Karta 59. Arbetsställen med fler än 100 sysselsatta år 2004

Arbetsställen med fler än 100 sysselsatta i Stockholm år
2004. De stora arbetsställena visar en stark koncentration
till stadens kärna även om en viss spridning förekommer
också utanför den – inte minst längs de stora vägarna.
Detta kontrasterar starkt mot de mindre arbetsställenas
anmärkningsvärt höga och jämna täthet över bebyggelsens hela yta. (Dessa visas dock inte i denna atlas.)
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Karta 60. Sambandet mellan industriområden och kommunikationsleder
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seområdenas yta (se de ljusgrå ytorna). Endast de största
Karta 60 belyser det starka sambandet mellan industriKarta
Karta
vägarna och järnvägslinjerna visas. Sambandet mellan induområdenas läge och de största kommunikationsledernas
striområdenas lägen och kommunikationslinjernas sträckning
sträckning. Industriområden bildar pärlband längs de största
framträder ändå fullt tydligt. Det är emellertid förvånande att
vägarna och järnvägslinjerna. Industriernas behov av många
de små arbetsplatsorternas lokalisering (se de svarta ytorna
och ofta tunga transporter torde ge huvudförklaringen. För att
med röda konturer) visar ett så ringa samband med de stora
dessa samband ska framträda, renodlas kartans utformning.
trafikledernas sträckning.
Tätorternas konturer redovisas nertonade, liksom bebyggel-
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Karta 61. Sambandet mellan bostadsbebyggelsen och den spårbundna trafiken
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Karta 61 belyser sambandet mellan bostadsbebyggelsens
lokalisering å ena sidan och utformning av tunnelbanans/förortstågens geometri å den andra. Det är uppenbart att såväl
vid lokalisering och utformning av höghusområden som vid
linjedragning av T-banelinjerna och lokalisering av T-banestationerna har stor ömsesidig hänsyn tagits. Huvuddelen
av höghusbebyggelsen ligger inom cirka 500 meter från den
närmaste tunnelbanestationen och bara en mindre del ligger

längre bort än 1 000 meter. Lika uppenbart är det att vid
Karta
Karta
planläggning av den spårbundna trafiken, har man inte haft
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ambitionen att ge invånarna inom låghusbebyggelsen tillgång
till T-banestationer inom gångavstånd. Med tanke på den låga
befolkningstätheten i sådana områden vore detta inte heller
realistiskt. T-banesystemet verkar vara den kanske viktigaste
styrande faktorn vid stadens rumsliga utveckling.
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Bilagor
Bilaga 1 Avgränsning av bebyggelsegrupper
Tätorter

Arbetsplatsorter

Det är i tätorterna som huvuddelen av landets bebyggelse
finns. ”Med tätort avses sammanhängande bebyggelse med
minst 200 invånare och med ett avstånd av normalt högst
200 meter mellan byggnaderna” (SCB:s ”kortdefinition” av
begreppet tätort). Tätortsavgränsningarna har genomförts
sedan 1965 i samband med Folk- och bostadsräkningarna.
Detta skedde först manuellt, men numera med datorstöd och
utnyttjande av satellitbilder och fastighetskoordinater. Tätortsavgränsningen genomförs numera vart tredje år.

På glesbygden finns också grupper av byggnader där ingen
bor, men där det finns arbetsplatser. Om byggnadernas
inbördes avstånd inte är större än 300 meter och om minst
50 personer regelbundet arbetar där, betraktas byggnadsgruppen som arbetsplatsort. Arbetsplatsorternas identifiering
och avgränsning är det senaste steget i att kartlägga bebyggelsen på glesbygden. Den första redovisningen gjordes år
2000. Uppgifterna i karta 9, 11 m.fl. är hämtade från 2005 års
avgränsning (preliminär version). ”Populärnamnen”, d.v.s.
kort verbal beskrivning av verksamheternas art, på karta 9 är
hämtade från detta pågående arbete.

Karta 62A och 62B illustrerar vissa aspekter av tätorterna och
deras avgränsning. Båda fallen är speciella. Den slutna, tätt
sammanhållna bebyggelsen i karta 62A är mycket skarpare
avgränsad mot det omgivande landskapet än flertalet av
tätorter i landet. Detsamma kan sägas om tätorten Boo, där
tätortsgränsen mot vattenytorna är ovanligt skarp och tydlig.
Övergången mellan tätort och omgivande landskap sker
oftast mer succesivt.

Småorter
All bebyggelse som inte ingår i tätorterna tillhör glesbygden.
Numera vill man emellertid också belysa glesbygdsbebyggelsens inre differentiering. Småorterna utgör övergången
mellan glesbygdens spridda bebyggelse och tätorterna. Som
småort betraktas en grupp av byggnader på glesbygden
med högst 150 meter mellan byggnaderna och med 50–199
bofasta invånare.
När invånarnas antal uppnår eller överstiger 200 övergår
småorten till att bli tätort.
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Det kan även finnas bofasta invånare inom arbetsplatsorterna. Om deras antal överstiger 50 personer men inte 199,
betecknas orten som ”arbetsplatsort som också är småort”.
Dessa beteckningar har inte visats på kartorna. Överstiger
antalet bofasta invånare 200, övergår arbetsplatsorten till att
bli en ”vanlig” tätort. Se också tabellen ”Bebyggelsetypen i
Stockholms län” på sidan 97.

Fritidshusområden
Det stora antalet fritidshus, inte minst inom Stockholms län,
bildar ofta grupper inom glesbygden och framför allt längs
kusten. Om det finns minst 50 fritidshus med högst 150 meter
mellan byggnaderna, betecknas sådana grupper som ”fritidshusområden”.
Per definition borde det i fritidshusområden inte finnas
bofasta invånare, men i verkligheten finns det ofta det. Om
de bofasta invånarnas antal överstiger 50 personer blir de
”fritidshusområden som också är småorter”. Överstiger de
bofasta invånarnas antal 200 övergår fritidshusområdet att bli
tätort. Flera av de ”nybildade” tätorterna (se karta 13) tillhör
denna kategori – en följd av den ökande permanentningen av
fritidshusen (se kartorna 33–34).

Övriga byggnadsgrupper på glesbygden

Bebyggelseområden inom tätorter

Mindre bebyggelsegrupper som finns på glesbygden men inte
uppfyller något av de ovan specificerade kraven – t.ex. när
invånarnas antal är mindre än 50 eller byggnadernas antal
inte är tillräckligt stort – redovisas ändå ofta på de officiella
kartorna. De olika typerna av småagglomerationer – småorter, fritidshusområden eller små grupper av byggnader (”övriga byggnadsgrupper”) – redovisas emellertid med samma
manér, varför det kan vara svårt att se skillnaden mellan dem
med hjälp av de officiella kartorna. För att klargöra skillnaderna måste man gå in i lämpliga register, förd av SCB m.fl.

