 
tjenesteyting og 
utleievirksomhet 
(inkl. forskning) 
 
(NACE K) 

N IN {K}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {P,*,Q,9,Y} 
AND B IN 
{311,319,390} 

* Forskning skal med her,  og ikke som tidligere under 042 
undervisning 

041 Offentlig forvaltning  
 
(NACE L) 

N IN {L, 6}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{68, 69, 811-829, 
890} 

   

042 Undervisning 
 
(NACE M) 

N IN {M, 7}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN 
 {61, 611-629} 

   

043 Helse- og sosiale 
tjenester 
 
(NACE N) 

N IN {N, }  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{62, 711-790} 
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044 Idrettsanlegg 
(Andre sosiale og 
personlige tjenester)  
 
(NACE O) 

N IN {O,*,P,Q,9,Y} 
AND B IN 
{67, 651-659} 

 * Egen undergruppe 044 av  NACE O for idrettsbygg slås 
sammen med 045 i statistikken 

045 Andre sosiale og 
personlige tjenester  
 
(NACE O) 

N IN {O}  
AND B IN  
{*, 19-66, 68-99, 113, 123, 124, 
141-172, 211-650, 661-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{63-65, 214, 215, 
313, 641-649, 661-
690, 840} 

   

051 Transport og 
kommunikasjon 
 
(NACE I) 

N IN {I}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{43, 411-490} 

   

061 Bygg og anlegg 
 
(NACE F) 

N IN {F}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

    

062 Kraft og 
vannforsyning 
 
(NACE E) 

N IN {E}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{221-229} 

   

071 Jordbruk og 
skogbruk 
 
(NACE A) 

N IN {A} 
 AND B IN 
 {*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{80, 84, 113, 123, 
124, 171, 172, 241-
243, 249} 

   

072 Fiske og fangst 
 
(NACE B) 

N IN {B}  
AND B IN  
{*, 19-99, 113, 123, 124, 141-
172, 211-890} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN 
 {244-248} 

   

080 Annet uspesifisert 
 
 

N NOT IN {A-E}  
AND B IN  
{231-239, 630, 830} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{44, 49, 99} 

N IN {*,P,Q,9,Y} 
AND B IN  
{*,98} 

 
B IN  
{48, 87} 

N IN {9,Y} 
AND B IN  
{*, 19-39, 44-62, 
68-69, 80, 84, 99, 
290, 319, 322, 329, 
390, 413, 432, 443, 
449, 533, 679, 
731} 

 
 
En feilkilde i denne type programmering er at man ikke får beskjed om at en bygning/teig er 
arealbruksklassifisert tidligere i kjøringen av programmet, dette har derfor krevd en del sjekk av 
klassifiseringen i etterkant av testkjøringene.  
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A. Næringsgrupper i GAB fom 16. januar 1996 

Kilde: Statens kartverk, Hjelpefil til KommuneGAB (31.08.99) 
 
Angir hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. 
Unntak: - Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget aldri gis næringsgruppe 0.  
 
 
A Jordbruk/skogbruk  
B Fiske  
C Bergverksdrift og utvinning  
D Industri Industri 
E Kraft og vannforsyning  
F            Bygge- og anleggsvirksomhet  
G           Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat 
H Hotell- og restaurantvirksomh.  
I Transport og kommunikasjon  
J Finansiell tjenesteyting og forsikring 
K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 
L Offentlig forvaltning 
M Undervisning 
N Helse- og sosialtjenester  
O Andre sosiale og personlige tjenester 
P Lønnet husarbeide 
Q Internasjonale organer og organisasjoner 
X Bolig Bolig 
Y Annet - som ikke er næring (Fritidseiendom, garasje, uthus og annet) 
 
 
KBYDNAGR 2305 UCHAR(1) 1 NND Næringsgruppe 
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B. Næringsgrupper i GAB inntil  16. januar 1996 

 
0 Bolig (Kun dersom det ikke finnes næringsvirksomhet i det hele tatt) 
1 Jordbruk/skogbruk  
2 Fiske og fangst   
3 Bergverk/industri  
4 Varehandel, bank mm.  
5 Hotell og restaurant  
6 Offentlig adm.   
7 Undervisning og forskn.  
8 Helse og veterinær  
9 Annen virksomhet  
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C. Overganger mellom nye og gamle næringskoder i GAB 

Kilde : Jon Kaasa (pers. medd. 20.07.01, Statens kartverk) 
 
Næringskoden angir i utgangspunktet den anvendelsen som opptar størst andel av bygget uavhengig av 
bygningstype. Unntak her er bygg med både boligformål og annet, som aldri skal ha næringskode X.  
Dessuten finnes det noen faste kombinasjoner av bygningstype og næringsgruppe.  
 
Det er i prinsippet næringskoden (anvendelsen) som skal konverteres uavhengig av bygningstype 
dersom dette er mulig, men bygningstypen kan brukes som hjelpemiddel dersom konverteringen ikke er 
entydig. Overgangen kan dermed beskrives i tre nivåer: 
 
1)  Maskinell omkoding bare vha næringskode når sammenhengen mellom gammel og ny kode er 
 entydig.  Entydig sammenheng finnes for:  
 0 Bolig                       => X  
 1 Jordbruk/skogbruk => A  
 2 Fiske                       => B  
 5 Hotell/Restaurant  => H  
 8 Helse/veterinær     => N  
 
 Næringskoder som må legges på liste og sjekkes nærmere er:  
 3 Bergverksdrift/industri          => C+D  
 4 Varehandel/Bank/Forsikring => G+J+K  
 6 Offentlig administrasjon       => L+O  
 7 Undervisning/Forskning        => K+M  
 9 Annen                                      => ???  
 
2)  Maskinell omkoding vha av både næringskode og bygningstype kan benyttes for gammel kode 
 3, 4, 6, 7 og 9 når bygningstypen har entydig eller nær entydig sammenheng med næring.  Her 
 koder notatet sammenhenger mellom 3-sifret bygningstype og ny næringskode. 
 
3)  Rene manuelle omkodinger.  
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D. Tabeller 

Tabell 10. GAB-koder med 3 siffer  

Kilde: Statens kartverk, SOSI versjon 3.2 (www.statkart.no) 
 
 
BYGGTYP_NBR Beskrivelse 
111 Enebolig 
112 Enebolig m/hybel/sokkelleilighet 
113 Våningshus
121 Del av tomannsbolig-vertikaldelt 
122 Tomannsbolig, horisontaldelt 
123 Del av våningshus, tomannsbolig/vertikaldelt 
124 Våningshus tomannsboli/horisontaldelt
131 Del av rekkehus m/3-4 boliger
132 Del av rekkehus m/5 bolig eller flere 
133 Del av kjede/atriumhus inntil 4 boliger 
134 Del av kjede/atriumhus m/5 boliger eller flere 
135 Terrassehus 
136 Andre småhus med 3-4 boliger
141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 
143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
144 Stort sammenhengende boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer) 
145 Stort sammenhengende boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer) 
146 Stort sammenhengende boligbygg på 5 etasjer eller over (5 boliger eller mer)
151 Bo- og servicesenter 
152 Studenthjem/studentboliger 
159 Annen bygning for bofellesskap 
161 Fritidsbygg (hytter, sommerhus og lignende)
162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig
163 Våningshus benyttes som fritidsbolig 
171 Seterhus, sel, rorbu og lignende
172 Skogs- og utmarkskoie, gamme 
181 Garasje, uthus, anneks til bolig 
182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig
183 Naust, båthus, sjøbu 
191 Kombinert bolig > annet areal 
192 Kombinert bolig < annet areal 
193 Boligbrakker 
199 Annen boligbrakke (Eks. sekundærbolig reindrift) 
211 Fabrikkbygning 
212 Verkstedbygning 
213 Produksjonshall
214 Bygning for renseanlegg
215 Bygning for avfallshåndtering 
216 Bygning for vannforsyning bla. pumpestasjon 
219 Annen industribygning 
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA) 
222 Mindre kraftstasjon
223 Transformatorstasjon (>10000 kVA)
224 Mindre transformatorstasjon/kiosk 
229 Annen energiforsyningsbygning 
231 Lagerhall
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Tabell 10. GAB-koder med 3 siffer  
(Fortsetter) 
 
