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1 Bakgrund och syfte 
Inom planering av samhällen är täthet troligtvis ett av de vanligaste måtten. I sammanhanget 
syftar begreppet täthet på hur hög koncentrationen av exempelvis boende är på en plats. Vare 
sig det handlar om tillgång till service, dimensionering av infrastruktur eller dylikt är flertalet 
av de behov som samhällsplaneringen ska möta kopplade till befolkningsunderlag och 
exploateringsgrad. Tätheten kan således påvisa vissa grundläggande förutsättningar för 
planeringen.  

Täthet är också något som vi utanför samhällsplaneringen förhåller oss till i vårt vardagliga 
liv som invånare, mer eller mindre medvetet. Upplevelsen av ett områdes karaktär, som 
”stadens puls” eller ”bostadskvarterets ro”, kan på vissa sätt relateras till platsens täthet 
genom att vi exempelvis påverkas av hur många människor vi har omkring oss eller hur hög 
exploateringsgraden är. 

 

Varför mäta täthet? 

Det pågår en snabb utveckling i Upplands-Bro kommun. Översiktsplanen ÖP 2010 anger 
förtätning i stationsnära lägen som planeringsinriktning för både Bro och Kungsängen, och ett 
flertal större exploateringsprojekt pågår i tätorterna. Med utbyggnaden av våra samhällen 
skapas både nya utmaningar och potentialer för planeringen. Analyser av både den befintliga 
och den planerade tätheten kan fungera som verktyg för att identifiera behov i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya funktioner och kompletterande bebyggelse. Syftet 
med detta PM är att bidra med ett kunskapsunderlag för Upplands-Bro kommuns 
översiktsplanering. 

Täthet är inte något nytt begrepp inom samhällsplaneringen, men det lyfts allt oftare i takt 
med att förtätning som stadsbyggnadsmetod har blivit mer vanligt förekommande. De som 
förespråkar en viss täthet i den byggda miljön framhåller framförallt att det ger närhet till 
viktiga funktioner samt befolkningsunderlag för service. Exempelvis har FN:s organ för 
hållbar stadsutveckling, UN Habitat, tagit fram fem principer för hållbara städer där en av 
principerna anger att en stad bör ha en minsta boendetäthet på 150 personer per hektar, i syfte 
att ge goda förutsättningar för service1.  

Täthet måste dock ses som ett relativt begrepp och förstås utifrån kontexten på en viss plats. 
Generella tal på täthet kan inte appliceras på samma sätt i en stor stad som i en kommun av 
Upplands-Bros storlek. 

 

Olika typer av täthet 

Täthet kan mätas på olika sätt. Inom samhällsplanering används vanligast begreppen boende- 
eller bebyggelsetäthet. Bebyggelsetäthet, eller exploateringsgrad, visar relationen mellan 
exploaterad mark och öppna ytor, det vill säga hur tätt bebyggt ett område är. Boendetäthet är 
ett mått på hur många boende som finns inom ett område. Kartläggningar av tätheten i ett 

                                                 
1 UN Habitat; A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning: Five Principles 
[https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles_web.pdf] 
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samhälle kan också variera utifrån vilken typ av geografiska avgränsningar som görs för 
mätningen. Beroende på om en mätning görs på kvarters-, stadsdels- eller stadsnivå kommer 
resultatet att se olika ut. En risk med sådana analyser av avgränsade områden är att gränserna 
dras så att de delar upp områdena och det som undersöks på ett missvisande sätt. 

I de kartor som visas nedan i detta PM har boendetätheten för Bro och Kungsängen 
analyserats genom att mäta hur många boende som finns inom ett omland på en hektar från 
varje mätpunkt i kartan. Mätpunkterna är i sin tur placerade inom hela tätorterna med tio 
meters mellanrum. Fördelen med att mäta boendetätheten inom en räckvidd från kontinuerligt 
utplacerade mätpunkter på detta vis är att vi undviker missvisande områdesindelningar. 

 

Målpunkter och friytor 

Täthet kan vara ett svårt och begränsat begrepp om vi vill få förståelse för en 
bebyggelsemiljö. Olika typer av platser kan upplevas på skilda sätt även om tätheten i sig är 
densamma på platserna. Upplevelsen kan exempelvis variera beroende på vilka kvaliteter och 
funktioner som finns att tillgå i området. Det är därför lämpligt att kombinera olika typer av 
mått med exempelvis boendetäthet om vi vill få en bättre förståelse för våra samhällen. Till 
exempel är det vanligt inom samhällsplaneringen att undersöka täthet i relation till tillgången 
till offentliga friytor eller målpunkter i form av service och mötesplatser. 

