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är tryckt enligt SLL: s miljökrav.



Förord

Bebyggelsens utbredning och struktur, dess egenskaper, innehåll och användning i 
relation till transportsystem och grönstruktur har en central betydelse i den regionala 
planering som bedrivs i Stockholmsregionen. Utvecklingen mot en bred regional 
utvecklingsplanering understryker behovet av en helhetssyn med sociala, ekono-
miska, kulturella och miljömässiga perspektiv på det livsrum för boende och verk-
samhet som bebyggelsen skapar. Samtidigt kan man konstatera att det är brist på 
goda exempel på tematiska kartor som visar bebyggelsen som livsrum för människor 
i dagens samhälle, med de många gånger komplexa samband som ska hanteras i 
planeringen.

Regionplane- och trafi kkontoret inledde år 2004 ett samarbete med fi l dr Janos 
Szegö kring ett utvecklingsprojekt med inriktning på bebyggelsestruktur och bebyg-
gelseutveckling i relation till befolkning och sociala förhållanden. Utgångspunkt 
för samarbetet var Janos Szegös speciella kompetens och långa erfarenhet som 
forskare och kartografi sk specialist inom samhällsplanering å en sidan och konto-
rets omfattande tillgång till geografi sk och statistisk information å andra sidan. För 
kontoret var syftet med projektet dubbelt, dels att i kartform ge en bred beskrivning 
av tätortsbebyggelsen, dels att utveckla kontorets redovisningsmetoder och redovis-
ningsformer. 

Målet har varit att skapa en atlas med fokus på tätorternas bebyggelse inom 
Stockholms län. Ordet ”bebyggelse” avser såväl byggnadsbeståndets utbredning, 
sammansättning och struktur som befolkningen, dess sammansättning och levnads-
villkor. Även näringslivet, ett av de bärande elementen i en stadsregions struktur, 
skulle infogas som en integrerad del av det urbana livsrummet. I länets bebyggelse 
och invånarnas liv spelar fritidsbebyggelsen en stor roll och även detta skulle presen-
teras. Över huvud taget var en helhetssyn på bebyggelsen som ram för människors 
liv viktigt i projektet.

Eftersom atlasverk med en sådan inriktning inte är vanliga är det viktigt att utveckla 
metoder för analys av tätorters struktur och berika det kartografi ska språket för att 
uttrycka dess resultat. Den datorkartografi ska teknologin som har vuxit fram under 
de senaste decennierna innehåller outnyttjade potentialer för fördjupade analyser 
och berikat uttryckssätt, men de behöver utvecklas. En avsikt med denna atlas är 
att både illustrera denna potential och att ge en mångfasetterad beskrivning av 
Stockholms regionens bebyggelselandskap, med rimlig aktualitet. 

Projektledare på RTK har varit Hans Brattström.

Stockholm i augusti 2009 

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Om författaren

Janos Szegö är forskare och kartografi sk specialist inom samhällsplanering med 
utbildning inom kulturgeografi  (fi l dr), skogsvetenskap och väg- och vattenbyggnads-
teknik. Han har ägnat en stor del av de senaste 40 åren åt forskning och utveckling 
inom det området som i dag kallas GIS (Geografi ska InformationsSystem) med 
speciell inriktning på bebyggelsens och då särskilt stadsbebyggelsens inre struktur 
och utveckling.

Nyckelbegreppet för en viktig del av hans verksamhet är ”informationsreduktion” 
– att ur en omfattande informationsmängd fi ltrera fram fakta och samband, som är 
grundläggande och väsentliga för samhällets, speciellt städers, dagliga verksamhet 
och framtida utveckling. Fakta som sedan presenteras på ett lättöverskådligt sätt. 
Eftersom samhällsplaneringen handlar om människan och hennes verksamheter i 
landskapet, i det geografi ska rummet, blir det viktigaste verktyget kartan. Kartan är 
grundläggande både som analysverktyg, för fi ltrering av fakta och för synliggörande 
av resultaten, kompletterad med textkommentarer för att tillföra den information, som 
kartor inte ensamt kan återge.

