
Malmö
Anna Holmqvist

Planchef

Anna.b.holmqvist@malmo.se



F
o

to
: O

s
k
a

r F
a

lc
k

Från industristad till 

kunskapsstad

 Hållbar stadsutveckling som ledord

 Satsningar som universitetet, nytt stadsbibliotek 

och bomässan Bo01

 Omvandlingen av Västra hamnen till en

dynamisk och hållbar stadsdel full av liv

 Många priser och utmärkelser



En stad som växer

• Sveriges tredje största stad

• Antal Malmöbor: 341 999 (2019)

• En ökning på 5 680 under 2018 (+1,7 %)

• Födelser och immigration utgör den största delen

av ökningen

• Malmö beräknas vara en halvmiljonstad före 2050

• Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige



En ung stad

Malmö är en ung stad och den mest typiska 

Malmöbon är en 29-årig tjej eller en 30-årig kille.

• 48% är under 35 år

• Nästan en femtedel är under 18 år



En global mötesplats

• En tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet

• 186 olika nationaliteter och över 150 olika språk

• Stort antal internationella företag 

• Två internationella grundskolor

• Flertal internationella högskole- och universitetsutbildningar
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100% förnybar energi

F
o

to
: F

re
d

rik
 J

o
h

a
n

s
s
o

n
 (E

lv
a

n
fo

to
.s

e
)

Malmö har som mål att vara Sveriges 

klimatsmartaste stad. År 2030 ska hela Malmö

försörjas till 100% av förnybar energi.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ
Sammanfattning 



Prioriterade inriktningar 

Regional motor för grön 

tillväxt och 

sysselsättning 

Staden som kulturell och 

demokratisk livsmiljö 

Nära, tät, grön och 

funktionsblandad 

stad



Kartan visar förslag på 

övergripande 

markanvändning i Malmö 

för de närmsta 20 åren, 

samt utredningsområden 

för eventuell framtida 

utveckling i ett senare 

skede

UTBLICK MOT 2050



PRIORITERADE 
INRIKTNINGAR STRATEGIER

RIKTLINJER 
OCH KARTOR

Byggd miljö

Trafik

Gröna och blå miljöer

Klimatanpassning 
och teknisk 
försörjning 



AMIRALSSTADEN

Nutiden

Stadsplanering: 

Framtiden…



Nyhamnen

nu…



i framtiden

Nyhamnen



Kirseberg

nu…



i framtiden

Kirseberg



EXEMPEL PÅ STRATEGISKA SATSNINGAR

ROSENGÅRD – förtätning genom komplettering 
för en sammanlänkad stadsdel

• Malmö växer 

huvudsakligen inåt

• Utbyggnads-

områden i framtida 

Malmö

• Malmö bygger 

hållbar mobilitet



Klimatomställning 
Malmö –
För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030



Vi måste öka vårt fokus på klimatneutralt byggande.
Storstadspaketet åren 2018-2035 innehåller:
• mycket infrastruktur
• minst 28 550 bostäder
• stort antal skolor och förskolor samt andra kommunala byggnader
• stor antal kontor, verksamhets- och industrilokaler, parkeringshus och andra lokaler

Våra klimatmål hittills fokuserar endast på energi och trafik 
– komplettering krävs.

 En klimatneutral förflyttning är nödvändig och fullt möjlig

 Den pågår och är ganska enkel

 Genom att integrera hållbarhet i sin affär kan banker påverka marknaden

 Beslut och vilja behövs från många

Byggandet i Malmö står för mer än 20%
av stadens klimatpåverkan 

Energi/Drift



Klimatneutralt byggande ingår i stadens övergripande 

styrdokument



”Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband 

med upphandling, planering och byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.”

GEMENSAMT ARBETSSÄTT FÖR 

FÖRVALTNINGAR:

• Utgöra en del av stadens ordinarie 

verksamhet och nämndernas grunduppdrag 

samt deras styrning.

• Uppföljning ingår i ordinarie 

uppföljningsstruktur inom respektive 

nämnd.

• Organisatoriskt lärande.

• Klimatneutrala incitament, initiativ, design och 

innovationer.

• Samverkan med andra aktörer, exempelvis 

branschinitiativet LFM30.