 
BYGGTYP NBR Beskrivelse 
232 Kjøle- og fryselager 
233 Silobygning 
239 Annen lagerbygning
241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
242 Landbruksgarasje/redskapshus
243 Veksthus 
244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett 
245 Naust/redskapshus for fiske
248 Annen fiskeri- og fangstbygning
249 Annen landbruksbygning 
290 Annen industri- og lagerbygning 
311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Radio og TV-hus 
319 Annen kontorbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butikk/forretningsbygning 
323 Bensinstasjon
329 Annen forretningsbygning 
330 Messe- og kongressbygning 
390 Annen kontor- og forretningsbygning 
411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn
412 Jernbane- og T-banestasjon 
413 Rutebilstasjon, bussterminal, leskur 
414 Fergeterminal 
415 Godsterminal
416 Postterminal 
419 Annen ekspedisjons- og terminalbygning 
421 Telebygning, telefonkiosk 
422 Radiolinkstasjon
423 TV-/FM-st.(hovedsenderstasjon)
424 AM-stasjon (kortbølgestasjon)
429 Annen telekommunikasjonsbygning
431 Parkeringshus 
432 Bussgar.,trikke-lokomotivstall 
433 Flyhangar 
439 Annen garasje-/hangarbygning 
441 Biltilsynsbygning 
442 Driftssentral for vegvesenet
443 Vakt-/bombygning, tollstasjon, bilvekt 
449 Annen veg- og biltilsynsbygning 
490 Annen samfunns- og kommunikasjonsbygning 
511 Hotellbygning
512 Motellbygning 
519 Annen hotellbygning 
521 Hospits, pensjonat 
522 Vandre-/feriehjem, turisthytte 
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Tabell 10. GAB-koder med 3 siffer  
(Fortsetter) 
 
 
BYGGTYP NBR Beskrivelse 
523 Appartement 
524 Camping- /utleiehytte 
529 Annen bygning for overnatting
531 Restaurantbygning, kafébygning
532 Sentralkjøkken, kantinebygning 
533 Gatekjøkken, kioskbygning 
539 Annen restaurantbygning 
590 Annen hotell og restaurantbygning
611 Lekepark
612 Barnehage 
613 Barneskole 
614 Ungdomsskole 
615 Kombinert barne- og ungdomsskole 
616 Videregående skole 
619 Annen skolebygning 
621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal
622 Spesialbygning 
629 Annen universitet/høgskolebygning
630 Laboratoriebygning
641 Museum, kunstgalleri
642 Bibliotek, mediatek 
643 Zoologisk/botanisk hage (bygning) 
649 Annen museum/biblioteksbygning 
651 Idrettshall 
652 Ishall
653 Svømmehall 
654 Tribune og idrettsgarderobe 
655 Helsestudio
659 Annen idrettsbygning 
661 Kino/teater/opera/konsertbygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek 
669 Annet kulturhus 
671 Kirke, kapell 
672 Bedehus, menighetshus 
673 Krematorium, gravkapell, bårehus
674 Synagoge, moske 
675 Kloster 
679 Annen bygning for religiøs akt.
690 Annen kultur/forskningsbygning
711 Lokalsykehus 
712 Sentralsykehus 
713 Region-, universitetssykehus 
714 Spesialsykehus
719 Annet sykehus 
721 Sykehjem 
722 Bo- og behandlingssenter, aldershjem
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
 
 
 



23 

Tabell 10. GAB-koder med 3 siffer  
(Fortsetter) 
 
 
BYGGTYP NBR Beskrivelse 
729 Annet sykehjem
731 Klinikk, legekontor/legesenter 
732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon 
739 Annen primærhelsebygning
790 Annen helsebygning
811 Landsfengsel 
812 Hjelpefengsel, kretsfengsel
813 Arbeidskoloni 
819 Annen fengselsbygning
821 Politistasjon 
822 Brannstasjon, ambulansestasjon 
823 Fyrstasjon, losstasjon
824 Stasjon for radarovervåking av fly-/skipstrafikk 
825 Tilfluktsrom/bunker 
829 Annen beredskapsbygning
830 Monument (ny)
840 Offentlig toalett
890 Annet fengsels-/ beredskapsbygning mv. 
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Tabell 11. GAB-koder med 2 siffer  

Kilde: Statens kartverk, Hjelpefil til KommuneGAB (31.08.99) 
 
 
Byggtyp Beskrivelse 
0 Generelt bolighus 
1 Ren enebolig 
2 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet eller lignende 
3 Tomannsbolig vertikalt delt 
4 Tomannsbolig horisontalt delt 
5 Rekkehus 
6 Kjedehus, atriumhus 
7 Andre småhus 
8 Blokker på 3-4 etasjer 
9 Høghus og blokker på 5 etasjer og over 
10 Terrassehus 
11 Våningshus/enebolig på gårdsbruk 
12 Våningshus på gårdsbruk - tomannsbolig - vertikalt delt 
13 Våningshus på gårdsbruk - tomannsbolig - horisontalt delt 
18 Annen hustype 
19 Tilbygg, påbygg 
20 Rekkehus med 3 og 4 leiligheter 
21 Rekkehus med 5 eller flere leiligheter 
22 Eneboliger i kjede med inntil 4 leiligheter 
23 Enebolig i kjede med 5 eller flere leiligheter 
24 To etasjes bygning med 5 eller flere leiligheter 
25 Kombinert bolig og annen bygningstype, hvor under halvdelen av arealet 
26 Samme som over, men hvor over halvdelen av arealet benyttes til 
30 Industri/kraftverk 
31 Etasjebygg for fabrikk eller verksted 
32 Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor 
33 Produksjonshaller 
34 Produksjonshaller kombinert med kontorfløy 
35 Silobygg 
37 Telefonkiosk 
38 Trafokiosk 
39 Andre produksjonsbygg 
41 Kontor og administrasjonsbygg 
42 Varehus og andre butikkbygg 
43 Ekspedisjonsbygg og terminaler 
44 Lagerbygg og garasjebygg 
45 Garasjebygg og uthus for boliger 
46 Bensinstasjoner 
47 Naust bygget i tilknytning til bolig 
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Tabell 11. GAB-koder med 2 siffer  
(Fortsetter) 
 
 
Byggtyp Beskrivelse 
49 Andre bygg for kontor, forretning eller samferdsel 
51 Hotell 
52 Annet herberge 
53 Restaurant/kafè 
54 Gatekjøkken/kiosk 
55 Utleiehytte/campinghytte 
56 Turisthytte 
61 Bygg for undervisning/forskning 
62 Sykehus, gamlehjem, o.l. 
63 Barnehjem, barnehager o.l. 
64 Kirker, kapeller o.l. 
65 Menighetshus, samfunnshus 
66 Teater, kinobygg 
67 Idrettsbygg 
68 Fengselsbygg 
69 Andre bygg for offentlig/privat tjenesteyting (tilfluktsrom) 
70 Uthus 
71 Hus for storfe 
72 Hus for gris 
73 Hus for høns 
74 Hus for kylling 
75 Hus for kalkun 
76 Hus for sau 
77 Hus for geit 
78 Hus for pelsdyr 
79 Fôrlager 
80 Potet / grønnsaklager 
81 Redskapshus /garasje 
82 Korntørkeanlegg 
83 Veksthus 
84 Fyrhus og pakkerom 
85 Skogs- / utmarkskoie 
86 Driftsbygg for fiske og fangst, båthus og yrkesfiskere 
89 Andre landbruksbygg 
91 Fritidsbygg (hytter, sommerhus o.l.) 
92 Boligbrakke/koie 
93 Uthus, naust 
94 Våningshus som benyttes som fritidsbolig 
95 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig 
98 Bygg i SEFRAK 
99 Annet bygg 
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Tabell 12. Maskinelle overganger mellom 2- og 3-sifrede bygningskoder 

Kilde: Jenssen, Olav (pers. medd. 19.07.01). Gml_ny.doc . Statens kartverk. 
 
