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Sammendrag 

 

 

Notatet er en del av Delprosjekt II i Prosjekt Arealdekke, et samarbeidsprosjekt mellom DN, NIJOS, 

NRS, SK og  SSB. Delprosjekt II skal vurdere datakilder og spesifikasjoner i forhold til nasjonal 

arealdekkeklassifisering og ulike behov for arealstatistikk.  

 

Målet for denne aktiviteten har vært å legge grunnlag for å anbefale metode/produksjonslinje for å 

fremstille og vedlikeholde ”primærdata arealdekke”, et nasjonalt datasett basert på en felles standard. 

 

Arbeidet er basert på kunnskap i Statistisk sentralbyrå og gjennomførte utredninger og prosjekter 

knyttet til arealstatistikk for tettsteder. Det er videre fokusert på eksisterende datakilder og hvordan 

disse kan kombineres med nye datakilder. Fredrikstad tettsted og nærområde er valgt som case. Fokus 

er her satt på problemstillinger knyttet til byer, og da spesielt arealbruk knyttet til bebygd og 

opparbeidet areal. Det er tatt utgangspunkt i det klassifikasjonssystem som er foreslått i delprosjekt I 

per 18. februar 2003, med fokus på hovedkategoriene hentet fra Food and Agricultural Organisation 

(FAO) sitt Land Cover Classification System (LCCS). LCCS brukes gjerne som bindeledd mellom 

ulike arealklasssifikasjonssystemer. Hovedkategoriene er grove med tanke på arealbruk og arealdekke, 

men innehar noen av de grunnleggende dillemma i arealklassifisering; skjæringspunktet mellom 

vegetasjonsdekt - ikke vegetasjonsdekt, fastmark - våtmark, og naturlig - ikke naturlig. 

 

Arbeidet har gitt indikasjoner på at det er gode muligheter for å gi effektiv arealklassifisering (gode 

arealdekkekart) og forbedringer i arealstatistikken ved å kombinere eksisterende registre og vektorkart 

med ortofoto eller satellittbilder.  

 

En nasjonal arealdekkekartlegging, som går videre enn hovedkategoriene nevnt ovenfor for tettsteder, 

ville kunnet bidratt til en vesentlig kvalitetsheving av arealstatistikken for tettsteder. Særlig gjelder 

dette en bedre og standardisert kartlegging av grøntareal i tettsteder, men også tallfesting av grå 

arealer, i form av parkeringsplasser og lignende, som i dag i liten grad fanges opp av eksisterende 

registre og kart. Dette har imidlertid ikke vært fokusert på i dette arbeidet, som har gått på mer 

overordnede klassifikasjoner. Videre arealdekkekartlegging i tilknytning til tettbygde strøk bør skje i 

form av et samarbeid mellom Statens kartverk, Norsk institutt for jord og skogkartlegging (NIJOS) og 

Statistisk sentralbyrå, etter produksjonsløype omtalt i dette notatet. Det foreslås videre at en slik 

kartlegging bør ta utgangspunkt i de største byer og tettsteder, og der kvaliteten på grunnlagsdata er 

best.  

 

En arealklassifikasjon etter en punktsamplingsmetode for testing av ortofoto og satellittfoto er 

gjennomført. Ved uavhengig og intersubjektiv manuell tolking i punkt etter hovedkategoriene i 

foreliggende utgave av Nasjonalt arealklassifikasjonssystem (NaSak), ble satellittfoto forkastet som 

grunnlag for klassifisering av arealklassene B11 (bebygd og opparbeidet areal) og V11 (dyrka mark og 

opparbeidet grøntareal). Bearbeiding av klassifikasjonssystem er vurdert i henhold til datagrunnlag og 

problemstillinger knyttet til arealer i tettsteder, samt muligheter for å knytte arealklassifikasjon opp 

mot nasjonal og internasjonal statistikk. Spesielt nevnes arealplanlegging, -forvaltning og -statistikk.  

 

Utkast til denne delrapporten ble sendt på høring til samarbeidspartene. De endelige konklusjoner og 

anbefalinger fra denne rapporten er imidlertid ikke innarbeidet i  hovedrapport for delprosjekt II.  

 

 

Emneord: Arealdekke, arealbruk arealstatistikk, tettsteder, GIS-analyse, metodeutvikling. 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet "Primærdata arealdekke" har sin bakgrunn i at Miljøverndepartementet (MD) gjennom 

Arealdokumentasjonsprogrammet har satt i gang en prosess for bedre arealdokumentasjon i Norge. 

Prosjektet er et viktig bidrag i denne prosessen og omfatter utvikling av et nasjonalt 

klassifikasjonssystem for arealdekke, utredning av kartleggingsmetoder samt kostnader og forslag til 

organisering og gjennomføring av kartleggingsprogrammer. 

 

Delprosjekt I har laget en felles norsk klassifikasjonsstandard som er mest mulig fleksibel og 

skalerbar i ulike målestokker. Denne legges til grunn ved gjennomføring av Delprosjekt II. 

 

Delprosjekt II skal vurdere ulike datakilder, aktuelle metoder/produksjonslinjer  for datafangst 

og dataetablering og kostnader ved en gjennomføring basert på ulike alternativer. Prosjektet vil 

komme med et anbefalt forslag til metode og produksjonslinje som skal legges til grunn for 

Delprosjekt III.  

 

Delprosjekt III skal komme ut med et forslag til organisering og gjennomføring.  

 

De ulike delprosjektene vil gi grunnlag for anbefalinger i allerede utførte delprosjekter. Denne 

rapporten inngår i delprosjekt II, og ser spesielt på muligheten for å lage arealstatistikk i og nær 

tettsteder, særlig med tanke på internasjonal rapportering. 

 

Prosjekt arealdekke er videre knyttet til ulike stortingsmeldinger:  

St.meld. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk  

St.meld. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Dugnad for framtida  

St.meld. 42 (2000-01) Biologisk mangfold. Sektoransvar og samordning 

St.meld. 31 (2002-03) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk 

Sistnevnte stortingsmelding er særlig viktig for denne rapporten, med fokus på arealer innen tettsteder. 

I tillegg  kommer områdene «Regional planlegging» og «Kart og geodata» innen miljøforvaltningen. 

Disse to er ikke politiske resultatområder, men viktige områder for areal. 

 

1.1.1 Internasjonale behov 
Arealdekkekartlegging er ikke gjennomført for hele Norge slik det er gjort i store deler av Europa. På 

nasjonalt nivå kan arealdekke gi nødvendig grunnlag for internasjonale rapporteringer som ikke 

tilfredsstilles i dag. Data fra Prosjekt arealdekke kan blant annet brukes til: 

• å rapportere inn mot de europeiske nettverkene Natura 2000 og Emerald 

• å rapportere arealstatistikk til Joint Questionaire til Eurostat/OECD 

• å rapportere data inn til LUCAS-prosjektet i Eurostat 

I 1985 besluttet EU å utvikle informasjonssystemet CORINE (Coordination of Information on the 

Environment). En viktig del av dette systemet er informasjon om arealdekke, og et 

klassifikasjonssystem CORINE Land Cover (CLC) ble derfor utviklet. Første runde med heldekkende 

kartlegging ble gjennomført og sluttført rundt midten av 1990-tallet. Det er nå EEA (European 
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Environmental Agency) som har ansvaret for gjennomføringen av CLC. Norge er som EØS-medlem 

ikke forpliktet til å levere CLC data til EEA, men MD ga likevel i 1996 i oppdrag til NORUT IT, 

Statens Kartverk, Norsk allmennstandardisering, Statistisk sentralbyrå, Direktoratet for 

naturforvaltning og NIJOS å utarbeide en norsk versjon av CLC. Den norske versjonen forelå i 1997 

(Arnoldussen, Jansen mfl. 1997). Etter at prosjektet avsluttet, ble det imidlertid ikke tatt noen 

beslutninger om å iverksette en CLC-kartlegging for Norge. 

1.1.2 Nasjonale behov 
Økt fokus i arealforvaltningen på ikke-økonomiske verdier og hvordan vi bruker og forbruker 

arealressurser i vid forstand, har ført til økt behov for en arealdekkedatabase som grunnlag for 

arealplanlegging og arealovervåking. En regelmessig ajourført arealdekkedatabase vil, i kombinasjon 

med andre datasett, kunne være basis for; 

• å overvåke det biologisk mangfoldet 

• å produsere en rekke av de nasjonale nøkkeltallene for miljø 

• å overvåke  jordbrukspolitikken og utviklingen i bruk av jordbruksarealet 

• å følge areal- og landskapsutviklingen 

Sentrale brukere av arealdekkeinformasjon finnes i miljø- og landbruksforvaltningen bl.a. representert 

ved MD, LD, DN og fylkenes miljø- og landbruksavdelinger. Men også andre brukere vil være 

viktige, som samferdselssektoren, energisektoren, forsvaret og ikke minst kommunene. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har utarbeidet en nasjonal plan for overvåkning av biologisk 

mangfold (DN Rapport 1998 – 1). I denne planen inngår også overvåkning av arealer. Dette som et 

grunnlag for å se i hvilken grad landskapstyper og naturtyper blir påvirket gjennom utbygging og 

omdisponering. 

En arealdekkedatabase vil være et godt utgangspunkt for representative eller stratifiserte utvalg der 

nøkkeltall om ulike strata eller naturtyper skal rapporteres. I dag mangler i stor grad heldekkende kart 

for å kunne stratifisere utvalgene på viktige naturtyper. 

1.1.3 Regionale behov 
Viktige beslutninger om arealforvaltning innenfor et administrative område bør alltid ses i en større 

sammenheng, fra lokal, til regional, til nasjonal sammenheng. Et stikkord her er faktagrunnlaget for 

fylkeskommuner og fylkesmenn til å bruke innsigelsesinstrumentet i forhold til kommunal planlegging 

og dispensasjonsbehandling. 

I fylkene finnes mye data om spesielle arter og enkeltområder, men det er problematisk å sette dette 

sammen slik at en får en totalitet. Eksempelvis er det til tross for nasjonale retningslinjer for 

strandsonen, likevel bygd ned store områder langs kysten de siste årene i strid med retningslinjene, og 

beslutningene er som regel basert på kommunale dispensasjoner. 

For fylker og kommuner er det viktig at de kan sammenligne med arealfordelingen nasjonalt før de 

fatter beslutninger om arealforvaltning, f.eks. vern av et område. Når det gjelder strandsonen, så er den 

utsatt for et spesielt høyt press: allmennhetens tilgang til sjøen er i de senere år blitt betydelig 

begrenset, spesielt på Øst- og Sørlandet, på grunn av innvilging av dispensasjoner i 100-metersbeltet, 

samt planlagt utbygging av tidligere utbygde områder. 

 

1.1.4 Lokale behov 
Kommunene delegeres mer ansvar innen en rekke sektorer, og dette betyr at de også har fått økt ansvar 

som arealforvaltere. Det er kommunene som har ansvar for planlegging og omdisponering av arealer i 

henhold til Plan- og bygningsloven. 
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En omforent statistikk over arealdekke og arealbruk, som et resultat av Prosjekt arealdekke, vil kunne 

gi et bedre grunnlag når kommunestyret skal fatte beslutninger om utbygging og/eller annen 

omdisponering av arealer.  

Med det mangelfulle grunnlaget som finnes i mange kommuner i dag, er det store muligheter for 

feilbeslutninger som hver for seg kanskje ikke er så store, men som i sum over tid kan føre til at 

arealforvaltningen går i en uønsket retning. 

1.2 Formålet med prosjektet 

Det overordnede prosjektmål for Prosjektet "Primærdata arealdekke"  er å "Etablere nasjonal 

konsensus og anbefale datakilder og produksjonsmetode for etablering og vedlikehold av 

primærdatasett for arealdekke og utrede kostnader ved basisetablering og vedlikehold av datasettet"  

 

Delprosjekt II skal vurdere datakilder og spesifikasjoner i forhold til nasjonal arealdekkeklassifisering 

og ulike behov for arealstatistikk. Fokus blir satt på problemstillinger knyttet til byer.  

 

SSB ønsker i dette arbeidet av Delprosjekt II å se nærmere på mulighetene for å kombinere 

arealbruksmodelleringer basert på  GAB og SSB's eget Bedriftsregister. Deler av Fredrikstad tettsted 

og nærområde brukes som case.  

Målet for dette arbeidet er å " Teste og vurdere ulike datakilder, metoder og produksjonslinje for 

arealklassifikasjon i tettsteder med Fredrikstad som utprøvingsområde".  

 
Arbeidet er basert på kunnskap i etaten og gjennomførte utredninger og prosjekter. Det fokuseres på 

eksisterende datakilder og hvordan disse kan kombineres med nye datakilder. Arbeidet baseres videre 

på det klassifikasjonssystemet som er foreslått i delprosjekt I og det detaljeringsnivået som anbefales 

for en nasjonal kartlegging.  

 

1.3 Organiseringen av prosjektet 

Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og Norsk Romsenter står som oppdragsgivere.  

 

Prosjektet "Primærdata arealdekke" gjennomføres i 3 delprosjekter. Prosjektet gjennomføres i 

samarbeid mellom DN, NIJOS, SSB, NRS og SK. Overordnet prosjektansvarlig for Prosjektet 

"Primærdata arealdekke" er Statens kartverk. Prosjektansvarlig for Delprosjekt II er også Statens 

Kartverk. Prosjektledelse for dette underprosjektet er Statistisk sentralbyrå. 

 

Det er nedsatt en styringsgruppe med en representant fra DN, NIJOS, SSB og Statens kartverk. 

Prosjektansvarlig rapporterer til oppdragsgivere.  

 

Styringsgruppen er felles for alle delprosjektene. Prosjektene etablerer egne prosjekt-grupper. Arbeidet 

baseres på prosjektavtale og prosjektplan for hvert enkelt prosjekt.  

 

Prosjektledere rapporterer til styringsgruppa v/prosjektansvarlig. Det praktiske arbeidet i dette 

underprosjektet er utført av Statistisk sentralbyrå. 
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2 Begreper og definisjoner 

 
Arealdekke og arealbruk 
Arealdekke brukes her om naturlige eller tilførte fysiske egenskaper på jordoverflaten, mens arealbruk 
beskriver aktivitet knyttet til arealet I et klassifikasjonssystem vil arealdekke oftest representere de 
øverste nivåene i et hierarki, men det vil være glidende overganger. I arealplansammenheng på 
overordnet nivå skiller en ikke skarpt mellom arealdekke og arealbruk. Karakteristisk for 
klassifikasjon av arealbruk er at enkelte områder kan ha flerbruk. Dette gjelder f.eks. for skogarealer, 
som både kan drives som produktiv skog, og at de kan være viktige friluftsområder og nøkkelbiotoper 
for biologisk mangfold. I denne rapporten er det fokusert på både arealdekke og arealbruk. 
 