Janos Szegös egen term för detta arbetssätt är ”humankartografi ”, kartografi  om 
människor för människor, alltså information presenterad på människans, på läsarens 
villkor. Detta gäller inte bara för presentation av dagens förhållanden utan också 
utvecklingen i det nära, men också det fjärran förfl utna.

Författarens tack

Det är fl era personer som har stött och hjälpt mig i detta arbete. Jag är stort tack 
skyldig medarbetarna vid Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting för 
hjälp och värdefulla råd ofta per telefon och för trevlig samvaro vid de fåtaliga person-
liga sammanträffandena. Hans Brattström, som var sammanhållande för projektet 
från Regionplanekontoret sida bidrog med många värdefulla synpunkter som har 
satt åtskilliga avtryck i denna atlas. Tuija Meisaari-Polsat som – tillsammans med 
Hans Brattström – har granskat texten bidrog med många viktiga kommentarer och 
uppmuntran under arbetets lopp. Lars Berglund visade vägen in i Regionplanekonto-
ret geografi  datalager och Joakim Klasa gjorde detsamma beträffande det statistiska 
underlaget. Helena Näsström gav GIS-stöd i projektets slutskede. Sara Webjörn 
medverkade som Regionplanekontoret grafi ska specialist. Telefonsamtalen med Bo 
Justusson vid SCB gav inte bara värdefull information beträffande den pågående 
utvecklingen av bebyggelse statistik men också en levande kontakt med SCBs verk-
samhet som vi en gång i tiden båda var invecklade i. Kulturgeografen Stig Olssons, 
mångårig vän och kollega, gav med sina djupa kunskaper om MapInfo systemet 
värdefullt stöd vid lösning av de ofta invecklade tekniska problem. 

Kjell Johanssons, Geografi teknik, visade stor hjälpsamhet vid översättning av de 
digitala kartoriginalerna till digitalt tryckoriginal. Det var Gunnel Åkerblom som först 
sammanställde huvuddelen av materialet inför tryckningen och Björn Hildebrand som 
sedan tillsammans med Lena Mattisson i projektets slutskede samordnade materia-
lets omvandling till färdig trycksak. Alla tre på Autotech.

Sist men först vill jag tacka min fru, fi l.kand. Britta Szegö för sitt stöd, uppmuntran 
och värme utan vilken den här atlasen inte skulle ha blivit till.

Och nu, min bäste läsare, skall vi ut och fl yga – om du också vill. Jag hoppas du vill 
betrakta mig som en vänligt sinnad reskamrat, som sitter osynligt bredvid dig och 
som vill berika din färd med stillsamma, sakliga, men förhoppningsvis inte tråkiga 
kommentarer över en för dig kanske känt, men kanske i vissa avseenden ändå okänt 
landskap.

Janos Szegö
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Till läsaren

Överblick – det är nyckelordet för denna atlas. Förstå-
else skulle kunna vara ett alternativ, den andra sidan av 
samma mynt.

Alla som bor i eller ofta besöker Stockholm vet mäng-
der om staden och regionen. Mycket mer än man tror. 
Det gäller dock mest de platser där man bor, arbetar, 
tillbringar sin fritid och förbindelsevägarna mellan dem. 

Avsikten med denna atlas är att underlätta för läsaren att 
placera in sin individuella bild av staden i en samman-
hängande Stockholmsbild. En sådan inre bild är viktig 
om man sysslar med samhällsplanering – både som 
fackman (och kanske med en speciell vinkling på sitt 
ämne) eller som aktiv medborgare. Men det kan helt en-
kelt vara roligt att se sig själv, sitt livsrum och sin dagliga 
verksamhet i ett vidare perspektiv.

Man får ofta frågan hur dessa kartor skapas. Det går till 
så här.

Man öppnar en tabell – på en datorskärm och i grafi sk 
form förstås. Det kan mycket väl hända att det som först 
kommer upp är en röra av oregelbundna linjer. Men 
lägger man till färger, t.ex. blått och grönt, så omvandlas 
detta grafi ska kaos till en bild av hav och land. Sedan 
öppnar man nya tabeller och sjöar, skogar, städer och 
byar uppenbarar sig på skärmen. 