 
Byggtyp Beskrivelse NBR Beskrivelse 
01 Ren enebolig 111 Enebolig 
02 Enebolig med hybel-/ sokkelleilighet 112 Enebolig m/hybel/sokkelleilighet 
03 Tomannsbolig vertikalt delt 121 Del av tomannsbolig - vertikaldelt 
04 Tomannsbolig horisontalt delt 122 Tomannsbolig, horisontaldelt 
07 Andre småhus 136 Andre småhus med 3-4 boliger 
08 Blokker på 3-4 etasjer 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 
09 Høghus og blokker på 5 etasjer og over 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etasjer 
10 Terrassehus 135 Terrassehus 
11 Våningshus/enebolig på gårdsbruk 113 Våningshus 
12 Våningshus på gårdsbruk - 

tomannsbolig - vertikalt delt
123 Del av våningshus, tomannsbolig/vert. 

13 Våningshus på gårdsbruk - 
tomannsbolig - horisontalt delt 

124 Våningshus tomannsbolig/horisont. 

18 Annen hustype 199 Annen boligb.(Eks. sekundærbolig reindrift) 
20 Rekkehus med 3 og 4 leiligheter 131 Del av rekkehus m/3-4 boliger 
21 Rekkehus med 5 eller flere leiligheter 132 Del av rekkehus m/5 bolig eller flere 
22 Eneboliger i kjede med inntil 4 

leiligheter 
133 Del av kjede-/atriumhus inntil4 boliger 

23 Enebolig i kjede med 5 eller flere 
leiligheter 

134 Del av kjede-/atriumhus m/5 boliger eller 
flere 

24 To etasjes bygning med 5 eller flere 
leiligheter 

141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etasjer (5 
boliger eller mer) 

25 Kombinert bolig og annen 192 Kombinert bolig < annet areal 
26 Samme som over, men hvor over 191 Kombinert bolig > annet areal 
33 Produksjonshaller 213 Produksjonshall 
34 Produksjonshaller kombinert med 

kontorfløy 
213 Produksjonshall 

37 Telefonkiosk 421 Telebygning, telefonkiosk 
38 Trafokiosk 224 Mindre transformatorstasjon/kiosk 
41 Kontor og administrasjonsbygg 311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus 
45 Garasjebygg og uthus for boliger 181 Garasje ,uthus anneks til bolig 
46 Bensinstasjoner 323 Bensinstasjon 
47 Naust bygget i tilknytning til bolig 183 Naust, båthus, sjøbu 
53 Restaurant/kafè 531 Restaurantbygning, kafébygning 
54 Gatekjøkken/kiosk 533 Gatekjøkken, kioskbygning 
55 Utleiehytte/campinghytte 522 Vandre-, feriehjem, turisthytte 
66 Teater, kinobygg 661 Kino/teater/opera/konsertbygning 
71 Hus for storfe 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
72 Hus for gris 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
73 Hus for høns 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
74 Hus for kylling 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
75 Hus for kalkun 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
76 Hus for sau 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
77 Hus for geit 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
78 Hus for pelsdyr 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
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Tabell 12. Maskinelle overganger mellom 2- og 3-sifrede bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
 
Byggtyp Beskrivelse NBR Beskrivelse 
79 Fôrlager 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
81 Redskapshus /garasje 242 Landbruksgarasje/redskapshus 
82 Korntørkeanlegg 241 Hus for dyr/landbrukslager/silo 
83 Veksthus 243 Veksthus 
85 Skogs- / utmarkskoie 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme 
86 Driftsbygg for fiske og fangst, båthus 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett 
89 Andre landbruksbygg 249 Annen landbruksbygning 
91 Fritidsbygg (hytter, sommerhus o.l.) 161 Fritidsbygg (hytter, sommerhus og lignende) 
94 Våningshus som benyttes som 163 Våningshus benyttes som fritidsbolig 
95 Helårsbolig utenom våningshus som 

benyttes som fritidsbolig 
162 Helårsbolig benyttes som fritidsbolig 

 
 
 
 

Tabell 13. Kryssreferansetabell gamle til nye bygningskoder 

Kilde: Kaasa, Jon (pers. medd. 19.07.01). Gml_ny.doc . Statens kartverk. 
 
 
Gammel  
Byggtyp 

Nye bygningstypekode Kommentar 

01 111, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 01 til 
111. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 

02 112, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 02 til 
112. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 

03 121, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 03 til 
121. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 

04 122, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 04 til 
122. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 
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Tabell 13. Kryssreferansetabell gamle til nye bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
Gammel  
Byggtyp 

Nye bygningstyper  Kommentar 

05 131, 132, 151, 159 Bygg med boligtype 05 og 06 ble inntil ca.1990 
registrert med ett  bygnings- nummer. Ved å se på  
antall boliger  under hvert bolignummer  kan 
omkoding utføres maskinelt på bygg med 
boligtype 05 og 06 som er registrert med ett  
bolignummer. 
Fra ca 1990   og frem til oppstart av Mabygg 
(mars 1993) ble det på  på 05 og 06-bygg 
registrert ett bygningsnummer  pr boligenhet.  
Maskinell  omkoding av disse bygningene vil bli 
vanskelig og må antagelig gjøres manuelt.  
Ny boligtype 151 og 159: Manuell omkoding i 
etterkant 

06 133, 134, 151, 159 Samme kommentar som over 
07 136, 151, 152, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 07 til 

136. Omkoding til 151, 152 og 159 foretaes 
manuelt i etterkant. 

08 142, 151, 152, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 08 til 
142. Omkoding til 151, 152 og 159 foretaes 
manuelt i etterkant. 

09 143, 151, 152, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 09 til 
143. Omkoding til 151, 152 og 159 foretaes 
manuelt i etterkant. 

10 135, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype10 til 
135. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 

11 113  
12 123  
13 124  
18 199, 151, 159 Maskinell omkoding foretaes fra boligtype 18 til 

199. Omkoding til 151 og 159 foretaes manuelt i 
etterkant. 
Boligtype 18 for Bergen kommune holdes utenfor 
dette opplegget. 

19 Hovedbyggets bygningstype Ved evt. manuell omkoding må både gammel og 
ny kode oppdateres. 

20 131, 151, 159 Maskinell omkoding fra boligtype 20 til 131. 
Resten av omkodingen utføres manuelt i etterkant. 

21 132, 151, 159 Maskinell omkoding fra boligtype 21 til 132. 
Resten av omkodingen utføres manuelt i etterkant. 

22 133, 151, 159 Maskinell omkoding fra boligtype 22 til 133. 
Resten av omkodingen utføres manuelt i etterkant. 
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Tabell 13. Kryssreferansetabell gamle til nye bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
Gammel  
Byggtyp 

Nye bygningstyper  Kommentar 

23 134, 151, 159 Maskinell omkoding fra boligtype 23 til 134. 
Resten av omkodingen utføres manuelt i etterkant. 

24 141, 151, 152, 159 Maskinell omkoding fra boligtype 24 til 141. 
Resten av omkodingen utføres manuelt i etterkant. 