Redovisningen av den inre differentieringen av tätorternas
bebyggelse i denna atlas utgår från den topografiska kartans avgränsning av bebyggelseområden. Följande typer av
bebyggelse visas där
•

sluten (kvarters-)bebyggelse,

•

låg bostadsbebyggelse med högst två våningar,

•

hög bostadsbebygggelse – tre våningar och högre,

•

industriområden,

•

institutioner och andra offentliga byggnader.

De obebyggda ytorna som redovisas är

Kombinationer
De fem huvudgrupperna av bebyggelsen visas i tabellen
till karta 62, ”Bebyggelsetyper i Stockholms län”. De fem
huvudtyperna markeras med fet stil. Utöver dessa nämns två
”blandkategorier”, fritidshus respektive arbetsplatsorter som
också är småorter.
På karta 12 visas ett antal småorter i länets centrala del
med större detaljering än på de övriga kartorna. Här särskiljs
också fritidshusområden som är småorter och sådana som
inte är det. Även ”rena” småorter visas. Här kan vi se något
av samspelet mellan områden tillhörande olika kategorier av
bebyggelse. En lika detaljerad redovisning på de övriga kartorna skulle ha gjort dem svårlästa och svåröverskådliga.

•

skogsområden,

•

övriga öppna områden, som kan utgöras av
– grönytor,
– övriga obebyggda områden inkl. trafikområden.

På karta 63 redovisas olika typer av bebyggelseområden i
samma färger som på de övriga kartorna i denna atlas. På
karta 64 visas samma områden men nu med gränser endast
i en (ljusbrun) färg. Gatunätet som har lagts in i kartan avser
att konkretisera begreppet ”bebyggelseområde”. Utan att man
kan se de enskilda byggnaderna kan man få, genom att betrakta gatunätet, en tämligen konkret uppfattning om de olika
områdestypernas inre struktur. För att underlätta jämförelsen
mellan kartparet, har fem enskilda områden identifierats med
siffror inom röda punktsymboler på båda kartorna.
Gatu- och vägnätets sträckning genom de obebyggda områden antyder också trafiknätets tyngd och betydelse i förhållande till grönområden m.m.
På karta 38 redovisas ”orörd mark”. Dessa områden har
identifierats och avgränsats i utredningen om grönkilar av
Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting.
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Karta 62. Definition av tätort

A

Figur A visar tätortsavgränsningens
princip. En tätort består av en grupp
näraliggande byggnader med högst
200 meter mellan sig och med minst
200 bofasta invånare. Den täta byggnadsgruppen är given som tätort,
men vilka andra byggnadsgrupper
hör dit?
För att få svar på frågan bildas en
200 meter bred zon kring orten.
Byggnadsgrupperna som faller inom
zonen gör det – utom den på andra
sidan motorvägen. Den är avskuren
från orten och anses inte höra dit.
Detta är ett exempel för att antyda
några viktiga aspekter av tätortsavgränsning.

B
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Figur B visar Boo tätortsgräns och dess bebyggelse år 2000.
De övriga tätortsgränserna visas i grå färg. Den tillämpade
färgskalan motsvarar de övriga kartornas (hög bebyggelse i
rött, låg i gult, industri i ljusblått, institutionsområden i mörk96 – Bebyggelsens mosaik

Karta
Karta

62
62

blått, skog i grönt, övriga ytor – i regel öppna ytor – i ljus gröngrått). Kartans stora skala medger att även stora byggnader
visas, liksom detaljer av större vägar. Boo tätort är ett ovanligt
renodlat exempel och en tydlig illustration av begreppet tätort.

Tabell till karta 62 – Bebyggelsetyper i Stockholms län
Glesbygd
”Äkta glesbygd”
Högst 49 invånare

Tätbebyggelse

Agglomerationer inom glesbygd
Högst 199 invånare

Minst 200 invånare

Fritidshusområde som
också är småort
minst 50 fritidshus
50–199 bofasta invånare
= ”bebott fritidshusområde”

Övriga byggnadsgrupper på glesbygden
Högst 49 invånare

Fritidshusområde
minst 50 fritidshus
högst 150 meter
mellan byggnaderna
Antal (år 2005): 332

Småort
50–199 invånare
högst 150 meter
mellan byggnaderna
Antal (år 2005): 282

Tätort
minst 200 invånare
högst 200 meter mellan
byggnaderna
Antal (år 2005): 120

Arbetsplatsort
minst 50 sysselsatta
högst 300 meter
mellan byggnaderna
Antal (år 2005): 56
Arbetsplatsort som
också är småort
ort med minst 50 sysselsatta
och 50–199 bofasta invånare
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Karta 63. Bebyggelseområden enligt bebyggelsetyp i länets centrala del
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Ett exempel på var och en av dessa bebyggelsetyper pekas
Kartorna 63 och 64 illustrerar begreppet ”bebyggelseområde”
Karta
Karta
ut på kartorna 63 och 64. På karta 64 visas gatunätet förutom
som ofta används i denna atlas. I karta 63 visas de olika
tätortsgränserna. De tunna svarta linjerna visar även här
bebyggelsetyperna för Stockholms tätorts centrala delar och
gränserna för bebyggelseområden som de har identifierats av
för Täbys tätort. Färgskalan är densamma som i de övriga
lantmäteriet. Kartskalan medger inte att visa enstaka byggnakartorna (gul för låghusbebyggelse, röd för höghusområden,
der, men genom den detaljerade bilden av gatunätet får läsamörkgrå för sluten kvartersbebyggelse, blå för offentlig beren förhoppningsvis en bättre bild av begreppets innebörd.
byggelse och mönstrad blå (skrafferad) för industriområden.

63
63
24
24
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Karta 64. Bebyggelseområdenas gränser och gatunät
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Bilaga 2 Administrativa indelningar

När man utformar statistiska kartor över en region möter man
en kollision mellan två olika världar: den fysiska verkligheten
och de administrativa systemen. Den fysiska verkligheten
– vattenytornas och fastlandets utbredning, vattendragens
och vägarnas sträckning, bebyggelseområdenas utbredning
etc. – kartläggs av lantmäteriets olika organisationer. Resultaten återges i kartor. Vill man emellertid veta, vilka människor,
aktiviteter etc. dessa karterade områden innehåller, får man
gå vidare till administrativa register för att hitta uppgifter.
Vad man upptäcker då är att de båda systemen visar en klart
bristande överensstämmelse. Ofta kolliderar de helt enkelt.
Det finns bara ett enda område där de båda systemen sammanfaller. Det är tätortsgränserna. Dessa linjer avgränsar
områden med en given bebyggelsetyp: tät liggande byggnader med en viss geografisk tyngd, uttryckt i antalet bofasta
personer, nämligen 200 eller därutöver. Tätortsgränserna
finns numera införda på en del av de officiella kartorna. Tätorterna är också en del av det administrativa systemet: många
statistiska uppgifter redovisas per tätort. Men sedan är det
slut med överensstämmelsen. Kommungränserna, liksom
deras delar – se nedan – går ofta tvärsigenom bebyggelsen,
genom tätorter och dess bebyggda delar. Karta 5, 8 och
67 visar tydligt kollisionen mellan de två systemen, liksom
många andra kartor här.