Buffer / bufre 
Et buffer eller å bufre brukes i dette notatet om en GIS-teknikk der man legger en sone rundt et punkt, 
en linje eller et polygon. Buffergrensene kan trekkes ut i fra ulike kriterier som en fast avstand eller en 
avstand proporsjonalt med en egenskap hos elementet som bufres, f.eks. bygningers grunnflate.   
 
Geografisk kobling 
Geografisk kobling innebærer en romlig overlapp eller nærhet. Se også overlay. 
 
Morfometri 
Teknikk som bygger på måling av  geografiske objekters størrelse og form. Brukes gjerne i 
landskapsanalyse, men kan også i noen grad brukes til arealklassifikasjon innen tettsteder. 
 
Naboskapsanalyse 
Teknikk som bygger på geografiske objekters naboskap. Brukes i noen grad i forbindelse med 
konfliktanalyser i forbindelse med arealplanlegging. 
 
Overlay 
Overlay er en GIS-teknikk som innebærer å legge to (eller flere) kart oppå hverandre for dermed å 
avlede informasjon om overlappende lokalisering av fenomener eller egenskaper.  
 
Punktsampling 
Punktbasert sampling / utvalg. Brukes ofte innen produksjon av arealstatistikk, men kan også brukes 
til vurdering av ulike geografiske datakilder. 
 
Registerkobling 
Kobling av registre / tabeller ved hjelp av felles verdier / nøkler. 
 
Rutenettsampling 
Sampling / utvalg ved hjelp av rutenett. Maskestørrelse og antall ruter er avgjørende for antall klasser 
som det kan lages statistikk eller sammenligninger for. 
 
Spatial join 
Se overlay 
 
Tettsted 
En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).  
Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig 
avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. 
være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrka og 
dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 
meter (Schøning m.fl. 1998, Dysterud mfl. 1999 og 2000). 
 
Thiessenpolygon 
Polygoner / flater avledet av punkter. Polygonene kan være dannet av midtlinjer mellom punkter, eller 
basert på likevektslinjer avledet fra verdier knyttet til punktene. 
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3 Klassifikasjonssystem 

Følgende tre kriterier er overordnet i klassifikasjonen av arealdekke: 

 

• Vegetasjonsdekning: primært vegetasjonsdekt eller primært vegetasjonløst 

• Edafisk tilstand: fastmark eller våtmark og vann 

• Antropogenitet: kunstig (opparbeidet eller kultivert) eller naturlig og semi-naturlig 

 

Parametrene er brukt i FAOs Land Cover Classification System (LCCS) (Gregorio og Jansen 2000) 

som hovedkriterier. De valgte kriteriene er viktige kriterier for å skille mellom ulike livsmiljøer for 

planter og dyr. Om et areal er fastmark eller våtmark, om det er vegetasjon eller ikke er helt sentrale 

økologiske faktorer.  

 

I tillegg til de naturgitte faktorene er graden av menneskets påvirking på miljøet sentralt. Det skilles på 

miljøer som er 1) menneskeskapt eller -betingete og 2) miljøer som er upåvirket eller lite påvirket av 

menneskelig aktivitet. Arealer hvor menneskets inngrep har ført til fjerning av opprinnelig naturlig 

arealdekke er kunstige, og eksempler er dyrka mark og nedbygde arealer. Semi-naturlige arealer er 

arealer som er påvirket av menneskelig aktivitet, men hvor det opprinnelige arealdekket ikke har blitt 

fjernet eller sterkt omdannet. 

 

Ved å kombinere de tre hovedkriteriene framkommer åtte hovedkategorier som kan navnesettes med 

termer som vist i figur 1. 

Figur 1. Hovedkriterier og -kategorier i klassifikasjonssystemet. 

 

Innenfor tettsteder vil alle disse klassene forekomme, i større eller mindre grad. Det er særlig klasse 

B11 som vil dominere, og som det vil være behov for å inndele videre.Den videre inndelingen av de 

ulike hovedkategoriene er basert på parametere som er aktuelle og relevante for hver enkelt 

hovedkategori. Hovedprinsippet er å beskrive arealenes fysiske form eller utseende som i hovedsak 

karakteriserer arealdekket. 

 

Ovenforstående system representerer en filosofisk tilnærming til klassifisering av arealer. Ved 

arealklassifisering for kartografiske formål må man i tillegg ta hensyn til minste figurering. Det er 

utgitt standarder for minste figurering knyttet til kartkonstruksjon i Geovekst-sammenheng (Statens 

kartverk, 2003). Disse kan brukes som veiledere i utarbeiding av klassifikasjonssystem for produksjon 

av kart i ulike målestokker. Minste figurering er dels avgrenset av arbeidsmengde, hva som er mulig å 

avlede av eksisterende kart, registre og bilder, og av kvaliteten på registre som brukes til hjelp i 

konstruksjon og klassifikasjon av kart. Et vesentlig kvalitetsaspekt er graden av vedlikehold av de 
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tilgjengelige datasettene. Store deler av det eksisterende kartgrunnlaget er tiår gammelt, og som såden 

uegnet i forhold til å overvåke endringer i arealtilstanden. 

 

3.1 Klassifikasjonssystem arealbruk 

Arealbruk klassifisert på områdenivå er tidligere gjort i SSB i forbindelse med arealbruksstatistikk for 

tettsteder (Bloch 2002-3). Det er i dette arbeidet utviklet registerbaserte metoder for tallfesting av 

arealbruk innen tettsteder. Sammenhengen mellom arealbruk og ulike bebyggelseselementer utnyttes i 

forsøket på å etablere arealbruksstatistikk for tettsteder med basis i administrative registre.  

 

Tabell 1. SSBs arealklassifikasjon i områder og underklasser i statistikk for tettsteder. 

 

 

Områdemodelleringen bygger på kombinasjon av arealtall fra GAB og FKB Bygg (Bloch, 2002-1), og 

fra kombinasjon av næringskoder i GAB og BoF (Bloch, 2002-2). 

 

Arealklassifikasjon på områdenivå består i arealstatistikken av 8 klasser (jf. tabell 1), som harmonerer 

ganske godt med FN sine anbefalinger og Miljøverndepartementets veiledere for generelle 

Områder Underklasser (datakilder) 

01 Bolig og blandet, småhus  

 

011 Bolig, småhus (GAB) 

013 Fritidsbebyggelse (GAB) 

014 Garasje,  uthus til bolig (GAB) 

015 Blandet bolig og annet (GAB/BoF) 

 

02 Bolig, blokkbebyggelse 012 Bolig, blokk (GAB) 

 

03 Industri 022 Industri  (GAB/BoF)     

021 Bergverk og utvinning (GAB/BoF)         

                                                                   

04 Forretning og tjenester 031 Varehandel,  reparasjon  (GAB/BoF) 

032 Finansiell tjenesteyting og forsikring (GAB/BoF)           

033 Hotell og restaurant (GAB/BoF) 

034 Eiendomsdrift,  forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet (GAB/BoF)        

041 Offentlig forvaltning (GAB/BoF)         

042 Undervisning (GAB/BoF)    

043 Helse- og sosiale tjenester (GAB/BoF)      

044 Idrettsanlegg (Andre sosiale og personlige tjenester (GAB/BoF og     

N50 Areal (4131 Sportsanlegg / idrettsplass)        

                                                                                                                                                   

05 Transport og kommunikasjon 051 Transport og kommunikasjon (GAB/BoF/VBASE/N50)      

062 Kraft- og vannforsyning (GAB/BoF, N50 jernbane og Vbase (Europa- og riksvei)     

                                                                                                                                    

06 Annet bebygd 061 Bygg og anlegg (GAB/BoF)          

071 Bygg for jordbruk og skogbruk (GAB/BoF/N50 bygninger)       

072 Bygg for fiske og fangst (GAB/BoF)         

080 Annet bebygd uspesifisert (GAB/BoF, Vbase (Fylkes-, Kommunal, privat o.a. vei der 

disse er utenfor byggeområdene ovenfor, N50 Areal (Gravplass / kirkegård og Hage/park) 

                                                                                                                                                   

07 Ubebygde områder N50 Areal og DMK (Dyrka mark)                

N50 Areal og DMK (Skog)      

Restareal Annet uklassifisert                     

                                                               

08 Vann N50 Vann (elver og innsjøer) 

 

09 Spredt og blandet Områder som inneholder en spredt og/eller blandet arealbruk, eller manglende 

informasjon om arealbruk, at området ikke blir klassifisert til noen av de ovenforstående 

områdeinndelinger. 
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formålsklasser i arealplanlegging. Arealklassifikasjonen for områder bygger på arealklassifikasjon og 

modellering for fysisk nedbygde arealer.  

 

Arealklassifikasjon av fysisk nedbygde arealer (jf. deler av underklassene i tabell 1) danner den mest 

detaljerte klassifikasjonen av arealbruk innen tettsteder i tettstedsstatistikken. Klassifikasjonen på dette 

nivået kan i utgangspunktet tenkes aggregert til en rekke ulike overordnede klasser, avhengig av ulike 

brukerinteresser. Aggregeringen til SSB sitt områdebegrep er vist i tabellvedlegg 6, med sammenheng 

til hovedgrupper for økonomisk aktivitet definert i NACE.  

 

I kartografisk sammenheng vil  framstilling av arealbruk være knyttet til presentasjonsmålestokk. 

Veiledende minste figurering for kartpresentasjoner er gitt i områdeinndeling av FKB (Statens 

kartverk, 2003). To aktuelle målestokker i arealdekkesammenheng er 1:5 000 og 1:50 000, heretter 

kalt AD5 og AD50. 

 

I utgangspunktet bør statistikken bygge på et mest mulig detaljert datagrunnlag og være aggregert ut i 

fra dette. Sammenlignbarhet over tid og rom gjør imidlertid dette vanskelig. Problemer oppstår når 

kilder for arealtall for ulike tema og geografiske nivåer innehar ulik grad av nøyaktighet, 

detaljeringsgrad og ajourhold. Formålet med arealstatistikken hviler på to forutsetninger;  

 

1) summen av arealtall for ulike tema må kunne summeres opp slik at det stemmer overens 

   med samlet areal for den ønskede romlige enhet, og  

 

2) endringsstatistikken må avspeile reelle endringer i arealbruk og arealdekke.  

 

Dagens kartverk alene gir ikke noe godt grunnlag for å lage status- eller endringstall for en del av de 

mest interessante arealklasser, for eksempel skog- eller jordbruksareal. Arealstatistikken er derfor, per 

i dag, avhengig av registre, takseringer og tellinger, for å presentere tall som avspeiler virkeligheten.  

 

3.2 Klassifikasjonssystem arealbruk AD5 

1:5 000 tilsvarer målestokken som er brukt i digitalt markslagskart (DMK) og de fleste økonomiske 

kartblad. Denne vil være den mest detaljerte kartografiske detaljeringen av arealbruk, og i hovedsak 

knyttet til bygningsmessige forhold.  

 

Ved bruk av detaljert felles kartbase (FKB) for eiendomsgrenser og vegsituasjon med mer, kan 

eksisterende kartdata brukes til å redusere den manuelle delen av arealbruksavgrensingen. Det vil 

imidlertid være restarealer etter en automatisk rutine som må klassifiseres med støtte i ortofoto, 

satellittfoto, plandata, lokalkunnskap med mer. 

 

På dette geografiske nivået vil større grønne og åpne arealer måtte tolkes og legges inn manuelt. Et 

naturlig sammenligningsgrunnlag hva gjelder innhold og detaljering kan være delplaner i 

kommuneplanenes arealdel.  

3.3 Klassifikasjonssystem arealbruk AD50 

Målestokk 1:50 000 tilsvarer Statens kartverks nasjonale digitale kartserie kalt N50, og tilsvarer også 

minstekravet til et eventuelt nytt nasjonalt arealklassifikasjonssystem og arealdekkekartlegging. 

 

AD50 kan framkomme ved generalisering av mer detaljerte kartdata, og tjene som bakgrunnskart og 

oversikt ved planlegging på kommuneplannivå eller i regional planlegging. Avhengig av bruksformål 

kan aggregeringen fra lavere nivå variere. I enkelte sammenhenger kan det eksempelvis tenkes at man 

vil fokusere på offentlige områder og institusjoner, framhever disse som flater eller symboler, mens 



 12

annen informasjon undertrykkes ved generalisering. En arealbruksklassifisering av bebygde områder 

innen tettsteder bør neppe bestå av mer enn 2-4 klasser i denne målestokken. Noen naturlige klasser 

kan være forretningsstrøk, boligområder og kommunikasjonsanlegg. 

 

AD50 er best egnet som dataunderlag for klassifikasjoner som endres meget langsomt. Det gjelder i 

første rekke tema vann (elver og innsjøer). Vedlikeholdet av dataene er avhengig av område og tema, 

og AD50 kan ikke nyttes til miljøovervåking i forbindelse med f.eks. endring av skog- og bregrenser. 

For bebygde områder vil ajourholdet skje hyppigere, men også her langsommere enn for andre kilder, 

f.eks. GAB. 
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Arealpolitikk

Arealforvaltning

Arealplanlegging

Arealkartlegging

Arealklassifikasjon

Arealstatistikk

Arealinformasjon

4 Nytte og anvendelse  

Vi skal her se litt på mulige anvendelsesområder for kart og arealstatistikk knyttet til 

arealdekkekartleggingen. I arealdekkekartleggingen avgrenses ulike områder etter arealdekke eller 

arealbruk. Vi vil særlig fokusere på områdene arealstatistikk og arealplanlegging/-forvaltning knyttet 

til byer og tettsteder. Planformål som i hovedsak er knyttet til spredt bygde strøk, eller som ikke er 

direkte knyttet til arealbruk, blir derfor ikke gjennomgått her. 

 

Forholdet mellom arealkartlegging, -statistikk og -forvaltning, kan beskrives som separate, men 

gjensidig avhengige områder, hvor bindingene mellom disse varierer (se figur under). Den 

dominerende retning av årsak-virkningsforhold kan sies å følge pilene mot klokkeviseren.  Behov og 

ønsker i politikk, forvaltning og planlegging er med på å bestemme hva som kartlegges. Kartlegging 

vil i sin tur kunne danne grunnlag for statistikk og informasjon, som igjen kan påvirke politikk, 

forvaltning og planlegging. Denne tredelingen kan finnes igjen på ulike geografiske og administrative 

nivå, men med ulike interesser og behov. Vi vil her særlig fokusere på nasjonale behov for  arealkart 

og -statistikk. 

