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Sammanfattning

Miljöredovisning 2018 följer upp ”Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020” och redovisar
översiktligt hur arbetet går med att uppnå Malmö stads fyra övergripande miljömål. Samtliga fyra
miljömål ser endast ut att kunna uppnås till viss del år 2020. Trenden inom de flesta områden är
övervägande positiv men av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna
uppnås inom utsatt tid. Mycket arbete krävs inom den kommunala organisationen för att
åstadkomma de förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar verksamhet och
möjligheten till en mer hållbar vardag för Malmöbon så att Malmös miljö kan utvecklas i en mer
positiv riktning.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Miljöredovisning 2018.
2. Miljönämnden översänder rapporten till kommunfullmäktige för information och som
underlag till framtida beslut.
3. Miljönämnden sänder rapporten till samtliga nämnder och MKB Fastighets AB, VA SYD,
Parkering Malmö, Vagnparken i Skåne AB, Räddningstjänsten Syd, SYSAV samt Copenhagen
Malmö Port som underlag i det fortsatta arbetet med Malmö stads miljöprogram.
4. Miljönämnden översänder rapporten till länsstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-01-08
Bilaga 1 Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 20092020
Bilaga 2 Underlag till Miljöredovisning 2018
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-01-22
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
MKB Fastighets AB
VA SYD
Parkering Malmö
Vagnparken i Skåne AB
Räddningstjänsten Syd
SYSAV
Copenhagen Malmö Port
Länsstyrelsen
Ärendet

Föreliggande ”Miljöredovisning 2018 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 20092020” är den åttonde rapporten som följer upp ”Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020”.
Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i Malmö den 17 december 2009 och ska
fungera som ett gemensamt styrdokument för miljöarbetet i Malmö stad.
Miljöredovisningen kommer att redovisas på webben, http://redovisningar.malmo.se/ ,
tillsammans med övriga redovisningar för Malmö stad, såsom Årsredovisning,
Personalredovisning och Hållbarhetsrapport. På denna sida kommer även en nedladdningsbar
och utskriftsanpassad version av miljöredovisningen att finnas.
Miljöredovisningens innehåll

Redovisningen inleds av miljödirektör Rebecka Persson som manar till kraftsamling. I
inledningen nämns bland annat några områden som Malmö stad redan arbetar aktivt med men
som även behöver särskilt fokus i det fortsatta arbetet med miljöprogrammet.
Som ett komplement till miljöprogrammet har varje mandatperiod en handlingsplan tagits fram
som ett stöd i åtgärdsarbetet. Gällande handlingsplan avser perioden 2015-2018 och innehåller
17 åtaganden som är prioriterade områden där arbetet måste drivas på extra för att
miljöprogrammets miljömål ska kunna uppnås. I miljöredovisningen finns en översiktlig
presentation av hur arbetet med handlingsplanen har gått. Under året har ett revideringsarbete av
den gällande handlingsplanen pågått. Planens aktiviteter har uppdaterats och giltighetstiden
anpassats så den överensstämmer med miljöprogrammet som gäller till och med år 2020.
Förslaget till ”handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2019-2020”
har remissbehandlats under år 2018 och läggs fram till miljönämnden under år 2019.
I miljöredovisningen beskrivs därefter hur den aktuella statusen för Malmö stads miljömål är,
uppdelat i fyra avsnitt, ett för respektive övergripande miljömål i miljöprogrammet: ”Sveriges
klimatsmartaste stad”, ”Framtidens stadsmiljö finns i Malmö”, ”Naturtillgångar brukas hållbart”
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samt ”I Malmö är det lätt att göra rätt”. Statusen bedöms utifrån den statistik och information
som är tillgänglig i slutet av år 2018.
Trend- och analystexterna för respektive delområde i miljöredovisningen bygger dels på material
från Miljöbarometern, dels på kunskapsunderlag från ett stort antal tjänstepersoner inom Malmö
stad. I Miljöbarometern finns i dagsläget 150 nyckeltal som följer upp hur staden lever upp till
sina målsättningar inom miljöområdet. Statistiken som dessa nyckeltal bygger på tas fram med
varierande tidsintervall från årlig till mellan tre och fem års periodicitet. Statistikkällorna finns på
nationell, regional och lokal nivå och utgörs bland annat av SCB, Jordbruksverket, RUS
(Regionalt Uppföljnings System, Länsstyrelserna i samverkan), kommunala förvaltningar och
bolag. Då nyckeltalen i dagsläget inte kan fånga hela måluppfyllelsen har den kompletterande
informationen från kommunens tjänstepersoner varit av stor betydelse för rapportens analyser.
Samtliga fyra övergripande miljömål ser endast ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt
sett ser två av miljöprogrammets 19 delområden ut att kunna uppnås före utgången av år 2020.
13 av miljöprogrammets delområden ser ut att kunna uppnås till viss del medan fyra delområden
inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Den övervägande delen av nyckeltalen utvecklas
positivt, men tyvärr inte i tillräckligt snabb takt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.
Måluppfyllnad på regional och nationell nivå

Även på regional och nationell nivå är miljökvalitetsmålen svåra att nå. På regional nivå kommer
inga av de tolv miljökvalitetsmål som bedömts för Skånes del att kunna nås till år 2020, enligt
Länsstyrelsens senaste uppföljning. Några av de nationella kvalitetsmålen bedöms ej på regional
utan endast på nationell nivå. Nationellt bedöms två av 16 miljökvalitetsmål att kunna nås eller
vara nära att nås till år 2020. Utvecklingen av miljöarbetet går på rätt håll, inom exempelvis
luftkvalitet och försurning, medan den går åt fel håll för ekosystemens återhämtning och
bevarandet av biologisk mångfald - detta trots nationella och internationella insatser. Dessutom
minskas klimatpåverkan i alltför långsam takt för att kunna begränsa den globala
temperaturökningen till högst 1,5 grader enligt Parisavtalet. Naturvårdsverket fastslår att de
styrmedel och åtgärder som behövs för att nå alla nationella miljökvalitetsmål inte kommer att
finnas på plats till år 2020.
Tabell över antal mål inom miljöområdet och den bedömda måluppfyllelsen, på olika nivåer i Sverige.

Malmö stad

Regional nivå

Nationell nivå

Antal miljömål (delområde)

4 (19)

12

16

Bedöms kunna nås till år 2020

0 (2)

0

2
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Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt:
Huvudsyftet med miljöprogrammet är att skapa en hållbar framtid vilken kommer att vara
barnens livsmiljö. Miljöförvaltningen anser att arbetet med att säkerställa en bättre miljö för
kommande generationer behöver prioriteras så att ett hållbart samhälle kan skapas.
Ändringar av redaktionell karaktär kan komma att ske före webbpublicering.
Förslaget har utarbetats av Katrin Persson, utredare, Miljöstrategiska avdelningen. Samråd har
skett med Henric Nilsson, enhetschef, Miljöstrategiska avdelningen, Lotten J Johansson,
projektledare, Miljöstrategiska avdelningen, Marc Malmqvist, kommunikatör,
Kommunikationsenheten samt Sara Marklund, projektledare, Miljöstrategiska avdelningen.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen

Samtliga fyra övergripande miljömål i miljöprogrammet ser endast ut att delvis kunna uppnås inom
utsatt tid. Trenden för tre av miljömålen bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom dessa
miljömål uppvisar positiva trender. För det fjärde miljömålet bedöms trenden vara oklar då
nyckeltalen inom miljömålet uppvisar lika mycket positiva som negativa trender.
Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Naturtillgångar brukas hållbart
I Malmö är det lätt att göra rätt
Totalt sett utvecklas övervägande delen av nyckeltalen positivt men tyvärr inte i tillräckligt snabb
takt för att målen ska kunna nås inom utsatt tid.
En mängd olika insatser behöver göras av den kommunala organisationen för att åstadkomma och
underlätta de förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar verksamhet och möjligheten till
en mer hållbar vardag för Malmöbon så att Malmös miljö kan utvecklas i en mer positiv riktning.

Bedömningarna bygger på dels statistiken som finns samlad på miljöbarometern dels på
information och kunskap hos kommunens tjänstepersoner inom de olika områden som
miljöprogrammet omfattar.



Vi närmar oss året då vi ska ha lyckats uppfylla Malmö stads miljömål. Generellt sett visar
redovisningen du håller i din hand att vi är på rätt väg men att det går för sakta. Ska vi kunna klara
av målen i tid är det avgörande för oss att vi alla bidrar och arbetar tillsammans.
Jag tror på Malmö och att vi kan växla upp igen. Malmö stad har varit en av Sveriges ledande
kommuner inom miljöarbetet. Under flera år har vi, om inte prisats, legat i toppen i flera mätningar.
På sistone har dock andra kommuner ökat takten och delvis tagit över ledartröjan. Om vi vill att
Malmö stad ska vara Sveriges klimatsmartaste stad och inta en tätposition för hållbar
stadsutveckling så får vi samla kraft. Arbetet för att nå miljömålen måste bli en del av den ordinarie
målstyrningen av stadens olika verksamheter. Först då kan det dagliga arbetet få en tydligare
koppling till miljömålen och lättare sättas ihop med budget.
Under 2018 har det ändå varit tydligt att vi gör väldigt mycket bra i Malmö, såväl inom kommunens
verksamhet som i samarbete med näringsliv, forskning och andra myndigheter. Det är väldigt
glädjande att se att Öresund mår allt bättre! Kommunen består till hälften av vatten och havet är en
viktig naturresurs för hela staden. Trålförbud, restriktiv utfyllnad och musselodlingar utgör effektiva
åtgärder som måste fortsätta för att havet ska förbli välmående.
Liksom i vattnet är våra naturresurser på land något vi måste värna om och utöka när staden växer.
Vi är en attraktiv kommun att bo i. Om 30 år beräknas vi vara en halv miljon Malmöbor och
utbyggnaden av Nyhamnen, ett av stadens nya stora bostadsområden, är redan igång. I Nyhamnen
värderas ekosystemtjänsterna högt och här ska hårdgjord yta omvandlas till gröna ytor.
Byggnaderna som byggs nu kommer att vara så mycket mer än bara en plats för boende och
verksamheter. De är en del av övriga system i staden. Lärdomar från solkvarter i Hyllie och initiativ
i Sege park kring ett utvecklat energi- och kretsloppstänkande visar bland annat att en byggnad
också kan vara en viktig del för både produktion och lagring av förnybar energi. Under året har
Hyllievångsskolan med sitt solcellsprydda tak prisats med Stadsbyggnadspriset för just det. Andra
fastighetsägare har under året fått det lättare att producera egen energi på sina tak när
bygglovskravet för solceller försvann i somras.
En annan aspekt kopplat till byggnader är hur och med vad vi möblerar. I Malmö stad slängde vi
förra året över 70 ton möbler. I år börjar ett nytt ramavtal att gälla som ska leda till att vi blir bättre
på att laga och återanvända våra möbler i stället för att slänga dem. Vi behöver bli bättre på att
tillvarata de resurser som finns i staden. Upphandling är ett kraftfullt redskap för att skapa en
hållbar konsumtion för offentlig verksamhet och sparar inte bara på miljön utan även pengar som
kan användas till annat.
Genom till exempel hållbar upphandling gör vi det lätt att göra rätt, vilket är nödvändigt för en stor
organisation som Malmö stad, för att kunna växla upp och lyckas nå våra högt ansvarstagande
miljömål. Som nyinstallerad miljödirektör har det redan blivit tydligt för mig att vi verkligen har
möjligheten i Malmö. Det gäller bara att vi samlar våra gemensamma krafter och tar oss i mål.
Rebecka Persson, Miljödirektör Malmö stad

Malmö stads miljöprogram innehåller målformuleringar om hur Malmö ska bli en hållbar stad. Vilka
aktiviteter som måste genomföras för att ha möjlighet att nå målen beskrivs i handlingsplaner som
sträcker sig över en tidsperiod på fyra år. Den gällande ”handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018”, antogs av miljönämnden i Malmö i februari 2015. I
handlingsplanen har sjutton åtaganden identifierats där en rad aktiviteter är samlade, som alla ska
bidra till att Malmö når miljömålen. Ansvaret för att genomföra handlingsplanen är gemensamt för
alla Malmö stads nämnder och styrelser. För att resultat ska kunna uppnås måste samverkan ske,
både internt i Malmö stad och med externa aktörer, där inte minst Malmöborna och näringslivet är
viktiga.
I slutet av år 2018 genomfördes en sista uppföljning av arbetet med åtagandena i handlingsplanen
för åren 2015-2018. Avseende två av åtagandena har arbete inte skett under perioden: ”Förbättra
det systematiska arbetet med hållbar upphandling” och ”Säkerställa att staden tekniska system
främjar det hållbara Malmö”. I de övriga femton åtagandena pågår arbete. Totalt sett är 46 procent
av aktiviteterna genomförda och 33 procent är påbörjade medan 21 procent ännu ej är påbörjade
(Figur 1). Nästan hälften av de aktiviteter som inte är påbörjade härrör till de två åtaganden som
nämns ovan. Jämfört med tidigare år är fler aktiviteter genomförda och påbörjade under år 2018.

Arbetet med att revidera den gällande handlingsplanen fortsatte under år 2018. Syftet har varit att ta
bort genomförda och inaktuella aktiviteter, lägga till nya aktiviteter och anpassa handlingsplanens
giltighetstid så den harmonierar med miljöprogrammet som gäller till och med år 2020. Förslaget till
handlingsplan för år 2019-2020 har remissbehandlats inom den kommunala organisationen under år
2018 och förväntas bli antagen av miljönämnden i början av 2019.



I följande avsnitt åskådliggörs statusen för de fyra övergripande miljömålen samt de 19
delområdena med hjälp av färgade symboler med trendpilar. Statusen bedöms utifrån den statistik
och information som är tillgänglig i slutet av år 2018. Innebörden av symbolerna är enligt följande:
Miljömålet

bedöms ha en
negativ trend

bedöms ha en
positiv trend

bedöms ha en oklar
trend

ser ut att kunna uppnås i tid
ser ut att delvis kunna uppnås i tid
ser ut att inte kunna uppnås i tid

Statistiken finns samlat i Malmös miljöbarometer som är tillgänglig för alla på Malmö stads hemsida.
Miljöbarometern är ett digitalt verktyg för att samla data, analysera utvecklingen och redovisa
resultaten på webben. I Malmös miljöbarometer finns i dagsläget 150 nyckeltal som följer hur
Malmö stad lever upp till sina målsättningar på miljöområdet. Nyckeltalen bygger på statistik som
tas fram med varierande tidsintervall, från årlig till mellan tre och fem års periodicitet. Källorna som
statistiken hämtas ifrån finns på nationell, regional och lokal nivå och utgörs bland annat av SCB,
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, RUS (Regionalt uppföljningssystem, Länsstyrelserna i
samverkan), Eon, Malmö universitet, kommunala förvaltningar och bolag.
Information från kommunens tjänstepersoner är viktig för att komplettera nyckeltalen då
nyckeltalen i nuläget inte kan fånga hela målområdet. Informationen har stor betydelse för
rapportens analys.

De globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna
för alla och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. De syftar även till att
säkerställa ett varaktigt skydd för jorden och dess naturresurser så planeten kan tillgodose
nuvarande och kommande generationers behov. De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
ekologiska. Arbete med de globala målen ska följas upp med drygt 230 indikatorer som FN har tagit
fram på global nivå.

På nationell nivå har en delegation tillsatts för att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030delegationen har, fram till mars 2019, i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan, främja
informations- och kunskapsspridning samt genom en bred dialog med olika samhällsaktörer
förankra arbetet med Agenda 2030. En nulägesbeskrivning samt ett förslag till handlingsplan har
tagits fram. En slutredovisning med förslag på hur arbetet ska bedrivas framöver kommer att
presenteras våren 2019.

Kommunfullmäktige i Malmö beslutade i budget 2017 att FN:s globala hållbarhetsmål ska
omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter. Målen
i ”Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020” anknyter till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen.
För att åskådliggöra hur arbete med miljömålen stödjer arbetet med de globala hållbarhetsmålen är
de övergripande miljömålen och deras respektive delområden i miljöredovisningen märkta med det
globala mål som stöds med det lokala miljöarbetet.
Under år 2018 har den kommunala organisationen arbetat vidare med att omsätta de globala
hållbarhetsmålen inom verksamheten och utarbetat en strategi för det lokala utvecklingsarbetet.
Arbete pågår exempelvis med att integrera de globala målen i organisationens ordinarie styr- och
ledningssystem.



Miljömålet består av fem delområden som alla berör klimatarbetet. Ett av
delområdena ”effektivare användning av energi” ser ut att kunna uppnås inom
utsatt tid. De fyra övriga delområdena ”mer förnybar energi”, ”minskade
utsläpp”, ”omställning av transporter och resvanor” samt ”anpassning till
klimatförändringarna” ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms
därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram.
Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden
uppvisar en positiv trend.
Effektivare användning av energi
Mer förnybar energi
Minskade utsläpp
Omställning av transporter och resvanor
Anpassning till klimatförändringarna

Arbetet med att göra Malmö stads organisation klimatneutral pågår inom flera olika områden.
Energianvändningen i de kommunala fastigheterna effektiviseras, vindkraftverk köps in för att
generera el till den egna verksamheten, avtal om inköp av förnybar fjärrvärme har tecknats och
organisationens fordonsflotta blir alltmer fossilfri, för att nämna några framsteg. Att försörja hela
Malmö med förnybar energi år 2030 kräver dock avsevärt mycket mer arbete då den kommunala
organisationens energianvändning endast utgör ungefär sju procent av hela Malmös
energianvändning. Målet inkluderar alla som bor och verkar i Malmö och måluppfyllnaden påverkas
av deras val av energikällor.

Den första delen av målet om energianvändningen, att den ska minska med 20
procent till år 2020, uppnåddes redan år 2015. Målet för år 2020 bedöms därmed som
möjligt att uppnå. Det krävs dock mycket arbete för att energianvändningen ska
fortsätta att minska samt för att även andra delen av målet ska kunna uppnås. Det behövs sannolikt
ytterligare effektivisering för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som till 100 procent
försörjs av förnybar energi år 2030. Ytterligare information behövs för att kunna ge en bättre bild
av den totala energianvändningen i Malmö. Delområdets totala trend bedöms som positiv då
energianvändningen per invånare, den totala energianvändningen och kommunfastigheternas
energianvändning samtliga uppvisar positiva trender.
Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö och år 2016 uppvisades det lägsta
värdet under hela den redovisade perioden sedan år 1990 (Figur 2). Den totala energianvändningen
i Malmö minskade också mellan år 2015 och 2016 och ligger nu under 1990 års användning. Den
totala energianvändningen har inte förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år ända
sedan 1990-talet.

Kommunfastigheternas totala energianvändning minskade återigen under år 2017. Den totala
minskningen uppgår år 2017 till 26,4 procent jämfört med den genomsnittliga användningen år
2001-2005. Målet i "Energistrategi för Malmö" är att energianvändningen inom Malmö stads
verksamhet ska minska med 30 procent till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 20012005.
I Malmö finns många goda exempel på energieffektiviseringsinsatser där kommunen är en aktiv
part. Många byggherrar väljer att bygga energieffektiva byggnader, vilket delvis kan härledas till
kommunens byggherredialoger, där fördelar och möjligheter med energieffektivt byggande är en
viktig del. Genom att ge specifika nybyggnadsområden miljöprofil skickas även en viktig signal till
de byggherrar som vill bygga i området, vilket gäller för till exempel Hyllie och Sege Park. Arbete
med energieffektivisering sker också i befintliga områden. Ett led i det arbetet är att stadens energioch klimatrådgivare arbetar gentemot privatpersoner, föreningar och företag i Malmö med objektiv
och oberoende vägledning kring energifrågor.



I Sege Park har ett pilotprojekt för samtransport av varor och avfall genomförts och utvärderats,
vilket visade på att det är fullt möjligt att sköta samlastning med mindre elbilar och lastcyklar samt
att det finns mycket energi att spara med en sådan lösning. Prioriterade industrier i Malmö med en
energianvändning på mer är 300 MWh per år stöttas i arbetet med att kartlägga energianvändningen
och därefter ta fram effektiviseringsåtgärder som kan genomföras.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då förnybar energi från sol, vindkraft och
biogas totalt sett har ökat inom kommunens geografiska område. Däremot har inga
större förändringar skett under de senaste tio åren. Andelen förnybar energi i
Malmö stads verksamheter uppgår numera till 71 procent av den totalt använda energin. Det är en
bit kvar till målet om 100 procent förnybar energi i Malmö stads verksamheter, men fortfarande
möjligt att nå till år 2020. Det övergripande klimatmålet att hela Malmö ska försörjas till 100
procent av förnybar energi år 2030 ser för närvarande svårt ut att nå. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala energin
och andelen fossil energi inom den kommunala organisationen samtliga visar på positiva trender.
Den producerade förnybara energin ökade år 2017 jämfört med året innan. Det var också den näst
högsta noteringen efter år 2015 då det genererades mer energi från sol, vind och biogas än något
annat år under den redovisade perioden. Totalt sett uppgick mängden år 2017 till 416 GWh, vilket
är 670 procent mer än år 2001. Under de senaste tio åren har dock inga större förändringar skett
utan den förnybara energin från sol, vind och biogas har årligen legat på ungefär samma nivå, kring
400 GWh.
År 2017 översteg för första gången den förnybara och återvunna energin inom kommunens område
1 800 GWh (Figur 3). De senaste tio åren har annars den totala mängden förnybar och återvunnen
energi legat ganska stabilt kring 1 600 GWh. År 2016 utgjorde den totalt genererade förnybara och
återvunna energin nästan 23 procent av den totalt använda energin i Malmö.

Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2017
till 16 660 MWh vilket är en ökning med 140 procent jämfört med året innan. Det är energin från
den av Malmö stad ägda vindkraftsanläggningen i Sundsvall som står för den övervägande delen av
ökningen under år 2017. Andelen använd fossil energi inom den kommunala organisationen uppgår
år 2017 till 29 procent.
Malmö stad ligger bra till för att nå målet om att bli en fossilbränslefri organisation till år 2020.
Under året har avtal tecknats om att 100 procent biogas automatiskt erhålls vid tankning av Malmö
stads bilar, vilket är ett bra steg framåt. Utmaningar kvarstår dock vad gäller tjänsteresor med flyg,
privat bil och transporttjänster såsom färdtjänst. För uppvärmning av kommunens byggnader har
Malmö stad ett avtal med E.ON som ska garantera att 100 procent av fjärrvärmeleveransen är
förnybar till år 2020.
En viktig prioritering är att i så hög grad som möjligt använda de energiresurser som finns
tillgängliga i staden. Åtgärder för att till exempel ta tillvara på mer restenergi från verksamheter,
bidrar till att en mindre andel primärresurser behöver tas i anspråk. Under år 2016 gjordes åtgärder
och investeringar hos ett par verksamheter som bidrar till en väsentlig ökad leverans av värme till
fjärrvärmesystemet under år 2018. En av dessa är nya värmepumpar på Sjölunda reningsverk, där
värmen från renat avloppsvatten kommer användas i Malmös fjärrvärmenät, vilket kommer att
motsvara ungefär 8 procent av Malmös totala värmebehov.
Malmö stad har arbetat aktivt för att skapa samsyn kring utvecklingen av solenergi och för att
underlätta ansökningsprocessen om bygglov för solenergi. Under året har krav på bygglov för
solenergi till viss del tagits bort på nationell nivå. Malmö stad lanserade under år 2018 en
solpotentialkarta, som ska underlätta för intressenter att investera i solenergi. Kartan visar vilken
potential ett specifikt tak i Malmö har, samt ger en indikation på möjlig produktion och ungefärlig
investeringskostnad. Privata aktörer gör också solenergiinvesteringar. Ett gott exempel är en
saminvestering mellan företagen TePe och E.ON som under året invigde Malmös största
solcellsanläggning.
Fortfarande går dock etableringen av ny förnybar energiproduktion i Malmö relativt trögt. Detta
gäller framförallt utvecklingen av vindkraft inom Malmö stads geografiska gränser, som har stått
stilla i flera år. Just nu driver Malmö stad två processer för etablering av lokal vindkraftsproduktion,
en i Norra Hamnen och en längs Yttre Ringvägen. För Norra Hamnen pågår arbetet kring ansökan
om vattendom för markutfyllnad, vilket är det första steget mot att etablera vindkraft. I det andra
projektet vid Yttre Ringvägen pågår den tillståndsprocess som krävs innan etablering kan påbörjas.

Målet med minskade växthusgasutsläpp i Malmö ser ut att delvis kunna uppnås då
koldioxidutsläppen har minskat med 26 procent mellan år 1990 och 2017. Det krävs
många ytterligare insatser inom ett flertal områden för att målet ska kunna uppnås.
Även nyckeltal med ett konsumtionsbaserat, istället för ett produktionsbaserat, perspektiv behövs
för att se hur Malmöbornas totala konsumtion av varor och tjänster bidrar till växthusgasutsläppen.
Koldioxidutsläppen är de dominerande lokala växthusgasutsläppen i Malmö och de uppvisar en
minskande trend sedan år 1990. Koldioxidutsläppen per invånare visar också totalt sett på en
minskande trend. Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö visar endast på en svagt minskande trend.
Övriga växthusgaser och den kommunala organisationens koldioxidutsläpp uppvisar också
minskande trender. Sammantaget bedöms delområdets totala trend därmed som övervägande
positiv.



Koldioxidutsläppen minskade totalt sett mellan år 1990 och 2005 (Figur 4). Den stora ökningen
inom industri- och energisektorn år 2010 kan tillskrivas Öresundsverket som togs i drift detta år. År
2015 till 2017 minskade koldioxidutsläppen igen, mycket på grund av att driften vid Öresundsverket
minskade. Utsläppen var år 2017 de lägsta under den redovisade perioden och uppgick till 1 070
kiloton, vilket innebär en minskning med drygt 26 procent jämfört med år 1990. För att nå Malmös
miljömål till år 2020 behöver utsläppen minska med 19 procent mellan år 2017 och 2020.
Koldioxidutsläppen per person har också minskat sedan år 2010 och de är år 2017 även de lägsta
under den redovisade perioden.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö ligger på en hög nivå vilket beror på att bränslemixen år
2017 till en stor del bestod av naturgas och avfall. Koldioxidutsläppen som den kommunala
organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 8 800 ton mellan år 2015 och 2017. De
växthusgasutsläpp som den mat som serveras, inom Malmö stads verksamheter, ger upphov till har
kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Det ser dock svårt ut att nå
målet att minska växthusgasutsläppen relaterade till mat med 40 procent mellan år 2002 och 2020.
Övriga växthusgaser ökade något under år 2016 och utsläppen uppgick detta år till drygt 90 ton.
Utsläppen behöver minska med nästan 20 ton mellan år 2016 och 2020 för att nå målet om 40
procents minskning mellan år 1990 och 2020. Utsläppen av övriga växthusgaser per person har
minskat kontinuerligt sedan år 1990, förutom år 2016 då de ökade något.
En minskad energianvändning samt en ökning av både förnybar energi och utsläppsfria trafikslag är
utvecklingar som alla har positiva följder genom minskade utsläpp av koldioxid. Därför har allt
arbete som lyfts fram inom delområdena ”Effektivare användning av energi”, ”Mer förnybar energi”
och ”Omställning av transporter och resvanor” en inverkan även på detta delområde.
Under 2018 har en ny hållbar inköpspolicy arbetats fram där återanvändning ska främjas före
nyinvestering när så är lämpligt och möjligt. Förnybar energi ska ges företräde framför fossila
bränslen samt att koordinering av upphandlingar alltid ska övervägas där det kan finnas
samordningsvinster. Rätt använd blir den nya hållbara inköpspolicyn ett kraftigt verktyg, att
metodiskt arbeta med, för att minska koldioxidutsläpp från den offentliga konsumtionen.
Malmö stad arbetade under år 2017 fram ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska
finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. I samband med detta emitterade
Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder
kronor. Under våren 2018 sammanställdes en effektrapport för investeringarna som finansierats vid
det första emitteringstillfället. Rapporten visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till

investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan. Malmö stad emitterade under november 2018
ytterligare en grön obligation med en investeringsvolym på 1 miljard kronor. En effektrapport för
de investeringar som har finansierats med dessa medel kommer att sammanställas under våren 2019.
Medlen är i huvudsak riktade mot investeringar som skapar ett klimatsmart och hållbart Malmö
med fokus på mindre utsläpp.

Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför sakta och det är osäkert om
målet kan nås mer än delvis. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i
framtiden, eftersom Malmö planerar för en övergång till elbussar inom
kollektivtrafiken och en utökning av cykelbanorna. Information saknas om hur möjligheterna är för
omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den
övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanor och färdsätt visar på positiva trender.
Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller
bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil
körsträcka per person är sträckan år 2017, nästan 490 mil, det vill säga något längre än den var det
första redovisade året 1999. År 2017 ligger bilinnehavet per 1 000 invånare i Malmö på samma nivå
som det gjorde år 1990, det vill säga drygt 360 bilar. Totalt sett har bilinnehavet i Malmö varierat
mellan 300 och 400 bilar per 1 000 invånare sedan år 1974. Miljöbilsinnehavet ökar både i Malmö
som helhet, där det uppgår till 6 procent enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013, och inom den
kommunala organisationen, där det ligger på 88,9 procent enligt Malmös miljöbilsstrategi.
Under år 2017 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarna ökade med 4 km. I Malmö
stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av
bilresorna till arbete och skola mellan år 2003 och 2013. Kollektivtrafikresorna till arbete och skola
har samtidigt ökat från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala
Malmö med nästan 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 25
procent (Figur 5).



Trafik- och mobilitetsplanens målbild för Malmöbornas resor år 2030 utgår från två scenarier; dels
med en befolkning på 360 000 invånare dels en på 400 000. I båda scenarierna utgör biltrafiken 30
procent av resandet vilket innebär något mindre biltrafik eller i samma omfattning som dagens läge.
Däremot är resandeandelarna för kollektivtrafiken och cyklandet något högre jämfört med idag och
med en större befolkning innebär det att fler Malmöbor behöver utrymme både i kollektivtrafiken
och i cykeltrafiken.
Under december månad 2018 startade persontrafiken på Kontinentalbanan och tre
pågatågsstationer öppnades mellan Svågertorp och Malmö C. Stationen i Rosengård är nybyggd
medan perrongerna vid de två gamla stationerna i Östervärn och Persborg har anpassats för dagens
tågtrafik. Malmö byggs ihop kollektivtrafikmässigt genom stationen i Rosengård vilken är ett
samhällsbyggnadsprojekt sprunget ur Malmökommissionens rekommendationer.
Inom ramen för arbetet med Storstadspaketet kommer stora infrastruktursatsningar att göras i
Malmö de kommande åren med fokus främst på cykel- och kollektivtrafik. Malmö stads åtagande
att bygga 26 750 bostäder fram till och med år 2035 är kopplat till statens bidrag till 8 busslinjer,
Malmöpendeln (Pågatåg från Kävlinge via Lomma) och 14 cykelbanor. Planeringen för fyra nya
MalmöExpress linjer i Malmö påbörjades redan under år 2018. Den första nya linjen kommer att gå
mellan Lindängen och Västra Hamnen via Malmö Centralstation. Ombyggnationerna har under år
2018 påbörjats i Västra Hamnen.
Stadsbusslinje 7, som går mellan Ön och Svågertorp, började under december månad trafikeras av
elbussar. De nya bussarna drivs med grön el, ger inte upphov till några avgaser och har mycket lägre
ljudnivå, då motorljudet minskar avsevärt. Detta är det första steget mot att göra Malmös
kollektivtrafik helt elektrisk. Malmö stad planerar, succesivt fram till år 2031, att införa elbussar på
huvudlinjerna 1-7 samt på linje 33.
Arbete med att ta fram en ny parkeringspolicy och parkeringsnorm har pågått under några år inom
den kommunala organisationen. Både kostnader och konsekvenser av parkering på såväl privat
mark som allmänplatsmark utreds i det framtagna förslaget som förväntas bli antaget av
kommunfullmäktige under år 2019. Parkeringsfrågorna ses mer som en integrerad del av
stadsutvecklingen och förslaget har en bredare syn på mobilitet och mobilitetslösningar än
nuvarande parkeringspolicy och -norm.
Malmö stad har under året arbetat med laddinfrastruktur för elfordon och undersökt alternativa
kommunala vägval och möjliga insatser med syfte att påskynda heltäckande publik laddinfrastruktur.
Under år 2018 tecknade Malmö stad avtal om biogas vid stationstankning så 100 procent biogas
erhålls automatiskt vid tankning av de kommunala gasbilarna. Även HVO-diesel, vilken är förnybar
och fossilfri, har upphandlats till Malmö stads tankstation.
I utbyggnadsområdet Sege Park avslutades under året ett samlastningsprojekt där varor körts ut
med elfordon och lastcyklar. Via en mikroterminal, där varor har lastats om från tung trafik,
servades bostäder, förskolor och skolor i området, som på så sätt fått en trevligare miljö och blivit
mindre utsatt för buller och luftföroreningar samtidigt som klimatpåverkan minimerades. Arbetet
har fått stor spridning och erfarenheterna och kunskapen kan nu tas vidare till andra delar i staden.
Under hösten 2018 togs ett initiativ för att arbeta med att göra företags resor mer hållbara, både
tjänsteresor och pendlingsresor. Tio företag försöker tillsammans hitta vägar framåt för att bli mer
hållbara i sina transporter. Initiativet stöds av Malmö stad och Skånetrafiken och kommer att
spridas framöver så att fler företag, som verkligen vill och förstår vikten av en omställning, kan
bjudas in i arbetet. I oktober 2018 anordnades Mobility Challenge i Västra Hamnen, som är en två
veckors tävling, för att lyfta behovet av en beteendeförändring i vårt resande. Den arrangeras i
samarbete mellan Malmö Stad, Skånetrafiken och nätverket Have it all i Västra hamnen.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat
bland annat genom ett flertal planarbeten på vattensidan såsom ”Malmös vatten Kunskaps- och planeringsunderlag” och ”Skyfallsplan för Malmö”. Andelen
hårdgjord yta ökar medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen.
Havsytans nivå uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet, enligt den
senaste kommunrankingen, endast blivit något bättre. Delmålets totala trend bedöms som varken
positiv eller negativ då nyckeltalet hårdgjord yta har en negativ trend och bräddningar inte har
någon tydlig trend. De kompletterande nyckeltalen, avseende klimatanpassningsarbetet och
havsytans nivå, visar också på både positiva och negativa trender. Dessutom saknas nyckeltal
avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur.
Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgiften inte
är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar
totalt sett en väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som
förekommit under vissa år (Figur 6). Vid Klagshamn ses en tendens till höjd nivå av havsytan sedan
1980-talet. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas
klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering,
jämfört med år 2015, till plats 34 bland Sveriges kommuner.

Arbetet med att genomföra Skyfallsplanen har fortsatt inom den kommunala organisationen och i
samordningsgruppen med representanter från Malmö stads förvaltningar och VA SYD. Gruppen
har tagit fram en handlingsplan, med åtgärder, som antogs i december 2018. Skyfallskarteringen har
gjorts offentlig på malmo.se så Malmöbon kan se vilka områden i staden som är särskilt utsatta vid
kraftiga regn. Under året har även en förfinad skyfallsmodell över Malmö tagits fram, vilket är en
nyare och mer detaljerad skyfallskartering där hänsyn även tagits till ledningsnätet. Möten och
utbildningar med stadsplanerare och handläggare har påbörjats vilket fortsatt behöver prioriteras,
organiseras samt utökas. En utredning kring kostnaderna, för Malmö och dess invånare, av skyfallet
Arvid i augusti år 2014 färdigställdes under året. Summan av de direkta kostnaderna (främst


försäkringskostnader) hamnade på 700 miljoner kronor. De sekundära skadorna bedömdes inte och
en fullständig samhällsekonomisk beräkning skulle förmodligen bli ännu högre.
Under år 2018 har VA SYD utfört flera sorters informationsinsatser, exempelvis föreläsningar på
bibliotek, besök hos villaföreningar samt lanserat kampanjen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”,
som riktar sig till bostadsrättsföreningar och villaägare. Stödet för bortkoppling av stuprör från VAsystemet har också utökats. Stödet har funnits sedan länge, nytt för året är att det gäller alla i Malmö,
inte bara områden med kombinerat ledningsnät. Antalet ansökningar har tyvärr inte ökat i någon
större omfattning ännu.
Två parker är på väg att skyfallsanpassas, Söderkullaparken är i stort sett färdig och arbetet med att
anpassa Fosietorpsparken påbörjades i oktober 2018. Skyfallsanpassning av parkerna innebär att de
sänks så att vatten vid kraftiga regn leds ner och översvämmar parkerna istället för hus och
byggnader. Arbetet med att ta fram typsektioner för en ny typ av vägkonstruktion, så kallad öppen
överbyggnad, med möjlighet att fördröja regn har påbörjats. Byggnation av första projektet med
denna teknik, Gjuteriet i Limhamn, har startat under året. Nivåsensorer med möjlighet att larma vid
höga vattennivåer har tagits fram i samarbete med Malmö universitet och utbyggnad av systemet
har påbörjats.

Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med Malmös
stadsmiljö. Tre av delområdena ”hållbar stadsutveckling”, ”resurserna ska
användas smartare” samt ”staden ska bli renare och tystare” ser alla ut att delvis
kunna uppnås inom utsatt tid. Två av delområdena ”de gröna och blå
kvaliteterna ska utvecklas” och ”god vistelsemiljö för alla i Malmö” ser inte ut att kunna uppnås till
år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom
miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara oklar då nyckeltalen inom miljömålets
fem delområden uppvisar lika mycket positiva som negativa trender.
Hållbar stadsutveckling
Resurserna ska användas smartare
Staden ska bli renare och tystare
De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas
God vistelsemiljö för alla i Malmö

Arbetet med hållbar stadsutveckling har pågått länge i Malmö. Pilotområdet Augustenborg har fått
efterföljare i Västra Hamnen, Hyllie och Sege Park. Nya arbetssätt utvecklas, provas och
vidareutvecklas inom stadsutvecklingsområdet som även, förutom den kommunala organisationen,
inbegriper samarbeten och samverkan med näringsliv, akademi och föreningsliv. Arbetet med att
förbättra luftkvaliteten i Malmö har varit framgångsrikt medan arbetet med åtgärdsprogrammet mot
buller tyvärr inte följer den beslutade arbetstakten. Dessutom har de senaste årens svagt ökande
trafikmängder i Malmö en potential att göra Malmöbornas luft- och bullermiljö sämre.



Målet ser delvis ut att kunna uppnås då antalet certifierade byggnader i Malmö ökar
och antalet studiebesök avseende hållbar stadsutveckling fortfarande är ganska många.
Hur Malmö utvecklas som motor inom området behöver också belysas. Delområdets
totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet över certifierade byggnader har
en positiv trend medan nyckeltalet över studiebesök har en negativ trend de senaste åren. De
kompletterande nyckeltalen, avseende rankingar om bästa miljö- och hållbarhetskommun samt
bästa kommun att bo i, visar också på både positiva och negativa trender.
Antalet byggnader som certifieras enligt någon av de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding,
BREEAM och LEED, ökar kontinuerligt i Malmö (Figur 7). Under år 2017 certifierades 37
byggnader utifrån något av de nämnda systemen. De senaste fem åren har antalet guidade besökare
med hållbar stadsutveckling som tema för sitt besök minskat och ligger nu på knappt 600 personer
per år. Statistiken är tyvärr inte helt jämförbar då den inte är komplett för alla år och inte har
redovisats på samma sätt.

I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking sjönk Malmö till plats 44 efter förra årets
21:e plats. De två åren dessförinnan hamnade Malmö på plats 15 och 23. I rankingen, som görs ur
ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, var Malmö under åren 2009-2014 aldrig sämre än fyra. I
tidningen Fokus senaste ranking om var det är bäst att bo sjönk Malmö från plats 26 till 28. De
ovan nämnda rankingarna, där Sveriges 290 kommuner jämförs, ger en indikation på att Malmö
ligger relativt långt framme i miljö- och hållbarhetsfrågor samt även i boendefrågor.
I den översyn av Översiktsplan för Malmö som genomförts kvarstår bland annat inriktningarna att
Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak ska växa inåt. Större
fokus läggs på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i avsnitten om gröna frågor. Under hösten
2018 har arbetet med att skapa en gemensam målsättning för planering och förvaltning av gröna
och blå miljöer resulterat i en plan som sänts på remiss inom kommunen. Under kommande år
förväntas Plan för Malmös gröna och blå miljöer antas politiskt i kommunfullmäktige.

I Sege Park fortsätter arbetet med att omvandla det före detta sjukhusområdet till en blandad
stadsbebyggelse och en byggherredialog startades under året med utgångspunkt i den
hållbarhetsstrategi som finns för området. Utställningsförslaget för den fördjupade Översiktsplanen
för Nyhamnen har under 2018 ställts ut för allmänheten att ta del av. Den fördjupade
översiktsplanen är en viktig del av den fortsatta utvecklingen för området. Parallellt med den
fördjupade översiktsplanen, fortlöper Malmö stads interna arbete för områdets utveckling.
Inom Malmö innovationsarena pågår samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och
akademi för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Fokus för arbetet är att testa och
förverkliga innovationer som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder i Malmö. De
koncept och metoder som tas fram utgår från behoven i tre utpekade större utvecklingsområden i
Malmö: Östervärn, Amiralsstaden och Lindängen. Under 2018 har dock beslut tagits om att arbetet
i Lindängen inte kommer att fortsätta på samma vis som tidigare inom Malmö Innovationsarena.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten totalt sett ökar men hur pass
blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Många tidigare
industriområden tas numera i anspråk för bostäder och blandad bebyggelse men
nyckeltal för detta finns ej. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då
invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender medan närheten
till livsmedelsbutik visar på negativ trend.
En totalt sett ökande invånartäthet i tätorterna i Malmö kommun mellan år 1990 och 2015 visar på
en positiv utveckling inom detta område (Figur 8). Speciellt inom tätorten Malmö har
invånartätheten varit ökande sedan år 1990. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker
en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan
år 2005 och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara
med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor på minst 0,5 hektar, är i
Malmö mycket lägre än för grönområden. Andel av Malmöborna med tillgång till parker, av olika
storlek och inom olika avstånd, har undersökts för första gången år 2015 och minst 81 procent av
befolkningen hade tillgång till någon av de fem utpekade parkkategorierna.



Malmös befolkningsökning, på cirka 5 000 personer varje år, ska rymmas i den befintliga staden i
enlighet med översiktsplanens intention att Malmö främst ska växa inåt. Under hösten 2018 har ett
planprogram för Lorensborg påbörjats. Förtätning längs i huvudsak Lorensborgsgatan möjliggör
för bostäder och service i området.
I utvecklings- och innovationsområdet Sege Park håller det före detta sjukhusområdet på att
omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med ungefär 700 nya bostäder, verksamheter, offentlig
service och allmänt tillgängliga parker. Med satsningar på förnybar energi, minskat bilanvändande
och möjlighet för odling ska Sege Park bli ett spjutspetsområde för hållbarhet. Augustenborg och
Västra Hamnen står som förebilder för utvecklingen av vegetationsklädda tak, öppen
dagvattenhantering, medborgarsamverkan med mera, men i Sege Park ligger fokus även på cirkulär
ekonomi och resiliens.
Ett flertal förtätningsprojekt pågår bland annat i Nyhamnen och i området norr om kalkbrottet i
Limhamn. Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för Nyhamnen som beskriver målen för
utbyggnaden av området, fastlägger de övergripande strukturerna och visar på möjligheter att
sammanlänka Nyhamnen med kringliggande områden. Omvandlingen av gammal industrimark till
blandad stadsbebyggelse med bostäder, service och verksamheter, har under året fortsatt i Norra
Sorgenfri och i området fortsätter både byggnation och planläggning av allt fler kvarter.

Förändringar i transport- och trafiksystemet går långsamt och det är osäkert om målet
kan nås mer än till viss del. Det finns däremot goda förutsättningar att nå målet i
framtiden då Malmö stad för närvarande planerar för omfattande framtida arbete på
trafikområdet i enlighet med Storstadspaketet. Överenskommelsen med staten om utbyggnad av
kollektiv- och cykeltrafiken i utbyte mot bostadsbyggande kommer att innebära stora förändringar
av Malmös trafiksystem under de kommande 15-20 åren. Delområdets totala trend bedöms som
positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom resvanor och luftföroreningshalter visar på
positiva trender.
Andelen bilresor till skola och arbete har minskat mellan år 2003 och 2013, medan andelen som
åker kollektivtrafik eller går och cyklar till dessa resmål har ökat under samma period. I centrala
Malmö har cykeltrafiken ökat med nästan 65 procent mellan år 2003 och 2017 medan befolkningen
under samma period ökat med knappt 25 procent. Biltrafikmängderna i tre "snitt" i staden,
Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet, visar totalt sett på en ökande trend
sedan år 2000 (Figur 9). Endast biltrafiken i Centrala snittet har minskat sedan år 2000 men
alltsedan år 2013 har den även där ökat något varje år.

