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INLEDNING
Uppsalas översiktsplan (ÖP) antogs i slutet av år
2016. Kommunens avsikt är att inom den kontinuerliga översiktsplaneringen systematiskt följa upp
översiktsplans styrverkan och aktualitet. Följande
frågor ska besvaras och ge underlag till riktningsförändringar och nya insatser:
1.	Stämmer den (fysiska) samhällsutvecklingen i
kommunen överens med översiktsplanens intentioner?
2. Följs översiktsplanen i besluten?
3. Är översiktsplanens utgångspunkter aktuella?
4.	Fullföljs de insatser som skilda nämnder fått i
uppdrag?
Föreliggande uppdrag har sitt fokus på punkten
1 ovan. Syftet ar varit att ta fram indikatorer och
metoder som belyser detta och göra en första uppföljning på området.
Utgångspunkten för att söka lämpliga indikatorer
har tagits ifrån översiktsplanens prioriteringar,
principer, tematiska riktlinjer samt inriktningarna
för mark- och vattenanvändning.
Fokus ligger på den fysiska samhällsutvecklingen
och dess geografiska utfall. Indikatorerna ger stöd
för att besvara frågor om rätt saker inträffar på rätt
plats i rätt tid. De ger en kartbaserad bild av utvecklingen tillsammans med diagram som sammanfattar utvecklingen på ett aggregerat sätt. Översiktsplanen spänner över mycket. För att uppföljningen

ska vara praktiskt genomförbar har vi sökt indikatorer med bred träffbild och sovrat för att fånga
de viktigaste i ett översiktsplaneperspektiv. Vissa
indikatorer kan också användas som planindikatorer i efterföljande planering, till exempel i arbeten
med fördjupade översiktsplaner, områdesplaner och
stadsdelssanalyser.
Resultatet är ett tjugotal indikatorer. Än så länge
finns tidsserier för bara några av indikatorerna. Det
innebär att det för flera indikatorer är svårt att dra
slutsatser avseende utvecklingsriktningen. Kortfattade kommentarer ges i anslutning till varje indikator. En diskussion om samband mellan indikatorer finns på slutet.
En första rapport togs fram under 2018. I denna
rapport har ytterligare några indikatorer tillkommit.
Tidsserier bakåt finns för några indikatorer, men
utvecklingen efter översiktsplan 2016 kan ännu inte
inte skönjas. Översiktsplan 2016 bygger dock i hög
grad på strukturinriktningar med mera som etablerats i tidigare översiktsplaner från 2002 och framåt.
Vid nästa uppdatering är ambitionen att förlänga
tidsserien framåt för flertalet indikatorer, så att det
går att se utvecklingen efter 2016.

INDIKATORER FÖR UPPSALAS ÖP / 3

ANALYSERADE OMRÅDEN
Indikatorerna analyseras var för sig för hela
kommunen, hela staden och för några av de markanvändningskategorier som finns i översikts-planen.
De analyserade områdena är följande:
• Uppsala kommun
• Uppsala stad (tätorter)
• Innerstaden
• Stadsnoder
• Stadsdelsnoder
• Stadstråk
• Stadsbygden
• Prioriterade tätorter
• Landsbygden
• Stadens omland
• Större verksamhetsområden
Till höger visas analysområdena på en karta för
staden med omland, och på nästa sida visas hela
kommunen.
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RUBRIK
XXX
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INDIKATORER

INDIKATORLISTA
Indikatorerna har valts ut i ett antal workshops och
arbetsmöten på kommunen. Indikatorerna fokuserar på den fysiskt rumsliga utvecklingen och utgår
från översitsplanens mål och prioriteringar. Viktigt
vid valet av indikatorer är också tillgången till data
och i vilken mån som denna data uppdateras. Målet
är att arbeta med data som kan uppdateras årligen.

Indikatorerna är följande (beskrivs på nästa sida):
• Bostadsbestånd
• Upplåtelsevariation
• Bebyggelsevariation
• Närhet till vardagsfunktioner
• Närhet till livsmedelsbutik
• Tillgång till kommersiell service
• Koncentration
• Arbetandetäthet
• Blandning
• Urban kontinuitet
• Friytetillgång
• Grönområde per boende
• Närhet till grönområde
• Grönyta
• Jordbruksmark
• Trafikyta per capita
• Korsningstäthet
• Regional tillgänglighet till arbetskraft
• Regional tillgänglighet till arbetsplatser
• Socialt blandade stadsrum
• Socialt aktiva gaturum
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INDIKATORNAMN
Bostadsbestånd

INDIKATORMÅTT
Antal bostäder

SVARAR PÅ FRÅGAN
Hur många bostäder finns? Hur många har tillkommit?

Upplåtelsevariation

Andel hyresrätter av alla bostäder

Hur stor är andelen hyresrätter av alla bostäder?

Bebyggelsevariation

Andel småhus av alla bostäder

Hur stor är andelen småhus av alla bostäder?

Närhet till vardagsfunktioner Antal servicekategorier inom 500 meters radie

Hur är tillgång till vardagsservice lokalt?

Närhet till livsmedelsbutik

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik

Hur är närheten till livsmedelsbutiker?

Tillgång till kommersiell
service
Koncentration
Arbetandetäthet
Blandning
Urban kontinuitet

Hur är tillgången till kommersiell service lokalt?

Friytetillgång

Antal verksamheter inom kommersiell service inom 500
meters radie
Boende och arbetande per hektar
Arbetande per hektar
Andel arbetande av totalbefolkning
Antal sammanlänkade ”urbana rutor” i det centrala
stadsområdet
Andel offentlig friyta av landytan

Grönområde per boende
Närhet till grönområde
Grönyta

Kvadratmeter grönområde per boende
Avstånd till närmaste grönområde
Andel grönyta av landytan

Jordbruksmark

Hektar jordbruksmark

Hur mycket yta finns för rekreation och utevistelse? Hur har den
förändrats?
Hur är det potentiella besökstrycket på grönytorna?
Hur är närheten till grönområden?
Hur stor del av landytan är vegetationstäckt och biologiskt aktiv?
Hur har den förändrats?
Hur mycket jordbruksmark finns det?

Trafikyta per capita

Kvadratmeter trafikyta per boende och arbetande

Hur mycket gata finns per invånare? Hur effektivt är gatunätet?

Korsningstäthet

Gatukorsningar per kvadratkilometer

Regional tillgänglighet till
arbetskraft
Regional tillgänglighet till
arbetsplatser
Socialt blandade stadsrum

Förvärvsarbetande nattbefolkning inom 60 minuter med
kollektivtrafik
Arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik

Hur tätt är det mellan gatukorsningar och hur finmaskigt är
gatunätet?
Hur ser företagens tillgång till arbetskraft ut? I vilka delar av
Uppsala når man arbetskraft utanför kommunen?
Hur ser tillgång till arbetsplatser ut? I vilka delar av Uppsala når
man arbetsplatser utanför kommunen?
Hur ser blandningen av socioekonomiska grupper ut?