Snart känns det som att fl yga över ett landskap, man 
njuter av utsikten men försöker också förstå vad man 
ser. Var är jag? Vad heter platserna? Vem bor där? Vad 
sysslar dessa människor med? Man kretsar med sin 
imaginära fl ygfarkost över landskapet och försöker förstå 
det.

Och målet, min läsare, är att berätta för dig om vad man 
har förstått och berätta det med hjälp av kartor. Men må-
let är också att ge dig en chans att tillföra din förståelse 
av din stad och bygga upp din bild av den. Och vad vet 
man: kanske några som inte känner till Stockholm också 
rentav blir intresserade? 

Atlasen berättar om...

Möt Stockholm 

Ankomsten till staden och regionen, där hav och land 
möts i en rik, mångskiftande arkipelag och där också 
bebyggelsen bildar större eller mindre öar – men nu som 
öar på land. Och en fråga med oväntat många svar på 
– vad står namnet Stockholm för?

1 Länets bebyggelse – en snabb överblick (11 kartor)

De öar, som bebyggelsen bildar varierar både i storlek 
och karaktär. Den största omfattar mer än en miljon 
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invånare, den minsta inte mer än femtio. Ett fåtal av 
bebyggelseöarna domineras helt av arbetsplatser, andra 
i nästan lika hög grad av bostäder, men de fl esta präglas 
av blandning av dessa båda grundfunktionerna i olika 
proportioner. Dessutom fi nns det många bebyggelseöar 
som huvudsakligen utgörs av fritidshus. I detta kapitel 
ges en överblick över dessa olika bebyggelsetypers 
fördelning inom länet och deras utveckling under de 
senaste decennierna.

2 Bebyggelsen i tätorter (21 kartor)

Hur varierar förhållandena inom tätorterna, alltså inom 
de bebyggelseöar, som innehåller huvuddelen bostäder 
och arbetsplatser? Bebyggelsens täthet, exploaterings-
grad studeras här, liksom förekomsten av höghus, låg-
bebyggelse, industriområden etc. i olika kombinationer. 
Bostadsbeståndets åldersstruktur liksom fritidsbebyg-
gelsens långsamma omvandling genom permanentning 
analyseras.

3 Befolkningen och dess närmiljö i tätorter (5 kartor)

Detta kapitel behandlar den bofasta befolkningens för-
delning inom länets centrala del, dess åldersstruktur och 
dess tillgång till grönska och stränder.

4 Sociala aspekter (10 kartor)

Befolkningens utbildning, inkomst och etnisk samman-
sättning presenteras i detta kapitel. Utvecklingen av 
befolkningens geografi ska fördelning och etniska sam-
mansättning mellan 1987 och 2007 studeras ingående.

5 Verksamheter och arealanvändning (14 kartor)

Växlingen i stadens och regionens liv mellan dag och 
natt analyseras inom detta kapitel. Hur intensivt utnyttjas 
staden areal för boende och arbete sammantaget och 
hur detta hänger samman med trafi ksystemet?

Bilagor
Bilaga 1 Avgränsningar av bebyggelsegrupper 
(3 kartor)

Defi nition av olika bebyggelsetyper (tätort, småort, 
fritidsbebyggelse etc.) behandlas här speciellt, eftersom 
den exakta innebörden av dessa begrepp inte är allmänt 
kända men centrala i denna atlas.

Bilaga 2 Administrativa indelningar (3 kartor)

Regionens administrativa indelning i en hierarki bestå-
ende av mindre och mindre områden redovisas på ett 
systematiskt sätt.
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Möt Stockholm – en introduktion

Stockholm är en stad, eller kanske ännu mer en bygd, som är svår att överblicka. 
Kommer man dit med fl yg ser man först en stor, rik skärgård, kringfl uten av glittrande 
vatten, sedan dyker andra sorts öar i upp i resenärens blickfält: öar av bebyggelse, 
inbäddade i fastlandets grönska – i skogar och fält – ett fascinerande men svåröver-
blickbart landskap. Snart berikas bilden av vägar och nya bebyggelseöar, men man 
får inte grepp om landskapet förrän man får syn på Södermalm, därefter Slottet och 
sedann resten av innerstaden. 