De administrativa områdenas hierarki
På de följande tre kartorna visas det administrativa systemets
uppbyggnad. Karta 65 visar kommunindelningen i länets centrala del. (För hela länet, se karta 7.) Med mycket tunna linjer
visas den finmaskigaste indelningen, basområden.
En mellannivå mellan kommunindelningen och basområden
är planområden (karta 66), som – särskilt inom Stockholms
stad – kan uppfattas som stadsdelar (även om de också finns
på glesbygden).
Tillsammans utgör de det administrativa systemets hela
hierarki: kommuner indelade i planområden, som i sin tur
delas in i basområden (karta 66). Bakom, egentligen under,
basområden finns fastigheter, vars ytor används för insamling
av de flesta typerna av statistik om befolkning, bebyggelse,
ekonomiska förhållanden etc. För att skydda uppgiftlämnar-
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nas integritet slås alla dessa uppgifter först ihop per basområden, sedan till planområden och till sist till kommuner.
Denna aggregering underlättar också analyser av materialet.
De olika enheterna – bas- och planområden liksom kommunerna – identifieras med namn och hierarkiskt ordnade sifferkoder. Namn visas här endast för kommuner, planområden
och tätorter. Sifferkoder visas inte alls.
På karta 67 görs ett försök att visa den ovan skisserade administrativa områdeshierarkin mot bakgrund av bebyggelsen,
d.v.s. bebyggelseområden, vilket är en kartografiskt delikat
uppgift. Man kan inte förvänta sig en alltför lättläst karta
– även om kartans reproduktion skulle gå bra.
Notera att gränserna på alla nivåer, med andra ord såväl
basområdesgränser, som gränser för planområden och kommuner skär tvärs genom sammanhängande bebyggelseområden.

Centralpunkter och täthetsberäkningar
Såväl punkt- som cirkelsymboler placeras oftast i tyngdpunkten av ett område. De är oftast tyngdpunkten i sitt administra
tiva område. De bebyggda områdens tyngdpunkt inom ett
administrativt område skiljer sig ibland från det administrativa
områdes tyngdpunkt. Detta är särskilt påtagligt när de administrativa områden sträcker sig ut över vattenytor. Punktsymboler kan i sådana fall hamna utanför bebyggelseområden,
rentav över vattenytorna. I en del fall, men inte i alla, har
detta korrigerats. Vid läsning av kartan bör detta beaktas.
Vid beräkning av täthetstal, t.ex. antal personer per hektar,
exploateringstal (våningsyta per hektar), sammanräknades
bebyggelseområdens areal inom varje basområde, planområde eller kommun och det var denna yta som utgjorde ”arealen” vid beräkningarna (antal enheter/areal). Detta krävde
relativt komplicerade beräkningar men förfarandet gav mera
realistiska resultat.
Observera vidare att när yttäckande färger har använts för
att t.ex. ange befolkningstäthet, befolkningens ålderstyp,
exploateringstal etc. inom tätorterna har endast de bebyggda
ytorna färglagts. Detta har gjorts för att de obebyggda ytornas
storlek inte ska ge ett missvisande intryck.

Karta 65. Administrativa indelningar – kommuner och basområden

Administrativa indelningar:
Kommuner indelade i basområden

-
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uppgifter summeras de fastighetsvisa uppgifterna i områden
Kommunindelningen är det oftast använda systemet för redoKarta
Karta
som är tillräckligt stora för att inte röja uppgiftlämnarnas idenvisning av statistisk information. Vid redovisning av statistik
titet, men tillräckligt små för detaljerade regionala analyser. I
på riks- och länsnivå är oftast kommunen den grundläggande
Stockholms län benämns dessa som basområden. Karta 65
tegelstenen. Vid redovisningen av förhållandena inom en
visar en central del av länets yta indelade dels i kommuner,
kommun är förstås kommunens hela yta den högsta nivån.
dels kommunernas indelning i basområden. De vita ytorna
De flesta uppgifter som ingår i den lokala och regionala stavisar tätorternas utbredning.
tistiken insamlas per fastighet. Vid publicering av statistiska

65
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Karta 66. Den fullständiga hierarkin – kommuner, planområden och basområden

Administrativa indelningar:
Kommuner, basområden och
planområden

-
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områden kan också vara för små för vissa analyser. TidsIndelning i basområden avser att skapa homogena områden.
Karta
Karta
serier hör till dem. För att motverka dessa olägenheter har
Om ett område t.ex. skulle innehålla höghus från en period
planområden införts i områdeshierarkin. Planområden utgör
och låghus från en annan period skulle olikheterna mellan
kommundelar som ska ha en geografisk/funktionell identitet
dessa delar resultera i statistiska värden som inte är karakoch gärna ha anknytning till invånarnas traditionella känsla av
täristiska för någon av de två bebyggelsedelarna. Strävan
hemmahörighet. Kartan visar hela områdeshierarkin.
efter homogenitet resulterar emellertid i ett mycket stort antal
basområden, vilket leder till bristande överskådlighet. Dessa

66
66
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Karta 67. Den fullständiga indelningshierarkin mot bakgrund av tätortsbebyggelsen

Administrativa indelningar och
tätortsbebyggelse i samspel

-
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planområden, totalt cirka 220 planområden i länet, vilka i sin
Två system i samspel med varandra är temat för karta 67.
Karta
Karta
tur indelas i basområden, totalt cirka 1 240 i länet. Det fysiska
Det ena systemet är det administrativa, som bl.a. används för
landskapet som denna indelning tillämpas på är tätorternas
analyser och redovisning av statistisk information. Det bildar
bebyggelse. Tätorterna visas med sina gränser – grön för
en hierarki från den osynliga fastighetsvisa redovisningen,
Stockholms tätort och blå för de andra. Deras obebyggda ytor
aggregerad ända upp till kommuner. Stegen i aggregeringen
visas i gul färg, bebyggelseområden i grått. Kartan antyder
är basområden och planområden. Hierarkin är kanske lättare
komplexiteten i mötet mellan systemen.
att uppfatta om vi säger att kommunernas yta indelas först i

67
67

Bebyggelsens mosaik – 103

Bilaga 3 Dataunderlag och terminologi

Dataunderlag

analyser som presenteras här (bl.a. Marcus 2004).