Socialt aktiva gaturum

Stadsgatuindex på kvarter

Entropiindex för socioekonomiska grupper

Hur stort är serviceunderlaget? Hur har tätheten förändrats?
Hur är tillgången till den lokala arbetsmarknaden?
Hur blandad är staden? Hur har blandningen förändrats?
Hur sammanhängande är stadsområdet?

I vilken grad aktiveras gaturummen av bebyggelse med
utåtriktade entréer?

PRIORITERINGAR I ÖP
Bostadsbyggande för att
möta behoven
Livsmiljöer för
sammanhållning och trygghet
Livsmiljöer för
sammanhållning och trygghet
Närhet till vardagsfunktioner
och arbetsmarknad
Närhet till vardagsfunktioner
och arbetsmarknad
Närhet till vardagsfunktioner
och arbetsmarknad
Koncentration och blandning
Koncentration och blandning
Koncentration och blandning
Koncentration och blandning

DATAKÄLLA
SCB

Utrymme för rekreation

Sociotopkarta

Utrymme för rekreation
Utrymme för rekreation
Kretslopp, ekosystemtjänster
och minimerat resursbehov
Kretslopp, ekosystemtjänster
och minimerat resursbehov
Robusta transport och
försörjningssystem
Robusta transport och
försörjningssystem
Närhet till vardagsfunktioner
och arbetsmarknad
Närhet till vardagsfunktioner
och arbetsmarknad
Livsmiljöer för
sammanhållning och trygghet
Livsmiljöer för
sammanhållning och trygghet

Sociotopkarta / SCB
Sociotopkarta
Nationella marktäckedata

SCB
SCB
Tillväxtverket och Uppsala
kommun
Tillväxtverket
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB

Nationella marktäckedata
Nationella marktäckedata
/ SCB
Fastighetskartan
(Lantmäteriet)
WSP
WSP
SCB och Uppsala kommun
Fastighetskartan
(Lantmäteriet) och Uppsala
kommun
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BOSTADSBESTÅND
MÅTT: ANTAL BOSTÄDER

Diagram 1.
Antal bostäder inom
utvalda områden.

Diagram 2.
Antal bostäder inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar antalet bostäder inom ett givet område. Indikatorn beskriver hur
bostadsbeståndet fördelas mellan olika områden i kommunen och kan användas för att
följa upp bostadsbyggandet, både vad gäller kvantitet och den geografiska fördelningen.
I Uppsala kommun finns 108 586 bostäder, varav 90 173 i staden. Flest bostäder i Uppsala
stad finns inom stadsbygden. I de utpekade stadsnoderna finns knappt 5 500 bostäder.
Det finns fler bostäder i de prioriterade tätorterna än i stadsnoderna och stadsdelsnoderna. ÖP anger bostadsutveckling främst i stadsbygden, i stadens noder och stråk samt
i prioriterade tätorter.

ANTAL BOSTÄDER INOM NYKO 5-OMRÅDEN.
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UPPLÅTELSEVARIATION
MÅTT: ANDEL HYRESRÄTTER AV ALLA BOSTÄDER

Diagram 3.
Andel hyresrätterav
alla bostäder inom
utvalda områden.

Diagram 4.
Andel hyresrätter av
alla bostäder inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Indikatorn innefattar även till exempel specialbostäder för studenter. Både flerbostadshus och småhus ingår.
I ÖP eftersträvas en blandning av upplåtelseformer i alla delar av staden samt i de prioriterade tätorterna. Andelen hyresrätter varierar stort i staden. Flera tätorter har ett kraftigt underskott på hyresrätter.
I Uppsala kommun som helhet är andelen hyresrätter 36 procent vilket kan jämföras
med Stockholms stad med 43 procent, Göteborgs stad med 54 procent, Malmö stad
med 46 procent.
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40–50
30–40
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< 10 bostäder
ANDEL HYRESRÄTTER AV ALLA BOSTÄDER INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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BEBYGGELSEVARIATION
MÅTT: ANDEL SMÅHUS AV ALLA BOSTÄDER

Diagram 5.
Andel småhus av alla
bostäder inom utvalda
områden.

Diagram 6.
Andel småhus av
alla bostäder inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar fördelningen mellan småhus och flerbostadshus. ÖP anger
blandning mellan småhus och flerbostadshus främst i stadsbygden och i de prioriterade tätorterna. Andelen småhus i stadsbygden är 26 procent. Kartan visar dock en stor
variation där delar av stadsbyggden domineras av småhus och andra av flerbostadshus.
Utveckling i stadsstråken kan vara ett medel för att åstadkomma blandning i områden
som domineras av antingen småhus eller flerbostadshus.
Flera av tätorterna har mycket kraftig småhusdominans.
Hela kommunen har 26 procent småhus vilket kan jämföras med Stockholms stad med 9
procent, Göteborgs stad med 19 procent, och Malmö stad med 17 procent.
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< 10 bostäder
ANDEL SMÅHUS AV ALLA BOSTÄDER INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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NÄRHET TILL VARDAGSFUNKTIONER
MÅTT. ANTAL SERVICEKATEGORIER INOM 500 METERS RADIE

Diagram 7.
Genomsnittligt antal
servicekategorier
inom 500 meters
radie i utvalda
områden.

Diagram 8.
Genomsnittligt antal
servicekategorier
inom 500 meters
radie i prioriterade
tätorter.
Denna indikator fångar närheten till vardagsservice, både offentlig och kommersiell,
genom antalet servicetyper (0–8) som nås inom 500 meters radie. De servicetyper som
ingår är apoteksvaror, dagligvaror, drivmedel, kontantuttag, postombud, bibliotek, skolor
och vårdcentraler.
Enligt ÖP bör viktiga vardagsfunktioner kunna nås inom 10 minuter med gång, cykel
eller kollektivtrafik om man bor i staden eller en prioriterad tätort. 500 meter motsvarar
omkring 5–10 minuters gångväg, vilket kan vara rimligt om man bor i stadens stråk- och
nodsystem. Bilden visar att innerstaden är välförsedd, liksom flera av stadsdelsnoderna.
Stadsnodernas låga tal beror på att vissa av dem knappt finns ännu. Flertalet av de prioriterade tätorterna ligger under genomsnittet för Uppsala stad. Detta beror delvis på stuktur,
vilket skapar stora avstånd. Detta gäller till exempel Almunge.

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ANTAL SERVICEKATEGORIER INOM 500 METERS RADIE FRÅN 100-METERSRUTOR,
ENDAST RUTOR MED MINST FYRA BOENDE VISAS.
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NÄRHET TILL LIVSMEDELSBUTIK
MÅTT: AVSTÅND TILL NÄRMASTE LIVSMEDELSBUTIK

Diagram 9.
Genomsnittligt
avstånd till närmaste
livsmedelsbutik inom
utvalda områden.