Det är inte mycket lättare att skaffa sig överblick ens genom att titta på en karta. 
På småskaliga kartor ser man en stor gulbrun fl äck som med fi ngerliknande utlöpare 
sträcker sig in i omgivningen. På storskaliga, mera detaljerade kartor är det lät att 
förlora sig i linjernas och ytornas mångfald. Man hittar i regel vad man söker men att 
överblicka landskapet är inte lätt.

Detta är utgångspunkten för denna atlas och inte minst för detta inledande första 
avsnitt. Det är ett försök att med hjälp av kartor förmedla något av känslan att möta 
landskapet och skapa en större förståelse för dess struktur.

Stockholms charm är dess mångfald. Växlingen av bebyggelse, grönska och vatten 
tar aldrig slut och charmen utgörs inte minst av blandningen av strikt ordning och 
oförutsägbarhet. För mycket förståelse kan förta denna sort charm. I fallet Stock-
holm är denna risk inte särskilt stor. Här fi nns en mångfald som är tillräcklig stor för 
att charmen skall inte riskera att försvinna av lite djupare förståelse och förbättrade 
översikt.  
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Stockholm som del av
bebyggelselandskapet 
i mellersta Sverige

 Tätort

 Avstånd i fågelväg
till Sthlms centrum

 Fritidsområde
(50+ fritidshus)

 Allmän väg

 Järnväg

Skog

 Öppen mark

Karta 1. Stockholm i mellersta Sverige

Kartan vill antyda hur tätortslandskapet 
uppfattas från Stockholm och visa de 
faktiska avstånden till de olika tät-
orterna.
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Karta 2. Stockholm – ett första möte 
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En rik blandning av tät stadsbebyggelse, villor och radhus, 
industriområden, hög bostadsbebyggelse, skolor och univer-
sitet inbäddade i grönska och genomkorsade av vattenytor 
med skiftande kustlinjer – det är bilden av Stockholms bebyg-
gelse som resenären möter, när han anländer till Stockholm. 
Detta gäller i särskit hög grad om han kommer med fl yg. Det 
är denna mångfald, variation och skönhet som kartan härintill 
vill antyda.

Bakom bilden med de stora skönhetsvärdena fi nns emellertid 
en intrikat struktur av olika förhållanden som har format sta-
dens mönster. Administrativa, ekonomiska, sociala krafter har 
genom århundraden samspelat med den fysiska omgivningen 
och resulterat i den stad som vi möter idag.

I fokus för denna skrift står bebyggelselandskapet som utgörs 
av byggnader, anläggningar men framför allt av människor 
som lever i detta bebyggelselandskap och utgör dess levande 
innehåll.

Av alla de olika förhållanden som inryms i detta, fokuserar 
rapporten på ett fåtal faktorer som tillsammans ska ge en 
– förhoppningsvis – bättre överblick över och en djupare 
förståelse för bebyggelsen, inte bara i staden Stockholm utan 
också i hela länet.

Förhållandena som skildras avser tiden strax efter sekelskif-
tet. Flera statistiska uppgifter som kartorna bygger på är från 
2003 men en del är färskare från 2004, 2005 och några även 
från 2007, medan andra är något äldre. 

Målet är inte att skildra de allra senaste förändringarna utan 
att teckna en bild av detta stadslandskaps grundläggande 
struktur.

TECKENFÖRKLARING

Sluten bebyggelse

Hög bebyggelse

Låg bebyggelse

Institutioner

Industriområden

Fritidshusområden

Vattenytor

Skog
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Järnvägsspår

Karta 3. Flygplanet går in för landning   
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Flygplanet går in för landning och inför våra ögon framträder 
staden i en mer och mer detaljerad bild. Inte bara gatunätet 
tecknar sig tydligare och tydligare utan också de enskilda 
byggnaderna.