25 192   
26 191  
31 211, 212  
32 211, 212  
33 213  
34 213  
35 233 Maskinell omkoding dersom Bruk av grunn er 

ulik «L» 
37 421 Bygningstypen ble etablert i forbindelse med 

Mabygg 
38 224 Bygningstypen ble etablert i forbindelse med 

Mabygg 
39 214, 215, 216, 219, 221, 222, 

223, 224, 229 
 

41 223, 311, 312, 313, 319, 411, 
441, 442, 443, 449 

Når bygningstypene 223, 312, 313, og 319 er 
kodet om kan  den resterende bygningsmasse 
under boligtype 41 omkodes maskinelt fra bg,type 
41 til 311. Kan være aktuelt i store kommuner. 

42 321, 322  
43 411, 412, 413, 414, 415, 416   
44 181, 231, 232, 431, 432, 433, 

441, 442  
 

45 181  
46 323  
47 183  
49 231, 312, 313, 319, 329, 390, 

411, 412, 413, 414, 415, 416, 
419, 421, 422, 423, 424, 429, 
433, 439, 441, 442, 443, 449, 
490, 821, 822, 823, 824, 829 

 

51 511, 512, 590  
52 519, 521, 522, 523, 529, 590  
53 531  
54 533  
55 522  
61 612, 613, 619, 621, 622, 629, 

630, 641, 642, 643, 649 
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Tabell 13. Kryssreferansetabell gamle til nye bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
Gammel  
Byggtyp 

Nye bygningstyper  Kommentar 

62 151, 159, 711, 712, 713, 714, 
719, 721, 722, 723, 729 

 

63 522, 611  
64 671, 673, 674  
65 662, 663, 672  
66 661 Maskinell omkoding fra boligtype 66 til 661.  

Opera/konserhus kan i dag være kodet med 
boligtype 69. Slike bygg plukkes ut manuelt i 
etterkant. 

67 651, 652, 653, 654, 655, 659   
68 811, 812, 813, 819, 890  
69 214, 215, 216, 219, 221, 222, 

223, 224, 312, 313, 319, 330, 
411, 412, 413, 419, 421, 422, 
423, 424, 429, 441, 442, 443, 
449, 490, 532, 539, 619, 621, 
622, 629, 630, 641, 643, 649, 
659, 661, 662, 663, 669, 672, 
674, 675, 679, 690,  722, 723, 
729, 731, 732,739, 790, 813, 819, 
821, 822, 823, 824, 825, 829, 
840, 890 

 

70 181, 182, 183, 242, 245, 248, 249 Bygningstype 70 er uthus brukt i forbindelse med 
Mabygg. 

71 - 79 241  
80 232, 241 Bygninger med boligtype 80 og Bruk av grunn er 

ulik «L» :  Maskinell overføring til boligtype 232. 
Bygninger med boligtype 80 og Bruk av grunn er 
lik «L»:  Maskinell overføring til boligtype 241. 

81 183, 242, 245 Kan maskinelt kode om fra 81 til 242.  Må da i 
etterkant kode om aktuelle bygg fra 242 til 245. 

82 241  
83 243  
84 248, 249  
85 172  
86 244,  245, 248  
89 249  
91 161  
92 171,  183, 193  
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Tabell 13. Kryssreferansetabell gamle til nye bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
Gammel  
Byggtyp 

Nye bygningstyper  Kommentar 

93 182, 183  
94 163  
95 162  
99 182, 183, 214, 215, 216, 219, 

221, 222, 223, 224, 231, 239, 
290, 419, 421, 429, 441, 442, 
443, 449, 490, 532, 539, 619, 
621, 622, 629, 630, 641, 663, 
669, 674, 675,  679,  690, 790, 
722,  723,  731, 732, 739, 813, 
819, 829, 830, 840, 890    
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 

Kilde: Kaasa, Jon (pers. medd. 19.07.01). Ny_gml.doc . Statens kartverk. 
 
 
110 ENEBOLIG 
 
 
111 Enebolig   
 Nåværende bygningstype:  01 -  Ren enebolig   

Maskinell omkoding fra bygningstype 01 til 111.  
 

 
112 Enebolig  med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. 
 Nåværende bygningstype:   02 - Enebolig  med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. 

    151 - Trygdeboliger/aldershjem, HVPU-boliger (Bo- og 
 servicesenter) 
    159 - Annen bygning for bofellesskap 

 Maskinell omkoding fra bygningstype  02 til 112. 
 
 
113 Våningshus 
 Nåværende bygningstype: 11 - Våningshus på gårdsbruk, eneboliger. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 11 til 113. 
 
 
 
120 TOMANNSBOLIG 
 
121 Tomannsbolig,  vertikaldelt 
 Nåværende bygningstype: 03 - tomannsbolig vertkalt delt 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 03 til 121 
 
 
122 Tomannsbolig,  horisontaldelt 
 Nåværende bygningstype: 04 - tomannsbolig horisontalt delt 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 04 til 122 
 
 
123   Våningshus tomannsbolig-vertikal 
 Nåværende bygningstype: 12 - våningshus på gårdsbruk,  tomannsboliger vertkalt delte 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 12 til 123 
 
 
124 Våningshus tomannsbolig-horisontal 
 Nåværende bygningstype: 13 - våningshus på gårdsbruk,  tomannsboliger horisontalt delte 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 13 til 124 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
130 REKKEHUS OG KJEDEHUS 
 
131   Rekkehus med 3 eller 4 boliger 

Nåværende bygningstype: 20   - rekkehus med 3 eller 4 leiligheter. (Bygningstypen ble       
     opprettet i forbindelse med Mabygg). 
        05   - rekkehus  
                  
 Maskinell omkoding fra bygningstype 20 til 131. Unntak 05 
 
 
132 Rekkehus med 5 boliger eller flere 

Nåværende bygningstype: 21   -  rekkehus med 5 leiligheter eller flere . (Bygningstypen ble   
     opprettet i forbindelse med Mabygg). 
         05  -   rekkehus 
      
 Maskinell omkoding fra bygningstype 21 til 132. Unntak 05 
 Se kommentar til bygningstype 05. 
              
 
133   Kjedehus inkl. atriumhus med inntil 4 boliger 

Nåværende bygningstype: 22   - eneboliger i kjede med inntil 4 leiligheter . Bygningstypen          
ble opprettet i forbindelse med Mabygg). 
                                          06   -  kjedehus 

 Maskinell omkoding fra bygningstype 22 til 133.Unntak 06 
  Se kommentar til bygningstype 06. 
 
 
134 Kjedehus inkl. atriumhus med  5 boliger eller flere 

Nåværende bygningstype: 23  - eneboliger i kjede med 5 leiligheter eller flere . (Bygningstypen 
ble opprettet i forbindelse med Mabygg) 
                                          06  -  kjedehus 

 Maskinell omkoding fra bygningstype 23 til 134. Unntak 06. 
  Se kommentar til bygningstype 06. 
  
 
135 Terrassehus 
 Nåværende bygningstype: 10 - terrassehus 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 10 til 135 
 
 
136 Andre småhus 
 Nåværende bygningstype: 07 - annet småhus, ikke over 4 leiligheter  pr hus 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 07 til 136 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
Kommentar:  Bygninger med bygningstype 05 og 06 ble inntil 1990 i Hordaland (antagelig andre 
fylker også) registrert med  ett  bygningsnummer.  Ved å plukke antall boliger  under hvert 
bygningsnummer  kan omkoding utføres maskinelt på rekkehus og kjedehus som er registrert med ett 
bygningsnummer. 
Fra 1990 (i Hordaland)  og frem til oppstart av Mabygg ble det på  på 05 og 06-bygg registrert ett 
bygningsnummer  pr boligenhet.  Maskinell  omkoding av disse bygningene vil bli vanskelig og må 
antagelig gjøres manuelt.  
 
 
 
140 BOLIGBLOKK 
 
141 Boligblokk på 2 etasjer 
 Nåværende bygningstype: 24 - toetasjes bygning med 5 eller flere leiligheter 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 24 til 141. 
 
 
142 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 
 Nåværende bygningstype: 08 - blokk (lamellhus) på 3 eller 4 etasjer. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 08 til 142. 
 