Diagram 10.
Genomsnittligt
avstånd till närmaste
livsmedelsbutik inom
prioriterade tätorter.
Denna indikator beskriver avståndet till närmaste livsmedelsbutik, den kanske enskilt
viktigaste kommersiella servicefunktionen. Avståndet mäts i gångnätetoch tar hänsyn
till barriärer.
De kortaste avstånden till en livsmedelsbutik finns i innerstaden, stadsdelsnoderna
och tätorterna Järlåsa, Vänge och Knutby. Här är snittavståndet 500–700 meter, vilket
motsvarar 5–10 minuters promenad. Några av tätorterna saknar livsmedelsbutik
(Gåvsta, Länna och Skyttorp). Jälla har fått en butik som inte inkluderas i analysen.
I stadsbygden är snittavståndet drygt 1 kilometer. På landsbygden är avstånden långa, i
snitt omkring 6 kilometer.

0–250
250–500
500–750
750–1 000
1 000–1 250
1 250–1 500
1 500–1 750
1 750–2 000
2 000–

AVSTÅND TILL NÄRMASTE LIVSMEDELSBUTIK FRÅN 100-METERSRUTOR,
AVSTÅNDET MÄTS I GÅNGNÄTET. ENDAST RUTOR MED MINST FYRA BOENDE
VISAS.
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TILLGÅNG TILL KOMMERSIELL SERVICE
MÅTT: ANTAL VERKSAMHETER INOM KOMMERSIELL SERVICE INOM 500 METERS RADIE

Diagram 11.
Antal verksamheter
inom kommersiell
service inom utvalda
områden,

Indikatorn beskriver antal verksamheter inom kommersiell service och inkluderar
kategorierna detaljhandel (exklusive livsmedel), restauranger och caféer samt övrig
kommersiell service som till exempel frisörer, gym och kemtvätt. Kartan visar en kraftig
koncentration i innerstaden. I Gränby finns också ett visst kluster, liksom i Boländerna.
Sedan 2011 har det skett en ökning i samtliga analysområden, störst ökning i antal verksamheter har skett i stadsnoderna. I Gränby är ökningen störst medan ingen förändring
har skett i Bergsbrunna. Analysen visar att utvecklingen går i rätt riktning i noder och
stråk.
De prioriterade tätorterna redovisas inte enskilt för denna indikator eftersom antalet
verksamheter inom kommersiell service är så få så att det är svårt att kvalitetssäkra
analysen.

ANTAL VERSAMHETER INOM KOMMERSIELL SERVICEVE INOM 500 METERS RADIE
FRÅN 100-METERS RUTOR.
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KONCENTRATION
MÅTT: BOENDE OCH ARBETANDE PER HEKTAR

Diagram 12.
Boende och
arbetande per
hektar inom utvalda
områden.

Diagram 13.
Boende och
arbetande per hektar
inom prioriterade
tätorter.
Denna indikator fångar hur tätbefolkat ett område är. Analysen görs med en radie på 500
meter, vilket motsvarar 5–10 minuters gångavstånd. ÖP:s inriktning är att hela stadsområdet ska få ökad koncentration, särskilt i noderna och stråken. Utvecklingen över
tid har gått i denna riktning. Stadsnoderna ska på sikt få mycket hög koncentration,
men ligger idag på blygsamma nivåer. Högst är koncentrationen i innerstaden med över
200 personer per hektar i vissa delar, vilket liknar tätheten i de centrala delarna av våra
tre svenska storstäder. Stockholms innerstad har 200–400 boende och arbetande per
hektar. Göteborgs och Malmös innerstad har 150–300.
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BOENDE OCH ARBETANDE PER HEKTAR INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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ARBETANDETÄTHET
MÅTT: ARBETANDE PER HEKTAR

Diagram 14.
Arbetande per
hektar inom utvalda
områden.

Diagram 15.
Arbetande per hektar
inom prioriterade
tätorter.

Denna indikator fångar arbetsplatskluster genom tätheten av arbetande inom 500
meters radie, vilket motsvarar omkring 5-10 minuters gångavstånd.
Översiktsplanen pekar ut stadens noder och stråk, verksamhetsområden samt prioriterade tätorter som områden för ökande koncentration av arbetsplatser. Innerstaden
sticker ut som det absolut starkaste arbetsplatsklustret. Boländerna har också en tydlig
koncentration av arbetsplatser. Utvecklingen har huvudsakligen gått i ÖP:s riktning.
Nedgången i stadsdelsnoder kan åtminstone delvis förklaras av evakueringen av verksamheten i Ulleråker för att möjliggöra etablering av ny stadsdelsnod i samband med
omvandlingen av stadsdelen.
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ARBETANDE PER HEKTAR INOM 500 METERS RADIE FRÅN 100-METERSRUTOR.
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BLANDNING
MÅTT: ANDEL ARBETANDE AV TOTALBEFOLKNING

Diagram 16.
Andel arbetande av
totalbefolkning inom
utvalda områden.

Diagram 17.
Andel arbetande av
totalbefolkning inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar fördelningen mellan boende och arbetande i ett område. UN
Habitat rekommenderar 40–60 procent arbetande, vilket sällan uppnås i svensa tätorter.
Snarare verkar blandade stadsdelar i Sverige återfinnas i spannet 30–70 procent arbetande.
ÖP anger vikten av blandning i främst noderna och stråken i staden samt i de prioriterade tätorterna. Andelen arbetande är i innerstaden drygt 50 procent, vilket liknar
situationen i till exempel Stockholms innerstad. Andelen arbetande är omkring 20–25
procent i stadsstråk och stadsnoder, något lägre i stadsdelsnoder och prioriterade
tätorter.
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ANDEL ARBETANDE AV TOTALBEFOLKNING INOM 500 METERS RADIE FRÅN 100
METERSRUTOR.
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URBAN KONTINUITET
MÅTT: ANTAL SAMMANLÄNKADE ”URBANA RUTOR” I DET CENTRALA STADSOMRÅDET

Diagram 18.
Utveckling av antal
sammanlänkande
”urbana rutor”
inom det centrala
stadsområdet.

En tydlig ambition i översiktsplanen är att stadens olika delar ska sammanlänkas till en
kontinuerlig stadsbygd. Denna indikator fångar denna kontinuitet, genom att beräkna
antalet sammanlänkade ”urbana rutor” i det centrala stadsområdet. 100-metersrutor
med minst 25 boende och arbetande räknas som urbana.
I Uppsala stad finns 11 kluster av sammanlänkade ”urbana rutor” med minst 500 boende
och arbetande, där det centrala stadsområdet är det absolut största med omkring
140 000 boende och arbetande (2017). Det centrala stadsområdets utbredning, eller
kluster av rutor, har växt från 603 till 809 sammanlänkade ”urbana rutor” sedan 1990.
Utanför stadsgränsen är det endast i Storvreta som ett kluster med minst 500 boende
och arbetande finns. Kartan visar tydliga potentialer för sammanlänkning som finns
genom utbyggnad i de ännu oetablerade delarna av stadsstråken och noderna.
100-METERSRUTOR SOM BILDAR KLUSTER MED MINST 500 BOENDE OCH
ARBETANDE.
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FRIYTETILLGÅNG
MÅTT: ANDEL OFFENTLIG FRIYTA AV LANDYTAN

Diagram 19.
Andel offentlig friyta
av landytan inom
utvalda områden.