Denna karta kan inte återge alla dessa synintryck men 
genom att visa de större offentliga byggnaderna antyder den 
hur man upplever staden från luften. I och med att de offent-
liga byggnaderna visas i svart mot de blå ytor, som på mindre 
detaljerade kartorna betecknar institutionsområden, ska 
kartan underlätta för läsaren att uppfatta de färgade ytorna 
som uttryck för bebyggelse bestående av enskilda byggnader 
och öppna rum. 

Sluten bebyggelse visas i grått, låghus i gult, höghus i rött, 
industriområden i blått – med tät, horisontell skraffering. 
Dessa färger återkommer på de andra kartorna som redovi-
sar bebyggelsetyper. Den här kartan visar emellertid också 
gatunätet – en viktig påminnelse om att dessa enfärgade ytor 
inte innehåller bara byggnader utan också grönområden, 
gator etc.

På en del av de tematiska kartorna visas bebyggelsen, 
befolkningen etc. med symboler: cirkeldiagram, staplar etc. 
I dessa fall utgör bebyggelseområden endast bakgrundsbild 
och visas oftast i en enda färg – som regel ljusbrun eller 
ljusgrå. 

På en del andra kartor anger färgerna som täcker bebyg-
gelseområden någon egenskap. Röd färg kan t.ex. ange hög 
inkomst per person inom området, gul lägre etc. 

Observera, att den ljusgröna färg som visar öppna markytor 
representerar inte bara grönska utan också andra öppna ytor, 
t.ex. anlagda men inte bebyggda områden. Större delen av 
dessa ytor är emellertid täckta av grönska. 

TECKENFÖRKLARING

Sluten stadsbebyggelse

Låg bebyggelse

Hög bebyggelse

Institutionsområde

Industriområden

Fritidshusområden

Vattenytor

Skog© MapMaker R&D Janos Szegö
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Karta 4. ”Stockholm” – vad står namnet för?

Låt oss börja från början. Vad betecknar namnet Stock-
holm? För den som sällan besöker staden står namnet för 
Stockholm city, kanske också för Stockholms tätbebyggda 
innerstad. För många stockholmare betyder namnet främst 
kommunen Stockholm, det administrativa område där man 
bl.a. betalar skatt. Stockholms län är en välkänt beteckning. 
Vad som däremot är ett helt okänt begrepp för de fl esta är 
tätorten Stockholm. 

Begreppet tätort betecknar ett område med sammanhäng-
ande, tät bebyggelse, där avståndet mellan byggnaderna är 
högst 200 meter och där det bor minst 200 personer. Stock-
holms tätort med sina ca 1,2 miljoner invånare är landets inte 
bara största men också troligen minst kända tätort. Hur kan 
det komma sig?

Gamla stan

Wennergrens Center

Stockholms tätortsgräns

Stockholms kommungräns

KUNGSHOLMENKUNGSHOLMEN

Andra tätorter
än Stockholm

Stockholms
läns gräns
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Karta 5. Stockholms tätort och dess delar

Kommungräns för andra
än Stockholms kommun

Utläses: Denna del av Stockholms tätort utgör
del av Danderyds kommun och hade år 2004
enligt fatsighetstaxeringen ca 25 000 invånare

Gräns för Stockholms tätort 2003

Gräns för annan tätort än Stockholms

Gräns för Stockholms kommun

Tanken bakom begreppet ”tätort” är att det fi nns en samman-
hållande inre struktur, ett inre organiskt sammanhang inom 
varje stad, by eller köping – alltså inom varje tätort. Större tät-
orter utgör dessutom ofta den administrativa huvudorten inom 
en kommun och därför är lätta att identifi era. Tätorten Stock-
holm delas däremot av inte mindre än elva (11!) kommuner. In-
vånarna betraktar sig troligen mer som invånare i Stockholms 
stad eller Sundbybergs kommun än i Stockholms tätort. 

Ett av målen för denna rapport är att balansera detta synsätt 
och betona tätorten, den sammanhängande bebyggelsen 
som funktionell helhet. En bättre överblick över tätorternas 
inre struktur torde underlätta välgrundade beslut om sam-
hällsutveckling. 