Kartdata
Atlasens kartor bygger nästan uteslutande på den topografiska kartans olika skikt (2000 års version). I regel har de inte
redigerats utom bebyggelseområdena. Deras gränser har förenklats något. Dessa innehåller nämligen i ursprunglig skick
så mycket detaljer – t.ex. gränserna för små grönområden
inom höghusbebyggelse etc. – att de skulle ha givit ett visuellt
splittrat intryck och försämrat läsbarheten. En del andra förenklingar har skett genom att t.ex. små sjöar på vissa kartor
har selekterats bort.
Gränslinjerna för glesbygdens småorter och arbetsorter har
SCB ställt till förfogande liksom aktualiserade tätortsgränser.
Gränserna för ”Orörda områden” i karta 38 är hämtade från
Regionplanekontorets rapport ”Upplevelsevärden” 4:2001.
Underlaget för karta 62A har Malmö stads Stadsbyggnadskontor vänligen ställt till förfogande.

Statistiska data
Statistiska data kommer till allra största delen från Regionplanekontorets Områdesdatabas (ODB), vilken handhas av
SCB. Uppgifter om småorternas och arbetsorternas invånare
har SCB som källa, liksom uppgifter om befolkningens etniska
sammansättning 2007, som har framställts inom detta projekt.
Dessa uppgifter var ännu inte infogade i ODB när dessa
kartor gjordes.
Fastighetstaxeringen 2004 var en annan viktig datakälla,
till väsentliga delar sammanställd av SCB i FastPak 2004.
Kartorna över exploateringstalet (kartorna 28 och 29) liksom
beräkning av våningsytornas storlek och sammansättning
(karta 27) bygger på denna källa. Exploateringstalet kunde
inte beräknas med precision för områdena utanför innerstaden eftersom fastighetstaxeringen inte är anpassad till
geografiska beräkningar (flera områden, däribland även
obebyggda områden kan tillhöra en och samma fastighet och
som fastighetsyta får man summan av alla, även obebyggda
fastigheter. Värdet av exploateringstalet – våningsyta per
fastighetsyta – blir därför otillförlitligt). Därför begränsades
karta 27:s innehåll till redovisning enbart av våningsytornas
storlek och sammansättning. I karta 26 visas emellertid en
karta, som anger exploateringstalets storleksordning per planområde.
Redovisningen av arbetsställenas läge och storlek bygger på
Arbetsställeregister 2001.
Den ständigt pågående diskussionen om Stockholm och
dess utveckling – speciellt diskussionerna om bebyggelsens
fragmentering resp. stadsmässighet – inspirerade till några
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Några terminologiska frågor
Etnicitet
Beteckningen av olika etniska grupper inom det svenska
samhället omges av samma sorts skygghet, för att inte säga
prydhet som den mänskliga sexualitetens yttringar behandlades med förr. I rädsla för att framstå som rasist utesluts enkla
beteckningar som t.ex. ”invandrare” eller ”svensk” med betydligt mera tillkronglade uttryck. Förvirringen i dess efterföljd är
nästan oundviklig.
”Personer med svenska rötter” (= en person med båda föräldrar födda i Sverige) ”personer födda utomlands” är fortfarande
enkla uttryck. ”Personer med utländsk anknytning” används
här som beteckning för en person vars minst ena eller båda
föräldrar är födda utomlands. ”Personer med utländska rötter”
är (här) summan av de båda föregående grupperna. Hur lätt
det är att förväxla dessa uttryck fick författaren erfara när
han själv förväxlade ”utländsk anknytning” med ”utländska
rötter” vid uppdatering av etnicitet med 2007 års data – med
åtföljande onödigt redaktionellt merarbete, se också diagrammet på sidan 64.
Det hela blev inte bättre av att begreppet ”utländsk anknytning” håller på att ändra betydelse från att beteckna
en person med minst en utlandsfödd förälder till en person
med båda föräldrar födda utomlands. Därmed skulle också
betydelsen av termen ”personer med svenska rötter” ändras
att omfatta personer med en utlandsfödd förälder. Tyvärr
förloras därmed möjligheten till att följa utvecklingen av denna
för det svenska samhället avgörande utvecklingen eftersom
jämförbarheten mellan data före och efter denna (eventuella)
terminologiska förändring är inte jämförbara. Den av frågan
intresserad läsare kan med spänning följa utvecklingen.

Befolkningstäthet, funktionstäthet m.m.
Det finns terminologiska problem också kring kartorna 52–57
som författaren försökt förenkla eller åtminstone tona ner.
Begreppet som erbjuder problem är ”urbant befolkningstryck”
eller ”urban funktionstäthet”.
Befolkningstäthet är ett klassiskt geografiskt begrepp som
skapar oklarheter vid analys av städers struktur och aktivitetsmönster. Om man karterar befolkningstätheten inom städer
enligt den klassiska synsättet (befolkningstäthet = antal
bofasta invånare per ytenhet) får vi en tom eller i alla fall ytterst glesbefolkad stadskärna. Detta skulle kunna tolkas så att
städernas kärna skulle vara yttrerst lite utnyttjat – vilket vi alla
vet inte är fallet. Genom att addera de sysselsattas arbetsplatser till de boendes bostadsutrymme – i numeriska termer

antalet boende plus antalet sysselsatta – får vi ett täthetstal
som tecknar en betydligt mera rättvis bild av tätortesarealens
utnyttjande. Den ger dessutom möjlighet att på ett systematiskt sätt visualisera växlingen av städers aktivitetsmönster
mellan dag och natt, så som det har skett i kartorna 52-53.
Det var inte lätt att hitta ett lämpligt term för detta. Författaren
har kallat denna term från början (1966) för ”total befolkningstäthet” (TT), kompletterad med ”sysselsättningsandel” (ST %)
som uttryck för de sysselssattas andel i denna totala befolkningstätheten. ST % skulle då ange ett områdes karaktär.
I denna atlas används begreppen ”strukturell befolkningstäthet”, ”funktionstäthet” och ”urbant befolkningsttryck” som synonymer för TT ovan i förhoppningen att dessa ord uttrycker
bättre begreppets egentliga innebörd. Detta kvantitativa mått
kompletteras med begreppet ”funktionsandel” förkortat till S
vilket förhoppningsvis anger ett områdets karaktär lite mera
associationsrikt.