 
Exempel på hur bebyggelse med samma täthet kan upplevas olika i stadsrummet.  
Bildkälla: Spacescape 

 

2 Kartläggning av täthet, målpunkter och friytor i 
Upplands-Bro kommun 

Upplands-Bro kommun har under hösten och vintern 2018/2019 tagit fram kartläggningar av 
den befintliga boendetätheten samt uppskattningar av en framtida boendetäthet i planerade 
bostadsområden inom tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen. Den befintliga 
boendetätheten är baserad på statistik från Kommuninvånarregistret (KIR) med antal boende 
per adresspunkt.  
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Uppskattningen av den framtida boendetätheten i pågående exploateringsprojekt har gjorts 
genom att räkna ut boarea per planerad byggnad utifrån strukturplaner och tillåtna 
byggnadshöjder i projekten. Boarean har sedan räknats om till antal boende per byggnad 
baserat på boendestatistik från Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län. För 
flerbostadshus har antal boende räknats som 2,6 personer per 100 m2 boarea och för småhus 
2,5 personer per 100 m2 boarea2. 

Kartläggningen av boendetäthet kompletteras sedan med tillgångsanalyser av andel offentlig 
friyta inom planeringsområden samt avstånd till service och viktiga målpunkter. Som nämns 
ovan behöver mätningar av täthet kombineras med andra mått för att ge kunskap om 
förutsättningarna på en viss plats. De analyser som har gjorts här är på en övergripande nivå 
och rent kvantitativa. För att dra några djupare slutsatser om specifika platser krävs därför 
kompletterande och kvalitativa undersökningar. PM:et avslutas med en diskussion om hur 
resultatet av kartläggningarna kan användas. 

När det gäller kartorna över den uppskattade boendetätheten vid en utbyggnad av pågående 
plan- eller exploateringsprojekt bör läsaren ha i åtanke att analyserna är baserade på en 
ögonblicksbild från hur kommunens planering såg ut under hösten och vintern 2018. När 
kartläggningarna utfördes pågick även arbete med detaljplaner som inte har tagits med i denna 
analys. Att vissa planer har utelämnats beror på att planarbetet var i ett sådant skede att det 
inte fanns några klara strukturplaner eller volymskisser tillgängliga. 

  

                                                 
2 Regionplane- och trafikkontoret (2005) Boendetäthet i Stockholms län, kommuner och planområden 
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Boendetäthet i befintlig bebyggelse 
I de två kartorna nedanför redovisas boendetätheten i befintlig bebyggelse i kommunens 
tätorter baserat på statistik från Kommuninvånarregistret hösten 2018. Varje färgpixel i 
kartorna visar hur många boende som finns inom en radie á 57 meter, vilket motsvarar antal 
boende per hektar. 
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Vad visar kartorna? 
Kartorna visar ett resultat som är väntat utifrån bebyggelsestrukturerna i både Bro och 
Kungsängen. I de områden där småhusbebyggelse dominerar är boendetätheten lägre samt 
relativt jämn mellan områdena. I Bro syns något av ett geografiskt mönster där 
boendetätheten är hög i områdena med flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum 
och att boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. I Kungsängen är boendetätheten 
också högre runt centrum men i övrigt är strukturen mer geografiskt uppdelad än i Bro. De 
områden som sticker ut med högre boendetäthet i Kungsängen är vid flerbostadshusen längs 
Bergvägen, Tibble, Norrboda och södra Brunna. 
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Boendetäthet i pågående utbyggnadsprojekt 
Uppskattningen av boendetätheten vid en full utbyggnad av pågående plan- och 
exploateringsprojekt för bostadsbebyggelse presenteras på samma sätt som kartläggningen av 
den befintliga boendetätheten. Eftersom projekten var i olika planeringsskeden när analysen 
utfördes är detaljeringsgraden varierande. Analysen innefattar dock bara de projekt där det 
bedömdes vara möjligt att göra en trovärdig uppskattning av bebyggelsevolymer vid full 
utbyggnad. 
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Vad visar kartorna? 
Kartorna visar att det generellt är en relativt hög boendetäthet i de pågående 
utbyggnadsprojekten i både Bro och Kungsängen. Det som skiljer sig åt mellan tätorterna är 
hur utbyggnadsprojekten förhåller sig till boendetätheten inom befintlig bebyggelse.  

I Kungsängen framgår det tydligt att framförallt första etappen av Rankhusprojektet har en 
högre boendetäthet än de områdena med högst täthet i det befintliga bostadsbeståndet. Detta 
gäller även, om än i mindre tydlig grad, för utbyggnadsprojekten med flerbostadshus i 
Korsängen, Norrboda och Kasen. Till skillnad från de större projekten i Bro innebär även 
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flera av de kommande exploateringarna i Kungsängen en förtätning mellan den befintliga 
bebyggelsen, exempelvis utbyggnaden av Ringvägen, vilket ger en tydlig påverkan på 
boendetätheten i den befintliga bebyggelsestrukturen. 