© MapMaker R&D Janos Szegö
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1 Länets bebyggelse – en snabb överblick

Arbetsplatsorterna avgränsades för första gången år 2000. 
Det är dessa orter som visas på karta 9, men här enligt 2005 
års avgränsning. Avgränsningen av de mindre arbetsplatsor-
terna – med färre än 100 sysselsatta – är svår och det råder 
viss oklarhet om deras exakta utbredning. Fortsatt utveck-
lingsarbete är nödvändigt och ska genomföras.

Fritidshusområden innehåller minst 50 fritidshus med högst 
150 meter mellan byggnaderna. År 2005 fanns det 332 fri-
tidshusområden i Stockholms län (karta 10). Inom fritidshus-
områden fanns år 2005 förutom ca 44 000 fritidshus närmare 
4 500 permanent bebodda hus.

Småorter är egentligen små tätorter, där invånarnas antal är 
50–199 och där avståndet mellan byggnaderna inte översti-
ger 150 meter. Statistisk sätt utgör dessa småorter en del 
av glesbygden. Karta 12 och karta 12A visar dem inom en 
begränsad del av länets yta. 

Bebyggelsens komplexitet, d.v.s. den samlade bilden av 
de olika bebyggelsetyperna visas på karta 11. För att behålla 
kartans läsbarhet i denna länsövergripande karta görs emel-
lertid en del förenklingar. En mer fullständig bild av bebyg-
gelsens komplexitet illustreras för en central del av länet på 
karta 12 och karta 12A. 

I en bredare vy visades Stockholms län som del av mel-
lersta Sverige redan tidigare på karta 1. Här begränsades 
bebyggelsens redovisning enbart till tätorter och fritidshusom-
råden. Järnvägsnätet och de allmänna vägnätet visas dock i 
dess helhet. Intill tätorternas namn anges fågelvägsavståndet 
till Stockholms centum. Avsikten är att indikera känslan av 
närhet respektive avstånd mellan invånarna i dessa orter 
respektive i Stockholm.

Utvecklingen av befolkningen och tätortsarealerna redovi-
sas på kartorna 13–15. Avgränsningen av de ovannämnda 
bebyggelsetyperna genomförs av Statistiska centralbyrån och 
resultaten införs successivt i de offi ciella kartorna.

Fördelningen av olika bebyggelsetyper såsom tätorter, små-
orter, fritidshusområden och arbetsplatsorter m.fl . inom länets 
yta är det som behandlas i denna inledande avdelning. 

Av dessa är tätorterna kanske de viktigaste. Tätort är ett 
samlingsbegrepp för alla husgrupper som förr kallades för by, 
köping eller stad. Villkoren för att en sådan grupp av byggna-
der ska betecknas som tätort är att de ska,

• bilda en tät, oftast väl samlad grupp av byggnader med 
maximalt 200 meter mellan dem,

• vara bebodda av minst 200 permanent bosatta personer.

En tätort omfattar naturligtvis inte bara bostadsområden utan 
också arbetsplats- och institutionsområden, kommunikations-
ytor och parker i nära anslutning till dem. Tätorterna har av-
gränsats, förr i samband med Folk- och bostadsräkningarna, 
numera vid särskilda avgränsningar genomförda var tredje år. 

En illustration av tätortsavgränsningens princip visas på karta 
62, Bilaga 1.

I Stockholms län fanns 120 tätorter år 2005. Den minsta av 
dem hade 204 invånare (Österåker), den största 1 252 020 
invånare, (Stockholms tätort) inte bara länets, utan också 
Sveriges största. I de 120 tätorterna bodde sammanlagt 
1 802 805 personer.

Av dessa bodde 1 252 020 inom Stockholms tätort.

Karta 6 ger en översikt över tätorternas fördelning över länets 
yta, karta 8 över deras folkmängd.

All bebyggelse utanför tätorterna tillhör glesbygden, så också 
arbetsplatsorterna (”Arbetsplatsorterna” se karta 9). Dessa 
orter består av byggnader där minst 50 personer arbetar 
regelbundet i olika verksamheter och utgör således ortens 
förvärvsarbetande dagbefolkning.