 
143 Boligblokk på 5 etasjer eller over 
 Nåværende bygningstype: 09 - høghus (punkthus) og blokker (lamellhus) på 5 etasjer og over. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 09 til 143. 
 
 
 
150 BYGNING FOR BOFELLESSKAP 
 
151 Trygdeboliger/aldershjem, HVPU-boliger (Bo- og servicesenter) 
 Nåværende bygningstype: 01 - 10, 18, 20- 24, 62 
  
152 Studenthjem/studentboliger 
 Nåværende bygningstype: 07, 08, 09, 24 
  
159 Annen bygning for bofellesskap 
 Nåværende bygningstype: 01 - 10, 18, 20- 24, 62 
 

Maskinell omkoding fra bygningstypene 01 - 10, 18 (unntak Bergen) og 20 - 24 til nye 
bygningstyper. Bygningstypene 151, 152 og 159 plukkes ut manuelt i etterkant. Dette er 
bygninger som vi regner med at kommunen har oversikt over. 
 

 
  
160 FRITIDSBOLIG 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
161 Fritidsbygg (hytter, sommerhus o.l) 
 Nåværende bygningstype: 91 - fritidsbygg (hytter, sommerhus o.l) 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 91 til 161. 
 
 
162 Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig 
 Nåværende bygningstype: 95 - helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig. 

Maskinell omkoding fra bygningstype 95 til  162. 
 
 

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig 
 Nåværende bygningstype: 94 - Våningshus som benyttes som fritidsbolig. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 94 til 163. 
 
 
170 KOIE,  SETERHUS O.A. 
 
171 Seterhus, sel, rorbu, sekundærbolig i reindrift o.l.   

Nåværende bygningstype:   92 - boligbrakke,  koie, rorbu o.l (seterhus, sel) 
Manuell splitting og omkoding.  
I en periode ble naust registrert under bygningstype 92. ( Disse kan event. plukkes ut ved bruk 
av Fysak.  Se under bygningstype 183).  
 

172   Skogs- og utmarkskoie, gamme 
Nåværende bygningstype:  85 - skogs- og utmarkskoie 
Maskinell omkoding fra bygningstype 85 til 172. 
 
 
 

180 BOLIGGARASJE OG UTHUS 
 
181 Garasje, uthus knyttet til bolig, anneks 
 Nåværende bygningstype: 45 - garasje og uthus for boliger. 

Maskinell omkoding fra bygningstype 45 til  181. 
 
 

182 Garasje, uthus knyttet til fritidsbolig, anneks 
Nåværende bygningstype: 
Garasje 
Vi har i dag ikke bygningstype for garasje knyttet til fritidsbolig.  Garasje knyttet til fritidsbolig 
er i dag registrert på følgende bygningstyper:   
45 - garasjebygg og uthus for boliger 
70 - Mabygg 
93 - uthus og naust bygget i tilknytning til fritidsbolig.  ( Denne   bygningstypen ble etablert i    
forbindelse med MABYGG.  Dvs. at på den eldre bygningsmassen og på bygninger som er 
bygget senere 1993 er bygningstype 93 benyttet).  
99 - andre bygg  
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 

Uthus 
Bygningstype 45 - garasjebygg og uthus for boliger.  
Bygningstype 93 - uthus og naust bygget i tilknytning til fritidsbolig. 
Bygningstype 99 - andre bygg. 
 
Forslag: Garasjer og uthus knyttet til fritidsbolig under bygningstypene 45 og 99 blir værende 
slik de er. Dette er garasjer og uthus bygget i perioden 1983 til 1993. I forhold til antatt 
nytteverdi vil manuelt arbeid med å skille ut garasje bli uforholdsmessig stor. Dersom bruk av 
grunn = F kan de kodes maskinelt fra bygningstype 45 (og 99) til 182.  Bygningstype 93 splittes.  
Uthusene plasseres under  bygningstype 182.  
 
Se forslag til splitting av bygningstype 93 under  bygningstype 183. Bygninger under 
bygningstype 93 som ikke er naust er uthus.  
 
Resultat etter omkoding:  Bygningstype 182 vil nå inneholde uthus og  evnt. noen naust som 
ligger mer enn 20 meter fra strandsonen . I tillegg vil bygningstypen inneholde garasjer som 
tidligere kunne være registrert med bygningstype 93.   
 
 

183 Nøst  
 Nåværende bygningstype: 47 - nøst bygget i tilknytning til bolig 

Bygningstype 70 - Mabygg 
Bygningstype 81 - redskapshus og garasje  
Bygningstype 92 - boligbrakke, koie, rorbu o.l      
Bygningstype 93 - uthus og nøst bygget i tilknytning til fritidsbolig. 
Bygningstype 99 - andre bygg.  ( Anbefalt å registrere naust under denne bygningstypen fra 
1986 og fram  til Mabygg).  

           
Forslag:  
Maskinell omkoding fra bygningstype  47 til  183. 
Naust knyttet til fritidsbolig under bygningstypene 81, 92 og 99 blir værende slik de er.  Dette er 
naust bygget i perioden 1983 til 1993. Bygningstype 93 splittes.  
 
Fysak benyttes for å skille ut alle bygg med bygningstype 93 som ligger mindre enn  20 meter 
fra strandsonen. Det bør være mulig å endre antall meter fra strandsone etter lokale forhold. 
Maskinell innlegging og omkoding i GAB. Arbeidet utføres på  fylkeskartkontorene. Egen 
prosedyre utarbeides.  
Naust under bygningstype 99: Bygninger under denne bygningstypen med næringsgruppe 9 kan 
være naust. Naust registrert med denne bygningstypen er registrert med areal. 

 
Resultat:  Bygningstype 183 vil nå inneholde naust og   evnt. uthus som ligger mindre enn 20 
meter fra strandsonen . En del naust med bygningstype 81, 92 og 99 blir ikke omkodet.  
 
 

190 ANNEN BOLIGBYGNING 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
191 Kombinert bolig der bolig > annet areal (kan ikke oppdateres) 
 Nåværende bygningstype: 26 - kombinert bolig der bolig < annet areal. 
       Bygningstypen ble opprettet i forbindelse med MABYGG. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 25 til 192. 
 
 
192 Kombinert bolig der bolig < annet areal (kan ikke oppdateres) 
 Nåværende bygningstype: 25 - kombinert bolig der bolig > annet areal. 
       Bygningstypen ble opprettet i forbindelse med MABYGG. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 26 til 191. 
 
 
193 Boligbrakker 
 Nåværende bygningstype: 92 - boligbrakke, koie, rorbu o.l (seterhus, sel) 

Manuell splitting  og  omkoding.  
 
 

199 Annen (boligbygning) 
 Nåværende bygningstype: 18 - annen hustype 
           

Kommentar: I forbindelse med overføring av boliger fra   skattetakstregisteret i Bergen ble disse 
bygningene registrert med bygningstype 18. Bygningene er registrert i GAB med antall 
leiligheter og antall etasjer. I Bergen utgjør dette 26400 boliger. 
 
Maskinell omkoding fra bygningstype 18 til 199.  Unntak kommune 1201 Bergen  hvor  
eget opplegg må spesifiseres. 
 

 
INDUSTRI- OG LAGERBYGNING 
 
211 Fabrikkbygning 

Nåværende bygningstype:  31 -  etasjebygg for fabrikk eller verksted. 
       32 -  etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontorer. 

 
 
212  Verkstedsbygning 

Nåværende bygningstype:  31 - etasjebygg for fabrikk eller verksted. 
                   32 - etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontorer. 