Dataunderlag – några kommentarer
Tillgång till data för genomförande av analyser i denna atlas
var genomgående god, mycket bättre än i många andra
geografiska områden och definitivt mycket bättre än för några
decennier sedan.
Trots den goda datatillgången framkom under arbetet med
denna atlas behov av ytterligare förbättringar. Synpunkterna
nedan gäller endast ganska begränsade enskildheter som
kan sammanföras under fyra punkter.
1

Förbättrad lägesbestämning av data.

2

Bättre samordning mellan olika lägesbestämda data.

3

Kontinuitet inom dataserier.

4

Förbättrad tillgänglighet till högupplösta lägesbestämda
data.

Fastighetsinformationen bör även innehålla uppgift om
byggnadsytorna, alltså om de ytor som byggnaderna upptar
på marken. Även detta skulle bl.a. underlätta analysen av
bebyggelsens karaktär m.m. (marktäckningen). Man skulle
också kunna beräkna bebyggelsens genomsnittliga höjd
(antal våningar).
Även vissa andra kartdata borde detaljeras. Markkategorin
”övrig öppen mark” innefattar för närvarande såväl gröna ytor
och mark kring institutioner som ytor upptagna av trafikanläggningar. De sistnämnda borde särskiljas som egen klass,
gärna fördelade på vägytor och ytor för spårbunden trafik.
Dessa data skulle ge värdefull information om tätorters inre
struktur och ofta (halv-)dolda problem. Även miljöanalyserna,
t.ex. avrinningsberäkningarna skulle underlättas.

Bättre samordning mellan olika lägesbestämda data
För att underlätta analysarbetet är det önskvärt att samma
begrepp används i olika sammanhang – t.ex. SCB:s markanvändningsstatistik och lantmäteriets beräkning av markytors
storlek vid upprättande av de officiella kartorna. Det vore
vidare lämpligt att upprätta en mellanliggande rumslig aggregeringsnivå inom de officiella kartorna, exempelvis bebyggelseområdena, för vilka olika data aggregeras. Man skulle t ex
kunna aggregera marktäckningsdata per bebyggelseområde,
inklusive trafikytors och öppna grönområdens storlek. Detta
skulle kunna underlätta att analysera bebyggelsens fysiska
karakteristika bl.a. för miljöanalyser.
Bibehållen kontinuitet inom dataserier är ett självklart behov.
Möjligheten att följa befolkningens etniska utveckling beror
på att ett begrepp som t.ex. ”med utländsk anknytning” inte
ändras utan att den kan knytas till föregående dataserier (se
”Etnicitet” ovan).
Behovet av hushålls- och bostadsdata är i många sammanhang uttalat. Dataserierna som väntas uppkomma i spåret av
lägenhetsregistret skall kunna anknytas till Folk- och bostadsräkningarnas datarserier.

Förbättrad lägesbestämning av vissa data
Data baserade på fastighetstaxeringen eller dess eventuella
framtida motsvarighet bör GIS-anpassas. Byggnadsdata skall
kunna knytas till den markyta (fastighet) där byggnaden står.
Även i dag knyts byggnadsdata till fastighetsytor. Om fastigheten emellertid består av flera geografiskt åtskilda delar kan
den del som byggnaden står på inte identifieras. Identifiering
av den fastighetsdelen på vilken byggnaden är uppförd är
nödvändig för att bebyggelsens karaktär skall kunna analyseras bl.a. genom beräkninga av exploateringstalet.

Förbättrad tillgänglighet till statistiska data med hög
rumslig upplösning
Sådana data produceras i allt större mängder. Deras tillgänglighet för detaljerade rumsliga analyser begränsas emellertid
p.g.a. behovet av skydd för individers integritet. Detta skall
självfallet respekteras vid redovisningar. I analysfasen är
emellertid nödvändigt att högupplöst statistiska data finns
tillgängliga.
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Summary with explanations to the maps

The Mosaic of the Urban Landscape
An atlas of the urban structure of the Stockholm region,
by Janos Szegö
The charm of the region and particularly of this city is the
variety and richness in the interface between the sea, the
lakes, the islands, the forest and the open countryside on one
side and the urban areas on the other. This charming sprawl
is, however, difficult to grasp and probably very few people
are able to do that. In many contexts it is, however, necessary to do so. Urban and regional planning is just one, but an
important area.
The main purpose of this atlas is to create such a comprehensible view by surveying and displaying the spatial structure of
Stockholm.
The mapping of the structure of this region includes two
major elements. One is to find this structure, made up by
partly obvious and well known and partly hidden aspects. The
second is to display this structure in a manner that is easy to
understand and easy to communicate.
The atlas is made up of six chapters and appendix in three parts:
•

Introduction: Meet Stockholm!

•

I. The urban structure of the region – the main features

•

II. Inside the urban agglomerations – the internal physical
structure

•

III. Population and its close environment

•

IV. Social aspects – educational level, income and ethnicity

•

V. The activity pattern inside the agglomerations

•

Appendix 1 Urban and rural agglomerations – some basic
definitions

•

Appendix 2 Hierarchy of the administrative divisions

•

Appendix 3 Sources of data. Applied terminology.

Introduction: Meet Stockholm!
The location of Stockholm in the country and an impression
of the city when arriving in it are presented here. (Maps 1–3).
The contents of the name ”Stockholm” is discussed then:
•

Stockholm, the county

•

Stockholm, the urban agglomeration (one of many in the
county)

•

Stockholm, the administrative area, just a part of the
agglomeration of Stockholm

•

Stockholm, the densely built up, coherent urban area (inner city)

•

Stockholm, its core area, the city centre.

An important aspect of the difficulty when trying to create a
simple overall view is discussed: the interference between
two spatial systems: the pattern of the physical extension and
spread-out of the urban agglomerations on one side and a
different spatial system of administrative areas on the other.
(Maps 4–5).

Keywords: Tätortsgräns = the boundary of an urban agglo
meration; Kommungräns = the boundary of a municipality).