Trenden är positiv för de flesta nyckeltal avseende luftföroreningar. De totala utsläppen av
kväveoxider, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen har minskat succesivt men i lägre takt
under senare år. Partikelhalterna (PM 2,5 och PM 10) har legat på ungefär samma nivå de senaste
tjugo åren.
För bullermiljön kan ingen entydig trend utläsas. Antalet personer som är utsatta för trafikbuller
minskade lite, mellan år 2007 och 2017, när det gäller buller från vägtrafiken. Däremot ökade
antalet utsatta personer något mellan år 2012 och 2017 när det gäller buller från tågtrafiken. Antalet
förskolor och skolor med dålig ljudmiljö utomhus minskade mellan år 2007 och 2017 från 121 till
86 stycken. För trafikbuller vid skolgårdar gäller 55 dBA ekvivalentnivå som riktvärde, vid den
senaste kartläggningen skulle detta vara uppfyllt på 80 procent av ytan, inte hela som vid tidigare
kartläggningar. Det är svårt att avgöra hur ljudmiljön i "lugna" grönområden har förändrats från år
2007 till år 2017 då analyserna gjorts på olika sätt samtidigt som antalet områden som analyserats
har utökats avsevärt. Dock har den senaste analysen för första gången visat att fler områden har
bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha dålig.
Luftkvaliteten i Malmö blir stadigt bättre och sedan år 2006 har halterna av kvävedioxid minskat
med 14 procent i Malmös centrala delar. Halterna har minskat som mest i de områden där de varit
som högst. Vid Amiralsgatan, mellan Drottninggatan och Föreningsgatan har kvävedioxidhalterna
minskat med 30 procent. Dock finns indikationer på att kvävedioxidhalterna kan överskrida
normen även framöver beroende på vädersituationen och intransporten av luftföroreningar.
Förtätningen av staden innebär dessutom att föroreningssituationen förändras då gator exempelvis
blir smalare. De senaste tre årens ökade trafikmängder i Malmö ökar även risken för
överskridanden.
Malmö stad har under år 2018 arbetat med en efterföljare till ”Malmö stads åtgärdsprogram mot
buller 2014-2018”. Förslaget ”Plan för god ljudmiljö i Malmö” innehåller mål, strategier och
åtgärder mot trafikbuller 2019-2023. Den främsta källan till omgivningsbuller i Malmö är trafiken
och den nya planen fokuserar därmed på att minska buller från trafik. Den kommunala
organisationen kommer att remissbehandla förslaget under våren och planen förväntas bli politiskt
antaget under år 2019. Kommunens arbete med gällande åtgärdsprogram mot buller följer dessvärre
inte den tänkta arbetstakten.
Flera stora infrastruktursatsningar har påbörjats i Malmö. Kontinentalbanan har åter öppnat för
persontrafik med tåg under år 2018 och genom Storstadspaketet kommer kollektivtrafiken att



byggas ut med en tågpendel norrut till Lomma och Kävlinge. Eldrift av bussarna på åtta linjer
kommer att införas och cykelbanorna ska byggas ut med 14 nya sträckningar. Ombyggnationerna
för en ny MalmöExpress linje har under år 2018 redan påbörjats i Västra Hamnen.
I Sege Park, ett gammalt sjukhusområde som håller på att omvandlas till en ny stadsdel, avslutades
under året ett arbete med varudistribution genom sam- och omlastning. Alla leveranser som skulle
in i området lämnades på en mikroterminal där de lastades om till emissionsfria fordon vilka körde
ut varorna i området. Detta koncept ska spridas och appliceras på andra stadsdelar i Malmö där den
tunga trafiken kan ersättas, så bland annat luft- och bullermiljön i stadens olika områden kan
förbättras.

Målet ser ut att bli svårt att uppnå då arealen grönyta i Malmö verkat minska och då de
flesta biologiska värdena uppvisar svagt negativa trender. Mer lokal information
avseende omfattning och kvalitet på grönområden och vattenmiljöer samt hur
ytterligare grönska och vatten tillförs stadsmiljön behövs. Delområdets totala trend bedöms som
övervägande negativ då nyckeltalen för grönyta, träd, fladdermöss och fisk i vattendrag visar på
negativa trender medan endast lavar och mossor samt Malmöbornas tillgång till grön- och
blåområden visar på svagt positiva trender.
Både den totala arealen grönyta och per invånare har minskat (Figur 10). Dock skall detta tolkas lite
med försiktighet då SCBs senaste uppgifter är framtagna med en förfinad metod samt att Malmö
stads metod, för det senaste året avseende grönyta, inte helt motsvarar SCBs metod vilket medför
att statistiken inte är helt jämförbar mellan åren. Malmöbornas närhet till parker samt
tillgängligheten till olika parkkategorier har för första gången undersökts av Malmö stad och år 2015
hade 81 procent av Malmöborna tillgång till en "park större än 5 hektar inom 1000 meter". 57
procent av Malmöborna hade samma år tillgång till samtliga fem parkkategorier, som definierats,
samtidigt som endast 0,2 procent inte hade tillgång till någon parkkategori alls. Enligt SCB har
närheten till grönområden ökat för Malmöborna mellan år 2005 och 2010.

Antalet jätteträd halverades mellan år 2001 och 2009 på grund av att många almar försvann under
denna tid. Uppgifter om stora träd saknas tyvärr för senare år. Antalet fladdermusarter har minskat
något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter tillkommit som tidigare inte hittats vid
inventeringarna kring år 2000. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid
de tre senaste inventeringarna, som gjorts mellan år 2012 och 2018, jämfört med de som gjordes år
1998 och år 2000. Det totala antalet fiskarter som påträffades på en inventeringslokal har minskat i
vattendragen mellan år 2000 och 2016 med två arter.
Under året har arbetet med planen för Malmös gröna och blå miljöer fortsatt och ett förslag på
gemensam målsättning, inom Malmö stad, för planering och förvaltning av gröna miljöer och
allmän plats har tagit fram. Planen bygger på ett antal ekosystemtjänster, framför allt hälsa och
rekreation, klimatanpassning samt biologisk mångfald och förväntas bli antagen av
kommunfullmäktige under år 2019. Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturens
ekosystem förser människan med och som bidrar till vårt välbefinnande. Inom den kommunala
organisationen diskuteras även hur Malmö stad ska arbeta vidare med att tillämpa
balanseringsprincipen i planeringen av den hållbara staden. Balanseringsprincipen är en metod för
att hjälpa till att skydda ekologiska värden och därmed ekosystemtjänster. Arbete pågår också med
att ta fram en trädstrategi som bland annat ska föreslå möjliga sätt att öka krontäckningen och även
mängden träd i gatumiljön.
Arbetet med att uppdatera Malmös naturvårdsplan från år 2012 har fortsatt och resultaten från
2017 och 2018 års inventeringar håller på att analyseras. Preliminära resultat visar att
naturvärdesklassningen i områdena som återbesöktes har förändrats en del, framför allt negativt.
Ungefär 18 procent av de inventerade områdena har fått en sämre klassning.
I samarbete med föreningen Sportfiskarna har Malmö stad gjort en mindre undersökning av
förekomsten av miljögifter i fisk från kanalen i Malmö under år 2017 och 2018. Resultaten visar på
några överskridanden av gränsvärden för den yttre miljön avseende kvicksilver, PCB och
bromerade flamskyddsmedel samt ett överskridande av gränsvärden för human konsumtion
avseende kvicksilver. Denna inledande screening är en del i arbetet med att hitta lämpliga lokala
miljöindikatorer inom temat miljögifter.
Arbete har under året pågått med att bygga en grannskapspark öster om kalkbrottet i Klagshamn.
En grannskapspark är en mindre park med rekreation och aktiviteter som ligger nära bostäder. I
parken, som sträcker sig längs hela östra sidan av brottet, finns en lekplats, ett utegym, en
samlingsplats samt två utsiktsplatser. Naturmarken har sparats i så stor utsträckning som möjligt
och vegetationen på slänterna ner mot brottet är kvar för att hindra väggarna från att vittra sönder.
Malmö stad har erhållit medel i Boverkets utlysning Grönare Städer för att skapa fler gröna miljöer i
staden. De projekt som beviljats gäller trädplantering med dagvattenhantering i området kring
Möllevångstorget samt en sänkning av Fosietorpsparken för att kunna ta hand om stora
regnmängder vid skyfall. Under året har också nya ansökningar tagits fram för projekt som bland
annat rör gröna fasader, trädplantering på bjälklag samt gröna tak.
I den lokala naturvårdssatsningen, LONA, har Malmö under året fått finansiering av två projekt
inom våtmarkssatsningen. Det ena gäller nyanläggning av två dammar/våtmarker och ett öppet
slingrande vattendrag vid Almåsa fritidsby för att hantera dagvatten från fritidsbyn samt
dräneringsvatten. Det andra är en våtmark vid Risebergabäcken i Husie, där dikeskanter ska planas
ut och vattnet ges möjlighet att brädda ut på omgivande mark för att utjämna flödet i bäcken.
Under året har Sveriges första kombination av solelsproduktion och biotoptak färdigställts i
kvarteret Sofia. På taket till MKBs nyproducerade bostadshus, som omfattar ett helt kvarter, i
centrala Malmö finns ett grönt biotoptak integrerat med en solcellsanläggning som har en
toppeffekt på 85 kW.



Malmö stad har under flera år arbetat med stadsodling som en del i stadslivsutvecklingen och för att
bidra till en hållbar stad. Flera stadsodlingar pågår på olika platser i kommunen exempelvis i
Slottsträdgården, Folkets Park, Enskifteshagen, Gullängen, Norra Sofielund, Beijers Park och
Augustenborg. Malmö stad har också varit involverad i ett innovationsprojekt tillsammans med
bland annat Göteborg stad och Växjö för att starta en inkubator för stadsbor som vill odla
kommersiellt i staden. Projektet avslutades under 2018 och har fått ett antal odlingsföretag att starta
och driva lantbruk mitt i staden. ”Malmö växer” är ett annat projekt där Malmö stad jobbar
tillsammans med Malmö Universitet för att hitta nya modeller för samverkan mellan kommunen
och odlingsföreningar verksamma i Malmö. Här erbjuds intresserade odlare coaching och
workshops så att de kan hitta olika sätt att försörja sig i framtiden.
Det kommunala bostadsföretaget MKB uppmuntrar och stöttar aktivt stadsodling på många olika
sätt i sina bostadsområden. Intresserade boende kan odla i pallkragar, rabatter eller krukor och i
vissa områden finns även odlingslotter. På Holma Torg finns ett växthus för odlingsintresserade där
en kan låna plats för sina växter och odlingar. I Greenhouse i Augustenborg finns unika möjligheter
för hyresgästerna att odla såväl i den egna lägenheten som på gemensamma ytor med exempelvis ett
kupolformat växthus på takterrassen. Lägenheterna har en 20 kvadratmeter stor odlingsbalkong
med odlingslådor, vattenutkastare samt golvbrunn och till balkongen hör en växtverkstad, ett
speciellt rum för att sköta sticklingar, omplantering och andra odlingssysslor. Balkongen är
dessutom till hälften inglasad för att skapa olika temperaturzoner och förlänga säsongen.

Målet ser ut att bli svårt att nå då antalet olovliga boenden i Malmö ökar och
grundskoleelevernas friytor i utemiljön minskar. Även Malmöbornas upplevelse av
störningar ökar, både när det gäller buller och luftföroreningar. På detta delområde
saknas tyvärr nyckeltal avseende flera aspekter på Malmöbornas boendemiljöer samt även på
kvaliteten på barns lekmiljöer utomhus. Då de flesta nyckeltal som redovisas inom delområdet,
såsom beslut om förbud för olovliga boenden, grundskolors friytor, besvär av buller och
luftföroreningar, hudcancerfall och rökvanor i årskurs 6, uppvisar negativa trender bedöms
delmålets totala trend som negativ.
Antalet beslut avseende olovliga boenden uppvisar en stor ökning under senare år och år 2017
meddelades 31 beslut (Figur 11). Extra resurser till den fokuserade myndighetstillsynen under år
2017 resulterade i att ytterligare olovliga boenden hittades och fick beslut om förbud. Antalet
åtgärdade olägenheter uppgick totalt sett till 507 stycken inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn
under år 2018 och den övervägande delen av ärendena handlade om undermålig ventilation.

Den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i Malmö. Läsåret 2016-2017 uppgick den till
drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre än två år tidigare. För Sverige som
helhet minskade den genomsnittliga friytan per elev med 3,7 kvadratmeter under samma period.
Malmöbornas besvär av störande ljud i omgivningen kring boendet har minskat något medan
störande ljud från grannar har ökat något. Upplevelsen av besvär har också ökat när det gäller alla
former av trafikbuller (väg, tåg och flyg) i eller i närheten av bostaden. Besvär av luftföroreningar
såsom bilavgaser, vedeldningsrök och lukt från industrier upplever Malmöborna också har ökat
kring bostaden.
Hudcancerfallen ökar i Malmö, precis som i Sverige totalt. Uppkomsten av hudcancer beror mycket
på de individuella valen som människor gör avseende solvanor men tillgången till skuggiga miljöer
är också en viktig faktor. Något fler barn i årskurs 6 rökte år 2012 än år 2003, medan det var
tvärtom hos ungdomar i årskurs 9.
Under året har arbete pågått med att ta fram ett förslag till ”Plan för god ljudmiljö i Malmö” som
ska ersätta ”Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018”. Mål, strategier och åtgärder mot
trafikbuller 2019-2023 fokuserar på att minska buller från trafik eftersom trafiken är den främsta
källan till omgivningsbuller i Malmö.
Kvävedioxidhalterna har minskat i Malmö men luftkvaliteten har fortfarande stor påverkan på
Malmöbornas hälsa. Malmö stad har tillsammans med Region Skåne undersökt luftkvalitetens
inverkan på exempelvis befolkningens förväntade livslängd. Inom projektet konstaterades att 86
förtida dödsfall inträffar varje år i Malmö, på grund av dålig luftkvalitet, vilket är sju gånger fler än
de som dör av trafikolyckor varje år.
Malmö stad fortsatte under år 2018 att satsa extra resurser på förebyggande och trygghetsskapande
åtgärder. Som en del i detta arbete har flera myndigheter haft nära samarbete och bedrivit fördjupad
tillsyn för att Malmö ska kunna bli en tryggare stad. För att komma åt den svarta ekonomin har
fokus under året riktats mot olovliga och olagliga verksamheter, såsom rökcaféer och illegala
nattklubbar samt olovliga boenden, massagesalonger och oregistrerade anläggningar och fusk inom
livsmedelsbranschen. En gemensam undersökning av de större loppmarknaderna i Malmö har
påbörjats under år 2018. Den grundliga inventeringen av verksamheter inom fastigheter på Norra
Grängesbergsgatan har också fortsatt. Sedan satsningen på fokuserad tillsyn startade hösten 2017
har cirka 100 misstänkta olovliga boenden identifierats varav ett trettiotal har förlagts med förbud.
Dessutom har ungefär 100 massagesalonger, 60 oregistrerade livsmedelsanläggningar samt ett
trettiotal butiker som säljer läkemedel utan tillstånd identifierats i Malmö.



I Malmö bedrivs uppsökande arbete inom bostadstillsynen. Områden med låg välfärd prioriteras i
insatserna eftersom hälsomässigt undermåliga boendemiljöer i högre utsträckning finns i socialt och
ekonomiskt utsatta områden. För att förebygga och åtgärda problem i bostäder, såsom
ventilationsbrister, fukt, mikrobiell påväxt, trafikbuller och skadedjur, har under år 2018 uppföljning
och inspektion pågått i de prioriterade områdena Kirseberg, Hermodsdal, Nydala, Almhög, Oxie,
Kroksbäck, Södra och Norra Sofielund samt Möllevången. Ett ytterligare område där den
uppsökande tillsynen varit aktiv är Heleneholm. Ärenden har även bedrivits på enstaka fastigheter
med behov av tillsyn utanför dessa områden. I flertalet av de besökta fastigheterna har allt från
allvarliga och omfattande till mindre brister i hälsoskyddet konstaterats. Inventering, prioritering
och effektivisering av det uppsökande arbetet har resulterat i att många fastigheter har nåtts av
tillsynen under året. Samordning för att effektivisera tillsynen har skett genom samarbete med
berörda förvaltningar inom Malmö stad och intresseföreningar.
I kartläggningen som senast gjordes vid Malmö förskolor och skolor konstaterades att 448 stycken
av Malmös 450 förskolor klarar de riktlinjer för nyetablering av förskolor som förordas från
tillsynen avseende utemiljöerna. Riktlinjerna bygger på att det nationella miljömålet ”frisk luft” och
innebär att en kvävedioxidhalt på 20 mikrogram per kubikmeter luft ska klaras på förskole- och
skolgårdar i Malmö.
Varje år startas det många nya förskolor och skolor i Malmö till följd av den stora
befolkningsökningen som pågått de senaste tio åren. Grundskoleelevernas genomsnittliga tillgång
till friytor i utemiljön har minskat från 26 till 23,4 kvadratmeter per elev mellan år 2015 och 2017 i
Malmö. Boverket, på vars uppdrag statistiken tagits fram, rekommenderar 30 kvadratmeter friyta
per grundskoleelev medan Malmö stads riktlinjer är 15 kvadratmeter per elev i grundskolan. För
förskolebarnens friytor finns ingen sammanställning över hur situationen ser ut. Malmö stads
riktlinjer för friytor vid skol- och förskolegårdar används främst vid nybyggnation men kan även
användas som bedömningsgrund på befintliga skolor när en skolgård ska rustas upp. Förutom
lekvärdesfaktorn som bedöms utifrån sju kvalitetsaspekter ska nu även en friytefaktor bedömas
enligt samma aspekter.
På befintliga förskole- och skolgårdar görs, genom olika satsningar, dels fysiska förändringar på
gårdarna dels insatser kring utomhuspedagogiska arbetssätt för att skapa kreativa, spännande och
gröna lärmiljöer. Under året har pedagoger från 14 förskolor gått odlingskurs i Torup och
förskolorna har fått stora odlingslådor i massiv lärk för plantor, bärbuskar och kryddväxter som de
själva odlat upp. 15 skolor och förskolor har fått ”ekosystem” en stor trälåda med bland annat
insektshotell, vatten, fågelholk och växter som drar till sig insekter. Dessutom har pedagogerna
deltagit i flera workshops och erhållit pedagogiskt material för att bedriva utomhuspedagogik. Tio
förskolor och skolor har fått balansbanor/samlingsplatser av stock och sten på sina gårdar. Åtta
fjärdeklasser från olika skolor har deltagit i ”Hållbar utveckling i skolan”. De har återkommande
besökt Torup och museet för att odla, skörda, lära sig kompostera, leta ätliga växter, bygga
insektshotell, titta på biodling med mera. I Slottsträdgården har tio klasser vid tre tillfällen fått så,
rensa ogräs och slutligen skördat. Apelgårdsskolan har gått biodlingskurs i Torup och fått egna
bikupor på skolans tak.

Miljömålet består av fyra delområden som alla berör arbetet med att skydda och
bruka Malmös naturresurser. Två av delområdena ”Malmö ska växa resurssnålt”
och ”vattentillgångarna ska skyddas” ser ut att delvis kunna uppnås till år 2020
medan de övriga två ”jordbruket i Malmö ska vara hållbart” och ”Malmönaturen
ska värnas” inte ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att
endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend
bedöms vara positiv då den övervägande delen av nyckeltalen inom miljömålets fyra delområden
uppvisar en positiv trend.
Malmö ska växa resurssnålt
Jordbruket i Malmö ska vara hållbart
Vattentillgångarna ska skyddas
Malmönaturen ska värnas

Arbetet med att bruka Malmös naturresurser hållbart har historiskt sett inte varit prioriterat inom
den kommunala organisationen då exploateringshänsynen gått före med ianspråktagande av stora
markområden allt längre ut från tätortskärnan och utfyllnader i havet som följd. Intentionen i
nuvarande översiktsplan är att Malmö främsta ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Detta
möjliggör idag ett mer hållbart brukande av marken utanför tätorterna i kommunen. Öresunds
havsmiljö har utvecklats i en positiv riktning, tack vare bland annat ett långvarigt trålförbud i
området, och är numera en unik miljö med exempelvis ålgräsängar och blåmusselbankar som är
viktiga förutsättningar för livskraftiga ekosystem. Grundvattnet är på flera ställen förorenat och den
biologiska mångfalden är hotad då naturområden försvinner.



Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten i Malmös tätorter ökar och
många marksaneringar pågår. Uppgifter på hur eller om parker och grönområden
skyddas vid utbyggnader saknas tyvärr. Delområdets totala trend bedöms som negativ,
då den övervägande delen av nyckeltalen såsom jordbruksmark och grönyta uppvisar negativa
trender.
Den största övergripande förändringen av markanvändningen mellan år 2010 och 2015 är att
åkermarken minskat med nästan 370 hektar medan den bebyggda marken ökat med 390 hektar
(Figur 12). Mycket har ändå byggts inom tätortsgränsen och en totalt sett ökande invånartäthet
mellan år 1990 och 2015 för de sex tätorterna i Malmö kommun, är en positiv trend.

Arealen jordbruksmark minskade under år 2017 och uppgår nu till 4500 hektar i kommunen. Sedan
år 1981 har arealen jordbruksmark minskat med en tredjedel. Exploateringen av jordbruksmark har
varierat kraftigt mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Trenden verkar dock vara
negativ för både den totala arealen grönyta och per invånare. Uppgifterna är inte helt jämförbara då
dels metoderna som används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig
beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad. Antal anmälningar om marksaneringsärenden ökade
under år 2017, vilket är positivt då den sanerade marken därmed kan användas för ny bebyggelse.
Förtätningsarbetet fortskrider inom flera områden i Malmö såsom i de gamla industriområdena på
Kirseberg, i Norra Sorgenfri och i Nyhamnen samt även i det gamla sjukhusområdet i Sege Park
och i bostadsområdena Holma och Kroksbäck. Detta arbete måste drivas vidare i hela staden, så att

mark som tidigare använts till annat tillvaratas för bostadsbebyggelse och att Malmös ökande
befolkning därigenom kan få plats inom tätortsgränsen utan att viktiga grönytor går förlorade.
Arbetet med att ta fram en Plan för Malmös gröna och blå miljöer har fortskridit under året och
den förväntas bli politiskt antagen under år 2019. Planen innehåller mål för Malmös
ekosystemtjänster samt strategier, riktlinjer och indikatorer för uppföljning. Inom Malmö stad
fortsätter även trenden med att identifiera potentialer för samutnyttjande i staden. En del förskolor
och skolor planeras i anslutning till stadens parker där avsikten är att skolgården, som kan vara en
del av parken, ska kunna utnyttjas av allmänheten när skolan är stängd.