 
 
213  Produksjonshall 
 Nåværende bygningstype:  33 - produksjonshall 
         34 - produksjonshall kombinert med kontorfløy. 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 33 og 34 til bygningstype 213. 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
214 Bygning for renseanlegg 

Nåværende bygningstype:      39  - andre produksjonsbygg 
            69  - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
                                                99 -  andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding    
 

 
215      Bygning for avfallshåndtering 
 Nåværende bygningstype:  69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

    39 - andre produksjonsbygg 
99 - andre bygg 

Kommentar: Næringsgruppe «O» og «9» kan være benyttet. 
 Manuell splitting og omkoding 
      
 
219 Annen industribygning  
 Nåværende bygningstype:       39 - andre produksjonsbygg 
              99 - andre bygg    
 Manuell splitting og omkoding 
 
 
ENERGIFORSYNINGSSBYGNING 
 
221 Kraftstasjon (>15 000 kVA) 
 Nåværende bygningstype: 39 - andre produksjonsbygg 
        69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
        99 - andre bygg 
 Kan plukkes ut ved hjelp av navn.  Manuell jobb. 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
222 Mindre kraftstasjon 
 Nåværende bygningstype: 39 - andre produksjonsbygg 
        69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
        99 - andre bygg 
 Manuell splitting og omkoding 
  
 
223 Transformatorstasjon (>10 000kVA) 
       39 - andre produksjonsbygg 
       69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
       99 - andre bygg 
 Manuell splitting og omkoding  
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
224 Mindre transformatorstasjon, transformatorkiosk 

Nåværende bygningstype: 38 - trafokiosk.    Bygningstypen ble opprettet i forbindelse med         
                                                  Mabygg. 
      39 - andre produksjonsbygg 
      69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
      99 - andre bygg   
Maskinell omkoding fra bygningstype 38 til 224 . Manuell splitting og  omkoding på de 
andre bygningstypene. 

  
  
 229 Annen energiforsyning  
 Nåværende bygningstype: 39 - andre produksjonsbygg. 
 Manuell splitting og omkoding  
 
 
 
230 LAGERBYGNING 
 
231 Lagerhall 
 Nåværende bygningstype: 44 - lagerbygg og garasjebygg.  
        49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
        99 - andre bygg 
  

De fleste garasjebygg som ikke er knyttet til bolig eller fritidsbolig er antagelig i dag registrert 
under bygningstype 44.  Slike garasjebygg vil i mange tilfeller være parkeringshus. Det oppretts 
ny bygningstype for parkeringshus (431). 
Se kommentar og forslag under bygningstype 232. 

 Manuell splitting og omkoding. 
 
 
232 Kjøle- og fryselager 
 Nåværende bygningstype:  44 - lagerbygg og garasjebygg 
        80 - lagerrom (poteter, grønnsaker) 

Garasjebygg under bygningstype 44 plukkes ut manuelt og kodes med bygningstype 431 
dersom bruk av grunn er forskjellig fra L. 
Bygninger med bygningstype 80 og  Bruk av grunn  er forskjellig fra «L»,  skal overføres 
maskinelt til ny bygningstype  232. 

  
233 Silobygning 
 Nåværende bygningstype: 35 - silobygg. 

Maskinell omkoding fra bygningstype 35 til 233 dersom bruk av grunn  er forskjellig fra 
«L».   

  
239 Annen lagerbygning 
 Nåværende bygningstype:  99 -  Andre bygg 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
 
 



40 

Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
240 FISKERI OG LANDBRUKSBYGNING 
 
241 Hus for dyr, forlager, strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke, frukt- og  grønnsaklager   
 Nåværende bygningstype:   71 -  80 
          82 -  korntørkeanlegg 
 Maskinell omkoding fra bygningstypene  71 - 79 og 82  til ny bygningstype 241. 

Bygninger med bygningstype 80 og  bruk av grunn  = L,  skal overføres maskinelt til ny 
bygningstype  241. 

 
 
242 Landbruksgarasje/redskapshus 
 Nåværende bygningstype:  70 - Uthus, bør kun brukes i Mabygg-sammenheng  

     81 - Redskapshus og garasje 
 Kommentar: Bygningstype 81 inneholder også naust registrert på et tidlig tidspunkt. 
   
 Maskinell omkoding fra 81 til 242. Må i etterkant kode om aktuelle bygg fra 242 til 245. 

(Kan event. bruke Fysak til å trekke ut bygg med bygningstype 81 beliggende ved sjø. 
Disse  registreres maskinelt som naust).    

 Manuell splitting av bygningstype 70? 
  
243 Veksthus 
 Nåværende bygningstype:  83 - veksthus 
 Maskinell omkoding fra 83 til 243. 
 
 
244 Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 
 Nåværende bygningstype: 86  -  driftsbygning for fiske og fangst. 
 Maskinell omkoding fra 86 til 244  
 
 
245 Naust/redskapshus 
 Nåværende bygningstype:   70 - uthus, bør kun brukes i Mabygg-sammenheng 

      81 - redskapshus og garasje 
          86 - Driftsbygning for fiske- og fangst 
 Kommentar: Redskapshus ligger også under bygningstype 242. 
 Manuell splitting og omkoding. 
 Se beskrivelse under bygningstype 242. 
 
248 Annen fiskeri- og fangstbygning 
 Nåværende bygningstype: 70 - uthus, bør kun brukes i Mabygg-sammenheng  

    84 - fyrhus, pakkerom 
        86 - driftsbygning for fiske og fangst. 
 Næringsgruppe «B» og «2» kan være benyttet..  
 Manuell splitting og omkoding 
  
.  
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
249 Annen landbruksbygning  
 Nåværende bygningstype: 70 - uthus, bør kun brukes i Mabygg-sammenheng  

    84 - fyrhus, pakkerom 
        89 - andre landbruksbygg 
 Manuell splitting og omkoding. 
 
 
290 ANNEN INDUSTRI- OG LAGERBYGNING 
 Nåværende bygningstype: 99 - andre bygg 
 Manuell splitting og omkoding 
 
 
310 KONTORBYGNING 
 
311  Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus 
 Nåværende bygningstype:  41 - kontor og administrasjonsbygg (også offentlig) 
 

Bankbygning og posthus (312),  Radio og TV-hus (313) og Annen kontorbygning (319) 
trekkes ut manuelt. Den resterende bygningsmasse under bygningstype 41 kodes om  
maskinelt fra 41 til 311. 

 
 
312 Bankbygning, posthus 
 Nåværende bygningstype:  41 - kontor og administrasjonsbygg (også offentlig) 
         49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
         69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. 
 
 Bygningstypen vil i mange tilfeller fremgå av  hjemmelshavers navn. 
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
313 Radio og TV-hus 
 Nåværende bygningstype:  41 - kontor og administrasjonsbygg (også offentlig) 
          49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
         69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. 
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
319 Annen kontorbygning 
 Nåværende bygningstype:  41 - kontor og administrasjonsbygg (også offentlig) 
          49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
         69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
 Manuell splitting og  omkoding.  
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
320 FORRETNINGSBYGG 
 
321 Kjøpesenter, varehus 
 Nåværende bygningstype:  42 - Varehus og andre  butikkbygg 
 Manuell splitting og omkoding 
 
322 Butikkbygg 
 Nåværende bygningstype:  42 - Varehus og andre butikkbygg 
 Manuell splitting og omkoding 
 
  
323 Bensinstasjon 
 Nåværende bygningstype: 46 - bensinstasjon 
 Maskinell omkoding fra 46 til 323 
 
 
329 Annen forretningsbygning 
 Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor,  forretning eller samferdsel. 
 Utplukk på næringsgruppe G og 4. 
 Manuell splitting og omkoding 
 
 
330 Messe, kongressbygning 
 Nåværende bygningstype:  69 -  andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
 Manuell splitting og  omkoding 
  
 
390 Annen kontor og forretningsbygning 

Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
 Manuell splitting og  omkoding 

                                   
 

EKSPEDISJONS- OG TERMINALBYGNING 
 
411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn 
 Nåværende bygningstype: 41 - kontor- og administrasjonsbygg 
       43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 
       49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding 

 
 
412 Jernbane- og T-banestasjon 
 Nåværende bygningstype: 43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 
       49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
413 Rutebilstasjon, bussterminal 
 Nåværende bygningstype: 43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 
       49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
 Manuell splitting og omkoding 
 
414 Fergeterminal 
 Nåværende bygningstype: 43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 

Manuell splitting og  omkoding 
 

 
415 Godsterminal 

Nåværende bygningstype: 43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 
Manuell splitting og  omkoding 
 

 
416 Postterminal 
 Nåværende bygningstype: 43 - ekspedisjonsbygg og terminaler 

Manuell splitting og  omkoding 
 
 

419      Annen ekspedisjons- og terminalbygning 
 Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 

 
 
 
420 TELEKOMMUNIKASJONSBYGNING 
 
421 Telebygning, telefonkiosk 
 Nåværende bygningstype:37 - telefonkiosk 
          49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Maskinell omkoding fra bygningstype 37 til 421. 
Manuell splitting og  omkoding av de andre bygningstypene. 
 