I. The urban structure of the region
– the main features
This chapter outlines the distribution of the different types of
agglomerations in the county and its sometimes conflicting
interplay with the administrative divisions.
The extension and administrative division of the county is
presented first (Maps 5–7). Next follows a presentation of
different types of urban and rural agglomerations. The main
element is urban agglomeration (in Swedish: tätort): an area
inhabited by 200 or more people in buildings not exceeding
the distance of 200 meters in between. The extension and population in all of these agglomerations in the county is shown
in Map 8 as well as the division into municipalities. Maps
9–12 show the other types off agglomerations: small agglomerations of working places (Map 9) and, in Maps 10–11,
recreational cottages in dark green and urban agglomerations
as white surfaces. Map 12 shows a more detailed picture for
a central part of the region: many of the cottage areas have
permanently settled inhabitants (light green). Red small areas
surrounded by yellow boundaries are rural agglomerations
with 50–199 inhabitants, not shown in any other map in this
atlas. See also Appendix 1 (Map and table 62).
Map 13 displays the areal extent of the urban agglomerations
1980 by white surfaces; their growth 1980-2000 by red and
2000-2005 by blue colours respectively.
Some main features of the urbanization processes 1960–
2000 are shown in Maps 14–15: how much the population
and urban areas have grown during that period (the size of
the agglomeration’s urbanized areas 1960 is shown by the
light-green semi-circles below in the maps´ own scale; the
thin red contour lines their extent 2000).
Keywords: Tätortsbefolkning = the population of an urban
agglomeration; Tätortsareal = the area of an urban agglome
ration, Folkmängd = (resident) population

II. Inside the urban agglomerations
– the internal physical structure
This chapter builds heavily on the areas depicted in the Swedish topographic map, scale 1:50 000. In these maps different
types of homogenous areas are outlined according to the type
of buildings.
These types of areas are
1

Closed central developments (multilevel buildings surrounding the blocks; a mix of dwellings, shops and offices)
(black or grey on the maps). In Swedish: sluten bebyg
gelse.

2

Open high-rise developments (3 + levels) (in red on the
maps) In Swedish: Hög bebyggelse.
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3

Small houses (1–2 levels) (in yellow on the maps)
In Swedish: Låg bebyggelse.

4

Public buildings (dark blue) In Swedish: Institutionsområden.

5

Industrial areas (light blue, sometimes huckstered)
In Swedish: Industriområden.

First, the distribution of these different types of areas is mapped for the agglomeration of Stockholm (Map 17), then the
central parts of the whole county (Maps 23–24). The contents
of the maps are summarized in Map 25 and Diagram 1. It is
observed, that these areas do not form a coherent surface
but show a rather fragmented pattern. The areas in between
them are covered by woods and “open areas”. The latter
includes areas covered by not only greenery but also roads,
highways and railroad tracks. This fragmentation is mapped
and analyzed in Maps 19–22. The yellow colour in Map 19
shows the areas of woods and “open areas” within the urban
agglomeration of Stockholm. The same category of surfaces
is shown in green for the other agglomerations.
In Map 20 the circles represent the area of the different agglomerations, while the brown segments show the proportions of
the built-up areas. Map 21 shows not only the huge differences in size between the different built-up areas (blue the
smallest, light-green the largest) but also the great number of
them (see the figures in the legend in brackets).
In Maps 26–29 the relations between the floor areas within
the buildings and the areas the buildings are erected on are
analyzed. Map 27 shows the floor areas in each district, divided into residential areas (in red) and workplaces (blue). The
symbols show the floor areas in the maps own scale. (The
semicircles have the area that the floor-spaces would have
when laid out on the land in the form of semicircles.) The
yellow areas show the built-up parts of each district. Maps
28-29 take a closer look at the plot-ratio, i.e. the quota floor
area/land area on which the buildings are erected in the central city. The “land area” here is the sum of the real estates
in each district. (See the thin borderlines in Map 29.) In this
map each upper semicircle represents the floor area in the
district – yet not in the maps own scale – and the down-fold
semicircle represents the built-up land area i.e. the area of
the district except traffic areas, parks and open spaces. The
value of the plot ratio is shown by a colour scale in Map 28.

Recreational houses, by definition, are not permanently inhabited. There is, however, an ongoing process of altering these
recreational houses to dwellings for living all year round. This
process contributes to the increase of the total number of
dwellings in the county. Map 33 shows the number and place
of these recreational houses transformed into permanent
living during 2004. Map 34 displays the total number during
the period 1991–2004.
Keyword: Fritidshus = recreational cottage; permanent = for
continuous usage; Permanentats = transformed for perma
nent usage.

III. Population and its close environment
Distribution of the population and survey of the character of
their close environment.
Map 35 displays the current development of the population
size in the municipalities of the county 1987-2007. (Keyword:
Folkmängd = the size of the population). Map 36 displays the
distribution of the population in 2005 in greater geographic
detail for the central part of the county. In Map 37 the main
character of the age structure of the population is shown. Red
shows the areas with a predominant pensioner population
(65+ years exceeding 20 %). Green colour shows areas,
where children and youths (age 0–19 years) have a dominating part. In the blue areas the population of “working age”
(20–64 years old exceed 65 %) dominates. In the white areas
none of these groups has a pronounced role. Grey shows
industrial areas without inhabitants.
Map 38 reverses the previous pictures: it shows the areas
between the built-up surfaces (the built-up areas in white).
Green represents the wood-covered or forested areas, black
the untouched parts of them. Orange-yellow colour displays
“open areas” within urban agglomerations, made up by open
green spaces and by areas covered by roads, highways and
railway areas. The map conveys an impression of an urban
area with abundant green spaces close to the densely builtup areas but also a considerable fragmentation of the urban
structure.
The most spectacular feature of the Stockholm region is its
nearness to the sea and lakes. Map 39 highlights the areas
within a 500 meter’s zone from the shores.

Keywords: Exploateringstal = plot ratio; bostads- och arbets
platsytor = floor areas of dwellings and workplaces; Fastig
hetsytor = areas of the real estates.

In this zone we found:

Map 30A–B shows the composition of the building stock in
1990 of each municipality according to the year when they
were built (number of dwellings in high-rise buildings to the
right and 1–2 level buildings to the left). The total number of
the completed dwellings in 2000–2005 is shown in Map 31 for
small districts, while Map 32 summarizes the process year by
year for each municipality.
Keyword: Inflyttningsfärdig = dwelling built during the period,
ready to move-in.
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•

28.4 per cent of built-up real estate areas

•

28.8 per cent of residential floor-space

•

37.5 per cent of floor-space of working places but only

•

27.4 per cent of the residents.

One hundred per cent for all these components is the sum of
each within the square of the whole map. The heavy concentration of working places compared to the dwellings is probably a consequence of the attractiveness of those locations,
hence the higher rents. Map 39 is called here “The water-city”
meaning “The city along the shore”.

IV. Social aspects – educational level, income
and ethnicity
The educational level of different parts in the city of Stockholm and of the municipalities close to it is represented by pie
charts in Map 40. Red and orange sectors show the part of
the population with education at elementary school. Yellow
colour represents persons with education from secondary
schools (3+ years). Lilac colours show the proportion of persons who have studied at university level more then 3 years
(purple) or less (lilac). The annual income of the working population in 2004 is shown in Map 41 with a high geographical
resolution. Blue colours show above average income, red and
yellow colours income levels below it.
The size of individual capital, owned by physical persons in
2002 is mapped on Map 42. The legend shows their value in
thousands of SEK.
Maps 43–49 display the ethnicity of the region. Map 43 and
44 shows the main pattern of the population’s ethnic composition in different parts of Stockholm. Map 43 gives this for the
City of Stockholm i.e. the municipality of Stockholm. The size
of this population is represented by the size of the pie charts.
The three groups represented by the circle sectors are.
1

Persons born in Sweden with both parents born in Sweden (in red).