Målet ser ut att bli svårt att uppnå då jordbruksmarken fortsätter att minska samtidigt
som den ekologiskt odlade marken inte har ökat i någon större omfattning sedan år
2009. Även arealer med miljöstöd minskar inom Malmö kommuns gränser.
Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmark och näringsläckage visar på negativa trender medan ekologiskt odlad mark och marker
med miljöstöd visar på positiva trender, vilka dock på senare år har stagnerat.
Åkerarealen i Malmö kommun minskade under år 2017 med 150 hektar och arealen har total sett
minskat med nästan en tredjedel sedan år 1981 (Figur 13). Andelen ekologiskt odlad mark i
kommunen ligger i princip på ungefär samma nivå som år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till
Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren och visar varken på några tydliga
positiva eller negativa trender totalt sett. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren
från 2009 legat på samma nivå, kring 350 ha, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd
för minskat näringsläckage har haft en minskande trend sedan år 2001 för att år 2014 nästan helt
försvinna. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet pågår kontinuerligt på den kommunalt ägda
marken. Vid Almåsa har under år 2018 en 30 hektar stor ekologisk betesmark skapats som
innefattar flera olika typer av alléer och småbiotoper. Under hösten har en fruktträdsallé planterats
från Almåsagården och norrut. Även en fiskevandringsväg har nyskapats vid Sege å under året.



Inom arbetet med Leader Söderslätt, som bedriver lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden,
har under året ansökningar inkommit för ett flertal projekt i de delar av Malmö som ligger utanför
tätorten, vilket visar på ett stort engagemang för landsbygdsfrågorna. Ett projekt avseende en
förstudie om lokal livsmedelsstrategi för Malmö har genomförts och väckt ett stort intresse för
fortsatt engagemang.
I Vintrie pågår iordningställande av ett odlingsområde, på 28 000 kvadratmeter, för småskalig,
kommersiell, ekologisk odling. Området ska vara klart till nästa odlingssäsong och är dränerat,
gödslat, ogräsbekämpat och stängslat. Gräs har såtts som väg, för att inte ha bar jord, och
läplanteringar kring området har uppförts. Vatten kommer att dras fram, toalett och en
kontorsbod/värmestuga kommer att placeras på platsen samt el dras fram till de enskilda lotterna
för att kunna hysa kylcontainrar till de skördade grödorna.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då grundvattenuttaget numera ligger på nivåer
som är rimliga med hänseende till långsiktigt nyttjande av dricksvattenresursen.
Utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverken har historiskt sett också
minskat i stor omfattning, även om de ökat något under senare år. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen, såsom badvattenkvalitet, kväve- och
fosforutsläpp, ålgräsutbredning, skrubbskäddans medelvikt och grundvattenuttag visar på positiva
trender.
Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen via Grevietäkten har alltsedan 2000-talets början legat på
en avsevärt lägre nivå än den gjorde under 1900-talets mitt. Dricksvattenförbrukningen för hela
Malmö har ökat något under senare år och uppgick år 2017 till 26,1 miljoner kubikmeter vilket var
den högsta förbrukningen under den redovisade perioden från år 2005.
En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalterna kväve och fosfor från kommunens
avloppsreningsverk visar på en positiv trend medan näringsämnesutsläppen via de mindre
vattendragen varierar kraftigt mellan åren och inte visar någon övergripande trend.
Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser i Öresund har förbättrats något sedan år 2008.
Totalt sett visar mängden bräddat, orenat avloppsvatten från ledningsnätet i Malmö en väldigt
varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under
vissa år.
Djuputbredningen av ålgräs i Öresund har totalt sett ökat i Malmös närhet sedan början på 2000talet vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet (Figur 14). Skottätheten hos ålgräset i
Klagshamn har ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Medelvikten på fångade
skrubbskäddor har bara varierat lite under åren och deras fysiologiska kondition har varit relativt
stabil.

Vattnet i Öresund och Sege å uppnår inte god status enligt vattendirektivets klassning och
grundvattnet i Malmös centrala delar är i hög grad förorenat. Malmö stad ingår i olika
samarbetsorganisationer för att förbättra vattenstatusen i kommunen men har under år 2018 inte
prioriterat det aktiva deltagandet i vattenråden i samma omfattning som tidigare.
Under våren 2018 färdigställdes skriften ”Malmös vatten - Kunskaps- och planeringsunderlag".
Planeringsförutsättningar, mål och strategier för hav, ytvatten och grundvatten inom kommunens
hela geografiska område, även havsområdet, beskrivs i detta övergripande dokument som utgör ett
viktigt underlag till Översiktsplanen. Ett arbete med att ta fram en strategi för hur Malmö stad ska
arbeta med det 14:e globala hållbarhetsmålet ”Livet under ytan” har initierats under 2018. En viktig
del i det arbetet är att identifiera vilka delmål som är relevanta för Malmö samt att försöka
uppskatta hur långt man har kommit.
Inom ramen för skyfallsarbetet har Malmö stad och VA SYD tagit fram ett besluts- och planeringsunderlag under året, vilket antogs i december 2018. ”Handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö
stad” innehåller 39 övergripande åtgärder vilka tillsammans anger hur Malmö stad ska arbeta för att
nå målen i skyfallsplanen. Hur transporten av avloppsvatten till avloppsreningsverket i Sjölunda ska
ske i Malmö framöver har utretts flera gånger. I den senaste rapporten förordar VA SYD en
avloppstunnel för att möta utmaningarna med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö samt
klimatförändringar. Beslut att bygga en avloppstunnel togs av VA SYDs förbundsstyrelse i oktober
2018 därefter krävs politiska beslut inom Malmö stad för att kunna fortsätta med projektet.
Kartläggning av plast, mikroplast och läkemedel i Malmös vatten påbörjades under 2018 och
kommer att sammanställas och redovisas under år 2019. Under slutet av året provades nya tekniker
för att samla in skräp i kanalen och i hamnen. De utvärderas sedan för att se om kanalen och
småbåtshamnarna kan hållas rena på ett mer effektivt sätt. Informationsspridning avseende
läkemedel, farligt avfall med mera sker kontinuerligt för att göra hushåll och verksamheter
uppmärksamma på att deras hantering påverkar vattenkvaliteten i Malmös vattenområden.
Under sommaren upptäckte Malmö stad och VA SYD några felkopplade avloppsledningar som kan
vara en del av orsaken till de höga bakteriehalterna vid Sundspromenaden i Malmö. Arbetet med att
hitta ytterligare orsaker till föroreningar fortsätter då det senare på sommaren även var höga halter
e-kolibakterier vid Scaniabadet.



Målet ser ut att bli svårt att nå då preliminära uppgifter från den pågående
revideringen av Malmös naturvårdsplan tyder på försämrade naturvärden jämfört med
år 2012. Dock har tre naturreservat bildats i Malmö de senaste åtta åren och dessutom
finns flera hotade och sällsynta arter av fladdermöss samt lavar och mossor i kommunen. Det
behövs statistik som tydligare belyser tillståndet för biologisk mångfald samt även information
angående Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen. Delområdets totala trend
bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för skyddad areal, ålgräs samt lavar och
mossor visar på svagt positiva trender medan grönyta och fladdermöss visar på negativa trender.
Tre naturreservat har skapats i kommunens västliga delar, sedan år 2008, men den skyddade arealen
utgör endast 4,5 procent av Malmös totala land- och vattenareal (Figur 15). Ålgräsets
djuputbredning har totalt sett ökat på det tre redovisade provtagningsstationerna sedan början på
2000-talet vilket tyder på att grumligheten i vattnet har minskat. Antalet fladdermusarter har
minskat något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter upptäckts som tidigare inte hittats under
inventeringarna mellan år 1998 och 2002. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och
mossor vid de tre senaste inventeringarna, som gjorts mellan år 2012 och 2018, jämfört med de
som gjordes år 1998 och år 2000. Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare ser ut
att ha minskat, även om de senaste uppgifterna inte är helt jämförbara med de tidigare.

Malmö har två kommunala naturreservat, Bunkeflo strandängar och Limhamns kalkbrott. Ett tredje
är på gång att bildas på Klagshamnsudden. Förslaget till naturreservat med tillhörande skötselplan
förväntas bli antaget av kommunfullmäktige under år 2019. Länsstyrelsen beslutade under året att
göra Torup till ett statligt naturreservat. Malmö stad äger marken för det föreslagna reservatet och
kommer fortsatt att ha ansvar för anordningar för friluftslivet såsom stigar och parkeringar medan
Länsstyrelsen kommer att ansvara för naturvårdsåtgärderna. Malmö stad får också en
intrångsersättning eftersom reservatet innebär ett intrång i möjligheten att bruka området som tänkt.
Inom Malmö stad pågår även diskussioner om vilka andra områden som ska prioriteras i det
fortsatta arbetet med att skydda natur i Malmö. På initiativ av ideella organisationer på både dansk

och svensk sida pågår sonderingar kring möjligheter till ett utökat skydd av Öresund. Malmö stad
har, med finansieringsstöd från Länsstyrelsen, tagit fram ett första underlag i diskussionen om ett
biosfärsområde i Öresund. De övergripande slutsatserna är att ett biosfärsområde i Öresund kan
passa väl in i det pågående arbetet med nationell havsplanering av Öresund samt att det kan utgöra
ett bra verktyg för samarbete mellan olika aktörer med målet att nå en långsiktigt hållbar utveckling
av Öresund. Dock kommer då Malmö stad att behöva anpassa sig till andra kommuner och aktörer
samt blir även tvingad att ta ett större hållbarhetsansvar när det gäller exploateringar och utfyllnader
i havet.
Under år 2018 har revideringen av Malmös naturvårdsplan fortsatt. Av 172 utpekade områden har
165 återinventerats, några av områdena hade exploaterats och ingick därmed inte i
återinventeringen. En naturvärdesbedömning har påbörjats där förändringar i områdenas
naturvärdesklass undersöks. Även en översiktlig artinventering av kärlfloran har gjorts i områdena.
Resultaten håller på att analyseras och kommer att resultera i en uppdatering av naturvårdsplanen.
Preliminära resultat visar att naturvärdesklassningen i områdena som besöktes har förändrats en del,
framför allt negativt, sedan år 2012. Ungefär 18 procent av de inventerade områdena har fått en
sämre klassning. En stor anledning till försämringen av naturvärdesklasserna i många områden är
igenväxning på grund av utebliven skötsel då kväveälskande arter spridit sig på bekostnad av andra.
Även klimatförändringarna har visat sig vara en stor bidragande orsak till nedgång för många arter
inom floran enligt nya forskningsrön. Ett problem för den biologiska mångfalden i parkerna är att
skötseln däremot är för ensidig och/eller för intensiv. Tre procent av områdena har försvunnit
genom exploatering och ytterligare åtta procent har delvis exploaterats.
En så kallad faunalund invigdes under hösten i Käglinge intill naturområdet. En skräpig tomt med
gamla, håliga fruktträd har ställts iordning med bland annat stigar, hamlade träd, insektshotell samt
fågel- och fladdermusholkar, allt för att gynna djur och växter så de ska trivas och utvecklas.
Faunalunden är även tänkt att fungera som inspiration för andra som vill skapa bättre
förutsättningar för biologisk mångfald såsom andra kommuner, företag, organisationer och
privatpersoner.
I projektet ”Natur i östra Malmö” har under året inventeringar av dels bin och humlor dels
groddjur och vattensalamandrar skett. Syftet med projektet är att göra fyra tätortsnära
naturområden i östra Malmö mer lättillgängliga som rekreationsområden för Malmöborna.
Inventeringarna är en del i insamlandet av kunskapsmaterial om Robotfältet, Sollidendammarna,
Björkelundadammarna och området norr om Almåsa.
Intresset för verksamheten i det marinpedagogiska centret har varit stor under året och 7 500
skolelever, från förskolebarn till universitetsstudenter, har deltagit i olika pedagogiska program.
Allmänheten och skolklasser har engagerats i olika strandstädningsprojekt och vid Havets dag
deltog över 2 000 personer i strandstädningen. Sammanlagt 4,3 ton plast och skräp har plockats upp
längs Malmös kustlinje genom dessa aktiviteter. Under sommaren var centret öppet för allmänheten
och nu pågår ett arbete med att utveckla det marinpedagogiska centret till ”naturum Öresund”
vilket ska invigas under våren 2019. Naturum Öresund blir ett viktigt tillskott i satsningen på
Malmö som framtidens kuststad genom att utställningen tillgängliggör havets viktigaste biotoper,
ålgräsängarna och blåstångskogen, för en bredare allmänhet. Under året har 37 turer med
Naturbåten genomförts, genom finansiering från Malmö stad, där högstadie- och gymnasieelever
varit ute till havs och studerat flora och fauna. Naturbåten är ett koncept där skolelever i Malmö får
åka ut och undersöka livet i Öresund. Under sommarens ”Hamnfestivalen på Limhamn”
genomfördes även turer för allmänheten, med stöd från Marint Kunskapscenter, där totalt 140
personer deltog.
De guidade vandringarna och arrangemangen i Limhamns kalkbrott har fortsatt varit populära
under år 2018 och mer än 6 000 personer har deltagit. Olika teman för guidningarna kan väljas
såsom industrihistoria och geologi eller sten och fossil. Kalkbrottsdagarna gick av stapeln den 5-7


oktober med flera aktiviteter och guidningar under tre hela dagar. Under året har det varit utökade
möjligheter för Malmö stads skolklasser att besöka kalkbrottet och få veta om det liv som fanns på
platsen för flera miljoner år sedan. Guidade turer på lättare svenska har också börjat arrangeras
under året för att vidga målgruppen och göra kalkbrottet tillgängligt för fler Malmöbor.

Miljömålet består av fem delområden som alla berör arbetet med att göra
samhällets resursanvändning mer långsiktigt hållbar. Ett av delområdena ”avfallet
ska återvinnas” ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan de övriga
fyra ”hållbar upphandling”, ”användningen av farliga ämnen ska minska”, ”Malmö
- en kunskaps- och innovationsstad” samt ”hållbar konsumtion och livsstil” alla ser ut att delvis
kunna uppnås till år 2020. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt
att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av
nyckeltalen inom miljömålets fem delområden uppvisar en positiv trend.
Hållbar upphandling
Användningen av farliga ämnen ska minska
Avfallet ska återvinnas
Malmö - en kunskaps- och innovationsstad
Hållbar konsumtion och livsstil

Arbetet med att göra det lätt att göra rätt i Malmö pågår på många skilda sätt både inom den
kommunala organisationen och i Malmö som helhet. Hållbarhetskrav tas med i allt fler avtal som
Malmö stad tecknar och produkter som inte lever upp till exempelvis kvalitets- eller
kemikaliekraven tas bort ur sortimentet. En större andel av avfallsmängden från de som bor och
jobbar i Malmö tas omhand och återvinns och intresset för att sortera ut fler material är stort hos
Malmöborna. Olika former av samarbeten och samverkan pågår där kommunen tillsammans med
akademin och privat samt ideell sektor arbetar för att öka Malmöbornas kunskap om vad en hållbar
utveckling innebär och samtidigt höja deras engagemang för att delta i det gemensamma skapandet
av en hållbar framtid.



Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas
nyckeltal för att mäta den kommunala organisationens förbrukning av resurser samt
även andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta. Målet ser ut att delvis kunna
uppnås då både den ekologiska maten och miljöbilarna ökar starkt inom Malmö stad. Vissa av
målen i kommunens policy för hållbar utveckling och mat kommer dock, enligt
halvtidsutvärderingen, att vara svåra att nå. Bland dessa kan nämnas målet att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat
ska vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad, där så är möjligt. Delområdets totala
trend bedöms som positiv då både den ekologiska maten och miljöbilarna visar på positiva trender.
Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2017 på 63 procent
av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen (Figur 16). Målet till år 2020 är att all
mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. Andelen närproducerade livsmedel finns det inte
möjlighet att ta fram siffror på.

Andelen miljöfordon enligt Malmös miljöbilsstrategis kriterier uppvisar en ökande trend och år
2017 uppgick de till drygt 88,9. Ett nytt mål har satts för år 2018 på 90 procent miljöfordon som
drivs med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) inom den kommunala organisationen och för
år 2020 är målet satt till 95 procent.
För att rikta hållbarhetsinsatserna till de avtalsområden där störst effekt kan uppnås har Malmö stad
gjort en hållbarhetsanalys av kommunövergripande ramavtal. Tio prioriterade avtalsområden har
identifierats med störst påverkan på uppfyllelsen av miljömålen i Malmö stads miljöprogram samt
sociala aspekter som sysselsättning, samhällsansvar och arbetsrätt. Malmö stad har också tagit fram
en arbetsprocess som syftar till att säkra hållbarhetsperspektivet genom hela upphandlingsprocessen
i samarbetet mellan hållbarhetkoordinatorer, upphandlare, beställare och leverantörer.
Arbetsprocessen har successivt börjat tillämpats under hösten 2018.
För att uppnå hållbar konsumtion inom Malmö stad krävs även att beställningar utförs inom ramen
för de avtal som är hållbart upphandlande. Under året har Malmö stad arbetat med att ta fram

tydliga nyckeltal som beskriver verksamhetens inköpsmönster så att respektive verksamhet på ett
enkelt sätt kan följa sina inköp, såsom andel e-handelsinköp, andel avtalade produkter, andel
miljömärkta produkter, andel e-fakturor och andel småordrar. Nyckeltalen ska vara tillgängliga för
chefer i den befintliga QlikView-applikationen ”Ekonomi för chefer” som nu är under bearbetning.
Under året har tre nya avtal tecknats med betydande miljökrav. Ramavtalet för IT-produkter
innefattar datorer, telefoner och skrivare, och innehåller bland annat villkor avseende
återanvändning och återvinning. Med det nya ramavtalet ökar överblicken över stadens totala ITinköp vilket möjliggör en systematisk uppföljning. Ambitionen är att tillsammans med leverantören
flytta fram positionerna för hållbara IT inköp bl.a. genom att succesivt öka återvinningsgraden till
100 procent. Ett ramavtal för leksaker och ett för idrottsmateriel har tecknats vilka båda innehåller
avancerade kemikaliekrav.
Alla produkter som tillförs e-handelssystemet avseende förskolemöbler, kemitekniska produkter,
leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel följs upp kontinuerligt. Under året har avtalet för
skapandemateriel genomgått en mer omfattande uppföljning där innehållet av allergiframkallande
ämnen i produkter som tuschpennor, färger och limmer till barn har granskats. Produkter som
innehöll allergiframkallande ämnen i högre halter än vad som accepteras i avtalade villkor plockades
bort från marknadsplatsen. Vad gäller produkter som används av barn sker även en mer djupgående
uppföljning av det kemiska innehållet genom kemisk analys. Under 2018 genomfördes kemiska
analyser på totalt 47 produkter från ramavtalen för leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel.
Produkterna analyserades med hänsyn till konserveringsmedel, mjukgörare, ett färgämne och
nitrosaminer. Två produkter, en träningshandske och en boll, innehöll ett mjukgörande ämne med
farliga egenskaper. De är bortplockade ur sortimentet och dialog pågår med leverantören om hur de
inköpta bollarna ska bytas ut medan handskarna ännu inte hade köpts in.
Kraven på leverantörens samhällsansvar avser främst de förhållanden som råder utanför
Sverige/EU under det att kontraktsföremålet tillverkas eller utförs. Kraven omfattar såväl ansvar
för arbetstagare som miljö. Under våren uppdaterade Malmö stad kraven på leverantörens
samhällsansvar och idag finns det två nivåer av krav på samhällsansvar; en version för avtal där
risken för att arbetstagare rättigheter åsidosätts inte bedöms hög, och en skarpare version med
vitesklausuler kopplade till leverantörens uppfyllande av stadens rutinkrav för avtal där risken
bedöms vara hög att arbetstagares rättigheter inte respekteras. I Malmö stads ramavtal avseende ITprodukter som tecknades i juli 2018 var kvalitén på anbudsgivarens hållbarhetsarbete en del av
utvärderingskriterierna. Ramavtalet är uppbyggt så att leverantören i samarbete med Malmö stad ska
främja tillgången till mer hållbara IT-produkter. Uppföljning sker dels genom Hållbarhetskollen,
dels genom att leverantören redogör för sina hållbarhetsrutiner i ett egenkontrollsformulär.
Malmö stad är medlemmar i det internationella upphandlingsnätverket Procura+ och sedan april
2018 är kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ordförande i nätverket.
Utvecklingen inom hållbar upphandling är såväl gränsöverskridande som omfattande. Genom
nätverket kan Malmö stad ta del av de senaste initiativen på lyckat hållbarhetsarbete inom
upphandling.
I september 2018 stod Malmö stad värd för en internationell konferens om innovativ hållbar
upphandling. Konferensen behandlade kommuners möjligheter att skapa miljömässig och social
hållbarhet genom upphandlingar och samlade ca 30 tjänstepersoner från bl.a. Ciudad Juarez
(Mexiko), Berlin och Buenos Aires. Syftet var att kartlägga lokala innovationer och strategiska
angreppssätt kring hållbar offentlig upphandling och skapa möjligheter till partnerskap/samarbete
mellan städer i de här frågorna.
Malmö stad har under året förberett för att göra en upphandling av återbruk av möbler och
relaterade tjänster. Upphandlingen innehåller tydliga och omfattande kriterier för cirkulär utveckling
som leverantören ska uppfylla. Upphandlingen utannonserades i november och avtal tecknas första



kvartalet år 2019. Upphandlingen förväntas resultera i ett beteendeskifte bland beställare genom att
gå från att köpa nytt till att i större utsträckning beställa återbrukade möbler eller rekonditionera
och renovera sina befintliga. Avtalet kommer att fungera som ett komplement till de delar inom
Malmö stad, Intern service och Malvin, som renoverar och tillhandahåller ”icke-nya” möbler.
En seminarieserie hölls under hösten för att utbilda och inspirera runt 90 personer inom Malmö
stad så att de i sin tur ska identifiera möjligheter till cirkulära processer inom staden. Särskild fokus
kommer framöver att riktas på upphandling av textilier och Malmö stads inköpsprocesser för kläder
och industritextilier.
I arbetet med Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling och mat” har under året ungefär 600
personer inom både förskolan och äldreomsorgen utbildats på temat mat och klimat med syfte att
öka andelen växtbaserade råvaror och minska matsvinnet inom verksamheterna. Malmö stad har i
en ny upphandling av fullsortimentsgrossist livsmedel ställt skärpta krav på de flesta animaliska
produkter så att de motsvarar standarden i svensk djurskyddslagstiftning.

Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det saknas nyckeltal som visar
hur Malmö stad arbetar med dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete
och tillsyn dels i samband med både upphandlingen och vid inköpen. Målet ser dock ut
att delvis kunna uppnås då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga ämnen i
omgivningen. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av
nyckeltalen såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken och i hamnsedimenten samt
utsläppen vid olyckor visar på positiva trender.
Den insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2017, jämfört med året innan, men minskade
något jämfört med år 2015. Under år 2016 var den insamlade mängden nästan halverad jämfört
med både året före och året efter. Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre
nivå de senaste sju åren jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är
svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels
på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in. Förekomsten av farliga ämnen i
slammet från reningsverken har totalt sett minskat mycket sedan början på 1990-talet även om
variationen mellan åren ibland har varit stor.
Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade något
under år 2017 till drygt 60 stycken. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 40 och 60
stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år
1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade under år 2017 och uppgick endast
till ett. Vid undersökningen av marint mikroskräp år 2015 var koncentrationen generellt högre i
Öresund än kring Skånes kust i övrigt. Förekomsten av tungmetaller i undersökta hamnsediment
uppvisar en minskande trend förutom vid den senaste inventeringen år 2013 då värdena för bly,
kvicksilver och kadmium alla ökade lite.
Antalet aktiva kemiska produkter som används av företag i Malmö var år 2016 nästan 11 300
stycken (Figur 17). Antalet har ökat med nästan 200 procent sedan år 1992 och ökningstakten har
varit kraftigare på senare år.

Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen, vilka är cancerframkallande, genotoxiska eller
reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö uppgår till drygt
1225 stycken, vilket är det högsta antalet för hela perioden. Bekämpningsmedel används mot olika
växter och skadedjur inom kommunen och nyckeltalet som följer upp antalet anmälningar som
inkommer till tillsynsmyndigheten visar på mellan 600 och 800 årliga ärenden.
En kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 antogs av kommunfullmäktige i oktober
2017 efter att ha tagits fram i ett brett samarbete mellan Malmö stads förvaltningar och bolag.
Under år 2018 har ett förslag till kemikaliekriterier för nybyggnation av lokaler och utemiljöer för
barn och unga tagits fram. Förslaget förväntas antas politiskt under år 2019. Syftet är att barn och
unga ska få en mer hälsosam miljö. Under år 2018 har uppföljning av ramavtalen lekmaterial och
skapandemateriel samt idrottsmateriel genomförts. Artiklar har valts ut från de olika ramavtalen och
skickats för kemisk analys. Två av 47 undersökta produkter innehöll, DEHP ett mjukgörande ämne
med farliga egenskaper. Dessa produkter har plockats bort ur sortimentet.
Enligt ett beslut i kommunfullmäktige ska kommunen verka för att mikroplaster fasas ut och ersätts
med miljövänliga produkter och lösningar i så hög utsträckning som möjligt. Arbete pågår inom
den kommunala organisationen med att ta fram en handlingsplan för hur utfasning av
konstgräsplaner, gummiasfalt samt andra syntetiska markbeläggningar inom Malmö stads
verksamheter ska ske.
Ett förslag till ”handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030” har tagit
fram under året. Förslaget håller på att förankras inom den kommunala organisationen och planen
förväntas bli antagen under år 2019. Syftet med kemikalieplanen är att minska användningen av
farliga ämnen och på så sätt minska Malmöbornas exponering för farliga ämnen genom åtgärder där
Malmö stad har rådighet. Ett visst fokus kommer fortsatt även vara på barn och unga eftersom de
är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna. Förslaget innehåller 29 åtgärder inom områdena
projektorganisation, kommunikation och stöd, inköp och upphandling, bygg, kartläggning och
utfasning, lokalvård, bekämpningsmedel, miljöövervakning, läkemedel samt plast och mikroplast.
Det samarbete som inleddes 2017 med barnavårdscentraler i Malmö för att öka kunskapen om
kemikaliefrågan hos blivande föräldrar, har fortsatt. Informationsmaterial med kemikaliesmarta tips
har spridits och i samband med föräldrautbildningen har nyblivna föräldrar utbildats i att tänka
kemikaliesmart. För att öka Malmöbornas kunskap om kemikalier har en kampanj genomförts i
Vårt Malmö och på Facebook i syfte att hjälpa föräldrar att göra kemikaliesmarta val i vardagen.
Enkla tips har kommunicerats, exempelvis hur och varför man ska rensa bort vissa plastleksaker.
Genom fortsatta föreläsningar och workshops har även personal som arbetar i förskolor utbildats



och vägletts i arbetet för en kemikaliesmart vardag för förskolebarnen. Information om farligt avfall,
hur det ska sorteras och var det ska lämnas in har kommunicerats på ett flertal sätt under år 2018.
Enligt VA SYDs senaste beteendeundersökning, som genomförs vartannat år, anser sig ungefär 62
procent av hushållen vara väl medvetna om hur de ska sortera sitt avfall. Av de totalt 300 hushåll
som svarade, år 2017, ansåg 29 procent att de var medvetna om hur de skulle sortera medan
ungefär 9 procent var mindre medvetna om hur avfallet skulle sorteras.

Målet ser ut att kunna uppnås då både avfallsmängden per person och totalt sett samt
matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Insamlingen av förpackningar
har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som
hamnar i restavfallet. Tidningsinsamlingen i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i
hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av
nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.
Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år 2017, för sjätte året i rad och ligger nu på
samma nivå som år 2000 då den var som lägst under den redovisade tidsperioden (Figur 18). När
det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var
som högst, år 2007. År 2017 var den lägst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror
till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort
ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste sju åren jämfört med
2000-talets första elva år. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt eftersom en minskad
användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska
så stor andel som möjligt samlas in.
Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar ökat jämfört med mätperiodens början år
2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med drygt 78 procent under samma period. Detta
beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala
medier. Glasförpackningar har år 2017 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade perioden.
Dock återvinns endast cirka 40 kilo förpackningar av glas, metall, papper och plast per person och
år medan ungefär 60 kilo årligen slängs i restavfallet av Malmös invånare.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2017 efter att ha minskat och uppgick till 47
procent av den totala mängden matavfall. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare
kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering.
Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på
rätt sätt) har enligt sex års analyser minskat i Malmö från att vara 26 kilo per person år 2012 till att
vara 17 kilo per person år 2017. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av
matavfall som pågått i flera år inom kommunen.
I det kompletterande nyckeltalet Håll Sverige Rents kommunindex förbättrades Malmös placering
till plats 18 efter det tidigare årets 20:e plats. År 2015 hamnade Malmö på plats tolv vilket är
kommunens bästa placering i denna ranking. Organisationen Håll Sverige Rent bedömer i detta
index kommunernas engagemang för och insatser emot nedskräpning.
Nyhamnen har blivit fokusområde för avfallshantering i planeringsprocessen genom
samarbetsprojektet ”Avfallshantering i den täta gröna staden”. Målet är att identifiera var i
planeringsprocessen som rutiner behöver ses över och hur själva genomförandet ska ske för att
skapa en smart och hållbar avfallshantering i tät stadsmiljö. En ny återvinningscentral planeras i
Elisedal där kunden först kommer att få möjlighet att sortera ut material som kan återbrukas, innan
det går till återvinning.
Införandet av fastighetsnära insamling för alla villor i Malmö förbereds av VA SYD. År 2019
kommer villakunderna att erbjudas två fyrfackskärl vid sin tomt för full sortering av förpackningar
och tidningar samt mat- och restavfall. Syftet är att öka servicen till Malmöborna med målet att öka
utsorteringen av förpackningar och tidningar. I kvarteret Spårvägen provas gemensam
avfallshantering i form av underjordsbehållare och tank för matavfall från matavfallskvarnar.
Behållarna för insamling är placerade delvis på allmän platsmark samt delvis på kvartersmark och
ägs av VA SYD. Detta innebär att fastigheterna inte behöver egna miljörum. Planering för
upprättandet av en kvartersnära återvinningscentral med återbruk, ReTuren, pågår också.
Kampanjen ”Resterkocken”, som syftar till att öka skolelevernas medvetenhet om matsvinn,
fortsatte under år 2018 med ett utökat antal deltagande kommuner. Tävlingen riktade sig mot alla
elever i årskurs 4-9 i Sysavregionen och blev förra året en succé med över 100 bidrag i form av
matsvinnsrecept. Måltidspersonal inom både skol- och äldreomsorg i Malmö stad utbildas i hur
man kan arbeta för att minska matsvinnet och olika alternativ för att mäta matsvinnet undersöks i
verksamheterna.
Under år 2018 genomfördes en renhållningskampanj som syftade till att öka allmänhetens
medvetenhet om att 63 procent av skräpet på gator och torg i Malmö är fimpar. De består i
huvudsak av ett cigarrettfilter, gjort av ett slags plast, som kan ta upp till 100 år att bryta ned och
bidrar därmed till den ökande mängden mikroplast i miljön. Fimpar är ett skräp som är svårt att
städa upp och under hösten påbörjades arbetet med att byta ut befintliga papperskorgar till nya mer
funktionella som ska göra det lättare att göra rätt.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då flera av de redovisade nyckeltalen utvecklas i
riktning mot målet. Det är dock svårt att bedöma om målet kan nås då nyckeltal
saknas för cleantechområdet. Fler nyckeltal behöver också tas fram för att bättre
kunna beskriva och bedöma hur Malmö utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.
Delområdets totala trend bedöms som positiv då antalet studenter och disputerade lärare vid
Malmö universitet ökar och de nystartade företagen också ligger på en hög nivå historiskt sett.


Antalet nystartade företag i Malmö har legat på omkring 2900 stycken per år under de senaste åtta
åren (Figur 19). Detta är mer än dubbelt så många som vid 1990-talets mitt. Under år 2017 ökade
antalet nystartade företag i Malmö med två procent medan de minskade med 6-8 procent i
Göteborg och Stockholm samt i landet som helhet.

Nyckeltalet andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö uppvisar varken en positiv eller negativ
trend. Sedan 1999 har antalet helårsstudenter vid Malmö universitet ökat med nästan 70 procent
och de senaste nio åren har de uppgått till över 12 000 stycken. Andelen lärare som är disputerade
har ökat under den redovisade perioden och uppgår år 2017 till nästan 60 procent.
Det kompletterande nyckeltalet som visar på Malmös placering i en kommunranking utifrån
resultatindikatorer för skolan är en subjektiv bedömning och väldigt beroende av hur kriterierna för
rankingen är utformad. Det ger ändå en indikation på hur läget är på förskole- och skolområdet.
Malmös placering förbättrades under år 2017 och är nu på plats 171 i SKL:s ranking av
grundskolorna. Detta är den bästa placeringen Malmö har fått och ett hundra platser bättre än år
2010 då kommunen hamnade på plats 270.
Under år 2018 tog Malmö stad fram en strategi för hur de globala målen ska implementeras i
Malmö, där bland annat ökad kunskap om hållbar utveckling, i första hand hos chefer och politiker,
och innovativa partnerskap pekades ut som nyckelfaktorer. Under året gjordes också en
nulägesrapport för hela Malmö utifrån de globala målen som landade i en första nulägesbeskrivning.
Kuststaden Malmö, 52 procent av kommunens yta utgörs av hav, har valt att särskilt fokusera på
mål 14 och har tagit fram en rad åtgärder som stärker de marina frågorna. Ocean literacy,
havsmedvetenhet, är prioriterat, och här spelar det nya marinpedagogiska centret en viktig roll.
Malmö stad har också inlett ett närmare samarbete med World Maritime University och ett Ocean
Institute som invigdes under året.
Under året övergick Malmö högskola till att bli universitet. Malmö stad fortsätter att pröva olika
former för samverkan med akademi och andra lärandeorganisationer med målet att öka kunskap
om och engagemang för en hållbar utveckling. Några exempel är samverkansplattformen Mistra
Urban Futures, ISU (institutet för hållbar stadsutveckling), Malmö som forskningskommun inom
miljö och samhällsplanering och satsningen på kommundoktorander.
Samarbetet mellan Malmö stad, Malmö universitet samt Malmös närings- och föreningsliv inom
Kommendanthuset - Idélab för hållbar utveckling, diskuterades under året, men ingen ny plan för

fortsättning har tagits fram. Hoppet är att partnerskapet och erfarenheterna från Idélabbet nu tas
vidare in i arbetet med Wisdome, en satsning på visualiseringsteknik i en kommande domteater,
med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Här vill man skapa en innovativ miljö, där de nya
näringarna, såsom digitalisering och kreativa exempelvis spelindustri, har en självklar plats.
InnoCarnival, innovationskarneval för barn och unga för en hållbar framtid, genomfördes
framgångsrikt och större än någonsin under år 2018. Skolsamarbetet med energifokus fortsatte
under året och bland annat skrevs en avsiktsförklaring med Kryddgårdsskolan, om samarbete. I maj
arrangerades världens största energiministermöten i Malmö och Köpenhamn, där ministrar från
världens rikaste länder deltog (Clean Energy Ministerial och Mission Innovation). I anslutning till
detta satsade Malmö stad och Region Skåne tillsammans på att skapa en öppen arena och
mötesplatsför hela energibranschen, Nordic Clean Energy Week. Kampanjen GO Malmö, Green
Options Malmö, fortsatte under året med fokus på kreativ, smart och hållbar klädstil och textilier.
Under början av år 2018 skrev Malmö stad och tio stora aktörer inom näringslivet på
avsiktsförklaringen M21, Malmö i det 21a århundradet. Detta är ett partnerskap för att utveckla en
tankesmedja och testbädd för urbana innovationer med Agenda 2030 som grund. Fler aktörer
såsom universitetet, idéburen sektor samt fler företag kopplas in i diskussioner och idéer för att
pröva nya urbana lösningar inom sociala, digitala och fysiska innovationer. År 2021 ska de framtida
samhällslösningarna presenteras i en bred, publik samhällsutställning.

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de miljöcertifierade företagen blir fler i Malmö,
möjligheterna att sortera ut matavfall ökar, matsvinnet minskar och fler människor går
och cyklar i Malmö. Det behövs dock information inom fler områden såsom om det
är enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. Även information om konsumtion och
produktion blir resurssnålare, smartare och mer kvalitetsinriktad behövs. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade
verksamheter, miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.
Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1993 och är nu 300
stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen Grön Flagg har minskat sedan år 2015
och uppgår år 2017 till drygt 16,5 procent i Malmö. Försäljningen av ekologisk mjölk i Malmö var
år 2017 något lägre än året innan då den var den högsta sedan år 1997 och uppgick till 5,4 miljoner
liter. Andelen ekologisk mjölk ökade däremot år 2017 och var 23,3 procent av total mängd såld
mjölk från Skånemejerier vilket var den högsta andelen under den redovisade perioden. Den
ökande mängden växtbaserad mjölkliknande dryck kan vara en av anledningarna till förändringarna
i mjölkkonsumtionen.
Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har fortsatt i olika delar av Malmö och andelen
insamlat matavfall uppgick till 47 procent av allt matavfall år 2017. Matsvinnet eller den mängd mat
som slängs i onödan har enligt sex års analyser minskat i Malmö men uppgår ändå år 2017 till 17
kilo per person och år (Figur 20).



När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den under år 2017 ökat något till 490 mil per
person vilket dock är 90 mil kortare än vid toppnoteringen år 2008 men 20 mil längre än den var
vid mätseriens början år 1999. Bilinnehavet i Malmö har varierat alltsedan år 1974 men uppvisar
totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då det fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare
medan det år 2017 fanns drygt 360. Miljöbilsinnehavet har ökat de senaste åren och uppgår år 2017
till 6 procent av det totala bilinnehavet i Malmö enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013.
Andelen bilresor till arbete eller skola har minskat från 43 procent år 2003 till 31 procent år 2013
enligt Malmö stads resvaneundersökning som görs var femte år. Däremot ökade andelen
kollektivtrafikresor till samma mål och under samma period från 12 procent till 21 procent.
Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö ökat i princip varje år sedan år 2003 och hade år 2017
ökat med nästan 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med knappt 25 procent.
Olika samarbeten pågår mellan Malmö stad och privat samt ideell sektor kring hållbar konsumtion
av både varor och tjänster. Malmö stad startade under år 2017 en fritidsbank som fungerar som ett
bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar, där alla får låna helt gratis. All utrustning är återvunnen
eftersom personer skänker utrustning som man inte längre behöver. Fritidsbanken har under år
2018 (i mitten av december) haft drygt 2000 utlåningar, och siffran ökat stadigt. Under år 2019
planeras en Fritidsbanken-satellit öppna i Nydala. I Lindängen finns Mötesplatsen ReTuren, en
kvartersnära återbrukscentral. Där kan de boende i området, och resten av Malmö, dels lämna sitt
miljöfarliga avfall för omhändertagande dels lämna prylar de inte längre vill ha, vilka sedan
cirkulerar mellan besökare.
Återanvändning av möbler, böcker, hjälpmedel och annan kontorsutrustning underlättas inom
Malmö stad genom förmedlingstjänsten Malvin. Besparingen som uppstår då saker inte behöver
köpas in uppgick år 2015 till 3,2 miljoner kronor och år 2016 till 2,7 miljoner kronor.
Återanvändningsgraden minskade ytterligare under år 2017 då besparingen uppgick till 1,5 miljoner
kronor och i mitten av december 2018 var den också nästan 1,5 miljoner. Minskningen kan bland
annat bero på att vissa delar av den kommunala organisationen numera har ett eget lager av möbler
som förmedlas inom de egna förvaltningarna vars besparingsresultat inte är känt, samt att Malvin
har haft små medel för att marknadsföra sig i staden.
En anledning till att Malvin bör aktualiseras är att Malmö stad under hösten 2018 genomför en
upphandling inom ”icke-nya” möbler. Målet med upphandlingen är att teckna ett avtal med en eller
flera leverantörer som kan erbjuda begagnade möbler men även relaterade tjänster; så som
renovering och omarbetning av möbler, uthyrning och inventering. Den/de leverantörer som
tilldelas avtalet kommer att samarbeta med Malmö stads interna tjänster inom möbler, så som

Malvin och Intern Service, som redan nu kan tillhandahålla och reparera möbler. Det långsiktiga
målet är att Malmö stad ska bli bättre på att ta hand om det som redan finns inom organisationen.
Flera kampanjer riktade till Malmöborna genomfördes under året. På tema återbruk och reparation
uppmärksammade Malmö stad ”Fixa Grejen”-veckan i oktober. Kampanjen var en del av
naturskyddsföreningens nationella, miljövänliga vecka och i Malmö deltog en rad initiativ och lyfte
möjligheten till reparation, fix, byte och återbruk.
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Sveriges klimatsmartaste stad
År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av
förnybar energi.
Nyckeltal MP.1.1.1

Effektivare användning av energi

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20
procent per person fram till 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005, och med ytterligare
20 % till 2030.
Målstatus
Den första delen av målet om energianvändningen, att
den ska minska med 20 procent till år 2020, uppnåddes
redan år 2015. Målet för år 2020 bedöms därmed som
möjligt att uppnå. Det krävs dock mycket arbete för att
energianvändningen ska fortsätta att minska samt för att
även andra delen av målet, om att minska energianvändningen ytterligare 20 procent till år 2030, ska kunna uppnås. Dessutom behövs sannolikt ytterligare effektivisering
för att det ska vara möjligt att nå målet om ett Malmö som
år 2030 till 100 procent är försörjt av förnybar energi. Ytterligare information behövs också för att kunna ge en
bättre bild av den totala energianvändningen i Malmö.
Delområdets totala trend bedöms som positiv då energianvändningen per invånare, den totala energianvändningen och kommunfastigheternas energianvändning samtliga
uppvisar positiva trender.

Hushåll
Transporter
Övriga tjänster
Industri, byggverksamhet
Offentlig verksamhet
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB
Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Kommentar
Under år 2016 minskade energianvändningen per invånare med
0,76 MWh/person och den uppgår nu till 20,82 MWh/person.
Målvärdet för år 2020, som är 21,89 MWh/person, uppnåddes
redan år 2015. Totalt har energianvändningen per invånare i
Malmö minskat med 23,2 procent till och med år 2016. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år
2006.

Energianvändningen per person fortsätter att minska i
Malmö och år 2016 uppvisade det lägsta värdet under hela
den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning,
som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år
2006. Den totala energianvändningen i Malmö minskade
också mellan år 2015 och 2016 och ligger nu under 1990
års användning. Den totala energianvändningen har inte
förändrats så mycket utan pendlat kring 7000 GWh per år
ända sedan 1990-talet.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö. Det gröna fältet
visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med
minst 20 % per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 % fram till år 2030, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005.
Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare
minskat med 37 procent sedan år 1990 och transportsektorns
energianvändning har minskat med 29 procent. Detta innebär
att år 2016 är energianvändningen per invånare ungefär lika stor
inom kategorierna hushåll och transporter. Kategorin övriga
tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat,
med 10 procent under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet
har energianvändningen minskat med 43 respektive 40 procent.
Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i
Malmö men där har även energianvändningen minskat mest,
med hela 60 procent.

Kommunfastigheternas totala energianvändning minskade
återigen under år 2017. Den totala minskningen uppgår år
2017 till 26,4 procent jämfört med den genomsnittliga användningen år 2001-2005. Målet i "Energistrategi för
Malmö" är att energianvändningen inom Malmö stads
verksamhet ska minska med 30 procent till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005.
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vändningen mellan olika år oberoende av den aktuella utomhustemperaturen ska kunna jämföras.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken
av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället
för år 2005.

Kommentar
Under år 2017 minskade energianvändningen återigen. Den totala minskningen uppgår nu till 26,4 % jämfört med den genomsnittliga användningen under år 2001-2005. Ökningen under år
2010 beror på att det var ett väldigt kallt år som normalårskorrigeringen inte fullt ut har kunnat kompensera för.

Nyckeltal MP.1.1.2
Total energianvändning för Malmö per sektor (SCB)

Datan omfattar samtliga fastigheter som Stadsfastigheter förvaltar. Även de som hyrs ut till privata hyresgäster för ej kommunal
verksamhet. Olja används inte längre i Stadsfastigheters fastigheter.
Det gröna fältet visar Malmös målnivå, från "Energistrategi för
Malmö", att energianvändningen, inom Malmö stads verksamhet, ska minska med minst 30 %, till år 2020, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005.

Hushåll
Transporter
Övriga tjänster
Industri, byggverksamhet
Offentlig verksamhet
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Datakälla: SCB
Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Mer förnybar energi
Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila
bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100
% i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är
att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara
lokalt producerad.

Kommentar
Under år 2016 minskade den totala energianvändningen i
Malmö med 120 GWh och den uppgår nu till 6840 GWh vilket är
150 GWh lägre än den var år 1990. Under den redovisade perioden har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år ända sedan
1990-talet.

Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då förnybar energi
från sol, vindkraft och biogas totalt sett har med nästan
670 procent mellan år 2001 och 2017 inom kommunens
geografiska område. Däremot har inga större förändringar
skett under de senaste tio åren. Andelen förnybar energi i
Malmö stads verksamheter uppgår numera till ungefär två
tredjedelar av den totalt använda energin. Dock är det en
bit kvar till målet om 100 procent förnybar energi år 2020 i
Malmö stads verksamheter. Det övergripande klimatmålet
att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar
energi år 2030 ser för närvarande ut att vara svårt att nå.
Delområdets totala trend bedöms som positiv då den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala
energin och andelen fossil energi inom den kommunala
organisationen samtliga visar på positiva trender.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den
redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 54 procent
mer energi år 2016 jämfört med år 1990. Transporternas energianvändning ligger på samma nivå som den gjorde år 1990. Användningen av energi har minskat med ungefär 11 procent inom
hushållssektorn och med 16 procent inom offentlig verksamhet.
Inom industri och byggverksamhet har minskningen uppgått till
20 procent medan användningen nästan halverats inom jordbruk, skogsbruk och fiske.
Nyckeltal MP.1.1.3
Total energianvändning för kommunfastigheterna per kvm

Den förnybara energin, som genererades inom kommunens geografiska område, ökade under år 2017 jämfört
med året innan. Det var också den näst högsta noteringen
efter år 2015 då det genererades mer energi från sol, vind
och biogas än något annat år under den redovisade perioden. Totalt sett uppgick mängden år 2017 till 416 GWh,
vilket är 670 procent mer än år 2001. Under de senaste tio
åren har dock inga större förändringar skett utan den för-

Datakälla: Serviceförvaltningen
Statistiken avser total energianvändning, det vill säga summan av el, fjärrvärme, gas och (i de äldre uppgifterna) olja, för de fastigheter som Stadsfastigheter äger/förvaltar. All data är normalårskorrigerad för att energian-
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Nyckeltal MP.1.2.2

nybara energin från sol, vind och biogas har årligen legat
på ungefär samma nivå, kring 400 GWh.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

År 2017 översteg för första gången den förnybara och
återvunna energin inom kommunens område 1 800 GWh.
De senaste tio åren har annars den totala mängden förnybar och återvunnen energi legat ganska stabilt kring 1 600
GWh. År 2016 utgjorde den totalt genererade förnybara
och återvunna energin nästan 23 procent av den totalt använda energin i Malmö.
Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2017 till 16 660
MWh vilket är en ökning med 140 procent jämfört med
året innan. Det är energin från den av Malmö stad ägda
vindkraftsanläggningen i Sundsvall som står för den övervägande delen av ökningen under år 2017. Andelen använd fossil energi inom den kommunala organisationen
minskade under år 2017 och uppgår till ungefär 29 procent. Fjärrvärmens andel av fossilt bränsle har totalt sett
också minskat något mellan år 2012 och 2017 i Malmö.

Avfall
Vindkraft
Biobränsle
Värmepump
Solel
Solvärme

Kommentar
Den förnybara och återvunna energin som genereras inom
Malmös geografiska område uppgick år 2017 till 1 851 GWh. För
första gången har den genererade energin överstigit 1 800 GWh
på ett år i Malmö. Totalt sett har den annars inte förändrats så
mycket under de senaste tio åren utan legat omkring 1 600
GWh.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Biogas

Solel

Biogas

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen
Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala
energin, som genereras inom kommunens gränser, från förnybara energislag
och energi som återvunnits.

Nyckeltal MP.1.2.1

Vindkraft

Spillvärme

Vid en jämförelse inom Malmös geografiska område så utgör
den totalt genererade förnybara energin nästan 23 procent av
den totalt använda energin (nyckeltal 1.1.2 Energianvändning)
under år 2016. År 2016 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen i Malmö. Detta år låg energianvändningen på 6 840 GWh och den producerade energin med
förnybart ursprung uppgick till 1 551 GWh.
Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung. Statistiken för solvärme
och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Solvärme

Datakälla: Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen
Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här
redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft
och biogas.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet
som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till
knappt 60 % avseende energin. Här används 65 % som schablon
för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart
ursprung.

Kommentar
Energin från förnybara källor uppgick under år 2017 till cirka 416
GWh vilket var den näst högsta noteringen totalt sett och en ökning jämfört med året innan. Under år 2015 genererades mer
energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh. År 2008 togs vindkraftsparken på
Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet.

Nyckeltal MP.1.2.6
Förnybar andel

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad
produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen. Observera att
samtliga staplar inte finns med i diagrammet men uppgifterna
finns med i tabellen.

Datakälla: SCB; Eon, Sysav, Vattenfall m fl
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Här redovisas hur stor andel den energi, som genereras från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser, uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Nyckeltal MP.1.2.5
Andel fossil energi inom den kommunala organisationen

Kommentar
År 2016 utgjorde den totalt genererade förnybara och återvunna
energin 22,7 procent av den totalt använda energin i Malmö.
Detta var en lite mindre andel jämfört med året innan men det
var däremot avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 12,3 procent.
Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Totalt fossilt
Uppvärmning fossil
Övriga resor fossila
El fossilfri
Uppvärmning fossilfri
Övriga resor fossilfria

Nyckeltal MP.1.2.3

Fordonsbränsle fossilt
Fordonsbränsle fossilfritt

Datakälla: Miljöförvaltningen
Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan,
tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015, 2016
och 2017 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation redovisas här.

Förnybar energi producerad av Malmö stad

Kommentar
Andelen fossila bränslen som används inom den kommunala organisationen har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2017 till
29 %. Det är främst uppvärmningen som förändrats där den fossilfria andelen ökat och den fossila minskat. Målet är att den
kommunala organisationen ska vara helt fossilbränslefri år 2020.
Solcellsanläggningar
Solvärmeanläggningar
Vindkraftsanläggningar

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis
vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan
fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

Datakälla: Serviceförvaltningen
Stadsfastigheter äger produktionsanläggningar för förnybar energi - solvärmeanläggningar, solcellsanläggningar och vindkraftsanläggningar. Diagrammet baseras på driftsdata från anläggningarna.

När det däremot gäller uppvärmningen av kommunala byggnader härrör ungefär 60 % från fossila bränslen då fjärrvärmen
som Malmö stad använder till stor del produceras med fossila
bränslen.

Kommentar
Den förnybara energin från de kommunala anläggningarna
ökade totalt sett med 140 procent mellan år 2016 och 2017. De
kommunala solcellsanläggningarna ökade sin produktion under
år 2017 medan solvärme- och vindkraftsanläggningarna minskade produktionen av förnybar energi jämfört med året innan.
Vindkraftverket i Sundsvall producerade energi under hela åren
2015-2017 och vindkraftverket i Kristinehamn togs över år 2017
vilket avspeglar sig tydligt i diagrammet.

För fordon, inklusive arbetsmaskiner, och övriga sätt att resa ses
endast mindre förändringar avseende deras respektive andelar
av den fossila och fossilfria energianvändningen. De utgör också
totalt sett en liten del av den totala energianvändningen.
Nyckeltal MP.1.2.4

Variationer i antalet soltimmar har stor betydelse för hur mycket
energi som produceras. Många av solvärmeanläggningarna har
haft problem med driftstörningar vilket också påverkar produktionen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Vindkraftsanläggningen i Sundsvall, som Malmö stad köpt in,
producerade under år 2014 energi till kommunen endast under
december månad. Anläggningen i Malmö som producerade lite
energi under år 2009 havererade och ersattes inte av något nytt
vindkraftverk, därför finns ingen data för år 2010 och fram till
och med år 2013.
Malmö

Göteborg

Lund

Stockholm

Västerås

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade
från deras redovisning.
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Kommentar
Det fossila bränslets andel av fjärrvärmen i Malmö har minskat
år 2017 och uppgår nu till 30 procent vilket är den näst lägsta
andelen under de senaste sex åren. År 2015 var andelen 29 procent. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer minskar
den fossila andelen i större omfattning, såsom Lund, Stockholm
och Västerås vilka också redovisas i diagrammet. Detta innebär
att Malmö nu har störst andel fossilt bränsle i bränslemixen för
fjärrvärmen i de redovisade områdena.

För att nå Malmös miljömål till år 2020 behöver utsläppen
minska med 19 procent mellan år 2017 och 2020.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet i Malmö, består till största delen av avfall och naturgas.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö ligger på en hög
nivå vilket beror på att bränslemixen år 2017 till en stor
del bestod av naturgas och avfall. Koldioxidutsläppen som
den kommunala organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 8 800 ton mellan år 2015 och 2017.
De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom
Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram.
Det ser dock svårt ut att nå målet att minska växthusgasutsläppen relaterade till mat med 40 procent mellan år
2002 och 2020. Malmö stad har under två år gett ut gröna
obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt
hållbara investeringar. Under år 2018 var 20,5 procent av
Malmö stads låneskuld placerade i gröna lån.

Under år 2015 och 2017 minskade koldioxidutsläppen per
person jämfört med år 2010 och de är år 2017 även de
lägsta under den redovisade perioden. En bidragande orsak till minskningen mellan år 1990 och 2017 är Malmös
befolkningsökning som sedan år 2006 uppgått till cirka
5000 personer årligen.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller
miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila
bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen. I Lund var fjärrvärmen helt
fri från fossila bränslen år 2017.

Minskade utsläpp
Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med
minst 40 % räknat från år 1990.
Målstatus
Målet med minskade växthusgasutsläpp i Malmö ser ut att
delvis kunna uppnås då koldioxidutsläppen har minskat
med 26 procent mellan år 1990 och 2017. Det krävs
många ytterligare insatser inom ett flertal områden för att
målet ska kunna uppnås. Även nyckeltal med ett konsumtionsbaserat, istället för ett produktionsbaserat, perspektiv
behövs för att se hur Malmöbornas totala konsumtion av
varor och tjänster bidrar till växthusgasutsläppen. Koldioxidutsläppen är de dominerande växthusgasutsläppen i
Malmö och de uppvisar totalt sett en minskande trend sedan år 1990. Koldioxidutsläppen per invånare visar också
totalt sett på en minskande trend, dock mycket på grund
av Malmös kraftiga befolkningsökning under de senaste tio
åren. Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö visar endast
på en svagt minskande trend. Övriga växthusgaser och den
kommunala organisationens koldioxidutsläpp uppvisar
också minskande trender. Sammantaget bedöms delområdets totala trend därmed som övervägande positiv.

Övriga växthusgaser ökade något under år 2016 och utsläppen uppgick detta år till drygt 90 ton. Utsläppen behöver minska med nästan 20 ton mellan år 2016 och 2020 för
att nå målet om 40 procents minskning mellan år 1990 och
2020. Utsläppen av övriga växthusgaser per person har
minskat kontinuerligt sedan år 1990, förutom år 2016 då
de ökar något, men även här bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen.
Nyckeltal MP.1.3.1
Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett mellan år 1990
och 2005. Den stora ökningen inom industri- och energisektorn år 2010 kan tillskrivas Öresundsverket som togs i
drift detta år. År 2015 till 2017 minskade koldioxidutsläppen igen, mycket på grund av att driften vid Öresundsverket minskade. Utsläppen var år 2017 de lägsta under den
redovisade perioden och uppgick till 1070 kton, vilket innebär en minskning med 26 procent jämfört med år 1990.

Industri och Energi
Vägtrafik
Arbetsmaskiner och redskap

Övrig trafik

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område,
med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i
detta nyckeltal.
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Kommentar
Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 28 procent mellan
år 2015 och 2017 och uppgick till 1070 kton. För att nå Malmös
miljömål behöver utsläppen minska med minst 19 procent mellan år 2017 och 2020. Jämfört med år 1990 har utsläppen minskat med drygt 26 procent.Det gröna fältet visar Malmös målnivå,
att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år
2020, räknat från år 1990.

Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att
utsläppen har minskat lite sedan 1990. Mellan år 2005 och 2010
ökade koldioxidutsläppen per invånare i Malmö med nästan 52
procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.
Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade
värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det
nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och
0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än
Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra
platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket
utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket
var inte i drift under år 2017.

Den största förändringen står industri-och energisektorn för och
detta beror till största delen på att Öresundsverket inte var i
drift i samma omfattning under år 2015 som under 2010 samt
var helt taget ur drift år 2017. Fram till dess att Öresundsverket
driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade lite efter år
1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i
Malmö med nästan 70 procent vilket till stor del kan tillskrivas
Öresundsverkets utsläpp.

Nyckeltal MP.1.3.3

Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade
värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det
nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och
0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än
Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra
platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket
utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket
var inte i drift under år 2017.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor

Avfall och avlopp
El och fjärrvärme
Arbetsmaskiner

Nyckeltal MP.1.3.2
Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Produktanvändning
Jordbruk
Transporter
Industri
Egen uppvärmning

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet
RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den
nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Industri och Energi
Vägtrafik
Arbetsmaskiner och redskap

Kommentar
De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid,
ökade under år 2016 och uppgick till drygt 90 kton i Malmö. Utsläppen har minskat med 30 kton sedan år 1990 och behöver
minska med ytterligare 20 kton under de kommande fyra åren
för att uppnå Malmös miljömål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Övrig trafik

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område,
med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i
detta nyckeltal.

Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år
1990.

Kommentar
Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och
2017 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och
energisektorn. Förändringarna under de senaste tolv åren inom
denna sektor beror till stor del på hur mycket Öresundsverket
var i drift under respektive år. Även Malmös befolkningsökning
på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till
minskningen. Utsläppen per person är år 2017 de lägsta under
den redovisade perioden och uppgår till 3,21 ton per person.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt
svavelhexaflourid (SF6).
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Nyckeltal MP.1.3.4

på att bränslemixen i Malmö består av en stor del naturgas och i
Västerås av en stor del stenkol och torv.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Nyckeltal MP.1.3.6
Utsläpp av koldioxid från den kommunala organisationen

Avfall och avlopp
El och fjärrvärme
Arbetsmaskiner

Produktanvändning
Jordbruk
Transporter
Industri
Egen uppvärmning

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet
RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den
nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Uppvärmning

Fordonsbränsle

Övriga resor

Datakälla: Miljöförvaltningen
Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan,
tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts på samma sätt för år 2015, 2016
och 2017 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De koldioxidutsläpp
som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här.

Kommentar
Utsläppen av övriga växthusgaser per person har i Malmö minskat kontinuerligt sedan år 1990. Dock ökade utsläppen något år
2016 jämfört med året innan. Totalt sett uppgår minskningen till
knappt 240 kg/per person mellan år 1990 och 2016. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006,
bidrar dock till denna minskning.

Kommentar
Totalt sett har koldioxidutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med drygt 8 800
ton mellan år 2015 och 2017. Uppvärmningen av de kommunala
byggnaderna, som bidrar mest till utsläppen, har minskat med
nästan 10 000 ton. Koldioxidutsläppen från fordonsbränslet har
också minskat något, cirka 500 ton. Utsläppen från kategorin övriga resor har däremot ökat från 1 750 ton till 3 300 ton vilket
innebär en ökning med nästan 90 %.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt
svavelhexaflourid (SF6).
Nyckeltal MP.1.3.9

I kategorin övriga resor ingår flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten. Ökningen år 2017 beror till
största delen på dels att kollektivtrafikåkandet med Skånetrafiken inte varit med tidigare samt att flygresorna ökade under år
2017.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.
Nyckeltal MP.1.3.10
Malmö

Västerås

Lund

Stockholm

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamhet

Göteborg

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade
från deras redovisning.

Kommentar
Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmen i Malmö har varierat
under den redovisade femårsperioden och totalt sett ökat med
8 gram per kWh mellan år 2012 och 2017. Övriga kommuners
fjärrvärmeleverantörer har minskat koldioxidutsläppen per kWh
vid förbränningen.

Tidigare beräkningssätt

Växthusgasutsläpp

Datakälla: Miljöförvaltningen
Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i
olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö och Västerås ligger på en
hög nivå jämfört med hur det är i andra kommuner vilket beror
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Kommentar
Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation,
minskar kontinuerligt sedan år 2002. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av klimatgaser relaterade till matinköpen ska minska med 40 % till år 2020, vilket återfinns i "Policy
för hållbar utveckling och mat för Malmö stad".

År 2017 emitterade Malmö stad sina två första gröna obligationer med en samlad investeringsvolym på 1,3 miljarder kronor.
Under våren 2018 sammanställdes en effektrapport för investeringarna som finansierats vid det första emitteringstillfället, rapporten visar att en merpart av investeringsmedlen har gått till
investeringar som bidrar till minskad klimatpåverkan.
Nyckeltal MP.1.3.5

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början,
utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter
på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta
år som en jämförelse.

Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Under år 2015 gjordes en halvtidsutvärdering av arbetet med
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Enligt utvärderingen ser det ut att bli svårt att nå målet att utsläppen av
växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % mellan år
2002 och 2020. Även målet att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som
Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och ekologiskt
samt etiskt certifierad blir svårt att uppnå. Se halvtidsutvärderingen nedan för ytterligare information.

Konsumtionsperspektivet REAP
Nationell rapportering RUS

Miljöförvaltningens beräkningar

Datakälla: Stockholm Environment Institute, SEI, och Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Beräkningen av konsumtionsbaserad klimatpåverkan utgår från vad konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Kommentar
Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom
vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel,
boende, transporter mm). I beräkningarna inkluderas därmed
även vår import. Man tar alltså inte bara hänsyn till de utsläpp
som sker inom ett visst geografiskt område. Årliga utsläppsberäkningar med konsumtionsperspektivet på kommunal nivå finns
inte.

Stora utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation
för att reducera växthusgasutsläppen som är kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt nämligen att
minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer.
Nyckeltal MP.1.3.11
Gröna obligationer

I en rapport från Stockholm Environment Institute undersöks
skillnaden mellan den nationella utsläppsrapporteringen och utsläppen enligt konsumtionsperspektivet för fyra större städer i
Sverige, däribland Malmö. Skillnaden uppgår till hela 200 procent högre utsläpp med konsumtionsperspektivet för Malmös
del (övriga städer ligger på mellan 100 och 440 %). Vid en jämförelse med Miljöförvaltningens utsläppsberäkningar ger de konsumtionsbaserade beräkningarna 150 procents högre resultat.
Datakälla: Miljöförvaltningen
Malmö stad har ett ramverk för att kunna ge ut gröna obligationer som ska
finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Medel som är
avsedda för investeringar som skapar miljö- och klimatnytta redovisas här
som andel av Malmö stads totala investeringar.

Omställning av transporter och resvanor
En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven
(grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska
tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods
till sjö- och järnväg ska förbättras.

Kommentar
Andelen av Malmö stads låneskuld som är placerade i gröna lån
har ökat och ligger år 2018 på strax över 20 procent. Malmö stad
emitterade under november 2018 en grön obligation med en
investeringsvolym på 1 miljard kronor. En effektrapport för de
investeringar som har finansierats med dessa medel kommer att
sammanställas under våren 2019, men medlen är i huvudsak riktade mot investeringar som skapar ett klimatsmart och hållbart
Malmö med fokus på mindre utsläpp.

Målstatus
Omställningen av trafiksystemet går i dagsläget alltför
sakta och det är osäkert om målet kan nås mer än delvis.
Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i framtiden, eftersom Malmö planerar för en övergång till elbus9
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något och uppgår år 2017 till drygt 1100 mil. Den ligger därmed
fortfarande under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil,
vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har
dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste fem åren.

sar inom kollektivtrafiken och en utökning av cykelbanorna. Information saknas om hur möjligheterna är för
omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets
totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöbilar, cykelbanor och färdsätt visar på positiva trender.

Nyckeltal MP.1.4.2
Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det
gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på
drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2017,
nästan 490 mil, det vill säga något längre än den var det
första redovisade året 1999. Totalt sett visar bilinnehavet i
Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per 1000 invånare år 1974 till drygt 360 år 2017 men det har både ökat
och minskat under perioden. Miljöbilsinnehavet ökar både
i Malmö som helhet, där det uppgår till 6 procent enligt
miljöbilsdefinitionen från år 2013, och inom den kommunala organisationen, där det ligger på nästan 88,9 procent
enligt Malmös miljöbilsstrategi.

Datakälla: RUS, SCB, och Transportstyrelsen
SCB:s statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram statistik på bilinnehavet på kommunnivå.

Kommentar
Antalet personbilar per invånare i Malmö minskade med en bil
under år 2017 men har totalt sett ökat sedan mätseriens början
år 1974. Bilinnehavet har inte förändrats så mycket de senaste
sju åren utan legat på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare. Minskningen med drygt 40 stycken bilar per tusen invånare i Malmö under år 2011 beror till stor del på omflyttningar
av företag till andra kommuner.

Under år 2017 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarna ökade med 4 km. I Malmö stads fördjupade
resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig
minskning av bilresorna till arbete och skola mellan år
2003 och 2013. Kollektivtrafikresorna till arbete och skola
har samtidigt ökat från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala Malmö med nästan
65 procent medan befolkningen under samma period ökat
med knappt 25 procent.

Nyckeltal MP.1.4.3
Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Nyckeltal MP.1.4.1
Total körsträcka för Malmös bilister

MB2013

Körsträcka per invånare

MB2007

Datakälla: RUS och Trafikanalys
Statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister
över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar Trafikanalys årligen fram statistik på andelen miljöbilar på kommunnivå.

Körsträcka per bil

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen
På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet
(RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter
om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Kommentar
Andelen miljöbilar i Malmö ökade återigen under år 2017. Idag
är 6 procent av bilarna som är registrerade i Malmö miljöbilar
enligt definitionen, MB2013.

Kommentar
Under år 2017 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att
öka och den ligger nu på nästan 490 mil per invånare. Detta är
något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick
till nästan 470 mil. Däremot minskar körsträckan per bil i Malmö

Uppgifter om en personbil är klassad som miljöbil finns i vägtrafikregistret från år 2008. Definitionen av miljöbil skärptes den 1
januari 2013 och här redovisas andelen miljöbilar enligt både
den nya definitionen MB2013 och den gamla MB2007. Från och
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med år 2016 är det dock inte möjligt att redovisa miljöbilar enligt den gamla definitionen MB2007 då dessa inte längre redovisas i vägtrafikregistret.

Kommentar
Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade
under år 2017 från 83,7 % till 88,9 %. Målet i "miljöbilsstrategi
för Malmö stad 2017-2020" är att 90 % av fordonen ska drivas
med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) år 2018, vilket
illustreras av det gröna fältet i diagrammet. För år 2020 är målet
i strategin satt till 95 %.

Nyckeltal MP.1.4.4
Total längd på cykelbanor och vägar

De gröna staplarna anger den andel fordon som kan drivas med
biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i
Malmös miljöbilsstrategi, medan de blå staplarna inbegriper alla
fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013.

