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INLEDNING
Avgränsning av tätorter skedde i Sverige första gången 1960, och har
sedan dess skett vart femte år. Med "tätort" avses en sammanhängande
bebyggelse med minst 200 invånare och med ett avstånd av normalt
högst.200 meter mellan byggnaderna. I samband med avgränsningarna har
arealmätningar skett av tätortsytan. I och med denna publikation görs
en första presentation av rikssiffror över den totala tätortsarealens
fördelning på olika markanvändningskategorier. Enligt planen inom
SCBS markanvändningsprojekt kommer ytterligare tätorter och närområden till tätorter att undersökas de närmaste åren för att en mer
detaljerad information om markanvändningen skall erhållas. Dessutom
kommer förändringen i markanvändningen sedan 1970 i tätorter och
närområden att undersökas. Redovisning av erhållna resultat kommer
att ske i Statistiska meddelanden serie Na - naturresurser och miljö.
Näraliggande arbeten som utförts inom SCB:s enhet för naturresurser
och miljö är undersökning av tätortsexpansionen på jordbruksmark
1975-1980 (SM J 1982:10) och i vissa län 1960-1980 (Rapporter från
Ma-projekt), samt av allmänt tillgänglig mark kring tätorter med mer
än 10 000 invånare (SM Na 12 SM 8501). En översiktlig publikation med
titeln "Markanvändningen i Sverige", SOS 1983, har dessutom utarbetats.
UNDERSÖKNINGSMETOD
Inom SCBs enhet för naturresurser och miljö har flera metodstudier
utförts i syfte att to fram statistik över markutnyttjandet inom
tätorter. I en sådan studie användes uppgifter från fastighetstaxeringar. Då taxeringsuppgifterna bl a inte gav en tillräckligt detaljerad bild av markanvändningen koncentrerades metodarbetet på försök
med tolkning av ekonomiska kartor och flygbilder. Resultatet av ovan
nämnda metodstudier framgår av rapporterna nr 3, 4, 5 och 7 från SCB:s
markanvändningsprojekt.
Utifrån utförda metodstudier utformades den i detta arbete använda
metoden för kartstödd flygbildstolkning med användning av viss begränsad information från fastighetstaxeringarna.
Av landets totalt 1 820 tätorter 1980 drogs ett stickprov på 60 i
huvudsak större tätorter. Den sammanlagda ytan av de 60 tätorterna
utgjorde 25 procent av den totala tätortsytan i landet. 38 procent av
tätortsbefolkningen bodde 1980 i de undersökta tätorterna. Fördelningen av stickprovet framgår av följande tabell.
Tabell A

STICKPROVETS OCH SAMTLIGA TÄTORTERS FÖRDELNING PÅ STOR
LEKSGRUPPER
Tätorter
med mindre
än 10 000
inv

Antal tätorter i
stickprovet
Antal tätorter
1980
Stickprovets yta
i % av total tätortsyta 1980

Tätorter
med mer än
10 000 inv
exkl storstäderna

Storstäderna

Totalt

35

22

3

60

1 710

107

3

1 820

4,4

27,8

100,0

24,6
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Markanvändningen i de i stickprovet ingående tätorterna fastställdes
genom punktvis tolkning av flygfoton. Vid tolkningen kom i stor utsträckning kompletterande information från tätortskartor och ekonomiska kartor till användning. Tolkningen utfördes på svartvita flygfoton i papperskopia i ungefärlig skala 1:10 000 lagda på ljusbord.
Över fotot lades en genomskinlig plastfilm med centimeterrutor instansade i plasten. 1980 års tätortsgräns, eventuellt justerad med
hänsyn till senare tätortsförändringar, ritades in på plastfilmen.
Utanför denna tätortsgräns drogs en ny gränslinje markerande yttre
gräns för närområdet motsvarande ett verkligt avstånd på 500 m för
tätorter med upp till 50 000 invånare och 1 km för tätorter med mer
än 50 000 invånare. Tolkningen utfördes därefter i punkter motsvarande ett verkligt avstånd på 50, 100 eller 200 meter beroende på tätortsstorlek. Av nedanstående tabell framgår detaljerna i här nämnda
avseenden.