2

Persons, born in Sweden, but at least one of the parents
born abroad (light green).

3

Persons born outside Sweden (dark green).

Map 44 shows the same for the central part of the region,
but with lower geographic resolution. The pie charts shown
in lighter color thus represent aggregates of the diagrams
shown in Map 43.
Maps 45–46 show the size of the three groups in 1997, 2000,
2003 and 2007, and thus the development of the ethnical
composition of the population. Map 45 gives the figures for the
different municipalities of the county. Map 46 shows the same
for different parts of the municipality of Stockholm (named
The City of Stockholm). In order to make the developments
more comprehensible the two groups shown in light green and
green in the previous two maps are in Map 47 and 48 summarized and their number is shown as single dark green bars
(people of foreign extraction). In the same manner persons
who are born in Sweden are shown in red bars. The dates and
geographic divisions are unchanged (1997, 2000, 2003, and
2007 and municipalities and parts of Stockholm, respectively).
See also explanatory diagrams on page 64 and 75.
Map 49 pictures the percentage of people born outside Sweden, or born in Sweden, but with at least one of the parents
born outside Sweden. This percentage is displayed by the
color covering the build-up areas. The size of this population is represented by the size of the pie charts. (Dark green:
people born outside of Sweden; light green: people born in
Sweden with at least one of parents born abroad.)
In Diagram 2 (page 75) the situation shown in Map 47 and 48
is summarized for the year 2007. The diagram is based on
the smallest parts of the areal division (1236 parts covering

all of the county’s urban agglomerations). These areas are
divided into groups according to the proportion of inhabitants
with foreign extraction. For all these 9 classes the number of
individuals with foreign extraction and without it are summarized and shown as bars in dark green and red respectively.
The diagram illustrates the level of ethnical integration in the
county.
Diagram 3 (page 75) summarizes the population’s development in the whole county in greater detail of ethnic composition between 1997 and 2007. The five bars represent:
1

Persons born outside Sweden.

2

Persons born in Sweden with at least one parent born
abroad.

3

Sum of 1 and 2.

4

Persons with Swedish roots.

5

The total population of the county.

V. The urban activity pattern – some elements
The changing face of urban areas between night and day is
one of the main characteristics for them. At night (the main
part of) the resident population is at home. The (main part of)
the working places are empty. In the morning the inhabitants
with jobs leave their homes and go to their places of work.
This process results in huge flows of traffic creating extremely complex patterns. No attempts are made here to picture
these patterns. What is made here, however, is an attempt
to show some results of this redistribution of the population
between night and day. This means also redistribution of the
activity pattern of an urban region or a city.
We have no expressions for activities of (active) people. This
lack of expression is replaced by the number of people. So
the population’s accumulated activities are represented by the
number of persons, regularly present in an area.
Three categories of population are considered per district;
1

Resident population, having jobs in or – probably most
frequently – outside the district. They stay in the district
during the night.

2

Resident population without jobs. They are supposed to
stay in the residential district all day long.

3

Working population – they stay in the district of their workplaces during the whole working day.

The relation between these three groups are a common
knowledge but remarkably difficult to explain and – particularly – to visualize. An attempt to do this is made in Maps 52A–B
and 53A–B.
First, the number of persons with workplaces (the gainfully
employed population) per small administrative areas is shown
in Map 50. An enlarged part of it – the inner city of Stockholm
is shown in Map 51 along a map of the resident population in
the same area for comparison.
Map 52A depicts the situation at night in the central part of
the region, except for the core of it. At night all the residents
are at home, while all the places of work are empty (a heavy,
but reasonable simplification). Map 52A displays the resident
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population divided into two parts, both in red. The first sector
to the left in the semicircle diagrams represents the size of
the economically active resident population in the area where
they are living. In Swedish = förvärvsarbetande NATTbe
folkning. The second sector shows the resident population
without jobs including grown-ups without a job, children and
senior citizens. In Swedish = icke-förvärvsarbetande NATT
befolkning. The third sector in the diagrams represents the
number of workplaces, i.e. the number the working persons in
each area. In Swedish = förvärvsarbetande DAGbefolkning.
At night no person is supposed to work, hence this sector is
empty (again a heavy, but reasonable simplification).
The size of each semicircle represents the sum of the three
components of the population. This amount is shown in
figures below some of the diagrams in Map 52B as exemplifications.
Map 52B shows the daytime-situation. Now the economically
active population has left their homes, hence these sectors
in the diagrams are empty. The economically non-active
population (supposed to) remain in the area of their homes
(the middle sectors of the diagrams are red) while the working
population is in their working places (the blue sectors are
filled).
Map 52A–B show a somewhat surprising pattern: the three
main categories of the population have – more or less – the
same size of order. Thus the size of the economically active
resident population does not differ very much from the size
of the working population in the same district. This does not
mean that the physical persons in both groups are identical.
Probably most of the residents have their workplaces outside
their home district and many, perhaps most persons who
work in a district live outside of it. What is obvious, however,
is that outside the city core there is a balanced mixture of
residents and working population. There is hardly any larger
district characterized by either resident or working (daytime)
population.
At the core of the region, in the inner city of Stockholm,
however, the pattern of changes between day and night is
entirely different (se Maps 53A–B). In the core of the inner
city the entire population is made up of the daytime working
population (Map 53A). Thus, during the night there are hardly
any (working) people present. (Considering only people with
nine-to-five jobs. Entertainment businesses and so on are of
course manned but their working forces are not shown separately). Please note also, that the districts shown are much
smaller than in Map 52A–B.
In contrast, on the outskirts of the inner city, the resident
population dominates, with comparatively few places of work.
These districts are heavily populated during the night while
the places of work are empty.
During the day the situation is reversed (Map 53B). The
districts in the core area are heavily populated by the active
daytime working population while many of the districts outside
the core area have the same balance between non-working
residents and working daytime population as on the outskirts
of the Stockholm urban districts. (See Map 52A–B).
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The urban activity pattern: some conclusions
What is the result of these elaborated analyses? First of all, it is
noticed that there is no distinctive division between the districts
of the Stockholm agglomeration into predominating areas
of residential and workplace areas. i.e. if we study the main,
larger parts of the Stockholm agglomeration. The – well known
– exception is the core of the city, where the separation and
differentiation is obvious. Similar separations could, however,
be found, if we would analyze the larger, external districts in
higher spatial resolution, even in a less pronounced measure.
The second category of results is shown in Maps 54–57 and
diagrams 4–5. In these maps the pressure of the population
on land is studied. With “population” is meant the number of
all persons, who regularly stay in a specific part of a city. Thus
in this context “population” includes all three of the groups
mentioned above: all residents (with or without jobs) plus all
persons with a place of work in the area. “Area” in these maps
means the built-up area in all base-level (small) districts.
Maps 54 and 55 show the population’s pressure in terms of all
these persons per hectare. We could also call this term “structural population density” or “urban population density” to discern it
from the conventional term of “population density”. An alternative
term could be “functional density” meaning “the density of urban
functions” (i.e residing or working) This term is then
number of (all) inhabitants +
number of persons with place of work
the built-up area of the district in hectar
Maps 54–55 display an entirely different pattern than Map 52.
Maps 54–55 show a concentric pattern with a peak of urban
structural density in the core of the city which continuously
decreases with the distance from it. The pattern also shows
elements of differentiation by sectors. This is a well known fact,
but the map gives specific values for it. In Map 55 this is shown
in great detail for the inner city. Diagrams 4–5 display the correlation between the population’s density and size in concentric
circular zones on one side and their distance från the centre
of the city on the other. Diagram 4A displays the density of
resident population, 4B the density of the working population,
4C the urban population density. Diagram 5 shows the number
of persons in each zone and category.
Please note that the inverted value of structural population
density (see the quota above) gives the demand for urban area
in different parts of the urban agglomeration.
Keywords: Urbant befolkningstryck = the pressure from the
urban population; Funktionstäthet = the number of the func
tional elements. Both equals to the number of (all) resident
persons + the working (i.e. daytime) population per hectare
built-up area.
Maps 56–57 repeat Maps 54–55 but with completing elements. Map 56 shows main communication lines – highways
and railroads – as explanation to the spatial structure of the
urban population density. The repetition is necessary because
both systems – density pattern and pattern of communication
– are so complex, that it is necessary to give the reader a
chance to identify the first pattern (density) before overlaying
it with the second.