Denna indikator fångar hur mycket offentlig rekreativ friyta som nås inom 500 meters
radie. UN Habitat rekommenderar minst 15 procent offentlig friyta för att klara behovet
av sociala och rekreativa platser i staden.
Innerstaden har lägst friytetillgång med ett snittvärde på omkring 15 procent. Lägst är
friytetillgången i de norra delarna av innerstaden där andelen offentlig friyta ligger på
5–10 procent. Innerstaden har också flest besökare, vilket i sig blir en kvalitet. De offentliga friytorna behöver dock utformas och skötas för att klara det höga besökstrycket.
Detta bör även gälla stadsnoderna där besökstrycket på sikt kommer att öka när områdena förtätas.
Övriga delområden har mycket god friytetillgång, ofta över 25 procent, dock med lokala
variationer. Till exempel är andelen offentlig friyta under 15 procent i delar av Gränby
och Börjetull .

25–100
20–25
15–20
10–15
5–10
0–5

ANDEL OFFENTLIG FRIYTA AV LANDYTAN INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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GRÖNOMRÅDE PER BOENDE
MÅTT: KVADRATMETER GRÖNOMRÅDE PER BOENDE

Diagram 21.
Kvadratmeter
rönområde per
boende inom utvalda
områden.

Denna indikator fångar det potentiella besökstrycket på stadens grönområden, de gröna
offentliga friytorna. Erfarenhet från Stockholms stad visar att mindre än 5–10 kvadratmeter grönområde per boende ofta innebär ett högt tryck på ytorna, och att material och
utformning behöver anpassas för att hålla god kvalitet. Det kan till exempel vara svårt
att ha gräsmattor på grund av slitage.
Det högsta besökstrycket återfinns i innerstaden. I norra delen av innerstaden är
mängden grönyta per boende särskilt liten, i vissa delar så liten som 5 kvadratmeter
grönområde per boende. Innerstaden har även många besökare, vilket kan leda till
trängsel och slitage.

KVADRATMETER GRÖNOMRÅDE PER BOENDE INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE
MÅTT: AVSTÅND TILL NÄRMASTE GRÖNOMRÅDE

Diagram 23.
Genomsnittligt
avstånd till närmaste
grönområde inom
utvalda områden.

Denna indikator fångar avståndet till närmaste offentligt tillgängliga grönområde.
Svensk forskning (Grahn & Stigsdotter) har visat att 200–300 meter är en gräns för hur
långt man är villig att gå i vardagen. Boverket föreslår 300 meter som riktlinje, vilket är
en gräns som många kommuner också har antagit.
ÖP:s sociotopsnurra anger 300 meter som maxavstånd till närmaste grönområde. Snittavståndet är i Uppsala stad 155 meter. I innerstaden är det 173 meter och i stadsdelsnoderna omkring 100 meter.
Glappen i kartan, där avstånden är längre än 300 meter, kan användas vid utformning
av grönstrategier.

AVSTÅND TILL NÄRMASTE GRÖNOMRÅDE FRÅN 100-METERSRUTOR, AVSTÅNDET
MÄTS I GÅNGNÄTET. ENDAST RUTOR MED MINST FYRA BOENDE VISAS.
INDIKATORER FÖR UPPSALAS ÖP / 21

GRÖNYTA
MÅTT: ANDEL GRÖNYTA AV LANDYTAN

Diagram 25.
Andel grönyta av
landytan inom utvalda
områden.

Diagram 26.
Andel grönyta av
landytan inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar hur stor andel av markytan som är vegetationstäckt. I analysen
ingår all mark, både privat och offentlig. Detta mått brukar i planeringssammanhang
kallas för grönytefaktor. Svenska tätorter har 40–70 procent grönyta (Grönytor och
grönområden i tätorter 2010, SCB 2010). Globala världsstäder har 5–50 procent (travelbird.nl/green-cities-index-2018).
Uppsalas ÖP har inte angett inriktningen på detta sätt men betonar grönytans betydelse. Innerstaden har 35 procent grönyta, men i vissa delar är andelen under 20 procent.
Övriga delar av kommunen har över 50 procent grönyta, bortsett från de befintliga verksamhetsområdena. Analysen skulle kunna användas som underlag för en strategi för
grönare kvartersmark.

ANDEL GRÖNYTA AV LANDYTAN INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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JORDBRUKSMARK
MÅTT: HEKTAR JORDBRUKSMARK

Diagram 27.
Hektar jordbruksmark
inom utvalda
områden.

Diagram 28.
Användningsområde
för områden som inte
längre brukas som
jordbruksmark.
2011-2017
2000-2011
Exploatering
(bebyggelse el. vägar)
Annan användning

Denna indikator fångar mängden jordbruksmark inom ett område. Jordbruksmarken är
i expanderande regioner ofta utsatt för ett exploateringstryck. Inom Uppsala kommun
finns drygt 56 000 hektar jordbruksmark. Majoriteten återfinns på landsbygden och i
stadens omland.
Mellan 2000 och 2011 slutade 3300 hektar jordbruskmark att brukas i kommunen,
en minskning med 6 procent. Knappt en tredjedel (900 hektar) av jordbruksmarken
användes för exploatering (bebyggelse eller vägar). Mellan 2011 och 2017 minskade
jordbruksmarken med 700 hektar (1 procent). 300 hektar jordbruksmark användes för
exploatering.
Siffrorna visar att avgångarna på grund av exploatering har minskat ordentligt. Infrastrukturbyggen står för en del av avgångarna. Notera att avgångarna genom exploatering på landsbygden också har varit förhållandevis stora. Framåt är det viktigt att följa
ÖP och utveckla verktyg för bedömning.

JORDBRUKSMARK SOM SLUTAT BRUKAS 2000–2017. EN KARTA FÖR HELA
KOMMUNEN VISAS PÅ SIDAN 24.
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RUBRIK
RUBRIK
XXX

JORDBRUKSMARK SOM SLUTAT BRUKAS 2000–2017.
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TRAFIKYTA PER CAPITA
MÅTT: KVADRATMETER TRAFIKYTA PER BOENDE OCH ARBETANDE

Diagram 29.
Kvadratmeter
trafikyta per boende
och arbetande inom
utvalda områden

Diagram 30.
Kvadratmeter
trafikyta per boende
och arbetande inom
prioriterade tätorter.
Denna indikator mängden trafikyta per capita inom ett område. Det ger en indikation på
effektiviteten i markanvändningen, men också på det potentiella trycket på trafiknätet.
I innerstaden finns det 13 kvadratmeter trafikyta per capita, medan det i stadsnoderna,
stadsstråken och stadsbygden finns tre gånger mer. Stadsdelsnoderna har 20 kvadratmeter per capita. I prioriterade tätorter är trafikytan per capita i snitt tio gånger högre
än i innerstaden. Översiktsplanens inriktning är att trafikytan per capita inte ska öka
i staden. Detta kan vara svårt att uppnå med de stora utbyggnaderna som Uppsala står
inför, i och med att vissa huvudgator måste anläggas i tidiga skeden. Även av investeringsskäl är det viktigt med små utbyggnadsetapper av lokalgatorna.