 

422  Radiolinkstasjon 
 Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

      69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
 
 
 
 



44 

Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
423 TV- og FM-stasjon (hovedsenderstasjon), omformerstasjon 
 Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

      69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding. 
 

 
424 AM-stasjon (kortbølgestasjon) 

Nåværende bygningstype:  49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
      69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding. 
 

 
429 Annen telekommunikasjonsbygning   
 Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 
 
      

430 GARASJE- OG HANGARBYGNING  
 
431 Parkeringshus   
 Nåværende bygningstype:   44 - lagerbygg og garasjebygg 
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
432 Bussgarasje, trikkestall, lokomotivstall  
 Nåværende bygningstype:   44 - lagerbygg og garasjebygg 
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
433 Flyhangar  
 Nåværende bygningstype:  44 - lagerbygg og garasjebygg 
         49 -  annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel 
 Manuell splitting og  omkoding. 

 
439 Annen garasje- og hangarbygning  
 Nåværende bygningstype:   49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel 
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
440 VEG- OG BILTILSYNSBYGNING 
 
441 Biltilsynsbygning  
 Nåværende bygningstype:  
   41 - kontor- og administrasjonsbygg (også offentlige)  
   44 - lagerbygg og garasjebygg 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
   49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

  69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
  99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
442 Driftsentral for vegvesenet  
 Nåværende bygningstype: 41 - kontor- og administrasjonsbygg (også offentlige)  
       44 - lagerbygg og garasjebygg 

   49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
443 Vakt-/bombygning, tollstasjon, bilvekt o.l   
 Nåværende bygningstype:  49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

       69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
       99 - andre bygg 
Næringsgruppe «L» og «6» kan være benyttet.. 
Manuell splitting og  omkoding.  
 

 
449 Annen veg- og biltilsynsbygning  
 Nåværende bygningstype: 41 - kontor og administrasjonsbygg 

   49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 
     69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding.  

 
 
490 Annen samferdsels- og kommunikasjonsbygning 
 Nåværende bygningstype:  49 - annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel. 

      69 - andre bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 
      99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding.  

 
 
HOTELLBYGNING 
 
511 Hotellbygning 
 Nåværende bygningstype:   51 - hotell (godkjent) 
 Vil ofte fremgå av navnet om det er hotell, motell eller annen hotell- og restaurantbygning. 
 Manuell splitting og omkoding 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
512 Motellbygning: 
 Nåværende bygningstype:   51 - hotell (godkjent) 
 Vil ofte fremgå av navnet om det er hotell, motell eller annen hotell- og restaurantbygning. 
 Manuell splitting og omkoding 
 
 
519 Annen hotellbygning 
 Nåværende bygningstype:   52 - annet herberge 
 Manuell splitting og omkoding 
 
 
BYGNING FOR OVERNATTING 
 
521 Hospits, pensjonat 
 Nåværende bygningstype:   52 - annet herberge 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
522 Vandrerhjem, feriehjem/-koloni, camping- og utleiehytte, turisthytte 
 (har tatt vekk rorbu) 
 Nåværende bygningstype:  52 - annet herberge 
         55 -  utleiehytte/campinghytte 
         63 - barnehjem, barnehage feriekoloni o.l  
 Maskinell omkoding fra bygningstype 55 til 522.         
 Manuell splitting og omkoding av bygningstype 52 og 63. 
 
 
523 Appartment 
 Nåværende bygningstype:   52 - annet herberge 

Manuell splitting og omkoding 
 

 
529 Annen bygning for overnatting 
 Nåværende bygningstype:   52 - annet herberge 

Manuell splitting og omkoding 
 

 
530 RESTAURANTBYGNING 
 
531 Restaurantbygning, kafébygning,  
 Nåværende bygningstype:   53 - restaurant, kafé  
 Maskinell omkoding fra bygningstype 53 til 531 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
532 Sentralkjøkken,  kantinebygning   
 Nåværende bygningstype:  69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
         99 -  andre bygg 
 Næringsgruppe «H» og «5» kan være benyttet. 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
533 Gatekjøkken, kioskbygning 
 Nåværende bygningstype:   54 - gatekjøkken, kiosk 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 54 til 533. 
 
 
539  Annen restaurantbygning  
 Nåværende bygningstype:  69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
        99 -  andre bygg  
 Næringsgruppe «H» og «5» kan være benyttet. 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
590 Annen hotell- og restaurantbygning 
 Nåværende bygningstype:   51 - hotell (godkjent) 
          52 - annet herberge 
 Manuell splitting og  omkoding  
 
 
610 SKOLEBYGNING 
 
611 Barnehage,  lekepark 
 Nåværende bygningstype:   63 - barnehjem, barnehage,  feriekoloni ol. 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
612 Grunnskole 
 Nåværende bygningstype:   61 - bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
 Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
613 Videregående skole 
 Nåværende bygningstype:   61 - bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
 Manuell splitting og  omkoding. 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
619 Annen skolebygning 
 Nåværende bygningstype:   61 - bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
         69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

     99 - andre bygg 
 Næringsgruppe «M» og «7» kan være benyttet. 
 Manuell splitting og omkoding. 
 
 
UNIVERSITET-  OG HØGSKOLEBYGNING 
 
621 Universitet og høyskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium, lesesal mv.  

Nåværende bygningstype:   61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
         69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
         99 -  andre bygg   
 Manuell splitting og   omkoding. 
 
 
622 Spesialbygning 

Nåværende bygningstype:   61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
         69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
         99 -  andre bygg   
 Manuell splitting og   omkoding. 
 
 
629 Annen universitetes- og skolebygning 

Nåværende bygningstype:   61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
         69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
         99 -  andre bygg   
 Manuell splitting og   omkoding. 
 
 
630 Laboratoriebygning 

Nåværende bygningstype:   69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
        99 -  andre bygg  
Manuell splitting og   omkoding. 

 
 
640 MUSEUMS- OG BIBLIOTEKSBYGNING 
 
641 Museum,  kunstgalleri 

Nåværende bygningstype:  61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum og bibliotek.  
     69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
     99 -  andre bygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
642 Bibliotek,  mediatek 

Nåværende bygningstype:   61 - bygg for undervisning, forskning, inkl. museum  og bibliotek. 
Manuell splitting og   omkoding. 
 

 
643 Zologisk og botanisk hage 

Nåværende bygningstype:  61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum  og bibliotek.  
       69  -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
Manuell splitting og   omkoding. 
 

 
649 Annen museums- og biblioteksbygning 

Nåværende bygningstype:  61 -  bygg for undervisning, forskning, inkl. museum  og bibliotek.  
       69  -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
Manuell splitting og   omkoding. 
 