 

Figur 2. Forhold mellom ulike deler av norsk arealsektor 

 

4.1 Områdebegrepet 

Med "område" menes i plansammenheng større sammenhengende arealer knyttet til en bestemt type 

bruk eller formål. I PBL og RPR er det knyttet ulike lover til områdene. Områdene kan være 

overlappende og ha ulik planstatus, med nåværende eller framtidig planformål. Områdene er gjerne 

skarpt avgrenset av eiendomsgrenser eller naturlige grenser. De ulike områdetyper er listet opp i figur 

3. 

 

For utforming av områdestatistikk vil gjensidig utelukkende avgrensninger mellom områder av ulike 

typer være både vanskelig og lite formålstjenlig. Mange arealplaner opererer derfor også med  
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Veileder for Reguleringsplan/bebyggelsesplan; 

§ 25 nr.1 Byggeområder 

§ 25 nr.2 Landbruksområder 

§ 25 nr.3 Offentlig trafikkområder 

§ 25 nr.4 Friområder 

§ 25 nr.5 Fareområder 

§ 25 nr.6 Spesialområder 

§ 25 nr.7 Fellesområder 

§ 25 nr.8 Fornyelsesområder 

 

Veileder for kommuneplanens arealdel; 

§ 20-4 nr.1 Byggeområder 

§ 20-4 nr.2 Landbruks-, natur- og friluftsområder  

§ 20-4 nr.3 Område for råstoffutvinning 

§ 20-4 nr.4 Båndlagte områder  

§ 20-4 nr.5 Områder for særskilt bruk eller vern av vassdrag og sjøområder  

§ 20-4 nr.6 Viktige ledd i kommunikasjonssytemet  

 

Rikspolitisk retningslinje (RPR) 

100-metersbeltet langs sjø 

kombinasjoner av formål for områder. Områdeavgrensninger i en slik produksjon vil derfor ikke 

kunne brukes direkte som utgangspunkt i en arealplanprosess. Framtidig bruk av områder vil være 

vanskelig å modellere, og er ikke nødvendigvis ønskelig ut i fra rollefordeling mellom myndigheter. 

Statistiske områdeinndelinger vil imidlertid kunne brukes til å følge kommunale og fylkeskommunale 

myndigheters forvaltning og oppfølging av lovverk og retninglinjer knyttet til arealbruk. I 

arealdekkekartleggingen vil modellerte arealbruksområder eller arealbruksklassifiserte bygninger 

kunne brukes til en avgrensing vha digitalt eiendomskart og andre kartdata. De arealbruksklassifiserte 

bygninger klassifiseres etter hovednæringsgrupper i NACE (se tabell i vedlegg), som gir et godt 

utgangspunkt for aggregering og avgrensing av en del av områdene som er beskrevet i veileder til 

PBL. 

Boks 1. Områdebegrep knyttet til PBL og RPR 

 
Ved å lage indekser for andel bebyggelse eller servicetilbud innen-/utenfor ulike områdetyper, kan 

man få fram forskjeller mellom ulike kommuner. Eksempler kan være klyngedannelser av 

fritidsbebyggelse, fareområder i boligområder, andel boligbygg i boligområder. Dette kan gi en 

pekepinn på om kommunene arealmessig planlegger ekstensivt eller intensivt, om man legger vekt på 

sikkerhet i forhold til bosted og om man tenker fortetting og effektivisering. 

 

Det må understrekes at forsøk på områdeavgrensninger knyttet opp mot PBL og RPR her konsentreres 

om mulighetene for å lage arealstatistikk og indikatorer, til hjelp for myndigheter i lokal og overordnet 

planlegging og forvaltning. Eventuelle områdeavgrensinger fra SSB sin side vil kun dreie seg om 

eksisterende eller potensiell arealbruk. Områdeavgrensninger med planlagt arealbruk vil eventuelt 

måtte hentes fra standardiserte digitale plankart hos planmyndigheter og andre arkivansvarlige. Dette 

er imidlertid ikke del av arealdekkeprosjektets formål med arealklassifisering innen tettsteder. 

 

Plan- og bygningsloven (PBL) og Rikspolitiske retningslinjer (RPR) tilknyttet arealplanlegging 

opererer med områdebegrep som det er interessant å knytte statistikk til. Statistikken bør forankres til 

PBL og RPR for å gjøre denne mest mulig anvendelig for utøvende og kontrollerende 

planmyndigheter. 

 

4.2 Reguleringsplan/bebyggelsesplan og arealstatistikk 

Regulerings- og bebyggelsesplanlegging hører til detaljert arealplanlegging i kommunene. 

Områdebegrep er her derfor mer spesielle enn for kommuneplaner. Typisk målestokk for presentasjon 
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er 1:500 til 1:5 000, med tilsvarende krav til nøyaktighet. Det legges her fokus på arealbruken i 

tettsteder.  

4.2.1 Byggeområder (PBL §25 nr. 1) 
I regulerings- og bebyggelsesplaner kan det avsettes områder for byggeformål av ulike slag. For disse 

områder kan det stilles krav om lekeplasser, parkeringsplasser med mer. 

Boks 2.    Byggeområder (PBL §25 nr. 1) 

Planformål  Aktuelle underklasser for 
arealstatistikk (jf. tabell 1) 

Bolig med tilhørende anlegg 

Forretninger 

Kontorer 

Industri 

Fritidsbebyggelse 

Offentlige bygninger med angitt formål 

Bygninger for allmennyttige formål med nærmere spesifisering av formål 

Herberger og bevertningssteder 

Garasjeanlegg og bensinstasjoner 

011, 014, 015 og 012 

031, 032, 033, 034, 041, 042, 043,  

032, 034 

021 og 022 

013 

041, 042, 043 og 044 

041, 042,, 043, 051, 062 og 044 

033 

051 

 

Boksen ovenfor viser noen mulige sammenhenger mellom planformål for byggeområder og 

underklasser for arealstatistikk. Det finnes imidlertid glidende overganger mellom faktisk arealbruk og 

inndelinger etter planformål, slik at det ikke alltid er mulig å danne en-til-en forhold mellom 

planformål og underklasser. Særlig gjelder dette for sentrums- og sentrumsnære områder hvor 

arealbruken er blandet. Det vil ikke være tilstrekkelig med utelukkende arealtall for alle planformål, I 

tillegg må vurderes indikatorer som f.eks. antall bygg, lokalisering, allokering og avstander i forhold 

til befolkningsfordeling, transportplanlegging m.m. Vi har imidlertid her valgt å fokusere på 

arealtallene alene. 

 

Boligformål nyttes for å fastlegge områder hvor det skal oppføres bygninger for permanent 

helårsbeboelse, det være seg småhus eller blokkbebyggelse. Disse områder kan modelleres ut i fra 

SSB sine arealbruksklasser og krav om minste avstand og antall bygg. Et aktuelt mål kan være å finne 

antall fritidsbygg i boligområder.  

 

Forretning og kontor er funksjoner knyttet til sentrumsområder, og er gjerne blandet med boligformål. 

Det er lite hensiktsmessig å dele statistiske områder etter disse formål, men heller bruke eksisterende 

sentrumsavgrensninger for å finne tall på disses sammensetning. 

 

Fritidsbebyggelse er forsøksvis avgrenset etter kriterier slik det er gjort ved Statistiska centralbyrån i 

Sverige (jf. Bloch og Steinnes, 2003). Denne metoden virket lovende og bør kunne gi interessant 

statistikk for både planmyndigheter og andre. Problemstillinger er her knyttet til allemannsretten og 

arealutnyttelse. 

 

Formålene 1) offentlige bygninger med angitt formål, 2) bygninger for allmennyttige formål med 

nærmere spesifisering av formål, 3) herberger og bevertningssteder og 4) garasjeanlegg og 

bensinstasjoner bør inngå i indikatortall for andre områdeavgrensninger, og ikke som egne 

områdeavgrensninger i statistikksammenheng. 

 

4.2.2 Offentlig trafikkområder (PBL §25 nr. 3) 
Trafikkområder er offentlige områder som er åpne for allmenn ferdsel, og omfatter bl.a. veger, 

jernbane, havner, flyplasser, rutebilstasjoner, parkeringsplasser og andre trafikkinnretninger. 
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Boks 3. Offentlig trafikkområder (PBL §25 nr. 3). Delformål 

 

Vbase, N50 kartdata og GAB brukes for å gi samlede eksisterende områder avgrenset til offentlig 

trafikkområde. En del parkeringsplasser, torg med mer vil imidlertid være vanskelig å få med, men en 

grovinndeling slik figur 4 viser bør være mulig å lage innen tettsteder 

4.2.3 Friområder (PBL §25 nr. 4) 
I reguleringsplanen avsettes i nødvendig utstrekning friområder for parker, turveger, leirplasser, 

anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet. Friområdene dekker avgrensede 

områder med spesiell tilrettelegging og eventuell opparbeiding. Dette er en områdetype som 

fortrinnsvis må bygge på kommunenes egne plankart. Per i dag finnes det ikke noen landsdekkende 

tilrettelagt datasett for effektiv innhenting av dette tema. Dersom en ser bort i fra reguleringsbegrepet 

kan en del av temaene ovenfor hentes fra idrettsanleggregisteret, GAB og N50, men vil måtte 

bearbeides for å få sammenlignbare datagrunnlag mellom kommuner. 

4.2.4 Fellesområder (PBL §25 nr. 7) 
Fellesområder omfatter områder for parkering, lekeareal for barn, gårdsplass og annet. Denne 

områdebegrensningen er såpass omfattende at det neppe kan gis noe godt estimat for bruk basert på 

eksisterende kilder. Dette kan imidlertid tenkes avledet av en fremtidig produksjon av arealdekkekart 

kombinert med DEK. SSB har imidlertid utarbeidet statistikk for tilgang til potensielle grønne områder 

i tettsteder (Engelien og Steinnes, 2003). Denne statistikken kan videreutvikles til å bli kvalitativt 

bedre, men vil alltid avvike fra kommunale plandata.  

4.2.5 Fornyelsesområder (PBL §25 nr. 8) 
Fornyelsesområder defineres som "områder med tettbebyggelse som skal totalfornyes eller utbedres". 

Et pilotprosjekt utført ved SSB avdekket muligheter for å finne potensielle fornyelsesområder, basert 

på parametere for miljø og utnyttelsesgrad (Bloch, 2002-5).  

4.3 Kommuneplanen og arealstatistikk 

Kommuneplanens arealdel setter de overordnende rammer for mer detaljert  arealplanlegging i 

kommunene. Områdebegrep er her derfor mer generelle enn for  regulerings- og bebyggelsesplaner. 

Typisk målestokk for presentasjon er 1:25 000 til 1:50 000, med tilsvarende krav til nøyaktighet. 

 

4.3.1 Byggeområder (PBL § 20-4 nr.1) 
Byggeområder deles i eksisterende og planlagte områder, som ved reguleringsplanlegging, men er noe 

grovere inndelt etter formål. Kommentarer her vil i stor grad være sammenfallende med byggeområder 

i reguleringsplanen. Bolig-, sentrum- og fritidsområder bør kunne modelleres enkelt og effektivt. 

Forretninger, industri og offentlig bebyggelse vil kunne falle inn under andre områdebegreper. 

Boks 4. Byggeområder (PBL § 20-4 nr.1). Utvalgte underklasser 

 

Boligområder 

Senterområder 

Industriområder 

Forretningsområder 

Områder for fritidsbebyggelse 

Offentlig bebyggelse 

Veger 

Bruer 

Andre trafikkanlegg 
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4.3.2 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL § 20-4 nr.6) 
Kommuneplanen skal i nødvendig utstrekning vise trafikksystem i form av veg, jernbane, flyplasser, 

havner og tilhørende anlegg, samt overføringsanlegg for teletjenester og elektrisk kraft, se figur 11. I 

tilknytning til til disse arealene er det gjerne aktuelt å gi restriksjoner på nærliggende områder av 

støyhensyn, hensyn til sikkerhet eller landskapsbuffer mot et byggeområde. Potensielle 

restriksjonsområder kan tenkes modellert og danne utgangspunkt for indikatortall som andel bygg i 

potensielle restriksjonsområder. 

Boks 5. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet (PBL § 20-4 nr.6). Underklasser 

 

4.4 Rikspolitiske retningslinjer og arealstatistikk 

Rikspolitiske retningslinjer er ikke juridisk bindende for den enkelte grunneier, men er formelt 

instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet etter loven. Det 

finnes per i dag rikspolitiske retningslinjer som vist i figur 12. 

 

Boks 6. Rikspolitiske retningslinjer og veiledere 

 

 

4.4.1 T-1277 Arealbruk i flystøysoner  
Disse retningslinjene gjelder arealbruk i støysoner rundt flyplasser og skal legges til grunn ved 

planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Formålet med retningslinjene 

er å forebygge skadevirkninger av støy gjennom å lokalisere nye flyplasser og utnytte arealene rundt 

eksisterende flyplasser på en slik måte at folk ikke blir unødig plaget av støy ved avvikling av 

flytrafikk fordi flyplassen er innebygd. Det pågår for tiden en samarbeidsprosjekt mellom SSB, SFT, 

Statens vegvesen og TØI omkring støy, hvor støy fra flyplasser er en av støykildene som inngår i 

undersøkelsen. Det skal bli mulig å skille ut flystøytallene /-sonene for seg. 

Vegareal 

Parkering 

Bilfritt trafikkareal 

Gang- og sykkelareal 

Terminal 

Terminalbygg 

Jernbaneareal 

Sporvegsareal 

Flyplass 

Havn 

T-1277 Arealbruk i flystøysoner  
 Retningslinjer etter plan- og bygningslova om arealbruk i flystøysoner 

T-1317 Planer og bestemmelser for kjøpesentre 
 Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og 

 tettsteder (RPB) ble fastsatt ved Kgl. res. 8. januar 1999 og trådte i kraft 1. februar 1999. 

T-1/95 Barn og planlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vedtatt i statsråd 1. 

 september 1989. 

 

T-1057 Riks- og fylkesveger 
 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven : Med vedlegg 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

 

T-5/93 Samordnet areal og transportplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging     
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4.4.2 T-1317 Planer og bestemmelser for kjøpesentre 
Veilederen gir råd og eksempler på hvordan planer og bestemmelser kan utformes for å styre omfang 

og lokalisering av handelsvirksomhet i kommune-, regulerings- og bebyggelsesplaner, i tråd med de 

nasjonale føringer som er lagt i RPB om kjøpesentre. Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig 

etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder (RPB) ble fastsatt ved Kgl. 

res. 8. januar 1999 og trådte i kraft 1. februar 1999. Et aktuelt statistisk mål kan være å se på etablering 

av forretningsdrift i og utenfor sentrumskjerner. 