Avståndet mellan byggnaderna får inte överstiga 300 meter.
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Övriga tätorter

Stockholms tätort

Karta 6. Tätorter i länet 2005 

Kartan visar alla tätorter i Stockholms län år 2003. Stock-
holms tätorts gräns visas i grön färg för att underlätta kar-
tans läsning/analys. Flertalet av tätorter finns i närheten av 
Stockholms tätort och kan omslutas av en kvadrat med måttet 
53x53 km (se karta 25). Tätorternas folkmängd varierar från 
200 i Finkarby till ca 1 193 000 i Stockholm (2007). Skillna-
den i folkmängd mellan den största och näst största tätorten 

d.v.s. Södertälje med sina ca 60 000 invånare är stor (se 
vidare karta 8). Tätorternas ojämna fördelning inom länets 
yta understryks av avståndsförhållandena. Från Stockholms 
centrum till länets nordligaste del är det ca 107 km jämfört 
med 60 km söderut. Skärgårdens enorma storlek visas också 
av avståndsmåtten till några av dess yttersta delar. 
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-

Karta 7. Stockholms läns kommunindelning

© MapMaker R&D Janos Szegö
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Tätorternas utbredning och folkmängd år 2005
ställd mot kommunernas utbredning

 100 000 till 1 252 020 (1)
 50 000 till 100 000 (2)
 10 000 till 50 000 (11)
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 1 000 till 5 000 (24)
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Karta 8. Folkmängd i tätorter år 2005 

Kartan illustrerar kollisionen mellan två system. Det första är 
bebyggelsesystemet, här representerat av tätorternas ytor. 
Bebyggelsen förändras relativt snabbt och växer på ett när-
mast organiskt sätt. Det andra systemet är det administrativa 
som här representeras av kommungränserna. De administra-
tiva systemen förändras mycket långsammare. Bebyggelsen 
växer helt enkelt över kommungränserna. Det är bl.a. därför 
som tätorter delas av kommungränser, särskilt i de områden 

där expansionen är som intensivast. Kartan visar inte bara 
tätorternas utbredning utan också deras folkmängd. En om-
vänd färgskala tillämpas: ju mindre folkmängd desto mörkare 
färg. Detta är ett brott mot vanlig kartografisk sed, liksom att 
visa ett absolut värde (här: folkmängd) med yttäckande färg. 
Här gör det emellertid möjligt att göra urskiljbar även den 
minsta tätortens yta och folkmängd. ”Regler är till att brytas” 
– när det är nödvändigt.
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Avgränsning av tätorter har pågått i Sverige sedan 1960, men 
detta gällde bara tätorter med minst 200 bofasta invånare. 
Det är först år 2000 som arbetsplatsorterna kartlades. Med 
arbetsplatsorter avses bebyggelse med mindre än 200 bo-
fasta invånare men med en förvärvsarbetande dagbefolkning 
som översteg 50 personer. Om det i orten dessutom fanns 
50–199 invånare var arbetsplatsorten på samma gång en 
småort. 

Avgränsningen av arbetsplatsorterna visade sig vara en 
svår uppgift. Särskilt svårt var identifiering och lägesbe-
stämning av de minsta enskilda arbetsplatserna – alltså att 
fastslå förutsättningen för avgränsningsarbetet. Karta 9 visar 
arbetsplatsorternas utbredning, namn och verksamheternas 
allmänna karaktär år 2005, således vid slutfasen av utveck-
lingsarbetet. 

Karta 9. Arbetsplatsorter

© MapMaker R&D Janos Szegö
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Karta 10. Fritidshusområden 2005 

Karta 10 visar fritidshus- 
områdena inom länet. 
För att mönstret av deras 
fördelning ska framträda 
tydligt visas tätorterna 
och arbetsplatsorterna  
på nedtonat sätt.