KONKRETA OMRÅDEN ARBETOMRÅDEN:

• Upphandlingskriterier inom bygg- och anläggning kan ses över.

• Innovativa pilotprojekt inom bygg- och anläggning kan 
genomföras för att kunna pröva nya innovativa byggmetoder och 
nya arbetssätt.

• Staden kan se över hur klimatneutrala urvalskriterier och 
prospekt kan användas i samband med markanvisningar och 
deras urvalsprocess.

• Staden kan möjliggöra och underlätta för klimatneutralt 
byggande inom stadsplaneringens olika processer.

• Generellt behövs och efterfrågas en kunskaps- och 
kompetenshöjning hos alla berörda förvaltningar inklusive de 
beställande förvaltningarna.

Strategi för klimatneutralt byggande 2030,
för Malmö stads egen organisation



Lokal färdplan för en klimatneutral bygg – och anläggningssektor 

i Malmö senast 2030 =

Malmö är Sveriges testbädd för klimatneutrala projekt



Mål för Malmö 2030
En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto 

noll CO2-utsläpp

Mål för Malmö 2035
En klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö

Mål för Malmö 2025
Alla ska ha minska klimatpåverkan med hälften från nuläge till 2025

Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt



”Att implementera Lokal färdplan för en 

klimatneutral bygg- och anläggningssektor i 

Malmö 2030 samt dess målsättningar i våra 

egna verksamheter. Vi är transparenta, mäter, 

följer upp och kommunicerar löpande hur vi 

efterlever denna lokala färdplan.”

V I  L O V A R :

Över 160 byggaktörer, 
varav 40 byggherrar, 
har anslutit sig –
hittills.



38 BYGGHERRAR 33 MATERIALLEVERANTÖRER 4 ENERGI och AVFALL

50 KONSULTER 18 ENTREPRENÖRER 2 BANKER 1 MALMÖ STAD

7 ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 5 FORSKNING OCH AKADEMI

Varje arbetsområde leds 
av en gruppledare från 
branschen tillsammans 
med en forskare. 

Arbetssättet ger möjlighet 
att skapa innovation, 
forskningstillämpning och 
affärsmässig realisering.

Åtgärder och lösningar tas fram 
gemensamt utifrån de anslutna 
byggaktörernas behov.

TILLSAMMANS



Grönytefaktorn



temperatur

luftfuktighet
Helga Fassbinder



Wally Gobetz

välbefinnande

hälsa



biologisk 

mångfald

gestaltning



Hur fungerar grönytefaktorn?

Jörg Kantel 



Hur beräknar man Grönytefaktorn? (GF)

Grönytefaktorn beskriver förhållandet mellan den ekologisk 
effektiva ytan och fastighetens yta. 



Delfaktorer för grönska



Delfaktorer för växtbädd
Delfaktorer för dagvattenhantering 
och hårdgjorda ytor





ÖVERSIKTSPLAN

DETALJPLAN

BYGGLOV



BYGGLOV





flexibelt verktyg

frihet i gestaltning

gör åtgärderna mätbara

anpassning till plats och projekt

kan användas i olika sammanhang
unci_narynin 



www.malmo.se









Tack för att ni lyssnade!



- är förvaltningsövergripande och beslutades i 
kommunfullmäktige 2016. 

- syftar till att ta ett helhetsgrepp om kopplingen mellan 
stadsutveckling och hållbara transporter utifrån alla 
hållbarhetsaspekter. 

- hanterar målsättning i form av en färdmedelsfördelning
med målår 2030.

- poängterar Malmös roll i regionen och hur en mer 
robust och hållbar pendling kan utvecklas i samarbete 
med regionala aktörer och grannkommuner.

- behandlar hur stadens stadshuvudgator ska  samla 
intressen, rörelser och vistelse och bidra till ett gott 
stadsliv.

TROMP

En revidering av TROMP är påbörjad



TROMP - vision
”Gång, cykel och kollektivtrafik är det självklara valet för de som bor, arbetar eller vistas i Malmö. Detta utgör 

tillsammans med effektiva godstransporter och en miljöanpassad biltrafik grunden i den täta och hållbara stadens 

transportsystem. Ett transportsystem anpassat till människan och för staden.”



Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030



TROMP – målsättning



TROMP – stadshuvudgator