KVADRATMETER TRAFIKYTA PER BOENDE OCH ARBETANDE INOM 500 METERS
RADIE FRÅN 100-METERSRUTOR.
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KORSNINGSTÄTHET
MÅTT: GATUKORSNINGAR PER KVADRATKILOMETER

Diagram 31.
Gatukorsningar per
kvadratkilometer inom
utvalda områden.

Diagram 32.
Gatukorsningar per
kvadratkilometerinom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar hur väl sammankopplat gång- och gatunätet är, genom att
beräkna antalet korsningar per kvadratkilometer. Detta mått har i forskningvisat sig
påverka hur mycket som invånare i en stadsdel går och cyklar. Det amerikanska certifieringssystemet för hållbara stadsdelar, LEED Neighborhood, kräver minst 54 korsningar
per kvadratkilometer. Det finns dock tekniska svårigheter med att mäta denna indikator
på ett likartat sätt mellan olika städer, så jämförelsesiffran ska ses som en grov indikation.
Korsningstätheten är högst i innerstaden, i snitt 69 korsningar per kvadratkilometer.
Stadsdelsnoder och stadstråk har omkring 50. De noder och stråk som idag har ett
mindre sammankopplat gatunät står alla inför utveckling.

GATUKORSNINGAR PER KVADRATKILOMETER INOM 500 METERS RADIE FRÅN
100-METERSRUTOR.
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REGIONAL TILLGÄNGLIGHET TILL ARBETSKRAFT
MÅTT: FÖRVÄRVSARBETANDE NATTBEFOLKNING INOM 60 MINUTER MED KOLLEKTIVTRAFIK

Diagram 33.
Genomsnittligt antal
förvärvsarbetande
inom 60 minuter med
kollektivtrafik inom
utvalda områden.

Diagram 34.
Genomsnittligt antal
förvärvsarbetande
inom 60 minuter med
kollektivtrafik inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar tillgången till arbetskraft inom 60 minuter med kollektivtrafik.
Innerstaden har störst tillgång till arbetskraft, främst givet närheten till stationsområdet. Tillgången i stadsnoderna kommer på sikt att öka.
I de mer perifera tätorterna är tillgången till arbetskraft liten.
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REGIONAL TILLGÄNGLIGHET TILL ARBETSPLATSER
MÅTT: ANTAL ARBETSPLATSER INOM 60 MINUTER MED KOLLEKTIVTRAFIK

Diagram 35.
Genomsnittligt antal
arbetsplatser inom
60 minuter med
kollektivtrafik inom
utvalda områden.

Diagram 36.
Genomsnittligt antal
arbetsplatser inom
60 minuter med
kollektivtrafik inom
prioriterade tätorter.

Denna indikator fångar tillgången till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Denna analys uppvisar samma mönster som föregående analys.

Arbetsplatser inom
Uppsala kommun:
100 000

INDIKATORER FÖR UPPSALAS ÖP / 28

SOCIALT BLANDADE STADSRUM
MÅTT: ENTROPIINDEX FÖR SOCIOEKONOMISKA GRUPPER
1,31
1,08

0,99

1,18

0,76

Uppsala stad

Innerstaden

Stadsnoder

Diagram 37.
Genomsnitligt
entropiindex inom
utvalda områden.

Stadsdelsnoder

Stadsstråk

Denna indikator fångar blandningen av socioekonomiska grupper i staden. De socioekonomiska grupperna är hämtade ur ett socioekonomiskt index som Uppsala kommun har
tagit fram.
Uppsala kommuns socioekonimiska index
baseras på tre oviktade variabler:
1. Medianinkomst

Socioekonomiska grupper hämtade ur
Uppsala kommuns socioekonomiska index
Grupp 1:		 Indexvärde 3–10

2. Andel som arbetar eller studerar

Grupp 2: Indexvärde 10–15

3.	Andel som har gymnasieutbildning eller högre
utbildning

Grupp 3: Indexvärde: 15–20
Grupp 4: Indexvärde: 20–25
Grupp 5: Indexvärde 25–30

Entropiindexet fångar blandningen av de fem socioekonomiska grupperna inom
1 kilometers gångavstånd. Ett högt värde innebär att de fem grupperna är jämnt fördelade. Teoretiskt är det högsta möjliga indexvärdet 1,61.
Analysen visar tydligt att det finns ensidiga områden, som delvis samvarierar med
upplåtelsevariationen. För vissa stadsområden som saknar direkt anslutning till andra
stadsdelar blir detta extra tydligt.

ENTROPIINDEX FÖR SOCIOEKONOMISKA GRUPPER INOM 1 KILOMETER. MÄTT I
GÅNGNÄTET. ENBART 100-METERS RUTOR MED FOLKBOKFÖRD BEFOLKNING
VISAS.
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SOCIALT AKTIVA GATURUM
MÅTT: STADSGATUINDEX PÅ KVARTER
61
48
41

Uppsala stad

Innerstaden

Stadsnoder

38

Stadsdelsnoder

43

Diagram 38.
Genomsnittligt
stadsgatuiindex inom
utvalda områden.

Stadsstråk

Denna indikator beskriver i vilken grad kvarteren kantas av bebyggelse med utåtriktade
entréer. Måttet är ett index bestående av två delanalyser. Dels beräknas hur stor andel
av kvarterets ytterkant som är bebyggd, i en skala från 0–100 procent. Dels beräknas
hur stor andel av kvarterets entréer som ligger i ytterkant, också i en skala från 0–100
procent. Dessa två mått viktas sedan jämnt i indexet. Enbart kvarter i stadsdelar som
domineras av flerbostadshus visas eftersom bra data för småhusentréers läge saknas.
I innerstaden kantas en majoritet av gatorna av sluten bebyggelse utåtriktade entréer.
Noder och stadsstråk ska utvecklas med samma kvalitet som målsättning. Projekt i
bland annat Östra Salabacke, Börjetull, Gottsunda, Eriksberg kommer att höja värdena.

STADSGATUINDEX PÅ KVARTER.
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X. KAPITELRUBRIK
SCENARIO

SCENARIO 2030, 2040 OCH 2050
Med avstamp i översiktsplanens högscenario för
befolkningsutvecklingen har nya bostäder och
arbetsplatser lagts ut i enlighet med översiktsplanen
samt redan pågående projekt, inklusive Uppsalapaketets 33.000 bostäder. Resultat visas för indikatorn
koncentration inom stadsområdet (nästa sida).”