4.4.3 T-1/95 Barn og planlegging 
Viktige nasjonale mål knyttet til barn å planlegging er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge 

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 

Områdeavgrensing av fareområder kan her knyttes til barns bosted, lekeplasser, skoleområder og 

lignende for å gi indikatorer.  

 

Et annet nasjonalt mål er å ivareta det offentlige ansvaret for å sikre barn og unge de tilbud og 

muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, 

sosial og kulturell bakgrunn. Dette kan gis et arealmessig uttrykk som kvadratmeter lekeareal per barn 

og lignende. Det er ellers laget tall for tilgang til nærturterreng og rekreasjonsareal etter tettsteders 

befolkningsstørrelse (Engelien, 2001). 

 

En eventuell arealdekkekartlegging på dette området vil kunne gi verdifull informasjon til 

arealplanlegging og -statistikk. 

 

4.4.4 T-1057 Riks- og fylkesveger 
Målet med de rikspolitiske retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på a oppnå gode regionale 

helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 

Enkelt sagt sier Retningslinjen for planlegging av riks- og fylkesveger at planleggingen skal skje etter 

etter plan- og bygningsloven. Denne type arealer er derfor blitt fanget opp tidligere i notatet. 

4.4.5 T-5/93 Samordnet areal og transportplanlegging 
Retningslinjene har som mål at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn 

og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale 

helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.  

 

Retningslinjene synes i grove trekk å oppsummere problemstilling gitt i veiledere for reguleringsplan, 

bebyggelsesplan og kommuneplanens arealdel. De fleste momenter er derfor blitt dekket opp tidligere 

i notatet. Mål på fortetting i form av areal per person innen tettsted over tid, eller lengde med 

sykkelvei per person innen tettsted kan være indikatorer for dette området. 

  

Den konkrete inndelingen forutsettes gjort som ledd i vedkommende kommunes eget planarbeid. En 

eventuell statistikk basert på disse retningslinjer bør derfor bygge på digitale plankart fra kommunene. 

Tema nevnt under disse retningslinjer synes ellers i all hovedsak å være dekket opp tidligere i notatet. 

Det er for øvrig tidligere gitt tall for nedbygging i 100-meters beltet (Engelien og Schøning, 2001). 
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4.5 Oppsummering 

Gjennomgangen av muligheter for statistikkproduksjon knyttet PBL, RPR og arealdekkekartlegging 

kan oppsummeres som i tabell 1. Mulighetene er listet opp som produkt med en hovedknytning til 

PBL eller RPR. Noen foreløpige kommentarer / referanser til mulige kilder og operasjonaliseringer er 

inkludert i tabellen. Tabellen tar ikke mål av seg for å dekke alle muligheter, men forsøker å få fram 

de statistikkproduktene som har sterkest forankring i lovverk og retningslinjer og som kan lages med 

mindre arbeidsinnsats. Datafangst og modellutvikling er de områder som generelt er mest 

ressurskrevende innen GIS-arbeid. 

 

Tabell 2. Eksisterende og mulig statistikkproduksjon knyttet til PBL og RPR 

Hovedtilknytning Produkteksempel Kommentar 

PBL §25 nr. 1 Tettsteder jf. SSB Dagens statistikk  

PBL §25 nr. 1 Boligområder jf. SSB notat 2002/64, 68, 72 (Bloch) 

PBL §25 nr. 1 Sentrumssoner jf. SSB notat 1999/76 (Engelien) 

PBL §25 nr. 1 Næringsområder innen sentrumskjerner jf. SSB notat 1999/76 (Engelien) og 2002/64, 68, 72 (Bloch) 

PBL §25 nr. 1 Fritidshusområder jf. SSB rapport 2003/1 (Bloch og Steinnes) 

PBL §17 nr. 2 Bygging i strandsonen jf. SSB Dagens statistikk 

PBL §25 nr. 3 Trafikkområder, totalt og underklasser Fordelt på veger, bruer og annet 

PBL §25 nr. 4 Friområder Må bygge på kommunens egne kartdata * 

PBL §25 nr. 6,  
PBL §20-4 nr.6 Områder for kulturminner m.m. Kombinasjon av GAB/DEK 

PBL §25 nr. 6,  
PBL §20-4 nr.6 Inngrep i nærhet av kulturminner m.m. jf. SSB notat 2002/64, 68, 72 (Bloch) 

PBL §25 nr. 8 Potensielle fornyelsesområder Jf. SSB rapport 2002/16 (Bloch) 

T-1277 Befolkning utsatt for flystøy jf. SSB magasinartikkel (Haakonsen) 

T-1317 Nybygg i/utenfor sentrumskjerne jf. SSB notat 2002/64, 68, 72 (Bloch) 

T-1/95 
Barns bosted, lekeareal, skoler i potensielle 
fareområder jf. SSB notat 2001/55 (Brunvoll mfl.) 

* Eventuelt knyttet til åpne grønne områder, jf. SSB notat 2002/10 (Engelien og Steinnes) 

 

 

 



 20

5  Datagrunnlag 

For å lage god statistikk på en kostnadseffektiv måte, er vi avhengig av god kvalitet og høy 

utfyllingsgrad på de aktuelle parametrene i registrene. Videre er mulighetene for å produsere statistikk 

på endringer for de samme egenskapene avhengig av oppdateringshyppighet og eventuelt også tilgang 

på historiske data for tilbakeregning i tid.  

 

Datagrunnlaget kan her deles inn i tre hovedkategorier; rene registerdata, vektordata og rasterdata. 

Kvaliteten på de ulike datakildene oppsummeres til slutt i kapitlet i en diskusjon om hvilke  

konsekvenser dette kan ha for statistikken.  

 

5.1 Registerdata 

Med registerdata menes her data på punktform som kan stedfestes med koordinater direkte, eller som 

kan registerkobles til koordinater. Administrative registre er registre som er etablert for et 

forvaltningsformål. Hvorvidt disse kan utnyttes til statistikkformål avhenger av om kvaliteten på 

datafelt for statistikk er god. Noen av de administrative registrene kan beskrive arealbruken for store 

deler av de bebygde arealene i landet.  

 

Det kan imidlertid være både mangler og etterslep i registreringene. Fordelen med registerbruk i 

forhold til kart når man skal beskrive utviklingen over tid vha statistikk er også at registrene oftest 

ajourholdes mer jevnlig for forvaltningsformål. Kvaliteten på datafelt vitale for statistikkformål er 

imidlertid varierende. 

5.1.1 Grunneiendomsregisteret (GAB) 
GAB er det helt sentrale registret vi bruker i arealbruksstatistikken både for tettsteder og tettstedsnære 

områder. GAB er Norges offisielle register for grunneiendommer, adresser og bygninger. Systemet er 

bygget opp av tre registre som er innbyrdes forbundet med hverandre. Grunneiendomsdelen skal i 

prinsippet omfatte alle grunneiendommer i Norge. Registeret inneholder omlag 2,3 millioner 

grunneiendommer. 

 

Registeret og tilhørende forskrifter er opprettet med hjemmel i delingsloven paragraf 4.1, henholdsvis 

annet og tredje ledd. Delingsloven pålegger både tinglysningskontoret og kommunene å levere data til 

GAB. I følge delingsloven er det fylkeskartkontorene som skal føre GAB-registeret. 

Miljøverndepartementet har den overordnede politiske og økonomiske styringen, mens Statens 

kartverk har det faglige og administrative ansvaret. 

5.1.2 Adresseregisteret (GAB) 
A-delen i GAB skal i prinsippet omfatte alle adresser i Norge. Registeret inneholder omlag 1,7 

millioner adresser. 

 

5.1.3 Bygningsregisteret (GAB) 
B-delen omfatter alle bygninger over 15 m2

. Registeret inneholder omlag 3,4 millioner bygninger. 

GAB har informasjon om bl.a. bygningers geografiske koordinater, bygningstype og næringsgruppe. 

Registeret oppdateres kontinuerlig.     

 

5.1.4 Bedriftsregisteret (BoF) 
Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) er i første rekke et hjelpemiddel for utarbeiding av økonomisk 

statistikk. BoF er avgrenset til et antall kjennemerker som er å betrakte som særlig viktige som et 

felles grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken. Informasjon om bedrifter og 
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foretak inkluderer identifikasjon, grunndata og størrelsesmål av strukturmessig og terminologisk art 

(Torp 1999). BoF ajourholdes etter målsettingen minst en gang i året. 

 

Bedrifter i BoF er gitt fysisk beliggenhetsadresse med kommune, postnummer og tekstadresse. Det 

foretas jevnlig en geokoding mot adressedelen i GAB for disse adressene slik at koordinat og 

grunnkrets blir overført for de fleste bedrifter (Myro Og Torp 2002). 

5.1.5 Folkeregisteret (DSF) 
Det sentrale folkeregisteret brukes ved avgrensing av tettsteder. Befolkning på adresser gir mulighet 

for å avgrense tettsteder med mer enn 200 innbyggere, stratifisere tettsteder etter folkestørrelse, eller å 

gi andre befolkningstall knyttet til tettsteder eller områder innen tettsteder. 

 

5.1.6 Idrettsanleggregisteret  
Registeret for idrettsanlegg eies av Kultur- og regionaldepartementet, og brukes i Statistisk sentralbyrå 

sin avgrensing av tettsteder. Registeret omfatter en lang rekke anleggstyper. 

 

5.2 Vektordata 

Vektordata omfatter her digitale kart som er bygget opp av linjer og flater. Vektordata omfatter i 

hovedsak tolkinger fra flyfotograferinger eller landmålinger, men kan også omfatte avledede data 

modellert fra register- eller rasterdata. Hyppigheten i ajourholdet av de forskjellige datasettene 

varierer. Nøyaktigheten i data vil oftest være avhengig av målestokk. 

5.2.1 Felles kartbase BYGG (FKB Bygg) 
Felles kartbase primærdatasett Bygg er et av flere kartdatasett i Geovekst-samarbeidet, og er 

spesifisert i Sosi-standarddatabasen (Statens kartverk, 2002). SOSI-standarden omhandler teknikk for 

datadefinisjoner av geografisk informasjon, herunder standardiserte beskrivelser av geometri og 

topologi, datakvalitet, koordinatsystemer, metadata i form av informasjon om eier, oppløsning på data, 

områdeavgrensning osv. Den omfatter også konkrete databeskrivelser for ulike datatyper eller 

anvendelsesområder, noe som utgjør en vesentlig del av omfanget.  

 

Det viktigste prinsippet i FKB er at en søker å kartlegge samme området kun en gang, og at en kan 

benytte etablerte data til ulike formål. Dette kan for eksempel være kartproduksjon eller mer 

intelligente analysefunksjoner. Behovene for FKB-data i en kommune varierer avhengig av hvilke 

formål datasettene skal brukes til. I FKB er det spesifisert seks FKB-standarder som skal dekke 

behovet for felles kartdata i kommunens ulike områdetyper.  

 

I tidligere versjoner av spesifikasjonen av FKB var det definert fire FKB-standarder (A, B, C og D). 

Detaljinnhold og stedfestingsnøyaktighet i FKB generelt varierer i de ulike standardene, med størst 

detaljering og stedfestingsnøyaktighet i A-standarden og minst i D-standarden. Inndelingen i FKB-

standarder går i prinsippet på minimums detaljeringsgrad, men også krav til minimums 

stedfestingsnøyaktighet. Gjennom praktisk bruk har det vist seg nødvendig med en mer "glidende" 

overgang mellom FKB-standardene, og det er derfor innført to nye standarder. Navningen av 

standardene bygger på samme prinsipp som tidligere med fire "hovedstandarder" (A, B, C og D), mens 

B- og C-standarden nå er delt i to nivåer. B2 og C2 tilsvarer tidligere B og C, mens B1 og C1 er nye 

med større detaljering og bedre kvalitet. 
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5.2.2 Felles kartbase DMK  
Digitalt markslagskart (DMK) er markslagsinformasjonen i Økonomisk Kartverk (ØK), som er et 

landsdekkendekartverk i målestokk 1: 5 000. Markslag digitaliseres ved NIJOS og skal være fullført i 

hele landet i løpet av 2006 (NIJOS, 2003). DMK vil derfor være et digitalt datasett tilpasset en stor 

målestokk (1:5000) som er egnet til bruk for markslag under skoggrensa og utenfor tettsteder og 

tettbebyggelse. 

Figur 3. DMK over området for case-studien 

0 200 400 meter

N

 

Datakilde: DMK (NIJOS). 

 

Markslagstema i ØK gir informasjon om arealbruk- og tilstand i skog- og jordbrukslandskapet. 

Informasjonen er gruppert i hovedtypene skog, jordbruksareal, myr, annen jorddekt fastmark, 

grunnlendt mark, fjell i dagen, vann, veier og bebyggelse. Skog deles inn i undertyper etter treslag; 

løvskog, blandingsskog og barskog, og etter bonitet; impediment, lav, middels og høy. 

Jordbruksarealer deles inn i fulldyrket jord, overflatedyrket jord og gjødslet beite.  

 

Ved bruk av tilleggssymboler og kombinasjoner av typer får man et høyt antall markslagstyper. 

Typene kan aggregeres til større enheter, f.eks. alle typer myr eller alle typer løvskog. Jfr. avleda 

produkt AR5 0 og AR250 (arealressurskart). I tillegg til informasjon om arealtype gir DMK 

en god oversikt over strukturer i landskapet; arealenes totaldekning, deres størrelse og 

vekslingene mellom dem. 

 

5.2.3 Felles kartbase DEK 
Digitalt eiendomskart (DEK) inneholder eiendomsgrenser, med en varierende dekningsgrad fra 

kommune til kommune. Matrikkelprosjektet søker å knytte sammen eiendomsdelen i GAB til 

eiendommer i DEK. Per i dag er store deler av DEK vektorisert fra ØK i regi av Statens kartverk for 

områder utenfor tettstedene, og en del kommuner har opprettet digitale eiendomsgrenser innen 

tettstedene. Når matrikkelprosjektet er gjennomført innen 2006 (Statens kartverk, 2003) vil dette 

kunne redusere den manuelle arealklassifiseringen innen tettsteder.  
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Det er imidlertid ikke entydig sammenheng mellom eiendomsgrenser og arealbruk, og noe manuell 

tolking og arealbruksklassifisering må påregnes. Arbeidet vil her avhenge sterkt av fullstendigheten av 

DEK, diversitet og fragmenteringen av arealbruk og detaljeringsgrad i arealklassifikasjonen innen 

tettsteder. 