Datakälla: Malmö stad
Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar
och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem
och Stadsbyggnadskontoret.

Andelen kommunala bilar som uppfyller miljöbilsdefinitionen
har ökat sedan år 2007 och andelen uppgår nu till 90,6 %. Målet
för år 2018 är att 95 % av samtliga fordon i den lätta fordonsflottan ska vara miljöbilar och år 2020 är målet 100 %, enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte
varit densamma genom åren.

Kommentar
Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2017 ökade cykelbanornas längd med 5 km medan bilvägarnas längd ökade
med 4 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med 210 km
under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd
ökat med drygt 430 km.

I strategin för 2017-2020 finns även ett mål för andelen elbilar.
Målet för år 2020 är att 15 % av det totala antalet miljöbilar ska
vara helt eldrivna. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till
5,6 % år 2017 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som
under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år
2011 byggs det även mer cykelvägar än bilvägar i kommunen
men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för
bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har
ökat.

Under 2018 har ett nytt upphandlingsavtal börjat att gälla och
många äldre fordon kommer framöver därmed att bytas ut mot
mer miljövänliga.

Cykelbanor

Bilvägar

Nyckeltal MP.1.4.6
Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän
cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.
Nyckeltal MP.1.4.5
Total andel kommunala miljöfordon

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med bil.

enligt strategi

enligt definition

Kommentar
Andelen som tar bilen till skola och arbete har minskat från 43 %
till 31 % under tioårsperioden där den största förändringen
skedde mellan år 2003 och 2008.

endast elbilar

Datakälla: ViSAB
Andelen kommunala miljöbilar redovisas här dels enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013 dels enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har
statistik från VISAB använts.
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veckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014
och 2016.

Nyckeltal MP.1.4.7
Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Kommentar
Under år 2017 minskade cykeltrafiken lite i de centrala delarna
men sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med
nästan 65 procent medan befolkningen under samma tid ökat
med 25 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes
cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken ökat i en snabbare takt.
Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i
tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad
bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen
år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden
ska synas tydligare.

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med cykel eller till fots.

Kommentar
Andelen som går eller cyklar till skola och arbete har ökat från
43 % till 46 % under tioårsperioden. Dock var andelen som högst
under år 2008 då så mycket som 52 % gick eller cyklade till skola
och arbete.

Anpassning till klimatförändringarna
Malmö ska förbereda för till exempel ändrad temperatur, höjd havsytenivå och ökad nederbörd. Förutseende
ger stor miljönytta och lägre kostnader.

Nyckeltal MP.1.4.8
Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då Malmö stad förbereder för förändrat klimat bland annat genom ett flertal
planarbeten på vattensidan. Andelen hårdgjord yta uppvisar dock en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen. Havsytans nivå
uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre. Delmålets totala
trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet hårdgjord yta har en negativ trend och bräddningar
inte har någon tydlig trend. De kompletterande nyckeltalen, avseende havsytans nivå och klimatanpassningsarbetet, visar också på både positiva och negativa trender.
Dessutom saknas nyckeltal avseende anpassning till andra
klimatförändringar såsom vind och temperatur.

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med kollektivtrafik.

Kommentar
Andelen som tar sig till arbete och skola med kollektivtrafik har
successivt ökat från 12 % till 21 % under tioårsperioden.

Andelen hårdgjord yta har ökat något sedan år 2000 även
om den senast redovisade uppgiften inte är helt jämförbar
med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en väldigt varierande
trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. Vid Klagshamn ses
en tendens till höjd nivå av havsytan sedan 1980-talet. I
IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av
kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 22,5
poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering till plats
34 bland Sveriges kommuner.

Nyckeltal MP.1.4.9
Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Cykeltrafik

Befolkning

Datakälla: Gatukontoret
Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med
Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens ut-
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Nyckeltal MP.1.5.1

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet
påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

Andel hårdgjord yta inom tätortsgränsen

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.
Kompletterande nyckeltal MP.1.5.4
Havsytans nivå vid Klagshamn

Datakälla: SCB
Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram statistik avseende grönstruktur och
markanvändning. Uppgifterna är hämtade från deras senaste sammanställning samt en tidigare vilka dock inte är helt jämförbara.

Kommentar
Ingen skillnad i andel hårdgjord yta finns mellan de två första
mättillfällena medan andelen ökat något vid det senaste mättillfället. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten
på statistiken vilket innebär att den senaste undersökningen inte
är helt jämförbar med de tidigare.
Datakälla: SMHI
Här redovisas nettoeffekten av havshöjningen och landsänkningen som sker i
Skåne. Havsvattenståndet mäts på en station vid Klagshamn sedan år 1930
av SMHI.

Byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar,
gångvägar, cisterner och dylikt definieras av SCB som hårdgjord
yta. Allt inom en tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta.
Klimatförändringarna förväntas innebära ökade nederbördsmängder i Malmö. Hårdgjorda ytor gör att dagvattensystemen
belastas hårdare vid ökad nederbörd och att risken för översvämningar därmed ökar. En anpassning till klimatförändringarna bör därför vara att de hårdgjorda ytorna ska minska.

Kommentar
De femtio första åren av mätperioden uppvisar inte någon tydlig
trend avseende havsnivån vid Klagshamn i Malmö. Under den
senare delen av den redovisade perioden, från ungefär 1970talet, kan däremot en tydlig tendens till höjning av havsnivån
ses.

Nyckeltal MP.1.5.2

Kompletterande nyckeltal MP.1.5.3
Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Limhamns hamn
Sibbarp
Inre kanaler
Sege kanal
Risebergabäcken

Malmö
Kristianstad
Botkyrka
Stockholm
Vänersborg
Lomma

Malmö Hamn

Växjö
Göteborg
Uppsala
Lund

Datakälla: VA SYD
När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp.
Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt
arbete med klimatanpassning. Här redovisas poängen från dessa enkätundersökningar.

Kommentar
Mängden bräddat vatten ökade lite under år 2017 efter att, under år 2015 och 2016, varit de lägsta under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm
regn på bara sex timmar.

Kommentar
Malmö fick 22,5 poäng år 2017 i denna kommunranking och
hamnade på plats 34 delat med Helsingborgs kommun. Därmed
försämrades Malmös placering jämfört med förra året. 2017 års
bästa kommuner var Uppsala, Lomma, Stockholm och Vänersborg. De fyra bästa kommunerna var år 2016 Vänersborg,
Lomma, Uppsala och Stockholm. Först gången rankingen gjordes
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var de fyra bästa kommunerna Kristianstad, Botkyrka samt Växjö
och Göteborg på delad tredjeplats. Stockholm hamnade på plats
17 i denna första ranking.

än förra året, och maximal poäng var 33. EUkommissionens verktyg för klimatanpassning ligger till
grund för undersökningens frågor. Verktyget, the Adaptation Support Tool, bygger på att klimatanpassningsarbetet
utförs i sex steg. Kommunernas enkätsvar har poängsatts
och summerats så de kunde jämföras och rangordnas.

Genom en enkätundersökning som sänds ut till Sveriges
alla kommuner kartläggs klimatanpassningsarbetet i
kommunerna. 202 kommuner svarade på enkäten, 12 fler
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Framtidens stadsmiljö finns i Malmö
Malmö ska år 2020 vara ett levande och ledande kunskaps-, demonstrations- och utvecklingscentrum för hållbar
stadsutveckling. De som vistas i Malmö ska uppleva en god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft.
Nyckeltal MP.2.1.5

Hållbar stadsutveckling

Antal certifierade byggnader i Malmö

Malmö har en tätposition när det gäller hållbarhetsfrågor i urbana miljöer och ska fortsätta att utvecklas som
motor inom detta område.
Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då antalet certifierade byggnader i Malmö ökar och antalet studiebesök avseende hållbar stadsutveckling fortfarande är ganska
många. Hur Malmö utvecklas som motor inom området
behöver dock också belysas. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalet över
certifierade byggnader har en positiv trend medan nyckeltalet över hållbar stadsutveckling-besök har en negativ
trend de senaste åren. Samtidigt visar de kompletterande
nyckeltalen, avseende rankingar om bästa miljö- och hållbarhetskommun samt bästa kommun att bo i, också på
både positiva och negativa trender.

Miljöbyggnad Guld
Miljöbyggnad Silver
Miljöbyggnad Brons
GreenBuilding
BREEAM
LEED Platinum
LEED Gold
LEED Silver
Datakälla: Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council sammanställer information om certifierade
byggnader enligt systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED.
Statistik för byggnader inom Malmö stads geografiska område har sammanställts här.

Kommentar
Antalet byggnader som certifieras enligt de fyra systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED, ökar i Malmö. För år
2018 finns ännu bara information om certifieringar till och med
14 september.

Antalet byggnader som certifieras enligt någon av de fyra
systemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och
LEED, ökar kontinuerligt i Malmö. Under år 2017 certifierades 37 byggnader utifrån något av de nämnda systemen.
De senaste fem åren har antalet guidade besökare med
hållbar stadsutveckling som tema för sitt besök minskat
och ligger nu på knappt 600 mottagna personer. Dock är
statistiken tyvärr inte helt jämförbar då den dels inte är
komplett för alla år dels inte har redovisats på samma sätt.
Den visar dock fortfarande på ett relativt stort intresse för
studiebesök avseende hur Malmö arbetar med hållbarhetsfrågor i stadsutvecklingen.

För mer information om vad varje certifiering innebär hänvisas
till SGBC:s hemsida.
Nyckeltal MP.2.1.2
Antal guidade besökare med hållbar stadsutveckling som syfte för
sitt besök.

I tidningen Aktuell Hållbarhets senaste kommunranking
sjönk Malmö till plats 44 efter förra årets 21:e plats. De två
åren dessförinnan hamnade Malmö på plats 15 och 23. I
rankingen, som görs ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, har Malmö under de tidigare sex åren aldrig varit
sämre än fyra. I tidningen Fokus senaste ranking om var
det är bäst att bo sjönk Malmö från plats 26 till 28. De
ovan nämnda rankingarna, där Sveriges 290 kommuner
jämförs, ger en indikation på att Malmö ligger relativt
långt framme i miljö- och hållbarhetsfrågor samt även i
boendefrågor.

Datakälla: Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen
Studiebesökssamordningen inom Malmö stad sammanställer uppgifter om
studiebesök där olika förvaltningar inom den kommunala organisationen är
engagerade.

Kommentar
Under år 2017 minskade återigen antalet besökare som ville
studera hållbar stadsutveckling i Malmö. Efter toppnoteringen
med över 3000 antal besökare år 2012 har antalet sjunkit lite
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varje år och år 2017 var antalet besökare det lägsta under den
redovisade perioden.

dex. Dessutom ingår detta år sju nyckeltal för att komplettera
enkäterna och därigenom bredda bilden av tillståndet i kommunerna.

Efterfrågan på att besöka Malmö och ta del av kommunens arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer är stor och studiebesökssamordnare finns för att underlätta arbetet. I statistiken
ingår enbart de studiebesök som förvaltningar i Malmö stad är
inblandade i. Den redovisade statistiken ovan avser endast studiebesök med hållbar stadsutveckling som syfte för besöket.
Malmö stad tar därutöver emot många studiebesök med annat
syfte för besöket.

Kompletterande nyckeltal MP.2.1.4
Placering i tidningen Fokus årliga kommunranking

Det stora antalet studiebesök år 2009 berodde på den ökade efterfrågan i samband med COP 15 mötet i Köpenhamn. Under år
2012 ökade antalet guidade besökare med hållbar stadsutveckling som studiebesökssyfte med 140 procent jämfört med året
innan. Statistiken är dock inte helt jämförbar då den centrala
studiebesökssamordningen, som startade år 2012, sammanställer statistik från flera förvaltningar. Mellan år 2005 och 2010
sammanställde Miljöförvaltningen endast uppgifter på studiebesök som arrangerats av förvaltningen.

Datakälla: Tidningen Fokus
Tidningen Fokus genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner utifrån
var det är bäst att bo. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen
av denna redovisning. Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju
bättre man är desto lägre är stapeln.

Kommentar
År 2018 hamnade Malmö kommun i denna ranking på plats 28.
Det är inte någon större förändring jämfört med de fyra föregående åren då Malmö hamnade på plats 25-39.

Den redovisade statistiken visar dock endast de besök som förmedlas via den centrala studiebesöksverksamheten. Många studiebesök går även direkt till en förvaltning eller en kontakt inom
Malmö stad, vilket då inte kommer med i denna statistik. Studiebesök som helt tas omhand av privata aktörer ingår inte heller i statistiken.

De fem senaste rankingarna går inte helt att jämföra med tidigare års då en översyn av hela mätningen har gjorts. Mätningen
är nu mer vetenskaplig och större hänsyn har tagits till exempelvis storstädernas diversifierade arbetsliv och den inneboende
dynamiken i en heterogen befolkning.

Kompletterande nyckeltal MP.2.1.3
Placering i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking

Rankingen görs med hjälp av fem underkategorier och 43 variabler där bland annat huspriser, arbetslöshet, bredbandstillgång
och antalet sportanläggningar granskas. Rankingen sammanställs i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Resurserna ska användas smartare
Malmö ska vara en tät och blandad stad där bostäder,
grönområden, service och verksamheter ligger nära
varandra. Markanvändningen ska bli mer yteffektiv genom att exempelvis gammal industrimark återanvänds.

Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet
Tidningen Aktuell Hållbarhet har de senaste nio åren genomfört en ranking
av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Info om
Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning. Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju bättre man är desto lägre är
stapeln.

Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten
totalt sett ökar men hur pass blandad staden är finns tyvärr ännu inte några nyckeltal för. Många tidigare industriområden tas numera i anspråk för bostäder och blandad bebyggelse men nyckeltal för detta finns ej. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ
då invånartätheten och närheten till grön- och blåområden visar på positiva trender medan närheten till livsmedelsbutik visar på negativ trend.

Kommentar
Malmö stad sjönk i den senaste rankingen till plats 44 efter att
de föregående tre åren hamnat mellan plats 15 och 23. Under
de sex första åren då rankingen utfördes var Malmö på första
plats tre gånger, på tredje plats två gånger samt på fjärde plats
en gång.
De källor som Aktuell Hållbarhet använder för sin ranking ändras
år från år. Detta året ingår tidningens egna enkät som kommunerna besvarar, Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens
kommunenkät och deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsin-
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ning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop
med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

En totalt sett ökande invånartäthet i tätorterna i Malmö
kommun mellan år 1990 och 2015 visar på en positiv utveckling inom detta område. Speciellt inom tätorten
Malmö har invånartätheten varit konstant ökande sedan
år 1990. Dock visar befolkningens tillgång till livsmedelsbutiker en något negativ trend medan närheten till grönområden eventuellt visar på en positiv trend mellan år 2005
och 2010. De senaste uppgifterna om närhet till grönområden är dock inte helt jämförbara med tidigare års. Närheten till blåområden, sammanhängande vattenytor som
uppgår till minst 0,5 hektar, är i Malmö mycket lägre än för
grönområden. Andel av Malmöborna med tillgång till parker, av olika storlek och inom olika avstånd, har undersökts för första gången år 2015 och minst 81 procent av
befolkningen hade tillgång till någon av de fem utpekade
parkkategorierna.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett finare sätt än vad som går att
göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.
Nyckeltal MP.2.2.1
Andel av befolkningen med tillgång till livsmedelsbutik inom olika
avstånd

Nyckeltal MP.2.2.3
Invånartäthet i kommunens tätorter

inom 300 m

inom 600 m

inom 1 500 m

inom 10 000 m

Datakälla: SCB och Trafikanalys
Uppgifter på kommuninvånares tillgänglighet till livsmedelsbutiker har tagits fram av SCB för år 2001, 2006 och 2011.

Kommentar
Tillgängligheten till livsmedelsbutik inom 300 och 600 meter har
båda minskat i Malmö mellan år 2001 och 2011.
Totalt
Bunkeflostrand
Tygelsjö
Vintrie

Oxie

Malmö

Statistiken redovisas på Trafikanalys Målportal och är bland annat baserad på Nationella VägDataBasen.

Skumparp

Datakälla: SCB
För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal
och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna
inom Malmö kommun för åren 1990-2015 redovisas nedan.

Nyckeltal MP.2.2.2
Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden
inom 300 meter från bostaden.

Kommentar
Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat
sin invånartäthet mellan år 1990 och 2015 vilket ses i den positiva trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det
tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och
även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden
medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och
2010.

Grönområde

Blåområde

Datakälla: SCB
För tätorter med minst 30 000 invånare har SCB för år 2010 tagit fram uppgifter om invånarnas närhet till grön- och blåområden inom tätorten.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015
års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas
och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 är därför inte helt jämförbara med tidigare års
siffror.

Kommentar
Statistik på tätortsbefolkningens avstånd till vatten togs fram för
första gången för år 2010. Avseende grönområden är den tidigare statistiken framtagen med en annan metod och därför inte
helt jämförbar med uppgifterna för år 2010.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir
en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolk-
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Som grönområde räknar SCB sammanhängande grönytor på
minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Blåområden är
sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar.
Tätort definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse
med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För
mer utförliga definitioner se SCB.

Målstatus
Förändringar i transport- och trafiksystemet går långsamt
och det är osäkert om målet kan nås mer än till viss del.
Det finns däremot goda förutsättningar att nå målet i
framtiden då Malmö stad för närvarande planerar för omfattande framtida arbete på trafikområdet i enlighet med
Storstadspaketet. Överenskommelsen med staten om utbyggnad av kollektiv- och cykeltrafiken i utbyte mot bostadsbyggande kommer att innebära stora förändringar av
Malmös trafiksystem under de kommande 15-20 åren.
Delområdets totala trend bedöms som positiv då den
övervägande delen av nyckeltalen såsom resvanor, luftföroreningshalter samt utsläpp av luftföroreningar visar på
positiva trender.

Nyckeltal MP.2.2.4
Andel av befolkningen med tillgång till park

park > 0,2 ha inom 300 m
park > 5 ha inom 1000 m
park > 35 ha inom 3000 m

Andelen bilresor till skola och arbete har minskat mellan år
2003 och 2013 medan andelen som åker kollektivtrafik eller går och cyklar till dessa resmål har ökat under samma
period. I centrala Malmö har cykeltrafiken ökat med nästan 65 procent mellan år 2003 och 2017 medan befolkningen under samma period ökat med knappt 25 procent. Biltrafikmängderna i tre "snitt" i staden, Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet, visar totalt
sett på en ökande trend sedan år 2000. Endast biltrafiken i
Centrala snittet har minskat sedan år 2000 men alltsedan
år 2013 har den även där ökat något varje år.

park > 1 ha inom 500 m
park > 10 ha inom 2000 m

Datakälla: Malmö stad
Tillgängligheten för Malmöborna till parker med olika storlekar och inom
olika gångavstånd har undersökts av Malmö stad. Uppgifter från den första
undersökningen redovisas här.

Kommentar
81 % av Malmöborna hade tillgång till parkkategorien "park
större än 5 hektar inom 1 000 meter" år 2015. Övriga kategorier
hade en högre tillgänglighetsgrad och för den största kategorin
"park större än 5 hektar inom 3 000 meter" hade hela 97 % av
Malmöborna tillgång till denna typ.

Trenden är positiv för de flesta nyckeltal avseende luftföroreningar men för marknära ozon är den något negativ. De
totala utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen har minskat succesivt men i lägre
takt under senare år.

Avstånden avser gångavstånd från bostaden till respektive grönyta. Områdena avser allmänna park- och naturområden vilka är
öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential
för att utvecklas som vistelseytor samt inte bestå av långsmala
remsor utan ha en samlad form.

För bullermiljön kan ingen entydig trend utläsas. Antalet
personer som är utsatta för trafikbuller minskade lite mellan år 2007 och 2017 när det gäller buller från vägtrafiken.
Däremot ökade antalet personer utsatta för trafikbuller
från tågtrafiken mellan år 2012 och 2017. Antalet förskolor
med dålig ljudmiljö utomhus minskade mellan år 2007 och
2017, från 121 till 86 stycken. För trafikbuller vid skolgårdar gäller 55 dBA ekvivalentnivå som riktvärde, vid den
senaste kartläggningen skulle detta vara uppfyllt på 80
procent av ytan, inte hela som vid tidigare kartläggningar.
Det är svårt att avgöra hur ljudmiljön i "lugna" grönområden har förändrats från år 2007 till år 2017 då analyserna
gjorts på olika sätt samtidigt som antalet områden som
analyserats har utökats avsevärt. Dock har den senaste
analysen för första gången visat att fler områden har bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha dålig.

Följande fem parkkategorier har definierats med avseende på
avstånd samt yta och används vid undersökningen:
Inom 300 m från bostad med yta om minst 0,2 ha och 30 m bred
Inom 500 m från bostad med yta om minst 1 ha och 50 m bred
Inom 1 000 m från bostad med yta om minst 5 ha och 100 m bred
Inom 2 000 m från bostad med yta om minst 10 ha och 200 m bred
Inom 3 000 m från bostad med yta om minst 35 ha och 300 m bred

Staden ska bli renare och tystare
Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av
bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö
ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.
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Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med kollektivtrafik.

Nyckeltal MP.2.3.1
Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö

Kommentar
Andelen som tar sig till arbete och skola med kollektivtrafik har
successivt ökat från 12 % till 21 % under tioårsperioden.
Nyckeltal MP.2.3.17
Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med bil.

Kommentar
Andelen som tar bilen till skola och arbete har minskat från 43 %
till 31 % under tioårsperioden där den största förändringen
skedde mellan år 2003 och 2008.

Cykeltrafik

Befolkning

Datakälla: Gatukontoret
Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med
Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014
och 2016.

Nyckeltal MP.2.3.2
Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Kommentar
Under år 2017 minskade cykeltrafiken lite i de centrala delarna
men sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med
nästan 65 procent medan befolkningen under samma tid ökat
med 25 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes
cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken ökat i en snabbare takt.
Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i
tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad
bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen
år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden
ska synas tydligare.

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med cykel eller till fots.

Kommentar
Andelen som går eller cyklar till skola och arbete har ökat från
43 % till 46 % under tioårsperioden. Dock var andelen som högst
under år 2008 då så mycket som 52 % gick eller cyklade till skola
och arbete.

Nyckeltal MP.2.3.16
Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Nyckeltal MP.2.3.3
Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Totalt
Kommungränssnittet
Yttre Ringvägssnittet

Centrala snittet

Datakälla: Malmö stad
Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i
Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.
Datakälla: Gatukontoret
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Nyckeltal MP.2.3.5

Kommentar
Trenden ovan avser den totala trafikmängden vid alla tre snitten
som alltså visar på en total ökning av biltrafiken vid dessa tre
mätsnitt i Malmö. Trafikmängden vid Centrala snittet ökade ytterligare under år 2017 och är nu högre än den varit de senaste
fyra åren. Totalt sett har dock biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar
totalt sett en ökande trend men minskade något under år 2017.
Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt
ökande trend sedan år 2000.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar
av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden
eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att
följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av
Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring
innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala
snittet).