Diagram 39.
Boende, arbetande
och bostäder inom
kommunen idag och i
scenario

BOENDE

ARBETANDE
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KONCENTRATION I SCENARIO

1990

2000

2011

2016/2017

2030

2040

2050
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REGIONAL TILLGÄNGLIGHET SCENARIO: ARBETSKRAFT
RUBRIK
XXX

2017

2030

2050
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REGIONAL TILLGÄNGLIGHET SCENARIO: ARBETSPLATSER

2017

2030

2050
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Arbetsplatser inom
Uppsala kommun
2030: 129 000

Arbetsplatser inom
Uppsala kommun
2030: 158 000

DISKUSSION

TÄT, GRÖN OCH GÅNGVÄNLIG STAD
Kartan visar en syntes av tre indikatorer
som fångar några grundläggande stadsbyggnadsmått: täthet, friytetillgång och gatunätets struktur.
De tre indikatorerna som har valts ut är koncentration, tillgång till offentlig friyta samt korsningstäthet. Gränsvärden för dessa mått har valts ut
baserat på andra policydokument men också baserat
på analysresultatet. Kartan visar sedan i hur många
kategorier gränsvärdena uppnås. Kartan ger en fingervisning om vilka delar av Uppsala som är täta,
gröna och gångvänliga. Gränsvärdena för samtliga
tre indikatorer uppnås i ett mindre område väster
om ån. I övriga delar av innerstaden är det gränsvärdet förfriytetillgång som inte uppnås. När två
gränsvärden uppnås utanför innerstaden är det
täthet som inte uppnås. Pågående projekt kommer
att förstärka noder och stråk.

Gränsvärden
Täthet: 125 pers/ha vilket
motsvarar den lägsta tätheten
i innerstaden
Andel friyta: 15 % vilket
rekommenderas av bland
annat UN Habitat
Korsningar per km2: 54 st
vilket utgör lägsta nivån
i LEED Neighborhoods,
det amerikanska
certifieringssystemet för
hållbara stadsdelar.
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SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH ANDRA INDIKATORER
Koncentration, det vill säga många människor på
samma yta, är en grundläggande kvalitet hos städer.
Graden av koncentration skapar olika förutsättningar för hur vi använder oss av staden.
I det här kapitlet studeras statistiska samband
mellan koncentration och andra indikatorer. Indikatorerna har aggregerats på NYKO 5-områden.
Enbart områden inom stadsgränsen och med bebyggelse ingår i sambandsanalyserna.

KONCENTRATION OCH TILLGÅNG TILL
SERVICE

vardagsfunktioner vilket kan bero på till exempel
lokala köpcentrum.
Även avståndet till närmsta livsmedelsbutik
minskar när koncentrationen ökar. I områden med
En ökning av koncentrationen av boende och arbetande innebär således mycket sannolikt en större
närhet till service. Att förtäta nära lokala centrum
som redan har ett stort utbud av service är också ett
sätt att öka befolkningens närhet till vardagsfunktioner.

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH TILLGÅNG TILL
KOMMERSIELL SERVICE

I analyserna av Uppsala är det tydligt att staden
fungerar mycket likt andra städer, stora som små.
Med ökad koncentration av dag- och nattbefolkning
ökar tillgången till vardagsfunktioner, livsmedelsbutik och vardagsservice.
När det gäller kommersiell service (detaljhandel
exklusive livsmedel, restauranger och övrig service
som till exempel frisörer och gym), är sambandet
tydligast för områden med innerstadstäthet (över
125 personer per hektar). Ju mer människor man når
inom 500 meter desto mer kommersiell service når
man inom samma avstånd.
Indikatorn tillgång till vardagsservice, som inkluderar både offentlig och kommersiell service visar
också samband med koncentration. Det finns inga
täta miljöer med få vardagsfunktioner. Däremot
finns det enstaka glesa miljöer som har många

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH TILLGÅNG TILL
VARDAGSFUNKTIONER

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH AVSTÅND TILL
LIVSMEDELSBUTIK
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KONCENTRATION OCH BLANDNING
I stadsbyggande i allmänhet och i översiktsplanen i
synnerhet eftersträvas en blandning av bostäder och
arbetsplatser, av boende och arbetande, för att skapa
en levande stadsmiljö och en effektiv användning
av bebyggelse och trafiksystem. De stadsdelar med
omkring 30–70 procent arbetande är inte så många
i Uppsala och de har olika koncentration. Det finns
både täta och glesa miljöer som också är blandade.

I Uppsala stad har de täta stadsdelarna också hög
korsningstäthet, medan många glesa stadsdelar har
låg korsningstäthet. Det finns dock undantag, ett
antal småhusområden som till exempel Valsätra och
Sunnersta har hög korsningstäthet men låg täthet.

30-70 % blandning

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH BLANDNING

KONCENTRATION OCH GATUNÄT
Trafikytan upptar en stor andel av stadens landarea. Att minska denna men öka tillgängligheten
och framkomligheten i staden är ett viktigt hållbarhetsmål, som handlar om effektiv markanvändning, vilket betonas i översiktsplanen. Med en ökad
koncentration så ökar sannolikt trycket på trafiknätet och eventuell trängsel, såvida inte en större
andel av befolkningen går eller cyklar. Detta är ofta
fallet. En högre koncentration skapar större närhet
som ger underlag för tätare kollektivtrafik. I Uppsala
finns, som i andra städer, således ett starkt samband
mellan koncentration och trafikyta per capita. De
tätaste miljöerna har omkring 10 kvadratmeter
trafikyta per capita. Tack vare investeringar i infrastruktur för gående, cyklister och kollektivtrafik så
kan trafikytan hållas lägre i tätare bebyggelse.
Det finns också vissa samband mellan korsningstäthet och koncentration. Korsningstäthet indikerar
ett finmaskigt gatunät med förutsättningar för gena
vägar för gående och cyklister.

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH TRAFIKYTA
PER CAPITA

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH
KORSNINGSTÄTHET
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KONCENTRATION OCH GRÖNYTA
Det finns ett tydligt mönster i relationen mellan
koncentration och grönyta. I grönyta inbegrips här
alla grönytor i staden, både privata och offentliga
ytor. Ju högre koncentration, desto större sannolikhet för att grönytan minskar. Det finns dock
stadsdelar, företrädesvis arbetsplatsområden, med
låg täthet och liten grönyta.

KONCENTRATION OCH FRIYTETILLGÅNG
Med friyta menas här offentligt tillgänglig mark som
har något socialt eller rekreativt värde (även kallad
sociotop). Här är mönstret inte lika tydligt som med
grönyta. Glesa miljöer kan ha både mycket och litet
tillgång till offentlig friyta. Det finns täta miljöer
som har upp till 40 procent offentlig friyta och som
därmed med råge klarar UN Habitats rekommendationer om minst 15 procent offentlig friyta.