 

5.2.4 Felles kartbase VSIT 
Primærdatasettet vegsituasjon (VSIT) skal ivareta Statens vegvesens (MESTA) behov for digitale 

kartdata til planlegging av utbedringer og nyanlegg, og benyttes til å vedlikeholde geometrien i 

VBASE når dette er aktuelt. 

 

Data etter denne spesifikasjonen skal kunne benyttes til uttegning av kart (teknisk kartverk og 

økonomisk kartverk) i målestokk større enn 1:10000. Spesifikasjonen av vegsituasjonsdata er aktuell 

for alle veger i områder med FKB-standard A og B, men kan også være aktuell for andre veger i 

områder med FKB-standard C og D der ferdigvegskart blir etablert. 

 

VSIT inneholder ikke vegkategori (f.eks europa-, riksveg) og vegident (kopling mellom veglenke og 

vegdatabanken). Disse ligger i VBASE. Ved danning av flater skal sentralpunktet imidlertid ha 

vegkategori. Det derfor lagt opp til en mulighet for klassifisering av vegene i store, mellomstore og 

små veger.  

 

Vegkant er asfaltkanten på vegen. Vegkanten klassifiseres i store, mellomstore og små veger 

(VEGBR). En slik klassifisering er valgfri. Vegbredde angis for uttegningsformål. VEGBR 1 er veger 

med bredde > ca. 8m, VEGBR 2 er veger med bredde mellom ca. 5m og ca. 8m og VEGBR 3 er veger 

med bredde mellom ca. 2m og ca. 5m. 

 

Tema som flatedannes og som er aktuelle i arealdekkesammenheng er veger, gang-/sykkelveger, 

parkeringsplasser og bruer. 

 

5.2.5 VBASE 
VBASE og ELVEG dekker hele landet. Veilenker er representert med senterlinjer og kodet etter 

vegtype. Basene inneholder alle veger med minst 50 meters lengde, med unntak av gang- og 

sykkelveger (for enkelte kommuner ligger også gang- sykkelstier inne, eks. Oslo). Basen oppdateres 

årlig, men tar ikke vare på historikken.  

 

 

5.2.6 N50 Kartdata 
N50 Kartdata er kartografisk redigerte vektordata tilsvarende kartserien "Norge 1:50000". I denne 

sammenheng er vann- og kysttema, samt administrative grenser for kommuner og fylker brukt.  

 

Digitale kartdata av denne type er tilpasset målestokkområdet 1:25 000 – 1:100 000. Nøyaktighet er + 

- 10 m for fotogrammetrisk konstruert informasjon og + - 50m digitalisert og scannet informasjon. 

Data er etablert som vektordata, SOSI nivå 2-3 og 4. Ekvidistanse på høydeinformasjon er 20m. Et 

kartblad dekker ca 580km2. Oppdateringshastighet 5-7 år i sentrale områder og 7-20 år ellers i landet. 

Dette er problematisk i forhold til hyppig oppdatering av grunnlag for statistikk. Det er i 

arealdekkesammenheng aktuelt å benytte digitale kartmasker fra markslagtema (myr, skog, 

bebyggelse, dyrka mark og isbre) i tillegg til  ulike vanntema. 
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5.2.7 Sentrumssoner 
Sentrumssoner avledes ved bufring av stedfestede bedrifter og krav til variasjon av næringsvirksomhet 

innen et område. Sentrumssonene kan brukes til å lage statistiske konsentrasjonsindekser eller som 

hjelp i kartkonstruksjon av forretnings- og sentrumsområder. For nærmere beskrivelse av metode, se 

Engelien (1999). 

 

5.2.8 Tettsteder 
Tettstedsgrenser avgrenses av Statistisk sentralbyrå årlig f.o.m. 1999 på grunnlag av GAB og Det 

sentrale folkeregistret (DSF). Tettstedsgrenser foreligger på vektorformat. Metode for 

tettstedsavgrensing er beskrevet i Schøning m.fl. (1998).  

 

5.3 Rasterdata 

Data på rasterform kan sammenlignes med bilder. Informasjonen ligger i punkter som er organisert i 

rader slik at de danner et bilde. Informasjonen i punktene er avhengig av datakilde, metode og 

opptaksforhold. Generelt vil ortofoto ha den beste nøyaktighet og detaljrikdom, mens satellittfoto vil 

kunne oppdateres hyppigere. Det finnes imidlertid ikke landsdekkende data for disse rasterformatene. 

ØK raster finnes landsdekkende, men her vil mange opplysninger være meget gamle. 

5.3.1 Satellittdata 
Satellittdata foreligger i utgangspunktet som digital informasjon (rasterdata). Dette gir mulighet for 

GIS- tilpasning og statistisk bearbeiding av datasettene. Data fra satellitt kan kombineres med kartdata 

og annen tematisk informasjon og dette kan gi økte muligheter for en sikker klassifisering av data. En 

viktig faktor er den geometriske oppløsningen på satellittdata. Hver bildeelement (piksel) i et 

satellittbilde vil representere den gjennomsnittlige refleksjon av en flate på bakken med en gitt 

størrelse. På jordobservasjonssatellitter kan den variere fra 1 x 1 km (f.eks. på værsatellitter) til 5 x 5 

m på de satellittdata som er tilgjengelige idag. Oppløsningen bestemmer i stor grad hvilket 

målestokkområde data kan brukes innenfor. Spektral oppløsning er en annen viktig faktor. 

  

Sammenlignet med tradisjonelle kartleggingsmetoder, kan satellittene samtidig samle inn 

store mengder data over områder som har stor utstrekning. Konsekvensen av dette er at 

kartlegging av større områder ved hjelp av satellitter kan gjennomføres innenfor kostnader 

som er betydelig mindre enn ved tradisjonell kartlegging. Samtidig er fortsatt kostnadene et hinder for 

utnytting av satellittdata i større omfang. 

 

De mest avanserte satellittsensorene tillater i dag observasjon av jordoverflate med en geometrisk 

oppløsning fra 0,6-30 meter og evt. grovere (SPOT-10 m, SPOT 5 2,5m , Landsat- 30 m, IRS-5,8 m,  

IKONOS-1 m).  

 

I dette prosjektet har vi brukt SPOT 5 for Fredrikstad som case. Det er tidligere gjort undersøkelser av 

mulighetene for automatisering av tolking av arealbruk i tettsteder, men med mindre hell. For større og 

grovere arealdekkeinndelinger innen tettsted og for spesielle tema bør satellittfoto imidlertid være en 

potensiell kilde. 

5.3.2 Økonomisk kartverk 
Økonomisk kartverk (ØK) dekker ca 57% av Norges areal og foreligger i hovedsak for 

områdene under skoggrensa. Hovedmålestokk er 1:5000. Samkopi av alle tema er nå etablert 

som N5 Raster.- for hele ØK-området. Rasteruttaksmodulen i NGIS gir mulighet for uttak av 

raster ØK, som også inneholder markslagsinformasjonen, som analoge plott  f.eks tilpasset til M1:10 

000. ØK inneholder detaljert terrenginformasjon (ekvidistanse 5m). ØK er delvis blitt vektorisert i den 

senere tid. Begrepet økonomisk kartverk brukes i dag først og fremst om den papir- og foliebaserte 
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kartproduksjonen, til forskjell fra begrepet felles kartdatabase (FKB), som bygger opp rundt en digital 

produksjonsløype. Primærdatasett i FKB tilsvarer i stor grad de ulike folier i ØK. 

5.3.3 Ortofoto 
Flybilder utgjør en viktig kilde til basisinformasjon om landskap og naturtyper. Det er i alt 

vesentlig foto fra ulike kartleggingsprogram for topografiske eller tekniske kart som er 

tilgjengelig. Målestokkene 1:15 000 (fotografert for ØK) og 1:30 000/40 000 (fotografert for 

topografisk kartlegging i M 1:50 000) er tilgjengelig gjennom Statens kartverks sentralarkiv 

for flybilder (drives av Fjellanger Widerøe). 

 

Ortofoto er flybilder som er digitalisert ved scanning, evt. ved opptak fra digitale kamera, og er 

geometrisk korrigert. De blir stadig i større grad tilgjengelige. Foreløpig dekker de mest sentrale/ 

bebygde områder, bl.a deler av Vestfold og Oslofjordområdet. Oppløsning på ca 20-30 cm 

gjør at detaljer som enkelttrær og lignende er godt synlige. Særlig som fargebilder har de også 

et stort potensiale for  tolkning/klassifisering av arealdekke. Problem med bruk kan knyttes til 

mangelfull dekning, kapasitetsbegrensning ved behandling av store datamengder og 

tilgjengelighet / høy pris, samt oppdateringshyppighet. Det foregår nå en betydelig etablering av 

fargeortofoto i Geovekstsammenheng, men det er likevel svært små områder, samlet sett som har 

dekning pr. i dag. Bebygde områder blir prioritert. (Jansen 2002). Oppdateringshyppigheten er 

imidlertid variabel og muligheten for automatisert fortolking per i dag liten. 

Figur 4. Ortofoto over del av området som ble benyttet i case-studien 

N

0 200 400 meter

 

 Datakilde: Ortofoto (Statens kartverk). 

5.4 Valg av datagrunnlag 

Kvaliteten på datagrunnlaget er meget avgjørende for statistikkproduktet. Til vårt bruk er det 

hovedsakelig fire sider ved kvaliteten på datagrunnlaget som er viktige:  
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• at datasettene er fullstendige: for hele landet og for alle  relevante egenskaper  

• at dataene er korrekt registrert 

• at dataene blir oppdatert regelmessig og 

• at data kan prosesseres mest mulig automatisk og uten skjønnsmessig fortolking. 

 

Følgende datakilder er bedømt som faglig og arbeidsmessig anvendelige for arealstatistikk, vist i 

nedenforstående tabell. 

 

Tabell 3. Datakilder for arealstatistikk 

Kilde Innhold brukt Kommentar 

GAB Bygning Bygningstype 

 

Næringskode 

Areal av største etasje 

 

 

 

Tatt i bruk dato 

Kombinasjon av bygningstype og næringskode 

danner grunnlag for arealbruksklassifisering. 

Næringskoder fra BoF overstyrer GAB. 

Areal av største etasje brukes der dette er 

utfylt. Deretter brukes areal fra FKB 

bygninger, og til sist areal basert på mediantall 

etter bygningstype.  

Tatt i bruk dato er brukbart utfylt etter 1984, 

og brukes for å lage historikk 

GAB Adresse Koordinater For registerkobling med  

GAB grunneiendom Bruk av grunn Uviss utfyllingsgrad. Flere datafelt vil kunne 

bli tatt i bruk. 

BoF Næringsaktivitet 

Bedriftstype 

Antall ansatte 

Kun bedrifter med ansatte og bestemte 

bedriftstyper brukes for å velge ut 

næringskoder for overføring til bygning via 

adresse 

VSIT Veggrenser Bruker alle flater, f.eks. veiskjæringer, 

rundkjøringer og annet trafikkareal. 

DEK Eiendomsgrenser Varierende utfyllingsgrad, best for nyere 

eiendommer. 

FKB Bygning Areal Areal fra FKB overføres der det er 1-1 forhold 

mellom bygning i GAB og FKB. 

N50 Bane Jernbanelinjer Jernbanelinjer buffres etter standard bredde 

N50 Areal Alle flatetema unntatt 

generelle bebyggelsestema 

Lav oppdateringshyppighet og variabel kvalitet 

og utfylling av ulike tema. 

VBASE Vegtype Kun veger over 50 meter er registrert 

Idrettsanleggregister Anleggstype Areal etter anleggstype 

 

 

5.4.1 Utfyllingsgrad 
GAB er det helt sentrale registret vi bruker i arealbruksstatistikken både for tettsteder og tettstedsnære 

områder. I noen kommuner er etterslepet av registrerte nybygg flere måneder, men det er sannsynlig at 

alle bygninger blir registrert. Takle m.fl. (1999) viser imidlertid at det har vært en klar tendens til 

økning i forsinkelse av registrering av igangsatte boliger og bygninger i perioden 1993-98.  

 

For bygninger hvor det er benyttet gjennomsnittsberegninger for byggets grunnflate med utgangspunkt 

i areal av største etasje, er det knyttet stor usikkerhet til arealtallene. Tidligere metode for beregning av 

arealuttrykk er grundig omtalt i Engelien 2000.  
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Dekningsgraden for FKB Bygg kan variere noe etter bygningstype, detaljer, bygningsstørrelse og 

kommune. FKB Bygg er generelt best for tettsteder, og avtar i kvalitet mot mer spredt bebygde 

områder.  

 

5.4.2 Korrekt dataregistrering 

Ved registrering av data i de ulike dataregistrene kan det selvfølgelig skje feil. Det forekommer at 

bygninger er registrert med koordinatpunkter som eksempelvis befinner seg i vann, i helt andre 

kommuner, eller ved ekvator. Dette skyldes som antakelig at registreringer er foretatt i feil 

koordinatsystem eller sone, eller registreringer er foretatt uten koordinater, eller ved at man har angitt 

koordinatene med for få eller for mange siffer. Dette er imidlertid en liten feilkilde som ikke vil gjøre 

store utslag på statistikk på kommunenivå eller endring over lengre perioder.  

 

Når det gjelder FKB Bygg, er dette kartverket basert på nasjonale standarder og 

klassifikasjonssystemer som til en viss grad innebærer skjønn i datainnsamling og -tolkning. Dette kan 

også være en feilkilde, men som det er vanskelig for oss å si noe om graden av.  

 

5.4.3 Oppdatering av data 

Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres fortløpende i GAB. Det viser seg imidlertid at det er 

et visst etterslep mellom oppføring av bygg og registrering. Det kan også være en del åpenbare feil i 

registreringene, dvs. at bygninger som er oppført, ikke er blitt registrert. Dette er det imidlertid 

vanskelig for SSB å påvise før statistikken publiseres. 

 

Når det gjelder Bygninger i FKB Bygg jobbes det i Geovekst-sammenheng for å få til 

ajourholdsavtaler med kommunene. Det er imidlertid lite som tyder på dette er blitt iverksatt. Generelt 

er det få kommuner som ajourfører sine flyfotokonstruerte kart vha landmålinger.  

 

FKB Bygg og GAB kan sies å ha komplementære egenskaper når det gjelder utfyllingsgrad og 

oppdateringer. FKB Bygg vil i de fleste tilfeller være bedre utfylt enn GAB, men med en lavere 

hyppighet på oppdateringer.
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6 Metode  

 

Dette kapittel er todelt; første del beskriver en metode for sammenligning av ortofoto og satellittbilde 

mot bakkesannhet, og andre del skisserer løype for klassifikasjon av arealer i tettsteder. For begge 

metoder er det gjort et case-studium med deler av Fredrikstad som objekt. Sistnevnte bygger på deler 

av metode for arealbruksklassifisering og -områdemodellering som brukes for arealstatistikk i SSB. 