The same could be said about Map 57. Even here the urban
population density is the first pattern. The second – the
daytime working population in the percentage of the (whole)
urban population, the “worker’s ratio” – is the second pattern shown only with figures. The map provides a possibility
for the reader to delimit the core area of the city according
to his/her own preferences. Thus one can choose different
combinations of urban population density and worker’s ratios
as a basis for different delimitations.
Map 58 shows again a density structure – similar to that in
Map 54 – but here the colours show the density of the enterprise units – enterprises not in an organizational but areal
term. An “enterprise unit” here is the number of individual’s
place of work on the same premises, belonging to the same
firm. The map shows that almost in all parts of the Stockholm
agglomeration there is at least one enterprise unit per hectare
built-up area with peaking in the core area with 100-300 units
per hectare.
Keywords: Arbetsställe = enterprise unit in the same place;
Antal = number of
Map 59 discloses the heavy concentration of the large enterprise units in the inner city. Each dot in the map represents
a unit with at least 100 working persons; the large black dots
represent units exceeding 500 working persons. Many larger
enterprise units occur, however, outside the inner city area
and seem to be located along communication lines.
Maps 60–61 display once more the location effects of the
communication lines. Map 60 shows that the industrial areas
(in blue) line up along highways and railway tracks. Map 61
makes it obvious, that the combination of stops along subway
lines and the closely located high-rise building areas form a
backbone of the urban residential pattern in Stockholm. In
large parts of the urban agglomeration the areas with small
houses (1–2 levels) has no near access to subways at all.
The subway system makes up a kind of backbone of the
whole urbanized area not least concerning social geographic
differentiation. This statement can be considered as a hypothesis. The reader can try its value by studying the contents
of this atlas.

See Map 8 for the size of the population in all urban agglomerations.
Statistics about rural areas discerns single buildings and
smaller groups of buildings. These smaller groups are
1

rural agglomerations – 50–199 inhabitants in buildings
with distance between them less than 150 meters. Their
number in 2005 = 282 (see the red patches on Map 12).

2

concentrations of weekend and recreational homes – no
inhabitants, at least 50 buildings; distance in-between less
than 150 meters. Their number in 2005 = 332 (see e.g.
the dark blue green areas on Map 10 and blue squares on
Map 1).

3

concentrations of places of work in rural areas: at least
50 places of work with no more than 300 meters distance
in-between (56 agglomerations) (see the black patches
surrounded by red borders).

Map 63 and 64 illustrate the concept of mapped urban areas
with different building types. (1 = small houses; 2 = high-rise
buildings 3 + levels; 3 = industrial areas; 4 = closed, central
development; 5 = public buildings.) Map 64 shows the network of streets and highways within these different areas to
illuminate their character.

Appendix 2
Areal divisions for administrative and statistical
purposes
Map 65 displays the division of the central part of the county
into municipalities (blue lines) and small areas for statistical
purposes. In Map 66 an intermediate level is inserted called
“planning areas”. The 3-level hierarchy is completed with the
building areas in Map 67.
Keywords for Maps 65–67: Gräns för basområde = boun
dary of the basic administrative areas (“small districts”); Kom
mungräns = boundary of municipalities; Gräns för planområde
= boundary of planning areas, i.e an intermediate level of di
vision between the basic areas and municipality areas; Gräns
för Stockholms tätort = boundary of the urban agglomeration
of Stockholm; Gräns för övriga tätorter = boundary of the
other urban agglomeration in the county then Stockholm.

Appendix 1
Urban and rural agglomerations and their subdivisions
– some important notions
In Swedish national statistics the basic element for information about urbanization is the urban agglomeration or locality
(In Swedish: tätort) i.e. a dense, inhabited group of buildings.
“Dense” means that the distance between the buildings does
not exceed 200 meters. “Inhabited” implies that there are 200
or more permanent residents. All other buildings or group of
buildings belong to the sparsely populated rural areas.
Two examples of urban agglomerations are shown in Map
62. In Map 62A the thin red line shows the delimitation of an
urban agglomeration (In Swedish: tätortsgräns). In Map 62B
the blue line has the same meaning. The number of urban
agglomerations in the county of Stockholm in 2005 was 120.

Sources of data
The cartographic contents of the maps are based on the
National Survey of Sweden’s products i.e. different elements
of the topographic maps of Sweden. Main parts of these
come from the version in scale 1:50 000. In a few maps these
element were completed by map data, produced by the municipalities in the county (Tätortskarta Stockholms län).
Statistics Sweden is the main source of the statistical information extracted and structured for planning purposes in
the Områdesdatabasen (Small Area Statistics) at the Office
of Regional Planning and Urban Transportation. Data from
the taxation process of real estates were also extracted by
Statistics Sweden and used here. The register of business
enterprises was source for Maps 58 and 59.
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