KONCENTRATION OCH NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH GRÖNYTA

Hög täthet och över 15 % offentlig friyta

SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH
FRIYTETILLGÅNG

Hur är relationen mellan koncentration och närheten
till gröna offentliga friytor? I jämförelse med indikatorerna ovan, grönyta och friytetillgång, så finns här
inget samband över huvudtaget med koncentration.
Både täta och glesa miljöer har nära och långt från
grönområden. Då forskningen visar att närheten till
grönt är minst lika viktig som själva ytan för upplevelsen av gröntillgång, så visar analysen att det går
att uppnå en stor närhet även vid höga tätheter. Allt
handlar om stadsbyggnadsstrukturen och parkplaneringen.
SAMBAND MELLAN KONCENTRATION OCH NÄRHET TILL
GRÖNOMRÅDE
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METOD OCH DATAKÄLLOR

METODBESKRIVNING FÖR INDIKATORER
För att möjliggöra uppföljning är det viktigt att
indikatorerna analyseras på samma sätt framöver. Därför följer här en detaljerad beskrivning
av analysmetoder. På sidan 45 finns en tabell som
beskriver datakällor för varje indikator.

BOSTADSBESTÅND, UPPLÅTELSEVARIATION
OCH BEBYGGELSEVARIATION
Antal bostäder per NYKO-område nivå 5 för 2017
har levererats av Uppsala kommun. Bostäderna är
uppdelade efter upplåtelseform och bebyggelsetyp.
Antal bostäder fördelas jämnt på adresspunkter
inom respektive NYKO-område. Från adresspunkterna summeras antalet bostäder inom respektive
analysområde.

NÄRHET TILL VARDAGSFUNKTIONER
Verksamheter inom olika kategorier har levererats
som punkter på adressnivå. På kartan redovisas
antal kategorier inom en 500-meters buffert kring
varje 100-meters ruta på kartan. Genomsnittligt
antal kategorier för rutorna inom respektive analysområde presenteras som stapeldiagram.

NÄRHET TILL LIVSMEDELSBUTIK
Verksamheter inom detaljhandel med livsmedel
har levererats som punkter på adressnivå. Verksamheterna innehåller både livsmedelsbutiker och
andra verksamheter med livsmedelsförsäljning som

bensinstationer. Avstånd till närmsta verksamhet
har analyserats med GIS. Avståndet mäts från rutor
med minst fyra boende och mäts i gångnätet. Som
gångnät har en så kallad axialkarta använts. Statistiken som presenteras i stapeldiagram beskriver
genomsnittligt avstånd för de rutor som ligger inom
analysområdet. På kartan visas värdet för varje ruta.

TILLGÅNG TILL KOMMERSIELL SERVICE
Arbetsställen inom ett urval av SNI-koder har levererats som punkter på adressnivå. Enbart arbetsställen med anställda ingår i analysen. Statistiken
som presenteras i stapeldiagram beskriver antal
arbetsställen inom respektive analysområde.
På kartan redovisas antal arbetsställen inom en
500-meters buffert kring varje 100-meters ruta på
kartan.

KONCENTRATION OCH ARBETANDETÄTHET
Dag- och nattbefolkning har levererats på 100-meters
rutor. Statistiken som presenteras i stapeldiagram
beskriver antal personer dividerat med analysområdets yta. På kartan redovisas antal personer inom en
500-meters buffert kring varje 100-meters ruta på
kartan, dividerat med buffertens yta.

BLANDNING
Dag- och nattbefolkning har levererats på 100-meters
rutor. Statistiken som presenteras i stapeldiagram
beskriver andel arbetande av totalbefolkning inom
analysområdet. På kartan redovisas andel arbetande av totalbefolkning inom en 500-meters buffert
kring varje 100-meters ruta på kartan.

URBAN KONTINUITET
Dag- och nattbefolkning har levererats på
100-meters rutor. Sammanhängande rutor med fler
än 25 boende och arbetande, som totalt har mer än
500 boende och arbetande och är större än 20 hektar
utgör kluster i analysen. I stapeldiagrammet presenteras antal sammanlänkande rutor i det största
klustret.

FRIYTETILLGÅNG
Analysen utgår från sociotopkartan, en kartering av
offentligt tillgängliga friytor med sociala värden. I
analysen ingår inte sociotopytor som i karteringen
saknar värden eller som utgörs av vattenytor.
Statistiken som presenteras i stapeldiagram
beskriver mängden offentlig friyta dividerad med
analysområdets yta. På kartan redovisas mängden
offentlig friyta inom en 500-meters buffert kring
varje 100-meters ruta på kartan, dividerat med
buffertens yta.
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GRÖNOMRÅDE PER BOENDE

JORDBRUKSMARK

Analysen utgår från sociotopkartan, en kartering
av offentligt tillgängliga friytor med sociala värden.
Sociotopytor med värdet Grönska väljs ut. Statistiken som presenteras i stapeldiagram beskriver
mängden grön sociotopyta inom analysområdet
dividerat med antal boende inom samma område. På
kartan redovisas mängden grön sociotopyta inom en
500-meters buffert kring varje 100-meters ruta på
kartan, dividerat med antal boende inom samma yta.

Jordbruksmark kommer från Jordbruksverkets
register över så kallade jordbruksblock. Registret
innehåller all mark som det söks jordbruksstöd,
vilket i princip motsvarar all jordbruksmark i
Sverige. Jordbruksblocken har överlagrats med ytor
från Nationella marktäckedata för att identifiera
ytor som har exploaterats. I vissa fall har bara en viss
del av ytan använts för exploatering men hela ytan
har slutat brukas som jordbruksmark. Dessa ingår
också i kategorin exploaterad jordbruksmark.

Mängden boende beräknas på samma sätt som under
Koncentration ovan.

NÄRHET TILL GRÖNOMRÅDE
Analysen utgår från sociotopkartan, en kartering
av offentligt tillgängliga friytor med sociala värden.
Sociotopytor med värdet Grönska väljs ut och ytor
under 0,2 ha tas bort.
Avstånd till närmsta grönområde har analyserats
med GIS. Avståndet mäts från rutor med minst fyra
boende och mäts i gångnätet. Som gångnät har en så
kallad axialkarta använts. Statistiken som presenteras i stapeldiagram beskriver genomsnittligt
avstånd för de rutor som ligger inom analysområdet.
På kartan visas värdet för varje ruta.

GRÖNYTA
Gröna ytor väljs ut från Nationella marktäckedata
utifrån koder i dataunderlaget. Statistiken som
presenteras i stapeldiagram beskriver mängden
grönyta inom analysområdet. På kartan redovisas
mängden grönyta inom en 500-meters buffert kring
varje 100-meters ruta på kartan.

kartan redovisas antal korsningspunkter inom en
500-meters buffert kring varje 100-meters ruta på
kartan, dividerat med buffertens yta.

REGIONAL TILLGÄNGLIGHET
Analyser av regional tillgänglighet har levererats på
så kallade NYKO-plan-områden, NYKO-områden
på nivå 5 som justerats för pågående stadsutvecklingsprojekt. Värdena har förts över till rutnät med
boende eller arbetande. Snittvärdet för dessa rutor
inom respektive analysområde har därefter tagits
fram.