© MapMaker R&D Janos Szegö
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TECKENFÖRKLARING

Karta 11. Bebyggelsens komplexitet i länet

Vägnätet och järnvägsnätet knyter 
ihop tätorter, fritidshusområden och 
arbetsplatsorter till ett bebyggelse-
system.
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TECKENFÖRKLARING

–

–
ej fritidshusområde

Karta 12. Bebyggelsens komplexitet – en mera detaljerad bild 

Karta 12 kompletterar kartorna 10–11 och ger en mera gles-
bygdsfokuserad bild av bebyggelsen. Tätorternas utbredning 
utgör endast en bakgrundsbild, medan grupper av bebyg-
gelse på glesbygden redovisas mera ingående. Genom att 
”bebodda” och ”obebodda” fritidsbyar redovisas var för sig 
(”bebodd = 50–199 bofasta invånare och obebodd = <50) 
framträder fritidsbebyggelsens karaktär tydligare. Småor-

ternas spridningsmönster bortom kust- och strandlinjerna 
framträder också. Även arbetsplatsorterna finns här. Obser-
vera dock att den ytmässiga storleken av alla dessa olika 
bebyggda områden har överdrivits något. Detta för att kartan 
ska bli läsbar och läsaren ska kunna särskilja dessa ofta små 
områdens karaktär. För ”rätt” yta se bl.a. kartorna 10, 11, 
23–25 m.fl. 
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Arbetsplatsorter

Karta 12A visar norra delen av länets bebyggelse. Kartans 
skala är större ån karta tolvs. Detta medger en mer detaljerad 
återgivning av landskapet, inte minst av infrastrukturen.  
Huvudtema för kartan är glesbygdens bebyggelse, alltså 
småorterna, arbetsorterna och fritidsbebyggelsen. ”Äkta” 
fritidsområden, alltså fritidsområderna med mindre än 49 
permanentboende invånare utgör en betydlig större andel av 

alla fritidshusområden än i länets centrala del, i Stockholms 
tätorts närhet. Fritidsområdena är grupperade – naturligt nog 
– längs kusten och endast undantagsvis vid insjöar eller vat-
tensdrag.Småorterna följer de allmänna vägarna medan de 
enskilda vägarna, som dock inte visas här, tycks ha mindre 
betydelse för lokalisering. 

Karta 12A. Bebyggelsens komplexitet – Norrtälje kommun som exempel 
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Karta 13. Tätortstillväxt 1980–2005

Karta 13 illustrerar tätorternas tillväxtprocess inom länets 
centrala del mellan 1980 och 2005. De vita tätortsytorna visar 
tätorternas utbredning år 1980. De röda ytorna representerar 
tätortsytornas areatillväxt mellan 1980 och 2000. De mörkblå 
tätortsytorna har uppkommit mellan 2000 och 2005. Dessa är 
identifierade med namn i mörkblå färg och fet stil. Den egent-
liga areella tillväxten av kartan att döma avslutades före 1980. 

Därefter utökades tätorternas ytor endast med mindre områ-
den. Däremot har det tillkommit ett flertal nya, små tätorter. 
En jämförelse med t.ex. kartorna 10 och 11 visar att dessa i 
regel är före detta fritidshusområden där de bofastas invå-
narantal har, mellan 2000 och 2005, överskridit 200 personer 
och därmed uppfyllt tätortskriteriet. Vi ser alltså permanent-
ningens följder. 
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Tätortsgräns

Karta 14. Tätorters areal och folkmängd åren 1960–2000

Karta 14 visar tätorternas folkmängd och areal i länets centra-
la delar vid två tidpunkter: år 1960 och 2000. Redovisningen 
sker i absoluta tal (antal personer respektive hektar tätortsa-
real). Tätorternas areal vid de två tidpunkterna representeras 
av de två understa halvcirklarna. Halvcirklarnas yta är lika 
med ytan av respektive tätort i kartans skala. De översta två 
cirklarna är proportionella mot folkmängden i respektive tätort. 

Bakgrundskartan visar tätorternas utbredning år 2003. Ob-
servera att symbolerna (halvcirklarna) representerar endast 
de tätorter som existerade både år 1960 och år 2000. Alla 
tätorter som har tillkommit efter 1960 visas endast med sin 
utbredning. De tre tätorterna som minskade sin befolkning, 
nämligen Drottningholm, Hästhagen och Stora Vika, repre-
senteras av gröna punktsymboler.
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