
Tätorter i Kalmar kommun 2015

SIFFROR OM KALMAR
Statistiska centralbyrån genomför tätortsavgränsningar med fem års mellanrum och den senaste avser 2015. Definitionen 
av tätorter är kortfattat områden med sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Kalmar kommun har 16 tätorter. Kalmar tätort med drygt 38 400 invånare är den ojämförligt största i kommunen och 
den 30:e största tätorten i Sverige. Sedan avgränsningen år 2010 har Kalmar tätort vuxit med drygt 2 000 personer och 
tätortsbefolkningen i kommunen som helhet med 3 050 personer. Den näst största tätorten är Lindsdal med 5 700 invånare 
följt av Smedby med 3 600 invånare. Sedan år 2010 har en ny tätort tillkommit, Åmunnen1). En tätort, Boholmarna, har 
tagits bort på grund av metodförändring. Den anses inte längre vara så tätbebyggd av den kan klassas som en tätort.

13 av de 16 tätorterna i kommunen har ökat sin folkmängd mellan 2010 och 2015 medan två tätorter, Tvärskog och 
Vassmolösa har minskat sin folkmängd något. I antal personer är det Kalmar tätort som vuxit mest; drygt 2000 personer. I 
procent av folkmängden är det Drag som vuxit mest från 274 till 463 invånare, en ökning med 69 procent på fem år.2) 
Flera tätorters areal har utökats. Lindsdal omfattar exempelvis till skillnad från 2010 även Fjölebro, Hagby har utökats med 
Kolboda, Drag omfattar även Äspelundsområdet, Ljungbyholm en tarm söderut mot Vassmolösa och Trekanten Harby.

Tätort 1995 2000 2005 2010 2015 Ändring 2010-2015 
antal

Ändring 2010-2015 
procent

Boholmarna 223 256 272 297 .. .. ..
Drag .. .. .. 274 463 189 69%
Dunö 319 340 384 384 419 35 9%
Hagby 642 621 651 689 871 182 26%
Halltorp 270 307 292 266 286 20 8%
Kalmar 32 671 33 788 35 170 36 392 38 408 2 016 6%
Lindsdal 5 836 5 669 5 520 5 510 5 709 199 4%
Ljungbyholm 1 467 1 456 1 461 1 604 1 725 121 8%
Läckeby 862 911 862 847 878 31 4%
Påryd 710 654 657 651 663 12 2%
Rinkabyholm 1 414 1 523 1 559 1 607 1 631 24 1%
Rockneby 852 844 880 869 898 29 3%
Smedby 3 749 3 545 3 530 3 487 3 607 120 3%
Trekanten 1 299 1 263 1 268 1 422 1 599 177 12%
Tvärskog 413 401 409 404 399 -5 -1%
Vassmolösa 553 552 544 535 524 -11 -2%
Åmunnen .. .. .. .. 208 .. ..
Summa 
tätorter

51 280 52 130 53 459 55 238 58 288 3 050 6%

Tabell 1. Folkmängd i Kalmar kommuns tätorter 1995-2015 samt förändring mellan år 2010 och 2015

Åmunnen ny tätort i Kalmar kommun

1) Tätortens beteckning kan komma att ändras efter granskning av Lantmäteriet
2) Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter mellan 2010 och 2015, vilket påverkar tätorternas utbredning och statistiken över 
    befolkning, landareal och befolkningstäthet. Därför ska försiktighet iakttas vid jämförelser över tid. 
    Detta gäller samtliga befolkningsförändringar i detta Siffror om Kalmar 



Källa: SCB 
egen bearbetning 
av datat har gjorts

Siffror om Kalmar ges ut av Kalmar kommuns Projekt- och exploateringsenhet. Syftet är att 
ge en kortfattad presentation och analys av aktuell statistik. Vill du veta mer, ring 0480-450087 
och tala med Susanne Eriksson eller mejla susanne.eriksson@kalmar.se

Av Kalmar kommuns 65 704 invånare 2015 bodde 58 288 personer eller 89 procent av kommunens befolkning i en 
tätort. Under den senaste femårsperioden mellan 2010 och 2015 har befolkningen i tätort ökat med 6 procent eller 3 050 
personer. Under samma period ökade befolkningen totalt i kommunen med 2 900 personer eller fem procent. I de flesta 
län och i våra jämförelsekommuner Karlskrona, Kristianstad och Halmstad ökade befolkningen i tätort mer än länets/
kommunens totala befolkning. Växjö utgör ett undantag då folkmängden i antal ökade mer i hela kommunen. I procent av 
folkmängden var dock ökningen högre i tätorterna.