TRAFIKYTA PER CAPITA
Trafikyta väljs ut från Nationella marktäckedata
med hjälp koder i dataunderlaget. Antal boende
och arbetande beräknas på samma sätt som under
Koncentration ovan.
Statistiken som presenteras i stapeldiagram
beskriver mängden trafikyta inom analysområdet,
dividerat med antal boende och arbetande inom
samma område. På kartan redovisas mängden trafikyta inom NYKO-områden nivå 5, dividerat med
antal boende och arbetande inom samma ruta.

KORSNINGSTÄTHET
Analysen baseras på Fastighetskartans väglager.
Motorvägar är inte med i analysen. Punkter där
minst tre linjer korsas, och det är minst 15 meter till
nästa korsning, identifieras.
Statistiken som presenteras i stapeldiagram
beskriver antal korsningspunkter inom analysområdet dividerat med analysområdets yta. På

SOCIALT BLANDADE STADSRUM
Analysen baseras på ett socioekonomiskt index på
NYKO 5-områden som Uppsala kommun har tagit
fram. Indexet beräknas med hjälp av tre oviktade
variabler:
1. Medianinkomst
2. Andel som arbetar eller studerar
3.	Andel som har gymnasieutbildning eller högre
utbildning.
Indexet ger fem socioekonomiska grupper:
Grupp 1: Indexvärde 3–10
Grupp 2: Indexvärde 10–15
Grupp 3: Indexväre 15–20
Grupp 4: Indexvärde 20–25
Grupp 5: Indexvärde 25–30
Värdena förs över från NYKO 5-områden till adressINDIKATORER FÖR UPPSALAS ÖP / 43

punkter. Antalet adresspunkter i respektive grupp
som nås inom 1 kilometers gångavstånd beräknas.
Andelen adresspunkter i respektive grupp som nås
inom 1 kilometers gångavstånd beräknas därefter.
Ett entropiindex som beskriver blandningen av de
socioekonomiska grupperna beräknas slutligen med
följande formel:
(IF(”Andel adresspunkter i grupp 1” =0, 0, (”Andel
adresspunkter i grupp 1” * ln(”Andel adresspunkter i
grupp 1”))) +
IF(”Andel adresspunkter i grupp 2” =0, 0, (”Andel
adresspunkter i grupp 2” * ln(”Andel adresspunkter i
grupp 2”))) +

SOCIALT AKTIVA GATURUM
Analysen baseras på bebyggelse från Lantmäteriets
fastighetskarta och entréer från Uppsala kommun.
Dels beräknas hur stor andel av kvarterets ytterkant (10 meter) som är bebyggd, i en skala från 0–100
procent. Dels beräknas hur stor andel av kvarterets
entréer som ligger i ytterkant, också i en skala från
0–100 procent. Dessa två mått viktas sedan jämnt i
indexet. Enbart kvarter i stadsdelar som domineras
av flerbostadshus visas eftersom bra data för småhusentréers läge saknas.

IF(”Andel adresspunkter i grupp 3” =0, 0, (”Andel
adresspunkter i grupp 3” * ln(”Andel adresspunkter i
grupp 3”))) +
IF(”Andel adresspunkter i grupp 4” =0, 0, (”Andel
adresspunkter i grupp 4” * ln(”Andel adresspunkter i
grupp 4”))) +
IF(”Andel adresspunkter i grupp 5” =0, 0, (”Andel
adresspunkter i grupp 5” * ln(”Andel adresspunkter i
grupp 5”)))) * -1
Teoretiskt är det högsta möjliga indexvärdet 1,61.
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DATAKÄLLOR
INDIKATORNAMN

Bostadsbestånd

Upplåtelsevariation

Bebyggelsevariation
Närhet till vardagsfunktioner
Närhet till livsmedelsbutik
Tillgång till kommersiell service
Koncentration
Arbetandetäthet
Blandning
Urban kontinuitet
Friytetillgång

DATA

DATAKÄLLA

ÅR

A JOURHÅLLNING

Antal bostäder på NYKO 5-område

Uppsala kommun

2017

-

Adresspunkter

Uppsala kommun

2017

-

Antal bostäder på NYKO 5-område, uppdelat efter upplåtelseform

Uppsala kommun

2017

-

Adresspunkter

Uppsala kommun

2017

-

Antal bostäder på NYKO 5-område, uppdelat efter bebyggelsetyp

Uppsala kommun

2017

-

Adresspunkter

Uppsala kommun

2017

-

Utvalda verksamheter på adressnivå

Tillväxtverket och 2017
Uppsala kommun

-

Utvalda verksamheter på adressnivå

Tillväxtverket

2017

-

Axialkarta

Spacescape

2017

Vid behov

Urval av företag från företagsregistret, på adressnivå

SCB

2017

Årligen

Antal boende (nattbefolkning) och antal arbetande (dagbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

1990, 2000, 2011, 2016/2017 Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Antal arbetande (dagbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

1990, 2000, 2011, 2016

Antal boende (nattbefolkning) och antal arbetande (dagbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

1990, 2000, 2011, 2016/2017 Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Antal boende (nattbefolkning) och antal arbetande (dagbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

1990, 2000, 2011, 2016/2017 Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Urval från sociotopkartan

Uppsala kommun

2009, 2017

Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Ej fastställt
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Urval från sociotopkartan

Uppsala kommun

2009, 2017

Ej fastställt

Antal boende (nattbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

2011, 2017

Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Urval från sociotopkartan

Uppsala kommun

2009, 2017

Ej fastställt

Axialkarta

Spacescape

2017

Vid behov

Nationella marktäckedata

Naturvårdsverket 2018

Var femte år

Jordbruksmark

Jordbruksblock

Jordbruksverket

Uppdateras kontinuerligt

Trafikyta per capita

Nationella marktäckedata

Naturvårdsverket 2018

Var femte år

Antal boende (nattbefolkning) och antal arbetande (dagbefolkning) på 100-meters rutor

SCB

2017

Årligen, publiceras i
februari året därpå.

Korsningstäthet

Vägar från Fastighetskartan

Lantmäteriet

2017

Uppdateras kontinuerligt

Regional tillgänglighet till
arbetskraft
Regional tillgänglighet till
arbetsplatser
Socialt blandade stadsrum

Förvärvsarbetande nattbefolkning inom 60 min m kollektivtrafik, på NYKO-5-områden

WSP

2017

-

Arbetsplatser inom 60 min m kollektivtrafik, på NYKO-5-områden

WSP

2017

-

Socioekonomiskt index på NYKO 5-område

SCB och Uppsala
kommun

2017

-

Socialt aktiva gaturum

Bebyggelse från Fastighetskartan

Lantmäteriet

2017

Uppdateras kontinuerligt

Adresspunkter

Uppsala kommun

2017

-

Grönområde per boende

Närhet till grönområde
Grönyta

2000, 2011, 2017
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