I Bro är det förutom den mindre planen för Täppan vid Bro station Tegelhagen och 
Trädgårdsstaden som är de stora exploateringsprojekten som syns på kartan. Båda Tegelhagen 
och Trädgårdsstaden innehåller en blandning av små- och flerbostadshus, men boendetätheten 
är generellt hög i planområdena i förhållande till resten av Bro. Boendetätheten är dock inte 
högre i utbyggnadsområdena än i de befintliga områden i Bro där tätheten är som högst. Även 
vid full utbyggnad av Tegelhagen och Trädgårdsstaden är Råby fortfarande det område i Bro 
med högst boendetäthet. Eftersom både Tegelhagen och Trädgårdsstaden innebär en 
geografisk utvidgning av bebyggelsen i Bro innebär inte heller utbyggnaden att 
boendetätheten i den befintliga bebyggelsestrukturen påverkas direkt. 

 

Tillgång till funktioner och kvaliteter 
I tillgångsanalyserna nedan redovisas olika mått på nåbarhet till viktiga funktioner och 
kvaliteter inom tätorterna. Ur planeringsperspektiv finns intressanta kopplingar mellan 
boendetäthet och tillgång till olika målpunkter av värde i samhället. ÖP 2010 konstaterar att 
betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en intensifierad exploatering i 
tätorterna3, och att en växande befolkning ger underlag för bättre utbud av service.4 En 
kombinerad analys av boendetäthet och nåbarhet kan bidra till att identifiera ytor och 
funktioner som är viktiga att bevara samt lämpliga lokaliseringar för nya funktioner och 
bebyggelse, i syfte att skapa en god och jämlik tillgång till service, natur och rekreation. 

 

Tillgång till friytor 

Kartläggningen av friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna platser. 
Innergårdar och vistelseytor på kvartersmark har inte inkluderats eftersom sådana ytor inte är 
menade att fylla samma offentliga funktion som exempelvis en park. 

Forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är en maxgräns för hur långt personer 
är beredda att gå till grönområden som ska användas vardagligt.5 Kartläggningen av friytor 
utgår därför från hur stor andel friyta som nås inom en radie på 300 meter från startpunkter 
placerade med 10 meters mellanrum inom tätortsavgränsningarna. Resultatet redovisas i en 
karta med genomsnittlig tillgång på friytor för de olika planeringsområdena. 

Tillgången till friytor redovisas även som genomsnittligt antal kvadratmeter friyta per boende 
inom planeringsområdena. Som referens kan anges att flera kommuner i landet har som 
riktlinje att tillgången på grönytor ska vara minst 10 kvadratmeter per person. 25 
kvadratmeter per person bedöms ofta som god tillgång i sammanhanget.6 

                                                 
3 ÖP 2010, s. 16 
4 ÖP 2010, s. 79 
5 Boverket (2007) Bostadsnära natur – inspiration & vägledning 
6 Helsingborgs Stad (2017) Kunskapsunderlag till Stadsplan 2017 – Grönt, Planeringsunderlag 



Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun 

 

11  
Underlag till arbetet med fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. 

 

  

 

 

 



Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun 

 

12  
Underlag till arbetet med fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. 

 

  

 

Vad visar kartorna? 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången till bostadsnära friytor i 
både Bro och Kungsängen. Inte minst i Bro syns ett samband mellan boendetäthet och 
tillgången till friytor. I områdena Råby och Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga 
Bro, är mängden friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till friyta relativt 
jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten. Relationen mellan täthet och tillgång till 
friytor per person framgår även till viss del i Kungsängen men mönstret är inte lika tydligt 
där. Vid flerbostadshusen i Tibble är tillgången till friytor relativt god även om 
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boendetätheten är hög i förhållande till övriga Kungsängen. Området runt centrum och vid 
punkthusen längs Bergvägen är dock mer likt Finnsta och Råby på så sätt att boendetätheten 
är hög och tillgången till friytor lägre. 

Ett tydligt resultat av analysen är att majoriteten av planeringsområdena i både Bro och 
Kungsängen har en god tillgång till friytor. Inget av områdena ligger under 10 kvadratmeter 
per person som är det minimimått för grönytor som flera kommuner använder som riktlinje. 
Det ska dock påpekas att denna analys då även har räknat in torgytor, utöver grönytor. Även 
om resultatet av denna analys inte pekar ut några direkta bristområden när det gäller tillgång 
till friytor kan den möjligen ge indikationer på områden där det är viktigt att de allmänna 
utemiljöer som finns bevaras och ges en god kvalitet. 

Tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 

I kartan redovisas gångavstånd till olika typer av rekreativa målpunkter. Kartläggningen 
innefattar lekplatser, idrottsplaner, parker och badplatser. Dessa typer av aktiverade platser 
har fyller en annan funktion än friytor generellt eftersom de tydligare kan fungera som 
mötesplatser. Likt kartläggningen av friytor har denna analys inte inkluderat lekplatser som 
finns på innergårdar eller privat kvartersmark. Målpunkterna är sådana som är tillgängliga för 
allmänheten. 300 meter har använts som en övre gräns för vad som kan anses vara god 
tillgång till målpunkterna, i enlighet med forskningen om bostadsnära natur som nämns ovan7. 

Färgfälten i kartan visar hur långt du måste gå från det området för att nå en målpunkt. 
Detsamma gäller för analyserna av tillgång till service som presenteras längre ned. 

                                                 
7 Boverket (2007) Bostadsnära natur – inspiration & vägledning 
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Vad visar kartorna? 
Resultatet visar att det i majoriteten av bostadsområdena i både Bro och Kungsängen inte är 
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. Småhusbebyggelsen i 
Kvista, Österhagen och Sylta, i utkanten av tätorterna, utgör dock undantag där avståndet är 
något längre. I en relativt stor del av båda tätorterna överskrider avståndet inte 300 meter. Den 
rumsliga strukturen för tillgången till rekreativa målpunkter skiljer sig åt mellan tätorterna, 
vilket inte är så förvånande i förhållande till hur bebyggelsestrukturen ser ut i Bro respektive 
Kungsängen. I Bro ökar avståndet till målpunkterna ju längre från centrum du kommer och 
målpunkterna är lokaliserade inne bland de centrala bostadsområdena. I Kungsängen syns 
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däremot en mer uppdelad struktur mellan olika målpunkter, där kanske framförallt Gröna 
dalen visas som en viktig målpunkt mellan bostadsområdena i västra och östra Kungsängen. 
Ur just detta perspektiv framträder även Brunna som ett särkopplat område på kartan med 
egna målpunkter. 

 

Tillgång till service 

Analysen av tillgång till service redovisas först i en kartläggning av nåbarhet till olika 
målpunkter för både offentlig och kommersiell service. Av den offentliga servicen har 
tillgången till bibliotek, kulturhus och vårdinrättningar vägts in i analysen. Analysen syftar till 
att visa en sammanvägd och generell tillgång på servicepunkter och har därför inte tagit 
hänsyn till att vissa av de verksamheter som kartlagts kan ha ett större upptagningsområde än 
andra. 

Som en separat analys redovisas sedan en kartläggning av gångavstånd till skola och förskola. 
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Vad visar kartorna? 
När det gäller rent avstånd kan vi se att tillgången till service är relativt god i stora delar av de 
båda tätorterna. Vi ser också att servicepunkterna till stor del är lokaliserade vid 
flerbostadshusområden där boendetätheten är högre. Likt de övriga tillgångsanalyserna finns 
en tydlig begränsning för vilka slutsatser som kan dras från resultatet eftersom 
upptagningsområden och den upplevda kvaliteten av de enskilda servicepunkterna inte har 
vägts in i analysen. 



Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun 

 

17  
Underlag till arbetet med fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. 

 

  

 

När det gäller nåbarhet till skolor och förskolor visar kartorna att tillgången generellt är god i 
stora delar av både Bro och Kungsängen. Småhusbebyggelsen i Österhagen och delar av 
Strandvägen i Kungsängen är de enda områdena där avståndet är längre än en kilometer till 
närmaste skola eller förskola. Av resultatet framgår inte något mönster av ojämlik tillgång 
eller samband mellan boendetäthet och avstånd till skolor och förskolor. 
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3 Avslutande reflektioner 
Syftet med PM:et är att ge ett översiktligt kunskapsunderlag för Upplands-Bro kommuns 
översiktsplanering om pågående och framtida förtätning av Bro och Kungsängen. Analyserna 
som presenteras i PM:et kan visa på strukturer som är av intresse för planeringen av 
tätorterna. Kartläggningarna är på en sådan övergripande nivå att läsaren inte bör dra några 
långtgående slutsatser om förutsättningarna på specifika platser. Men att synliggöra 
övergripande strukturer kan ändå ge viss kunskap som är viktig att beakta i detaljplaneringen. 
Exempelvis är det viktigt att ha en övergripande förståelse för tillgången till friytor och andra 
kvaliteter när tätorterna byggs ut och boendetätheten ökar. 

Tanken är att de analysmetoder som har använts ska kunna utvecklas och användas vidare för 
att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån utbyggnadsscenarion fram till 2040, som är 
den tidshorisont som de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen förhåller sig 
till. 

 