Tätortsgraden, det vill säga andel befolkning i tätort, visar på stora skillnader mellan kommunerna. Högst andel boende i 
tätort, 100 procent, har flera kommuner i Stockholms län samt Malmö medan Bergs kommun i Jämtlands län och Bjurholms 
kommun i Västerbottens län har en tätortsgrad på 39 respektive 41 procent. Kalmar kommun ligger på topp 60 av landets 
290 kommuner Av våra jämförelsekommuner är det Halmstad som har högst tätortsgrad, 92 procent. Kalmar län har en 
lägre tätortsgrad än snittet i riket.

Kommun/
län/riket

Antal tätorter Folkmängd i 
tätort

Andel av befolkningen
 i tätort 

Folkmängd 
utanför tätort

Andel av befolkningen
 utanför tätort

Karlskrona 19 54 510 83% 10 870 17%
Växjö 11 76 483 87% 11 625 13%
Kristianstad 25 70 142 85% 12 368 15%
Halmstad 19 89 315 92% 7 637 8%
Kalmar 16 58 288 89% 7 416 11%
Kalmar län 87 188 852 79% 48 827 21%
Riket 1 979 8 572 514 87% 1 278 503 13%

I Sverige som helhet finns 1 979 tätorter vilket är en ökning med 23 områden sedan 2010. Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Uppsala samt Sollentuna och Upplands Väsby är de största tätorterna i Sverige. Mer än 30 procent av tätortsbefolkningen i 
Sverige bor i någon av de fem största tätorterna. Mellan 2010 och 2015 har tätortsbefolkningen i Sverige har ökat med sju 
procent eller 557 000 personer medan folkmängden utanför tätort har minskat med 121 000 personer.

Sveriges 1 979 tätorter upptar endast 1,5 procent av den totala landarealen. På dessa 1,5 procent trängs alltså 87 procent av 
Sveriges befolkning. Tätorterna i Kalmar kommun har en sammanlagd landareal på 4 414 hektar vilket innebär att 4,6 pro-
cent av landarealen i kommunen utgörs av tätorter. På denna yta bor 89 procent av kommunens befolkning. Kalmar tätort 
är med 1 960 hektar den till ytan största tätorten i kommunen och utgör 44 procent av den totala tätortsarealen i kommu-
nen. Åmunnen har 31 hektar och är därmed den till ytan minsta tätorten i kommunen.

Befolkningstätheten mäts vanligen som invånare per kvadratkilometer. De tätorter som har högst befolkningstäthet 2015 
är antingen mycket stora eller belägna i de stora städernas närhet. Bland tätorter med lägst befolkningstäthet hittar man 
flera tätorter med hög andel fritidshus. Eftersom det endast är den folkbokförda befolkningen som ingår i beräkningen får 
dessa orter en låg befolkningstäthet. Befolkningstätheten för samtliga tätorter i Sverige ligger i snitt på 1 389 invånare per 
kvadratkilometer. I Kalmar kommun är motsvarande siffra 1 320 invånare per km2. Vi bor alltså lite glesare i snitt i Kalmar 
kommuns tätorter jämfört med snittet för samtliga tätorter i riket. Den högsta befolkningstätheten i Kalmar kommun åter-
finns i Kalmar tätort med 1 959 invånare/km2, följt av Smedby, Lindsdal och Rinkabyholm som alla har en befolkningstät-
het på över 1 000 invånare/km2. Lägst befolkningstäthet har Drag och Hagby med strax över 300 invånare/km2.  

Drygt 7 400 personer eller 11 procent av befolkningen i Kalmar kommun bor utanför en tätort. Jämfört med för fem år 
sedan, 2010, är det en minskning med 160 personer.

Tabell 2. Befolkningens fördelning på tätort och utanför tätort 2015

89 procent av befolkningen bor i tätort

Befolkningstäthet i tätorterna

På fem procent av landarealen bor 89 procent av invånarna


