
Produktark: Matrikkelen - Bygningspunkt Utvidet

BESKRIVELSE

Datasettet "Matrikkelen – Bygningspunkt Utvidet"

inneholder et utdrag av bygningsinformasjonen som er

registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over

fast eiendom, herunder bygninger.

Produktet inneholder data som krever tilgangskontroll for

nedlasting.  Datasettet inneholder: bygninger (også

utgåtte), representasjonspunkt, bygningsnummer, type-

betegnelser, bygningsstatuser og

bygningsstatushistorikk, bruksenheter,

bygningsendringer som ikke er tilført hovedbygget,

bygnings-arealer mm.

I første omgang leveres datasettet som et uttrekk etter

samme prinsipp som data som inngår i «Det offentlige

Kartgrunnlaget» (Geonorge) inntil nye løsninger er på

plass. Distribusjonen er satt opp mot en

distribusjonsløsning som baserer seg på endringslogg-

tjeneste fra Matrikkelsystemet og har en ukes

oppdateringsfrekvens. Formater: Kommuner leveres på

GML, fylke og land leveres på PostGis, FGDB og CSV.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Formålet med datasettet er lett tilgjengelige

bygningsdata som grunnlag for presentasjon, statistikk

og analyser.

Bruksområdet kan være boligstatistikk til

samfunnsplanlegging, dokumentasjon på

boligutviklingen og visualisering av utviklingen innen for

eksempel næringsbygg, fritidsboliger og boliger.

De som bruker datasettet må selv eventuelt bearbeide

datagrunnlaget, vurdere metodikk, utvalg og kvaliteten

på datainnholdet  opp mot de analyser og

presentasjoner de vil bruke datagrunnlaget til.

Matrikkelloven §30, Forskrift om utlevering, viderebruk

og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og

matrikkelen § 4 (Utleveringsforskriften)

EIER/KONTAKTPERSON

Kartverket

Datateknisk: kundesenter@kartverket.no

Fagekspert: kundesenter@kartverket.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 1000

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norge fastland

KILDER OG METODE

Ukentlig oppdatering mot en distribusjonsdatabase som

er satt opp med endringslogg-tjeneste mot Matrikkelen

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Ukentlig

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (versjon)

CSV

FGDB, 10.0

GML, 3.2.1

PostGIS, 12

Projeksjoner

EPSG:25832•
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EPSG:25833•

EPSG:25835•

Tilgangsrestriksjoner

Utleveringsforskriften (§4)

Lisens: No conditions apply to access and use

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktspesifikasjon

Link til tegnregler

Matrikkelen - Bygningspunkt Utvidet

Kartverket - 01.02.2023

http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/a1cd85e3-d075-49b3-9cc5-e6ac9d23ed59
https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner/matrikkelen-bygningspunkt-utvidet
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/kartverket/matrikkelkart-wms
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