Forskjellen ligger i hovedsak i bruk av FKB- data (DEK, BYGG og VSIT) i klassifikasjonen og 

avgrensingen av arealene, samt tolking av arealbruk ut i fra flyfoto/satellittbilde. 

6.1 Statistisk sammenligning 

6.1.1 Framgangsmåte 
Det er gjort en visuell tolking av satellitt- og flyfoto for kartbladet CQ 028-5-1, etter hovedklassene i 

Nasjonalt arealdekkeklassifikasjonssystem (NaSAK versjon 6.8 per 18. februar 2003). Tolkinger er 

gjort i et punktbasert rutenett i to geografiske nivåer; areal like under punktet og areal av punktets 

representasjonsflate på 100x100 meter (jf. figur 4.). Det er gjort tolking av 767 punkter (jf. 

resultatkapittel). 

Figur 5. Arealklasse registrert i punkt og område 

 

Registreringspunkt  

Arealdekke for 100 x 100 meter 
 

 

Arealdekket blir tolket i punkter som er plassert i 100 meters avstand i et kvadratisk nett. Egenskapene 

ved hvert punkt blir tilordnet 100 m * 100 m rutene som tolkningspunktene er midtpunkt i. Ved denne 

metodikken blir arealbruken i hver 10 dekar stor rute bestemt av bruken i midtpunktet. Fordelene som 

ble framhevet ved bruk av punktutvalg var at en hadde kontroll med nøyaktigheten og mulighet for å 

kunne analysere sammenhengen mellom forskjellige arealegenskaper, SSB, (1981). Nøyaktigheten 

ved punktutvalg avhenger først og fremst av antall utvalgspunkter. For nærmere drøfting av usikkerhet 

ved punktutvalg se bl.a. Engebretsen (1982). 

 

Tolkninger av satellitt- og flyfoto er så sammenlignet klasse for klasse, både mot hverandre og opp 

mot en bakkesannhet basert på en kombinasjon av DMK og andre primærdatasett i teknisk kartverk, 

samt observasjoner i felt. 
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Tolkninger av satellitt- og flyfoto er også sammenlignet med egen områdemodellering av arealbruk i 

funksjonelle områder, basert på GAB og stedfestet BoF (Bloch, 2002-1,2,3 og 4, Myro og Torp, 

2002). 

6.1.2 Styrker og svakheter 
Metoden med punktsampling og tolking i ulike geografiske nivå er tidligere brukt i Statistisk 

sentralbyrå (Engebretsen, 1982-1 og 2, Garnåsjordet, P.A., Lone, Ø. og Sæbø, H.V., 1980). Dette er 

også en metode som brukes i andre sammenhenger, blant annet i landskogstakseringen, 3Q og 

LUCAS. Manuell tolking i punkt er også tidsbesparende i forhold til tilsvarende tolking vha 

flateavgrensing. Ved å isolere tolkingen til punkt reduseres klassifiseringsfeil som skyldes problemer 

med avgrensing av områder. Punktsampling er ikke egnet for kartfremstilling, med mindre 

punkttettheten er meget høy eller nøyaktighetskravet til avgrensing er lavt. Samplingsmetoden er først 

og fremst egnet for statistiske formål. Her blir punktsampling imidlertid ikke brukt til å lage 

arealstatistikk, men til å sammenligne to ulike datakilder for arealstatistikk; flyfoto og satellittbilde 

(Spot 5). 

6.2 Produksjonsløype for arealklassifikasjon i tettsteder  

Her følger en forenklet beskrivelse av en løype for produksjon av arealklassifikasjon. Produksjonen 

bygger på en blanding av registerbruk i SAS, vektordatabehandling ved hjelp av programmering i 

AML for Arc/Info, og bruk av tolking av ortofoto og sattelittbilde ved hjelp av ArcView. 
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Figur 6. Skisse over produksjonsløype for arealklassifisering innen tettbygde steder 

Grunneiendomregister

Adresseregister

Bygningsregister

Bedriftsregister
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Adresse
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Geografiske koblinger Registerkoblinger

Manuell tolking / automatisert clustering

 
 

 

6.2.1 Registerkoblinger 
Registerkoblinger og -tilrettelegging av bygninger, adresser, bedrifter og idrettsanlegg gjøres årlig i 

forbindelse avgrensing av tettsteder og produksjon av arealstatistikk for tettsteder. Metoden er 

beskrevet i detalj i ulike notater (Bloch 2002, Engelien og Dysterud 1999 og Torp 2002). 

 

Fra grunneiendomsregisteret trekkes kode for bruk av grunn ut sammen med koordinater for 

eiendommens midtpunkt. Bruk av grunn brukes sammen med arealbruksklassifiserte bygninger til å 

kode eiendommer i det digitale eiendomskartet. 

 

6.2.2 Geografiske koblinger 
En kombinasjon av hierarkisk overlay- og utvalgsteknikk, hvor størrelse på polygoner i og utenfor 

tettstedet er avgjørende, brukes for å lage et utkast til videre manuelle tolkinger. 
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6.2.3 Manuell tolking 
Manuelle tolkinger er i dette prosjektet utført med støtte i ortofoto og Spot 5-bilde for Fredrikstad. En 

vurdering av disse kildene er nærmere beskrevet i eget kapittel.  

 

Det er tidligere gjort undersøkelser av mulighetene for mer automatiserte metoder for 

arealklassifisering innen tettsteder ved hjelp av satellitt (Olsen mfl. 1998, Arnoldussen mfl. 1999). 

Undersøkelser har til nå vist at muligheten for å klassifisere arealer innen tettsteder, med en ønsket 

detaljering og oppløsning, har vært vanskelig. Dette har særlig vært gjeldende for arealbruk, mens 

arealdekke av en viss størrelse og homogenitet har vært enklere å klassifisere. Man må derfor også 

framover regne med noe manuell tolking for å få et godt kartografisk produkt, men temakartgrunnlaget 

kan allikevel være godt nok for produksjon av arealstatistikk i kombinasjon med registerbruk. 
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7 Resultater 

 

 

Metoder for datafangst og dataetablering (produksjonsløyper) er utprøvet og vurdert mht. praktisk 

funksjonalitet, kostnader og tidsbruk ved en evt. implementering og kvalitet på klassifiseringen.  

Her presenteres resultater fra sammenligning av flyfoto og satellittbilde som kilde til 

arealklassifisering i hovedkategoriene i NaSAK, og kartografisk framstilling og arealstatistikk basert 

på denne produksjonsløypen. 

7.1 Resultat sammenligning av flyfoto og satellittbilde 

7.1.1 Statistisk sammenligning 
Estimering av overflateareal ved bruk av systematisk punktsampling er blant annet beskrevet i Chilès 

og Delfiner (1999). Her søker vi imidlertid å sammenligne to ulike datakilder for å finne ut i hvilken 

grad kildene er egnet for arealklassifisering av NaSAK sine hovedkategorier. Vi vil derfor se på 

ulikheter i varians innenfor samme konfidensintervall for begge datakilder.  

 

Ved tilfeldig plassering av punktene er variansen i estimatene for arealandelen (p) for hver klasse 

1/n * p(1-p) (Sæbø 1978) hvor n er antall registreringspunkter. 

 

95-prosent konfidensintervallet for et estimat på f.eks. 3 prosent ved et utvalg på 500 punkter, er 1,5-

4,5 prosent, mens intervallet for et estimat på 20 prosent er 16,4-23.6 prosent. For å få en rimelig 

sikkerhet i estimatene har vi bestemt at det skal være minst 500 punkter i utvalget, og at ingen klasse 

normalt skal ha mindre andel av totalarealet enn 3 prosent. 

 

Ved å benytte systematisk punktsampling, slik det er gjort i denne undersøkelsen, oppnås en 

stratifiseringseffekt som vil redusere variansene i estimatene. Stratifiseringseffekten oppnås fordi en 

tilfeldig sampling innebærer en risiko for å innføre en skjevhet i utvalget. Variansformelen ovenfor 

angir således en maksimalvarians. I denne undersøkelsen er 767 punkter blitt tolket. Tabell 4-5 danner 

grunnlaget for evaluering av datakildene opp mot klassifisering av hovedkategoriene i NaSAK.  

 

Tabell 4 viser en sammenligning av antall flyfoto- med satellittbildetolkinger på punktnivå. Verdier 

som ligger langs diagonalen, fra øvre venstre til nedre høyre celle, er de tolkinger som har samme 

klassifisering. Vi ser av tabellene at forholdsvis mange punkter som er klassifisert som V11 og V12 

fra flyfoto, er blitt klassifisert som henholdsvis B11 og B12 fra satellittbilde. Forskjellen ligger i 

fortolkningen av om det hovedsakelig er vegetasjonsdekt (V) eller vegetasjonsløst (B). 

Tabell 4. Sammenligning flyfoto og satellittbilde i punkt. Antall punkt 

Satellitt bildetolking 

Flyfototolking I alt B11 B12 B21 B22 V11 V12 V22 

I alt 
767 290 32 5 107 203 127 3 

B11 Fastmark, kunstig  
186 177   4 3 2  

B12 Fastmark, (semi)naturlig 
26 6 17   2 1  

B21 Våtmark, kunstig  
5   5     

B22 Våtmark, (semi)naturlig  
103 3   100    

V11 Fastmark, kunstig  
317 95 1  1 195 25  

V12 Fastmark, (semi)naturlig 
120 8 13   1 98  

V22 Våtmark, (semi)naturlig  
10 1 1  2 2 1 3 
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Det understrekes at denne evalueringen ikke er direkte sammenlignbar med metoder basert på 

clustering og lignende. Ved triangulering av ulike metoder og datakilder kan det sannsynligvis oppnås 

bedre resultater for enkelte underkategorier i NaSAK enn det som er tilfelle med ren manuell tolking 

av bilder. Det antas imidlertid her at for hovedkategoriene i NaSAK vil manuell tolking ha den 

høyeste klassifiseringsnøyaktigheten, sammenlignet med andre metoder. Videre legges det her vekt på 

selve klassifiseringsnøyaktigheten framfor arealavgrensing, og vi har derfor lagt vekt på 

sammenligning av tolking fra flyfoto og satellittbilde i punktnivå.  

 

Tabell 5 er en sammenligning av antall satellittbildetolkinger med bakkesannehet. Tabellen viser små 

forskjeller, med unntak av arealklasse V11 (vegetasjonsdekt), som i mange tilfeller er tolket til å være 

B11 (bebygd). Sammenligningen utdypes og begrunnes nærmere senere, i en statistisk evaluering 

basert på kriterier ovenfor. 

Tabell 5. Sammenligning satellittbilde og bakkesannhet i punkt. Antall punkt 

Bakkesannhet 

Satellittbildetolking I alt B11 B12 B21 B22 V11 V12 V22 

I alt 
767 202 31 5 104 289 122 14 

B11 Fastmark, kunstig  
290 196 6  3 76 8 1 

B12 Fastmark, (semi)naturlig 
32  24    7 1 

B21 Våtmark, kunstig  
5   5     

B22 Våtmark, (semi)naturlig  
107 4   101 1  1 

V11 Fastmark, kunstig  
203     201  2 

V12 Fastmark, (semi)naturlig 
127 2 1   11 107 6 

V22 Våtmark, (semi)naturlig  
3       3 

 

Figur 7. Datakilder og arealandel etter hovedkategoriene i punkt. Rangert . Prosent. 
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Figuren over viser andel av klasser i prosent etter bakkesannhet, sampling fra flyfoto og satellittbilde, 

ordnet etter stigende andel i bakkesannhet.  
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Vi forventer her at det er en positiv lineær sammenheng mellom bakkesannhet og sampling fra flyfoto, 

og mellom bakkesannhet og sampling fra satellittbilder, og kan da sammenligne de tilhørende verdier 

for samvariasjon. I dette tilfelle bruker vi produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, eller Pearson r. 

Pearsons r kan variere fra -1 til 1, for henholdsvis perfekt negativ og positiv samvariasjon (jf. Solerød 

og Gundersen 1996). Pearsons r for sampling basert på flyfoto og satellittbilde er henholdsvis 0,99 og 

0,88. Ikke uventet finner vi en høyere korrelasjon for flyfototolkingene enn for satellittbildetolkinger.    

 

Ser man på de enkelte klassene er det noen forskjeller. Klassene B21, V22 og B21 har imidlertid så 

små andeler av totalarealet at man ikke kan slå fast om forskjeller i tolkegrunnlag er signifikante eller 

ikke. Dette betyr at en må ha flere samplingspunkter for å kunne si noe sikkert om ulikheter i 

tolkegrunnlagene.  

 

For klassene B22 og V12 synes det å være små forskjeller. For klassene B11 og V11 synes det 

imidlertid å være større avvik.  

 

Vi ønsker at en arealklassifisering skal være så god som mulig. Enhver arealklassifisering vil 

imidlertid være heftet med feil som følge av aggregering, tolkingsfeil, feil ved clustering og lignende. 

For å undersøke om kvaliteten på en arealbruksklassifisering er god nok, kan man foreta en 

hypotesetest. I forbindelse med flyfototolking utført i SSB i punkter for areal i tettsteder for årene 

1955, 1965 og 1975 (Engebretsen...), ble det oppnådd en sikkerhet 90 prosent for det enkelte punkt. I 

denne sammenheng ønsker vi imidlertid høyere sikkerhet i arealklassifiseringene, 95 prosent. 

 

For arealklassene a1, a
2
 ... an har vi en verdi for det undersøkte området fra feltarbeid (bakkesannhet), 

som vi kan kalle a1b, a2b … anb . Vi ønsker nå å undersøke hvorvidt arealklassene fra punktsampling i 

bilder (flyfoto og satellittbilde) a1p, a2p … anp holder en sikkerhet i arealklassifiseringen på 95 prosent 

eller bedre. Vi formulerer derfor følgende nullhypotese og alternativ hypotese (jfr. Hovi 1997): 

 

H0 : Andel av arealet som er klassifisert til arealklasse an ved punktsampling (anp) er lik andelen av det 

 faktiske arealet (bakkesannheten, anb) for denne klassen. 

H1 : Andel av arealet som er klassifisert til arealklasse an ved punktsampling (anp) er ikke lik andelen 

 av det faktiske arealet (bakkesannheten, anb) for denne klassen. 

 

Vi velger så et signifikansnivå. 95 prosent sikkerhet tilsvarer et signifikansnivå på 5 prosent. 