Tabell B

PUNKTAVSTÅND OCH NÄROMRÅDETS BREDD. METER

Punktavstånd i tätort
"-

närområde

Närområdets bredd

Antal invånare i tätorten
Mindre än
10 00010 000
49 999
50 000-w
50
100
200
100

100

200

500

500

1 000

Den genomsnittliga fotograferingstidpunkten för de använda flybilderna var 1981-82. I de fall flygbilderna varit av äldre årgång har i allmänhet senare
tätortskartor funnits till hands.
Typ•av markanvändning enligt tabell 1 angavs direkt på plastfilmen
med sifferkombination enligt exempel i figur ur 1, och fyra fixpunkter
angivna med koordinater enligt rikets nät fastställdes. Härefter
utfördes stansning av tolkningsuppgifterna, viss maskinell kontroll
samt framtagning av resultat. De här redovisade resultaten bygger på
tolkning av 70 600 punkter i tätort och 60 400 i närområde.
RESULTATENS KVALITET
Ett visst stickprovsfel förekommer i resultaten beroende dels på att
undersökningen har utförts på ett urval av landets samtliga tätorter,
dels på att tolkning skett av ett stickprov av tätortsytan, nämligen
i punkter. I den föjande resultatredovisningen har endast medtagits
värden där dessa fel tillsammans bara undantagsvis kan uppgå till mer
än +25 procent av det redovisade värdet (beräknat med s k 95-procentigt konfidensintervall). Genom att relativt få tätorter undersökts
är det inte möjligt att på detta stadium, med de uppställda kraven på
säkerhet, redovisa resultaten fullt ut fördelade på olika grupper av
tätorter och på olika markanvändningsklasser. Som nämnts inledningsvis kommer ytterligare tätorter att undersökas de närmaste åren för
att möjliggöra en mer detaljerad redovisning.
Ett fel som i vissa fall kan vara av större betydelse än stickprovsfelet är tolkninsfel. Här skall dock påpekas att, till stöd för
tolkningen, ion i mycket stor utsträckning har hämtats från
kartor av typen tätortskartor och ekonomiska kartor. Någon form av
"hjälpkarta" av detta slag har funnits tillgänglig för så gott som
samtliga undersökta tätorter. Uppgifter om fastighets- och tomtgränser har dock inte påverkat tolkningen. Information har också hämtats
från fastighetstaxeringarna, främst för att jämföra med tolkningsresultatet för småhus, flerfamiljshus och blandat bostäder/kontor/
handel.
Någon systematisk kontroll av tolkningen har inte gjorts. Ett nära
samarbete mellan de fyra tolkare som deltagit i arbetet har bidragit
till likformighet i tolkningen. Vissa avvikelser tolkare emellan är
dock ofrånkomliga, och för vissa klasser kan troligen tolkningsfel
uppstå som är av liknande storleksklass som stickprovsfelet.
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RESULTAT
ALLMÄNT
Som nämnts tidigare var 1981-82 den genomsnittliga fotograferingstidpunkten för de tolkade flygfotona. Den senast uppmätta tätortsarealen
avser emellertid 1980 och en uppräkning av de genom tolkningen erhållna värdena har därför skett till denna areal. Den procentuella
fördelningen mellan de olika markanvändningskategorierna ändras med
all säkerhet mycket litet under några år. Man kan därför anta att
denna procentfördelning också är giltig idag, medan naturligtvis de
faktiska arealuppgifterna har påverkats genom arealförändringar.
I det följande redovisas de från stickprovet till riksnivå uppräknade
värdena för markanvändningen inom tätorter, medan för närområdet
endast den procentuella fördelningen anges. För värden utan parentes
är stickprovsfelet, angivet som s k 95-procentigt konfidensintervall,
troligen mindre än 15 procent av angivet värde. Värde med parentes
kan ha ett stickprovsfel på 15-25 procent. Två punkter anger att
felet kan vara större än 25 procent, och var värdet har i detta fall
ansetts alltför osäkert att redovisa.
MARKANVÄNDNIN6EN INOM TÄTORTER
År 1980 var den totala tätortsytan inklusive vatten 495 350 hektar.
Av tabellerna 1 och 2 framgår att ca 164 000 hektar eller 33,2 procent av denna yta var bostadsmark. En noggrannare indelning av bostadsmarken medför i och för sig en något lägre areal genom att
4 000-5 000 hektar mark som kan hänföras till kontor/handel och lantbruksbyggnader som inte är bostäder bör räknas bort. Ca 160 000 hektar bostadsmark med tillhörande trädgårdar, garage, garageplaner