 
650 IDRETTSBYGNING 
 
651 Idrettshall 
 Nåværende bygningstype:   67 - idrettsbygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
         
 
652 Ishall 
 Nåværende bygningstype:   67 - idrettsbygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
         
 
653 Svømmehall 
 Nåværende bygningstype:   67 - idrettsbygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
 
 
654 Tribune og idrettsgarderobe 
 Nåværende bygningstype:   67 - idrettsbygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
 

 
655 Helsestudio 
 Nåværende bygningstype:   67 - idrettsbygg 

Manuell splitting og   omkoding. 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
659 Annen idrettsbygning 
 Nåværende bygningstype:  67 - idrettsbygg 

       69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
 Næringsgruppe «O» og «9» på bygningstype 69 kan være benyttet. 

Manuell splitting og   omkoding. 
 
 

KULTURHUS 
 
661 Kinobygning,  teaterbygning,  opera/konserthus 
 Nåværende bygningstype:   66 -  teater- og kinobygg 

        69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
 Maskinell omkoding fra bygningstype 66 til 661. 

Opera/konserthus kan være kodet med bygningstype 69. Disse kan raskt  plukkes ut manuelt da 
det er få slike forekomster.  

 
 
662 Samfunnshus,  grendehus 
 Nåværende bygningstype:   65 -  menighetshus, samfunnshus 

        69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
Manuell splitting og  omkoding.   

 
 
663 Diskotek,  ungdomsklubb  
 Nåværende bygningstype:  65 -  menighetshus, samfunnshus  

       69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
       99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 
 

 
669 Annet kulturhus   
 Nåværende bygningstype:  69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

       99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 

 
 
670 BYGNING FOR RELIGIØSE AKTIVITETER 
 
671 Kirke,  kapell 
 Nåværende bygningstype:   64 -  kirke,  krematorium,  gravkapell 

Manuell splitting og  omkoding 
 
 
672 Bedehus, menighetshus 

Nåværende bygningstype:   65 -  menighetshus, samfunnshus  
Manuell splitting og omkoding .      
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
673 Krematorium, gravkapell og bårehus 
 Nåværende bygningstype:   64 -  kirke,  krematorium,  gravkapell 
 Manuell splitting og omkoding. 
 
 
674 Synagoge, moské 
 Nåværende bygningstype:64 -  kirke,  krematorium,  gravkapell 

   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
     99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
675 Kloster 
 Nåværende bygningstype: 69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

      99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
679 Annen bygning for religiøse aktiviteter 
 Nåværende bygningstype: 69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

      99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
690 Annen kultur- og forskningsbygning  
 Nåværende bygningstype:  69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 

       99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding. 
 
 

710 SYKEHUS 
 
711 Lokalsykehus 

Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                                 utviklingshemmede. 

Manuell splitting og  omkoding. 
 
 

712 Sentralsykehus  
Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  

                                                              utviklingshemmede. 
Manuell splitting og  omkoding. 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 

Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
713 Regionsykehus,  universitetssykehus 

Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 

Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
714 Spesialsykehus 

Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 

Manuell splitting og  omkoding 
 
 
719 Annet sykehus 

Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede.         

Manuell splitting og  omkoding 
 

 
SYKEHJEM 
 
721 Sykehjem 

Nåværende bygningstype:   62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 

Manuell splitting og  omkoding. 
 
 
722 Bo- og behandlingssenter 

Nåværende bygningstype:  62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 
         69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  

     99 -  annet bygg 
Manuell splitting og  omkoding 

 
 
723 Rehabiliteringsinstitusjon 

Nåværende bygningstype:  62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 
         69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  

     99 -  annet bygg 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
729 Annet sykehjem 

Nåværende bygningstype:  62 -  sykehus,  aldershjem,  institusjon for psykisk  
                                                              utviklingshemmede. 
         69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting 
 Manuell splitting og  omkoding. 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
PRIMÆRHELSEBYGNING 
 
731 Klinikk,  legekontor/legesenter 

Nåværende bygningstype:  69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
     99 -  annet bygg 

 Næringsgruppe «N» og «8» kan være benyttet. 
Manuell splitting og  omkoding 
 

  
732 Helse- og sosialsenter,  helsestasjon 

Nåværende bygningstype:  69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
     99 -  annet bygg 

 Næringsgruppe «N» og «8» kan være benyttet. 
Manuell splitting og  omkoding 
 

 
739 Annen primærhelsebygning 

Nåværende bygningstype:  69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
     99 -  annet bygg 

 Utplukk på næringsgruppe «N» og «8» kan være benyttet. 
Manuell splitting og  omkoding 
 

 
790 Annen helsebygning 

Nåværende bygningstype:   69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
      99 -  annet bygg 

 Utplukk på næringsgruppe «N» og «8» kan være benyttet. 
Manuell splitting og  omkoding 
 

 
810 FENGSELSBYGNING 
 
811 Landsfengsel 
 Nåværende bygningstype:   68 - fengselsbygg 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
812 Hjelpefengsel,  kretsfengsel 
 Nåværende bygningstype:   68 - fengselsbygg 
 Manuell splitting og  omkoding 
 
 
813 Arbeidskoloni 

Nåværende bygningstype:   68 -  fengselsbygg 
     69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
     99 -  annet bygg 

Manuell splitting og  omkoding 
 

 
 



54 

Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
819 Annen fengselsbygning 

Nåværende bygningstype:   68 -  fengselsbygg 
     69 -  andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
     99 -  annet bygg 

Manuell splitting og  omkoding 
 
 
820 BEREDSKAPSBYGNING 
 
821 Politistasjon 

Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor,  forretning eller samferdsel 
   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  

Manuell splitting og  omkoding 
 

 
822 Brannstasjon,  ambulansestasjon 

Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor,  forretning eller samferdsel 
   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  

Manuell splitting og  omkoding 
 
 

823 Fyrstasjon, losstasjon 
Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor,  forretning eller samferdsel 

   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
Manuell splitting og  omkoding 
 
 

824 Stasjon for radarovervåkning av fly- og/eller skipstrafikk 
Nåværende bygningstype: 49 - annet bygg for kontor,  forretning eller samferdsel 

   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
Manuell splitting og  omkoding 
 

 
825 Tilfluktsrom/bunker 
 Nåværende bygningstype:    69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting(tilfluktsrom) 

Manuell splitting og  omkoding 
 
 
829 Annen beredskapsbygning 

Nåværende bygningstype:    69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
        99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 

  
 

830 Monument  
Nåværende bygningstype:   99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 
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Tabell 14. Kryssreferansetabell nye til gamle bygningskoder 
(Fortsetter) 
 
 
840 Offentlig toalett       

Nåværende bygningstype:    69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  
         99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 

 
 
890 Annet fengselsbygning,  beredskapsbygning mv 

Nåværende bygningstype: 68 -  fengselsbygg  
   69 - andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting  

         99 - andre bygg 
Manuell splitting og  omkoding 
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Tabell 15. Tosifrede bygningstyper i SSBdatasett etter maskinell omkoding 
 
 
 
Kode Forklaring  
05  Rekkehus 
06  Kjedehus, atriumhus 
19  Tilbygg, påbygg  
31 Etasjebygg for fabrikk eller verksted 
32 Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor 
39 Andre produksjonsbygg 
42 Varehus og andre butikkbygg 
43 Ekspedisjonsbygg og terminaler 
44 Lagerbygg og garasjebygg 
49 Andre bygg for kontor, forretning eller samferdsel 
51 Hotell 
52 Annet herberge 
61 Bygg for undervisning/forskning 
62 Sykehus, gamlehjem, o.l. 
63 Barnehjem, barnehager o.l. 
64 Kirker, kapeller o.l. 
65 Menighetshus, samfunnshus 
67 Idrettsbygg 
68 Fengselsbygg 
69 Andre bygg for offentlig/privat tjenesteyting (tilfluktsrom) 
70 Uthus 
80 Potet / grønnsaklager 
84 Fyrhus og pakkerom 
92 Boligbrakke/koie 
93 Uthus, naust 
99 Annet bygg 
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