 

Testvariabelen er den stokastiske variabelen som benyttes som "bevismateriale" i testen. Her er det 

naturlig å bruke "antall punkt som er klassifisert til klasse an " , eller " andel punkt som er klassifisert 

til klasse an ". Vi velger her den første muligheten. Denne testvariabelen  har N=768 verdier, siden 

utvalget hadde 767 punkter og kan få klassifisert alt fra 0 til 767 punkter til klasse an.
. 

 
Vi finner så en sannsynlighetsfordeling for testvariabelen, gitt at nullhypotesen er sann. Med et utvalg 

på 767 punkter er det nærliggende å bruke normal fordelingstilnærming. Det er vanlig å regne med at 

denne tilnærmingen er god hvis N*p > 10 (Hovi 1997), samtidig som N*(1-p) > 10. Vi ser her på de 

arealklassene som dette er oppfylt for med god margin. Sannsynlighetsfordelingen for testvariabelen 

er da gitt ved en normalfordeling med gjennomsnitt M = N*p = 767* anb , og et standardavvik: s =√ 

(N*p(1-p)).  

 

Vi bestemmer så kritiske verdier (forkastningsområdet) for nullhypotesen. De(n) kritiske verdien(e) 

representerer den største og / eller minste verdi på testvariabelen som tilhører forkastningsområdet. 

Med en tosidig test, som her, vil forkastningsområdet bestå av to deler, en i over og en i nedre del av 

sannsynlighetsfordelingen. Med signifikansnivå på 5 prosent, skal verdiene i hver del opptre med en 

samlet sannsynlighet på 2,5 prosent. Vi må derfor beregne to kritiske verdier, som vi kan kalle c1 (øvre 

verdi) og c2 (nedre verdi), og får følgende formler; c1 = M + z * s og c2 = M + z * s , hvor M er 

gjennomsnitt, z er antall standardavvik og s er standardavviket. Nedre og øvre del for 

forkastningsområde er gitt i tabell 6. 
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Tabell 6. Statistikk flyfoto og satellittbilde etter hovedkategoriene i punkt. Rangordnet. 
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I alt (N)

Rang r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7   
Antall tolkinger (n) 5 14 31 104 122 202 289 767

Andel av total (p) 0,007 0,018 0,040 0,136 0,159 0,263 0,377 1,000

N*p 5,4 13,8 30,7 104,4 122,1 202,0 289,5  

N(1-p) 762,6 754,2 737,3 663,6 645,9 566,0 478,5  

Varians v (N*p(1-p)) 5,0 13,7 29,7 89,9 102,6 148,8 180,1  

Standardavvik s (roten av v) 2,2 3,7 5,5 9,5 10,1 12,2 13,4  

Nedre forkastningsverdi (c2=N*p-1,96s) 0,6 6,7 20,3 85,4 102,1 178,1 262,7  

Bakkesannhet 

Øvre forkastningsverdi (c1=N*p+1,96s) 9,4 21,3 41,7 122,6 141,9 225,9 315,3  

    

Antall tolkinger (n) 5 10 26 103 120 186 317 767

Sampling flyfoto (pf) 0,01 0,01 0,03 0,13 0,16 0,24 0,41 1,000

Avvik fra bakkesannhet (p-pf) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,04  

Flyfoto 

Pearsons r for sampling flyfoto (p)               0,99

    

Antall tolkinger (n) 5 3 32 107 127 290 203 767

Sampling satellittbilde (ps) 0,01 0,00 0,04 0,14 0,17 0,38 0,26 1,00

Abs. differanse satellittbilde (p) 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,11 0,11  

Satellittbilde 

Pearsons r for sampling satellittbilde (p)               0,89

          

Forkasting flyfotottolking (ja/nei) : : nei nei nei nei ja   Evaluering 

Forkasting satellitttolking (ja/nei) : : nei nei nei ja ja   

 

 

Vi ser at av de tolkede arealklasser, at klassene V11 tolket fra flyfoto, og B11 og V11 tolket fra 

satellittbilde, vil måtte forkastes ut i fra de valgte kriterier. Dette forutsetter imidlertid at man bygger 

på de undersøkte punktsamplingsmetoder alene og hver for seg. I praksis vil man bygge på en 

triangulering av metoder og datagrunnlag, og på den måten redusere usikkerheten i 

arealklassifiseringen betraktelig. Det er også mulig at mer trente kartkonstruktører ville kunne gjøre en 

bedre arealklassifikasjon. Undersøkelsen avdekker imidlertid de klasser som det kan være problemer 

med å få arealklassifisert riktig. 

 

Hypotesetesten viser imidlertid at det er betydelige forskjeller i datagrunnlag når det gjelder 

arealklassifiseringsnøyaktigheten for klassene V11 og B11. Vi ser av tabell 4 at en del av punktene 

som klassifiseres som V11 i både flyfoto og på bakken, klassifiseres som B11 i satellittfoto. Dette kan 

komme av ulikheter i oppløsning, og at bebygde arealer "overstråler" de vegeterte arealene. Andelen 

av totalarealet for klassene B21 og V22 er imidlertid så små at det ikke kan sies, ut i fra det valgte 

signifikansnivå og minstekrav til andel av totalareal, om datakildene for tolkingene må forkastes eller 

ikke. Klassene B12, B22 og V12 ligger for både satellittfoto og flyfoto utenfor gjeldende 

forkastningsområder, og kan følgelig brukes som datakilder. 
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Det må også legges til at målestokken, og det ønskede nivå av generalisering av geografiske objekter, 

spiller en stor rolle ved kartografisk avbildning. Dersom arealstatistikken lages ut i fra kartografiske 

produkter, og ikke ut i fra en egen punktsampling, vil dette ha betydning. Der er mest sannsynlig at ny, 

landsdekkende arealstatistikk i stor grad vil måtte bygge på en automatisert punktsampling, noe 

avhengig av ajourholdsrutinene for grunnlagsdataene. 

 

7.1.2 Oppsummering 
Satellittfoto må forkastes som datagrunnlag for arealklassene V11 og B11 etter valgte 

forkastningsområder og metode for datafangst. Det er vanskelig å skille mellom primært vegetert og 

primært vegetasjonsløst for arealtype kunstige fastmarksområder. Dersom V11 og B11 slås sammen 

blir sammenfallet med bakkesannhet god, men nytten av en slik samleklasse "overveiende 

vegetasjonsdekt eller vegetasjonsløs kunstig fastmark" kan diskuteres. Det er nettopp skillet mellom 

det vegeterte, i form av parker, lekeplasser, nærturterreng m.m., og de bebygde områder innen 

tettsteder som er interessant å kartlegge. 

 

Andelen av totalarealet for klassene B21 og V22 er så små i testområdet at det ikke kan sies, ut i fra 

det valgte signifikansnivå og minstekrav til andel av totalareal, om datakildene for tolkingen må 

forkastes eller ikke. 

 

Det er viktig å merke seg at tolkingene er gjort uten støtte i annet kartverk eller feltkunnskap, nettopp 

for å få fram forskjellene i datakilder. Vha av clustering eller annen måte å ekstrahere informasjon fra 

satelittbilder kunne resultatet blitt annerledes. Hovedproblemet ved tolking av satellittfoto er den lave 

oppløsningen, sammenlignet med flyfoto. Man bør derfor i størst mulig grad basere seg på flyfoto 

framfor satellittbilder i tettbygde strøk.  

 

For de andre arealkategoriene er det små forskjeller mellom satellittbilder og flyfoto. Tilrettelagt som 

ferdig klassifiserte ortorasterbilder eller kart på digitalt vektorformat vil disse kilder kunne danne 

grunnlag for mer utfyllende arealstatistikk.  

 

Bruk av ubearbeidede satellittbilder og flyfoto vil imidlertid innebære en betydelig merinnsats i 

forhold til dagens arbeid med arealstatistikk for tettsteder. Resultatet vil imidlertid uansett innebære en 

viktig kvalitetsheving for denne statistikken, særlig for arealtyper som er dårlig dekket av dagens 

kartverk og registre. Dette gjelder særlig grøntområder og grå areal (eksempelvis parkeringsplasser, 

kaianlegg og åpne lagerområder).  

 

Klassifikasjonsproblemene er spesielt knyttet til endringer i arealbruk som ikke fanges opp av dagens 

registre. Konsekvensen er blant annet at man vanskelig kan gi sammenlignbar statistikk eller 

indikatorer knyttet til tilgang til grøntarealer innen tettsteder. 

7.2 Resultat kartlegging av arealbruk 

Figur 8 er laget ut i fra produksjonsløypen skissert i figur 6, og viser utsnitt fra deler av Fredrikstad 

sammen med samplingspunkt etter hovedkategoriene i NaSak. Av figuren ser vi at det er rimelig godt 

samsvar mellom tolkninger i områder, representert ved sirkler, og kartet laget ut i fra 

produksjonsløypen skissert i figur 6.  

 

Avvik skyldes i hovedsak problemer med automatisk avgrensing av små og / eller smale grøntarealer 

innen tettbygde strøk. Ved differansiering av bebygde og opparbeidede områder i ulike 

arealbruksklasser vil dette avviket naturlig nok øke. En del typer arealbruk kan ikke fanges opp ved 

vanlig kartlegging/flyfototolking, og man må derfor bruke registre eller feltarbeid som støtte. 
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Figur 8. Kart og tolkninger etter hovedkategorier i NaSak. Utsnitt av Fredrikstad.   

 
 

Datakilde: DMK (NIJOS), VBASE (Statens vegvesen), Ortofoto, N50, FKB Bygg og Vsit (Statens kartverk), GAB og DEK (Fredrikstad 

kommune), BoF (Statistisk sentralbyrå), Idrettsanlegregisteret (Kommunal og regionaldepartementet). 

 

 

7.3 Resultat arealstatistikk 

Ut i fra produksjonsløypen er det laget en enkel arealstatistikk (jf. tabell nedenfor). Tabellen 

reflekterer i stor grad de hovedklassene som SSB planlegger for arealbruksstatistikken for tettsteder, 

men klasser med ubetydelige forekomster vil bli aggregert med andre klasser.  

 

Arealstatistikken kan lages uavhengig av hensyn til kartografisk framstilling, fordi den bygger på 

generaliseringer ut i fra registre eller punktobservasjoner, men det er svært fordelaktig for tiltroen til 

statistikken om den kan gjenspeiles i et kartuttrykk som brukerne kan kjenne igjen.  

 

Tettsteder mangler i hovedsak et landsdekkende, geografisk og tematisk detaljert digitalt karverk. 

Arealstatistikken er naturligvis avhengig av datakilder og klassifikasjoner. Uten bruk av 

ortofoto/satellittfoto ville arealstatistikken stå fram med en betydelig andel uklassifiserte arealer, 

spesielt innenfor tettbygde strøk. 

 

Resultater fra de andre delrapporter i delprosjekt II av Prosjekt arealdekke kan fylle ut 

tilleggskategorier til de andre hovedkategoriene i NaSAK-klassifikasjonen. Erfaringene fra denne 

delen av prosjektet er imidlertid at for å gi relevant statistikk må klassen B11 deles opp, mens det kan 

reises spørsmål om berettigelsen av klassene B21 og V22 innenfor bebygde strøk.  
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Tabell 7. Eksempel på arealstatistikk. Utsnitt av Fredrikstad. 

  Arealdekke  + arealbruk Dekar Prosent 

  I alt 92 441 100

     

B11- Bebygd og opparbeidet + 01 Bolig og blandet 12 896 14,0

B11- Bebygd og opparbeidet + 02 Industri 1 125 1,2

B11- Bebygd og opparbeidet + 03 Forretningsdrift 1 220 1,3

B11- Bebygd og opparbeidet + 04 Tjenestebasert 864 0,9

B11- Bebygd og opparbeidet + 05 Transport og kommunikasjon 6 652 7,2

B11- Bebygd og opparbeidet + 06 Bygg og anlegg 173 0,2

B11- Bebygd og opparbeidet + 07 Primærnæring 82 0,1

B11 

B11- Bebygd og opparbeidet + 08 Annet bebygd 2 638 2,9

B1 

B12 B12 - Naturlig vegetasjonsløs mark 7 904 8,6

B2 B21 B21 - Kunstig vann, snø og is 0 0

B2 B22 B22 - Naturlig vann, snø og is 10 370 11,2

V11 V11 - Dyrka fastmark og opparbeidet grøntareal 18 463 20,0V1 

V12 V12 - Naturlig og seminaturlig fastmarksvegetasjon 29 775 32,2

V21 V21 - Dyrka våtmark 0 0V2 

V22 V22 - Naturlig og seminaturlig våtmarksvegetasjon 278 0,3

 

 

7.4 Oppsummering 

Erfaringene fra arbeidet er: 

• Ortofoto er en god datakilde for å klassifisere arealdekke etter NaSaK-klassifikasjonen 

• Satellittfoto har begrensninger i forhold til å tolke om et punkt er primært vegetasjonsdekt 

(V11) eller primært vegetasjonsløs fastmark (B11) 

• Dersom det ikke er så viktig å skille mellom disse to hovedklassene, men heller fastslå at det 

er fastmark som er opparbeidet, er satellittfoto en tilfredsstillende statistikkilde 

• Hvordan satellittfoto slår ut i forhold til andre kilder på lavere nivå i klassifikasjonssystemet 

enn V11 og B11 er ikke undersøkt. 

• Ortofoto og satellittfoto har sin største verdi i å klassifisere arealer innenfor tettsteder som 

foreløpig ikke lar seg klassifisere av de registerkilder som hittil er brukt. Dette gjelder alle 

klasser unntatt B11.  

• En del av disse områdene lar seg imidlertid klassifisere av andre kilder, f.eks. DMK og N50. 

Dette vil gjelde spesielt B22 (11 prosent), og delvis V11 (20 prosent). Dette forutsetter at disse 

datakildene oppdateres jevnlig for å fange opp endringer over tid. 

 

Andre, alternative datakilder ligger det utenfor mandatet for dette prosjektet å undersøke. Spesielt 

tenkes det her på DEK, G-delen i GAB (bruk av grunn, hjemmelshaver: Det er grunn til å tro at 

hjemmelshaver er bedre ajourholdt enn bruk av grunn) 

 

Klassifikasjonssystemet lider av mangel på presis og objektiv tolkbar definisjon av "primært 

vegetasjonsdekket" og "primært vegetasjonsløst". Dette er hovedklassene i systemet. Etter som 

klassifikasjonssystemet bygger opp under 2 "likt formulerte" underklasser under hver sin overklasse, 

kan det overveies å flytte 2. eller 3. nivå opp til 1. nivå på bekostning av B og V. Men med bakgrunn i 

funnene fra analysen bør anledningen nyttes til å vurdere om klassifikasjonssystemet skal revurderes. 
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De tvilsspørsmål som framkommer i dette tettstedsprosjektet, gjelder nemlig ikke bare tettstedet, men 

like mye utenfor. 