o dyl ligger alltså i tätort. Detta kan uppskattas vara drygt 50
procent av den totala bostadsmarken i landet.
Tillverkningsindustri och täkter upptar en yta i tätorter på ca
45 000 hektar. Ca 13 000 hektar av dessa är emellertid mark som
ligger i eller i anslutning till industriområden men av olika
anledningar förefaller att inte utnyttjas.
Mark för handels- och affärsverksamhet är beräknad till ca 5 000
hektar i tätorter. Det rör sig då om sådan verksamhet som inte är
integrerad med t ex boende eller kontorsverksamhet. Det bör här påpekas att risken för tolkningsfel är stor i denna klass.
Offentlig service och verksamhet upptar 23 000 hektar, kommunikationer 57 000 hektar samt fritidsanläggningar och dylikt 11 000 hektar.
Inom tätortsgränserna finns också betydande ytor som genom sin närhet
till urban verksamhet påverkas av denna, men som till sin fysiska
struktur inte är urban. Detta gäller den brukade marken som uppgår
till totalt 30 000 hektar inom tätorter, skogsmark och annan trädbeväxt mark med 68 000 hektar, öppen mark med 80 000 hektar och vatten
med 9 000 hektar totalt inom Sveriges tätorter.
Tabell 2 och figur 2 visar att i tätorter med mindre än 10 000 invånare är den sammanlagda andelen brukad mark, skogsmark och annan
trädbeväxt mark samt impediment och dyl betydligt högre än i övriga
tätorter. Samtliga övriga markanvändningskategorier upptar mindre
andelar i tätorter med färre än 10 000 invånare än i övriga tätorter.
Tätorter med mer än 10 000 invånare exkl storstäderna har högre andelar mark med industri, offentlig service och fritidsanläggningar än
andra tätorter. Storstäderna har högre andelar bostadsmark och mark
med handels- och affärsverksamhet än andra tätorter.
Figur 3 visar tätortsmarkens fördelning på bebyggd mark och obebyggd
mark. Till den bebyggda marken räknas här mark i anslutning till
bebyggelse som t ex trädgårdar, garageplaner, skolgårdar, parkeringsplatser, vägar osv. 59 procent av den totala tätortsarealen är bebyggd enligt denna definition. Storstäderna har den högsta andelen
bebyggd mark med 69 procent, mot 53 procent i tätorter med mindre än
10 000 invånare. Andelen bebyggd mark i de undersökta tätorterna
exklusive de tre storstäderna framgår av figur4. Ju färre invånare
desto större är spridningen kring medelvärdet. Ytterlighetsvärdena är
24 respektive 80 procent.
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Tabell 3 och figur 5 anger fördelningen av markanvändningen inom
tätorter på de tre storlekskategorierna. Här kan utläsas att av den
mark som används till lantbruksbostäder och övriga lantbruksbyggnader
inom tätorter ligger 90 procent inom tätorter med färre än 10 000
invånare. Brukad mark inom tätorter ligger till 77 procent inom denna
grupp. Tätorter med fler än 10 000 invånare exkl storstäderna har
förhållandevis stor andel av marken med blandat bostad/kontor/handel
samt med offentlig service och fritidsanläggningar. Storstäderna har
relativt hög andel av den mark med flerbostadshus som ligger inom
tätort - 30 procent - samt handels- och affärsverksamhet - 32 procent.
Tabell 4 och figur 6 åskådliggör den genomsnittliga arealen i m2 per
invånare. Tätorter med mindre än 10 000 invånare har totalt 1 136 m2
per person, och i jämförelse med övriga tätorter de högsta värdena
inom kategorierna bostadsmark, tillverkningsindustri, kommunikationer, brukad mark, öppen mark samt vatten. Arealen per person av
offentlig service och fritidsanläggningar är störst i tätorter
med mer än 10 000 invånare exklusive storstäderna. Storstäderna har
större areal handels- och affärsverksamhet per person än övriga tätorter har.
I tabell 5 redovisas det genomsnittliga antalet lägenheter, boende
och rumsenheter per hektar bostadsmark. Antalet lägenheter och boende
per hektar mark med småhus är förvånansvärt lika mellan de tre storlekskategorierna. Flerfamiljshusen däremot får allt fler lägenheter
och boende per hektar i genomsnitt ju större tätorten är. Detsamma
gäller för antalet rumsenheter i småhus och flerfamiljshus tillsammans.