 

Prosjektet har også gitt en del indikasjoner som bør vurderes i videre arbeider: 

• Den delen av produksjonsløypa som er basert på registre, kan gi grunnlag for oppdatering av 

koden "bruk av grunn" i G-delen i GAB. Det bør overveies maskinell oppdatering av denne, 

samt om historisk informasjon skal ivaretas. 

• Gjennomgangen av PBL og RPR viser at det finnes mange mulige statistikkprodukter som kan 

knyttes til dette virkemiddelapparatet. En systematisk bruk av ortofoto og/eller satellittfoto vil 

kunne forbedre statistikken over arealbruk og arealdekke i tettsteder, særlig for ubebygd 

grunn. 

• Gevinsten ved slik systematisk bruk av ortofoto / satellittfoto må imidlertid vurderes mot 

økonomiske og administrative kostnader samt muligheten for å få fram egnet statistikk ved å 

presse de administrative kildene ytterligere. Dette er foreløpig ikke gjort. Forsøket viser at 

faglig sett gir det et meget godt resultat å bruke ortofoto i statistikkproduksjonen, mens det 

kan reises noe mer tvil om satellittfoto som kilde for tettstedsstatistikk.  

• Hvis ortofoto eller satellittfoto skal tas i bruk i større skala, må det utvikles rutiner for 

klassifisering, tolkning og generalisering som er mest mulig uavhengig av menneskelig 

skjønn.  

• Flere kommuner gjennomfører imidlertid jevnlig ortofotografering av sitt areal; det er derfor 

et spørsmål om å legge opp strømlinjeformede rutiner for datautveksling ev. nasjonal 

datalagring for dette sammen med satellittfoto. 
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Tabell 8. Forkortelser 

 

3Q Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap 

AREALIS Arealinformasjonssystem 

CLC CORINE Land Cover 

CORINE Coordination of Information on the Environment 

DEK Digitalt eiendomskart 

DMK Digitalt markslagskart 

DN Direktoratet for naturforvaltning 

daa Dekar (10 ar eller 1000 m
2
) 

EEA European Environmental Agency 

EUNIS European Nature Information System 

EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 

FAO United Nations Food and Agriculture Organization 

FKB Felles kartbase 

GAB Grunneiendom-, Adresse- og Bygningsregister 

ha Hektar (100 ar eller 10.000 m2
) 

JO Jordobservasjon (satellittbasert observasjon) 

LCCS Land Cover Classification System 

LD Landbruksdepartementet 

LUCAS Eurostat Land Use / Cover Area frame statistical Survey 

MD Miljøverndepartementet 

N250 N250 Kartdata 

N50 N50 Kartdata 

NACE Nomenklatur for klassifisering av økonomisk aktivitet 

NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 

NRS Norsk Romsenter 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

PBL Plan- og bygningsloven 

REGINE Register over nedbørfelt 

RPR Rikspolitiske retningslinjer 

SK Statens kartverk 

SSB Statistisk sentralbyrå 

VN Vegetasjonstyper i Norge 

ØK Økonomisk kartverk 
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Tabell 9. Joint Questioner skjema for arealbrukstatus 

 

  LAND TABLE 1: Land use, 1950-2000 

  Country: NO   NORWAY                  

                                      

  Land use categories km
2

1950  1970  1980   1985   1990   1995  2000  

LA_1 1. Total agricultural land                      

LA_1.1 1.1 Arable land                      

LA_1.2 1.2 Land under permanent crops                      

LA_1.3 1.3 Land under permanent meadows and pasture                      

LA_1.4 1.4 Other agricultural land, n.e.s.                  

LA_2 2. Total land under forest and other wooded land                       

LA_2.1 2.1 Predominantly coniferous                      

LA_2.2 2.2 Predominantly broadleaved                      

LA_2.3 2.3 Predominantly other                      

LA_2.4 2.4 Mixed forest                      

LA_2.5 2.5 Other wooded land                       

LA_3 
3. Built-up and related land                                                                          
_ (excluding scattered farm buildings)                       

LA_3.1 3.1 Residential land                       

LA_3.2 3.2 Industrial land (other than 3.3 below)                       

LA_3.3 3.3 Land used for quarries, pits, mines, etc.                       

LA_3.4 3.4 Commercial land                       

LA_3.5 
3.5 Land used for public services (excluding transport,                      

__  communication and technical infrastructure)                      

LA_3.6 3.6 Land of mixed use                       

LA_3.7 3.7 Land used for transport and communication                       

LA_3.8 3.8 Land used for technical infrastucture                       

LA_3.9 3.9 Recreational and other open land                       

LA_4 4. Wet Open Lands                       

LA_4.1 4.1 Mires                       

LA_4.2 4.2 Wet tundra                       

LA_4.3 4.3 Other wet open lands, n.e.s.                       

LA_5 5 + 6. Total dry open lands                       

LA_5.1 5. Dry open land with special vegetation cover                       

LA_5.1.1 5.1 Heathland                       

LA_5.1.2 5.2 Dry tundra                       

LA_5.1.3 5.3 Mountainous grassland                       

LA_5.1.4 5.4 Other, n.e.s.                       

LA_5.2 6. Dry open land without, or with insignificant vegetation cover                       

LA_5.2.1 6.1.1/6.1.2  Bare rocks, glaciers and perpetual snow                       

LA_5.2.2 6.2               Sand beaches, dunes and other sandy lands                       

LA_5.2.3 6.3               Other, n.e.s.                       

LA_6 7. Waters                       

LA_6.1 7.1 Inland waters                       

LA_6.2 7.2 Tidal waters                       

LA_7 1-6 LAND AREA                       

LA_8 1-7 TOTAL AREA                       

  YOUR FOOTNOTES �   
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Tabell 11. Arealklassifikasjon arealbruk i NaSAK  Versjon 6.8 – endringer_v031 

Arealbruk er nært knyttet til arealdekke; spesielt i områder som er opparbeidet. Opparbeidelse har et 

bruksformål, enten det er for bolig, rekreasjon, eller transport. Følgende attributter var foreslått for 

tema arealbruk (NaSAK versjon 6.8 - endringer_v031) for å klassifisere funksjoner og aktiviteter 

(prosesser) knyttet til arealdekkeklassene. 

• Bebyggelse 

o Bolig 

� Enebolig (inkl. enebolig med hybel) 

� Flerfamiliehus (tomannsbolig, rekkehus) 

� Blokk (stort bolighus av mur/betong med mer enn 4 boliger med felles 

inngang/trapp, evt. heis) 

� Fritidshus (feriehus, hytte, sommerhus) 

o Offentlig tilgjengelig tjeneste 

� Skole 

� Barnehage 

� Sykehus 

� Militæranlegg 

� Forsamlingslokale 

� Kirke 

� Annet 

o Næringsområder (Industri-, handels- og lagerområder) 

� Industri 

� Handel 

� Lager 

� Service/Administrasjon 

� Kraftstasjon 

� Renseanlegg 

o Samferdsel 

� Lineært element 

• Bilvei 

• Skogsbilvei 

• Traktorvei 

• Jernbane 

• Gang- og sykkelsti 

• Rullebane på flyplass 

• Rørgate 

� Ikke-lineært element 

• Lufthavn 

• Jernbanestasjon 

• Havn 

• Parkeringsplass 

• Jordbruk 

o Fulldyrka jord i bruk 

o Fulldyrka jord, brakk 

o Husdyrbeite 

� Intensiv husdyrbeite 

� Ekstensiv husdyrbeite 

o Grasproduksjon (slått, fôr) 

o Frukt- og bærproduksjon 

• Skogbruk 

o Vernet skog 
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� Naturreservat 

� Landskapsvern 

o Næringsdrevet skog 

� Med restriksjoner 

• Vernskog 

• Bynært skogbruk 

� Uten restriksjoner 

• Vannbruk 

o Drikkevann 

o Magasinering for kraftproduksjon 

• Annen arealbruk 

o Park, kirkegård, og rekreasjon 

� Idrettsplass 

� Golfbane 

� Alpinanlegg  

� Lekeplass 

� Kirkegård 

� Park 

� Campingplass 

� Badeplass 

� Skytebane 

� Annen rekreasjon 

o Massetak 

� Torvtak 

� Grustak 

� Sandtak 

� Steinbrudd  

o Deponi 

� Søppelfylling 

� Løsemassefylling (sand, grus, stein, etc) 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Arealklassifikasjon arealbruk i GAB - eiendomsdatabase 

A    Annet 

B    Bolig 

F    Fritidseiendom 

I    Bergverk / Industri 

K    Offentlig vei 

L    Landbruk / fiske 

N   Verneområder 

O    Institusjon 

P    Friareal / idrettsanlegg 

T    Kommunikasjonsanlegg 

U    Uoppgitt 

V    Forretning / sentrum 

other    Ikke registrert 
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Tabell 13. Overgang fra arealdekkekategorier i LUCAS til CORINE Land cover  

 

 LUCAS Land cover categories Corresponding Corine class Comments on aggregates 

A11 Buildings with 1 to 3 floors   

A12 Buildings with more than 3 floors  A aggregate of LUCAS  

A13 Greenhouses  is matching Class 1 of Corine  

A21 Non built-up area features  (Artificial Surfaces) 

A22 Non built-up linear features   

B11 Common wheat   

B12 Durum Wheat   

B13 Barley   

B14 Rye    

B15 Oats   

B16 Maize   

B17 Rice 2.1.3... Completely matching  

B18 Other cereals   

B21 Potatoes   

B22 Sugar beet   

B23 Other root crops   

B31 Sunflower   LUCAS categories B1+B2+B3+B4 

B32 Rape seeds  are to be found over Corine categories 

B33 Soya   2.1 (Arable land) and 2.4  

B34 Cotton   (Heterogeneous agricultural areas) 

B35 Other fibre and oleaginous crops   

B36 Tobacco   

B37 Other non permanent industrial crops   

B41 Dry pulses   

B42 Tomatoes   

B43 Other fresh vegetables   

B44 Floriculture and ornamental plants   

B50 Temporary, artificial pastures   into Corine 2.3 (Pastures) 

B60 Fallow land   

B71 Apple fruit   

B72 Pear fruit   

B73 Cherry fruit  B7 matching with Corine category  

B74 Nuts trees  2.2.2 + partially 2.4 (heterogeneous) 

B75 Other fruit trees and berries   

B76 Oranges   

B77 Other citrus fruit   

B81 Olive groves  B81 matching with Corine category  
2.2.3 (Olive groves) + 2.4 partially 

B82 Vineyards  B82 matching with Corine category  
2.2.1 (Vineyards) + 2.4 partially 

B83 Nurseries  Included into 2 (Agricultural areas) 

B84 Permanent industrial crops  Included into 2 (Agricultural areas) 

C11 Broadleaved forest  Matching with 3.1.1 + ^partially with  
3.2.4 

C12 Coniferous forest  Matching with 3.1.2 + ^partially with  
3.2.4 

C13 Mixed forest  Matching with 3.1.3 + ^partially with  
3.2.4 

C21 Other broadleaved wooded area   

C22 Other coniferous wooded area  Areas of>0.5 ha not existing in Corine 

C23 Other mixed wooded area   

C30 Poplars, eucalyptus   

D01 Shrubland with sparse tree cover  Partially matching with 3.2.2 + 3.2.4 
+2 4

D02 Shrubland without tree cover   
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E01 Permanent grassland with sparse tree/shrub cover  Partially matching with 3.2.1 +2.4 

E02 Permanent grassland without tree/shrub cover  F category of FSS + partially H/03 

 
F00 

 
Bare land 

 
Matching with 3.2.1 + 3.2.2 +3.2.3 
+3 3 4

 

 
G01 Inland water bodies Matching with 5.1.2  

G02 Inland running water Matching with 5.1.1  

G03 Coastal water bodies Matching with 5.2.1 +5.2.2  

G04 Wetland Matching with 4  

G05 Glaciers, permanent snow Matching with 3.3.5  

 

 

Tabell 14. Overgang fra arealbrukskategorier i LUCAS til CORINE Land cover 

 

 LUCAS Land Use categories Corresponding FSS class Comments on aggregates 

U11 AGRICULTURE Matching approximately with Corine 
category 2 

 

U12 FORESTRY Partially matching with Corine 
categories 3.1+ 2.4.4 

 

U13 FISHING  No matching 

U14 MINING, QUARRYING Matching with category 1.3.1  

U21 ENERGY PRODUCTION  Matching partially with Corine  

U22 INDUSTRY, MANUFACTURING  category 1.2.1 

U31 TRANSPORT, COMMUNICATION, STORAGE, 
PROTECTIVE WORKS 

 Matching partially with 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4 

U32 WATER, WASTE TREATMENT  No matching possible 

U33 CONSTRUCTION Matching with 1.3.3  

U34 COMMERCE, FINANCE, BUSINESS  Matching partially with 1.2.1 

U35 COMMUNITY SERVICES  Matching partially with 1.1 

U36 RECREATION, LEISURE, SPORT  Matching partially with 1.4.1 +1.4.2 

U37 RESIDENTIAL Matching with 1.1.1 + 1.1.2  

U40 UNUSED  Not matching 
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Tabell 15. Overgang fra hovedkategorier i CORINE til LUCAS   

  

    

 FSS category Corresponding Corine category Comments on aggregates 

1 Artificial surfaces Matching approximately with A LUCAS 
category 

 

2 Agricultural areas Matching approximately with B LUCAS 
category 

 

3 Forest and semi-natural areas Matching approximately with C+D+E+F 
LUCAS categories 

 

G Wetlands Matching with G04 LUCAS category  

H Water bodies Matching partially with G01 + G02 + G03 
LUCAS categories 

 

 

 

Tabell 16. Sammenhengen områdenivå, fysisk nedbygd og NACE i SSB sin arealstatistikk 

 

Områdenivå  Fysisk nedbygd / underområder (NACE  på nivå 1) 

01 Bolig og blandet, småhus 011 Bolig, småhus 

 013 Fritidsbebyggelse 

 014 Garasje,  uthus til bolig 

 015 Blandet bolig og annet 

02 Bolig, blokk 012 Bolig, blokk 

03 Industri 021 Bergverk og utvinning                                                   (NACE C)

 022 Industri                                                                           (NACE D)

04 Forretning og tjenester 031 Varehandel,  reparasjon                                                 (NACE G)

 032 Finansiell tjenesteyting og forsikring                             (NACE J) 

 033 Hotell og restaurant                                                       (NACE H) 

 034 Eiendomsdrift,  forretningsmessig drift m.m.               (NACE K) 

 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  
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