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Kommentar
Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå,
minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat på omkring 2 µg/m3 eller därunder, vilket är mindre än
10 % av gällande miljökvalitetsnorm. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m3 uppfylls också.

Nyckeltal MP.2.3.4
Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.

Nyckeltal MP.2.3.6
Årsmedelhalter av partiklar, PM 10, i taknivå och gatunivå.

Rådhuset

Bergsgatan 17

Dalaplan 5B

Dalaplan, torget

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Kvävedioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i
gatunivå vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal. Mätningar i taknivå representerar en för
befolkningen genomsnittlig exponering, det vill säga en centralt belägen plats
som inte är direkt påverkad av närliggande utsläppskällor (så kallad urban
bakgrund).

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta
nyckeltal.

Kommentar
Kvävedioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, halverats sedan mitten av 80-talet vid mätplatsen på Rådhuset.
Under de senaste åren har halterna legat kring 15 µg/m3, vilket
är ungefär 40 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Kommentar
Partikelhalterna avseende PM 10 har, sett som årsmedelvärde i
taknivå, huvudsakligen legat på 14-18 µg/m3 under hela mätperioden. Detta innebär ungefär 50 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Mätningar i gatunivå visar indikationer på en svagt nedåtgående
trend. I den årliga utvärderingen av Malmös åtgärdsprogram för
kvävedioxid beräknas kvävedioxidhalter på 15 centrala vägsträckor. Halterna har år 2017, i genomsnitt för de 15 platserna,
minskat med 14 procent jämfört med år 2006, då arbetet med
åtgärdsprogrammet inleddes.

Den högre halten i gatumiljö (Dalaplan) jämfört med urban bakgrund (Rådhuset) beror främst på trafikens uppvirvling av damm
från vägbanan. Dessa stora partiklar transporteras bara korta
sträckor då de snabbt faller till marken.

Rådhuset
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Nyckeltal MP.2.3.7

Nyckeltal MP.2.3.9

Årsmedelhalter av partiklar, PM 2,5, i taknivå och gatunivå.

Rådhuset

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå.

Dalaplan, torget

Rådhuset

Bergsgatan 17

Dalaplan, torget

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta
nyckeltal.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Ozonhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå
vid Dalaplan och på Bergsgatan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Kommentar
Partikelhalterna avseende PM 2,5 har, sett som årsmedelvärde i
taknivå, varierat mellan 9-17 µg/m3 under hela mätperioden.
Detta innebär omkring 50 % av gällande miljökvalitetsnorm.

Kommentar
Halterna av marknära ozon har, sett som årsmedelvärde i taknivå, legat kring 50 µg/m3 alltsedan mitten av 1990-talet. Jämfört med början av 1990-talet har dock halterna på senare tid
ökat med drygt 25 %. Denna ökning hänger troligen samman
med de minskande kväveoxidhalterna i stadskärnan. Däremot
tycks antalet överskridanden över 120 µg/m3, av högsta 8timmarsmedelvärdet per dygn, ligga stabilt kring inget eller något enstaka överskridande per år.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser
och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är
halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban
bakgrund (Rådhuset).
Nyckeltal MP.2.3.8

De senaste tio årens mätningar i gatunivå visar att årsmedelhalterna av marknära ozon är lite lägre i trafikerad gatumiljö än
årsmedelhalterna i taknivå. Anledningen till att ozonhalterna är
lägre i gatumiljöer än i områden längre från vägtrafikkällor är att
ozon reagerar med andra luftföroreningar som finns i höga halter i gatumiljö.

Årsmedelhalter av bensen i gatunivå.

Nyckeltal MP.2.3.10
Utsläpp till luft av kväveoxider.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bensenhalter mäts kontinuerligt i gatunivå vid Dalaplan i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal. Även några äldre
mätningar finns med som jämförelse med dagens situation.

Kommentar
De tre första mätningarna är bland annat gjorda med så kallade
passiva provtagare och under vintersäsongen. Provplatsen var
då Nobeltorget och miljön för den mätpunkten kan betraktas
som jämförbar med den som idag råder vid Dalaplan. Den stora
minskningen beror till stor del på att benseninnehållet i bensin
har minskat under samma period.

Arbetsmaskiner och redskap
Övrig trafik

Industri och Energi

Vägtrafik

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Beräkningar av kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område,
och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Bensenhalterna har, sett som årsmedelvärde i gatunivå, varierat
mellan 0,5 och 1,5 µg/m3 under den tioåriga mätperioden vid
mätplatsen på Dalaplan. Halterna är mellan 10 och 30 % av gällande miljökvalitetsnorm och i nivå med det nationella miljömålet.

Kommentar
Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har
stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till
drygt 75 procent sedan år 1980 och det är främst inom industrioch energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att
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Nyckeltal MP.2.3.13

kvävedioxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005.

Vägtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Nyckeltal MP.2.3.11
Utsläpp till luft av svaveldioxid.

55 dB(A) eller mer

Arbetsmaskiner och redskap
Övrig trafik

Industri och Energi

60 dB(A) eller mer

65 dB(A) eller mer

Datakälla: Malmö stad
Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har
det gjorts beräkningar/bedömningar av antalet boende som utsätts för ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60 dBA utomhus vid bostadens fasad.

Vägtrafik

Kommentar
Antalet personer som exponeras för ljudnivåer från vägtrafiken
som överskrider riktvärdena utomhus vid bostadens fasad har
minskat. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika
ut vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten
inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Beräkningar av utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Kommentar
Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 97 procent i Malmö. Under de senaste femton åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Inom industri- och energisektorn står en industri i Malmö för hela 70
procent av utsläppen år 2016. Minskningen inom övrig trafik står
sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket
kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

De långsiktiga målen för åtgärdsprogrammen mot buller är och
har varit att de riktvärden som gäller för buller ska uppfyllas för
alla i Malmö, vilket ännu inte är fallet. För att dessutom uppnå
det som beskrivs i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö", en god ljudmiljö där Malmöborna kan känna frihet
från buller, krävs ytterligare insatser än de som ingår i åtgärdsprogrammen.

Nyckeltal MP.2.3.12
Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen).

De som utsätts för de högre ljudnivåerna ingår även i antalet för
de lägre ljudnivåerna. Vid kartläggningen år 2007 gjordes ingen
bedömning av antalet personer som utsattes för ljudnivåer på
60 dB(A) eller mer.
Nyckeltal MP.2.3.18
Tågtrafikbullerexponerade över riktvärdet.
Övrigt
Arbetsmaskiner och redskap
Vägtrafik
Övrig trafik

Industri och Energi

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Beräkningar av utsläppen av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) görs, för
Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Kommentar
VOC-utsläppen i Malmö har minskat med nästan 80 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har inga större förändringar skett. Dock ökar hushållens utsläpp av lättflyktiga organiska ämnen lite mellan år 2010 och 2017. Övrigt innehåller utsläppen från hushållen såsom vedeldning och lösningsmedelsanvändning. Även industri- och energisektorns utsläpp ökar något
mellan år 2015 och 2017.

60 dB(A) eller mer

65 dB(A) eller mer

Datakälla: Malmö stad
Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2012 och 2017 har det
gjorts beräkningar/bedömningar av antalet boende som utsätts för ljudnivåer som överskrider riktvärdet 60 dBA utomhus vid bostadens fasad. De
som utsätts för den högre ljudnivån ingår även i antalet för den lägre ljudnivån.

Den stora minskningen för vägtrafiken mellan år 2005 och 2010
beror på ändrade bedömningar av utsläpp i emissionsdatabasen.
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Nyckeltal MP.2.3.15

Kommentar
Antalet personer som exponeras för ljudnivåer från tågtrafiken
som överskrider riktvärdena utomhus har ökat under femårsintervallet. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika
ut vid de två kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten
inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.

Nyckeltal MP.2.3.14
Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.
God ljudmiljö

Riktvärde överskrids

Datakälla: Miljöförvaltningen
Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har
det gjorts bedömningar av antalet parker och rekreationsområden som klarar ljudnivåriktvärdena.

Totalt

Grundskolor

Kommentar
Andelen parker och rekreationsområden med god ljudmiljö har
ökat mellan kartläggningstillfällena och de med dålig har minskat. Den senaste analysen har för första gången visat att fler områden har bedömts ha godkänd ljudmiljö än de som bedömts ha
dålig. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika ut
vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten
inte är helt jämförbara.

Förskolor

Datakälla: Miljöförvaltningen
Utifrån de bullerkartläggningar som slutfördes år 2007, 2012 och 2017 har
det gjorts en bedömning av antalet utomhusmiljöer vid förskolor och grundskolor som inte klarar ljudnivåriktvärdena.

Kommentar
Antalet förskolor och skolor som inte klarade bullerriktvärdena
minskade totalt sett med 35 stycken mellan år 2007 och 2017.
Det totala antalet förskolor ökade under samma period från 254
till 319 stycken medan antalet grundskolor ökade från 99 till 115
stycken. Metoderna för kartläggningarna har dock sett lite olika
ut vid de tre kartläggningstillfällena vilket innebär att resultaten
inte är helt jämförbara. De ger dock en indikation på hur bullersituationen är i Malmö.

Dessutom har antalet områden som undersökts utökats. I
Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013 är 38 platser identifierade där en god ljudmiljö är särskilt viktig. I Malmö
stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 har några platser
tagits bort och andra tillkommit vilket resulterat i 47 platser. Vid
den senaste analysen bedömdes bullernivån i 180 stycken parker, rekreationsområden och begravningsplatser i Malmö.
Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att minst
fem parker eller rekreationsområden ska ha fått bättre ljudmiljö
under programperioden. Under åren 2014-2017 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid en park eller rekreationsområde skulle
åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnåddes tyvärr inte då inget
område åtgärdades under femårsperioden.

Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2014-2018 är att det
vid minst fyra förskolor/skolor ska vidtas åtgärder mot buller.
Under år 2014-2017 gjordes inga åtgärder på detta område. Målet för åtgärdsprogrammet mot buller 2009-2013 var att vid fem
förskolor/skolor skulle åtgärder mot buller vidtagits. Det uppnåddes tyvärr inte då endast två åtgärdades under femårsperioden.

De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Trafikbuller vid skolgårdar har analyserats utifrån att riktvärdet
55 dBA ekvivalentnivå, inte ska överskridas på mer än 20 % av
ytan. Vid de tidigare kartläggningarna skulle riktvärdet 55 dBA
vara uppfyllt på hela ytan.

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare
grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.
Målstatus
Målet ser ut att bli svårt att uppnå då arealen grönyta i
Malmö verkat minska och då de flesta biologiska värdena
uppvisar svagt negativa trender. Mer lokal information avseende omfattning och kvalitet på grönområden och vat23
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arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

tenmiljöer samt hur ytterligare grönska och vatten tillförs
stadsmiljön behövs. Delområdets totala trend bedöms
som övervägande negativ då nyckeltalen för grönyta, träd,
fladdermöss och fisk i vattendrag visar på negativa trender
medan endast lavar och mossor samt Malmöbornas tillgång till grön- och blåområden visar på svagt positiva
trender.

Kommentar
Grönytan inom tätorten ser ut att fortsätta minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar
något mellan SCB (år 2000-2010) och Malmö stad (år 2015).
Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens
beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är
åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015
gjordes både för tätorten och för hela kommun för att på så sätt
ändå kunna relatera resultatet till SCBs tidigare siffror.

Både den totala arealen grönyta och per invånare har
minskat. Dock skall detta tolkas lite med försiktighet då
SCBs senaste uppgifter är framtagna med en förfinad metod samt att Malmö stads metod, för det senaste året avseende grönyta, inte helt motsvarar SCBs metod vilket
medför att statistiken inte är helt jämförbar mellan åren.
Malmöbornas närhet till parker samt tillgängligheten till
olika parkkategorier har för första gången undersökts av
Malmö stad och år 2015 hade 81 procent av Malmöborna
tillgång till en "park större än 5 hektar inom 1000 meter".
57 procent av Malmöborna hade samma år tillgång till
samtliga fem parkkategorier, som definierats, samtidigt
som endast 0,2 procent inte hade tillgång till någon parkkategori alls. Enligt SCB har närheten till grönområden
ökat för Malmöborna mellan år 2005 och 2010.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för
att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste
undersökning inte är helt jämförbar med de tidigare.
Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.
Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.
Nyckeltal MP.2.4.3

Antalet jätteträd halverades mellan år 2001 och 2009 på
grund av att många almar försvann under denna tid. Uppgifter om stora träd saknas tyvärr för senare år. Antalet
fladdermusarter har minskat något mellan år 2008 och
2016, dock har två arter tillkommit som tidigare inte hittats vid inventeringarna kring år 2000. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor vid de tre
senaste inventeringarna år 2012, 2015 och 2018 jämfört
med de som gjordes år 1998 och år 2000. Det totala antalet fiskarter som påträffades på en inventeringslokal har
minskat i vattendragen mellan år 2000 och 2016 med två
arter.

Total areal grönyta per invånare.

Tätorten

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på
arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Nyckeltal MP.2.4.2
Total areal grönyta.

Tätorten

Kommunen

Kommentar
Arealen grönyta per invånare inom tätorten ser ut att fortsätta
minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2010) och
Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en
grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens
areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015 gjordes både för tätorten och för hela
kommun för att på så sätt ändå kunna relatera resultatet till
SCBs tidigare siffror.

Kommunen

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på

Minskningen sedan år 2005 beror delvis också på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen
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Inom 1 000 m från bostad med yta om minst 5 ha och 100 m bred
Inom 2 000 m från bostad med yta om minst 10 ha och 200 m bred
Inom 3 000 m från bostad med yta om minst 35 ha och 300 m bred

alltsedan år 2006. Då Malmö framöver kommer att förtätas
alltmer och fler människor kommer att bli Malmöbor så kommer
det vara svårt att åstadkomma en ökad areal grönyta per invånare även om den faktiska arealen grönyta inte minskar. Det
kommer därmed att vara fler personer som ska dela på de grönytor som finns i Malmö.

Nyckeltal MP.2.2.10
Andel av befolkningen med tillgång till olika antal parkkategorier

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta per invånare än de två tidigare. Metoderna förbättras
fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär
att deras senaste undersökning inte är helt jämförbar med de
tidigare.
Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.

5 parkkategorier
2 parkkategorier

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

4 parkkategorier
1 parkkategori

3 parkkategorier
0 parkkategori

Datakälla: Malmö stad
Malmöbornas tillgång till antal parker med olika storlekar inom olika gångavstånd har undersökts av Malmö stad. Uppgifter från den första undersökningen redovisas här.

Kommentar
Under år 2015 hade 57 % av Malmöborna tillgång till samtliga
fem parkkategorier och endast 0,18 % hade inte tillgång till någon parkkategori alls.

Nyckeltal MP.2.4.9
Andel av befolkningen med tillgång till park

Följande fem parkkategorier har definierats med avseende på
avstånd samt yta och används vid undersökningen:
Inom 300 m från bostad med yta om minst 0,2 ha och 30 m bred
Inom 500 m från bostad med yta om minst 1 ha och 50 m bred
Inom 1 000 m från bostad med yta om minst 5 ha och 100 m bred
Inom 2 000 m från bostad med yta om minst 10 ha och 200 m bred
Inom 3 000 m från bostad med yta om minst 35 ha och 300 m bred

park > 0,2 ha inom 300 m
park > 5 ha inom 1000 m
park > 35 ha inom 3000 m

Avstånden avser gångavstånd från bostaden till respektive grönyta. Områdena avser allmänna park- och naturområden vilka är
öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential
för att utvecklas som vistelseytor samt inte bestå av långsmala
remsor utan ha en samlad form.

park > 1 ha inom 500 m
park > 10 ha inom 2000 m

Datakälla: Malmö stad
Tillgängligheten för Malmöborna till parker med olika storlekar och inom
olika gångavstånd har undersökts av Malmö stad. Uppgifter från den första
undersökningen redovisas här.

Nyckeltal MP.2.4.1
Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden
inom 300 meter från bostaden.

Kommentar
81 % av Malmöborna hade tillgång till parkkategorien "park
större än 5 hektar inom 1 000 meter" år 2015. Övriga kategorier
hade en högre tillgänglighetsgrad och för den största kategorin
"park större än 5 hektar inom 3 000 meter" hade hela 97 % av
Malmöborna tillgång till denna typ.
Avstånden avser gångavstånd från bostaden till respektive grönyta. Områdena avser allmänna park- och naturområden vilka är
öppna för allmänheten. De ska ha vistelsevärden eller potential
för att utvecklas som vistelseytor samt inte bestå av långsmala
remsor utan ha en samlad form.

Grönområde

Blåområde

Datakälla: SCB
För tätorter med minst 30 000 invånare har SCB för år 2010 tagit fram uppgifter om invånarnas närhet till grön- och blåområden inom tätorten.

Följande fem parkkategorier har definierats med avseende på
avstånd samt yta och används vid undersökningen:
Inom 300 m från bostad med yta om minst 0,2 ha och 30 m bred
Inom 500 m från bostad med yta om minst 1 ha och 50 m bred
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Nyckeltal MP.2.4.5

Kommentar
Statistik på tätortsbefolkningens avstånd till vatten togs fram för
första gången för år 2010. Avseende grönområden är den tidigare statistiken framtagen med en annan metod och därför inte
helt jämförbar med uppgifterna för år 2010.

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Som grönområde räknar SCB sammanhängande grönytor på
minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Blåområden är
sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar.
Tätort definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse
med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För
mer utförliga definitioner se dokument och länk nedan.

Nordfladdermus
Större brunfladdermus
Gråskimlig fladdermus
Dvärgpipistrell
Trollpipistrell
Sydfladdermus
Vattenfladdermus
Taiga/Mustaschfladdermus
Brunlångöra
Mindre brunfladdermus
Sydpipistrell

Nyckeltal MP.2.4.4
Totala antalet jätteträd i Malmö.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Översiktlig inventering av fladdermöss har utförts sex gånger i Malmö. Inventeringarna har utförts på lite olika tidpunkter och platser men utvalda
resultat från samtliga inventeringar redovisas här.

Alm
Ask

Bok
Lind

Pil
Ek

Poppel
Hästkastanj
Sumpcypress

Lönn

Kommentar
Antalet lokaler där olika fladdermusarter har påträffats har
minskat något år 2016 jämfört med år 2008 och 2013 men en
art, Sydpipistrell, tillkom under den senaste inventeringen. Totalt åtta fladdermusarter påträffades vid inventeringen år 2016,
varav två arter, Sydfladdermus och Sydpipistrell, är upptagna på
den svenska rödlistan. Dock påträffades nio arter vid den första
inventeringen år 1998.

Platan

Datakälla: Gatukontoret, Malmö stad
Jätteträd har inventerats i Malmö år 2001 och 2009. I detta nyckeltal redovisas resultaten från dessa inventeringar.

Sydfladdermus har påträffats på lite olika platser i Malmö vid
alla de fem inventeringarna. Sydpipistrell påträffades även år
2013 vid Klagshamns ridanläggning, en lokal som inte ingick i inventeringen. Vid inventeringen år 2008 påträffades även Mindre
brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

Kommentar
Jätteträd avser träd med en stamdiameter på 1 meter eller mer.
Stora och gamla träd utgör livsmiljöer för många organismer
såsom lavar, mossor, svampar, trädlevande insekter, fladdermöss, hålhäckande fåglar m.m. Därigenom är jätteträden av stor
betydelse för den biologiska mångfalden.

De tre första inventeringarna utfördes på 15, 20 respektive 20
lokaler medan de tre senaste gjorts på tio platser i Malmö. I diagrammet redovisas endast uppgifter från de tio lokaler som inventerats de senaste gångerna. De tre första inventeringarna
gjordes även i huvudsak vid en annan tidpunkt, september, än
de senare gjordes, juni-juli, vilket innebär att en rättvisande jämförelse inte riktigt kan göras mellan dem alla.

Malmö förlorade alla sina jättealmar under några få år, bland
annat på grund av almsjukan, vilket till stor del svarar för den
halvering i antalet jätteträd som åskådliggörs i diagrammet.
Vid inventeringen fanns även ett exemplar vardera av trädsorterna Gudaträd, Trumpetträd, Fågelbär och Robinia. Två av
dessa träd fanns kvar 2009, Trumpetträdet och Fågelbäret.

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av insekter.
Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova
träd, hög diversitet när det gäller busk- och trädsorter samt en
strukturell variation.
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Nyckeltal MP.2.4.6

inte inventerats vid de senare tillfällena och Savlundlav har inte
påträffats på någon annan lokal.

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera
och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar.
Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att
använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill
gynna framtida etablering av mossor och lavar.
Nyckeltal MP.2.4.7
Sydlig Blekspik
Kraterorangelav
Grynig Dagglav
Stiftklotterlav
Flikig Sköldlav
Savlundlav
Gråskärelav
Alléskruvmossa
Almskruvmossa
Dvärgpottia
Guldlockmossa
Hjälmflikmossa
Klippfrullania
Heltuss
Murlansmossa
Fläderlundlav
Smal toffelmossa
Halsbryum
Berglansmossa
Trubblansmossa
Skuggsprötmossa
Stjärtmossa

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Inventering av skyddsvärda lavar och mossor har utförts sex gånger i Malmö.
Antal lokaler där dessa lavar och mossor har påträffats redovisas nedan.

Kommentar
Antalet skyddsvärda mossor och lavar per lokal har totalt sett
ökat under tidsperioden men år 2018 inventerades inte bara
trädlevande mossor och lavar som tidigare. Marklevande arter
undersöktes även på den kalkrika leran vid Klagshamnsudden
och Lernacken vilket resulterade i att sex arter tillkom vid denna
undersökning. En ny skyddsvärd, trädlevande lav hittades, Fläderlundlav, och de nya skyddsvärda marklevande mossor som
påträffades var Smal toffelmossa, Halsbryum, Berglansmossa,
Trubblansmossa, Skuggsprötmossa och Stjärtmossa. Totalt sett
påträffades 12 arter av lavar och mossor vid inventeringen år
2018 medan fyra arter hittades år 1998.

Riseberga nedre
Riseberga Jägersro
Riseberga övre
Oxiediket
Sege å L Mölleberga
Sege å Skabersjö
Tygelsjöbäcken
Bunkeflodiket
Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Inventering av fisk genomförs av olika organisationer i vattendrag kring
Malmö. Här redovisas de elfiskeinventeringar som gjorts på uppdrag av Miljöförvaltningen.

Kommentar
Antalet arter i de inventerade vattendragen varierar under den
redovisade tidsperioden. Det största antalet fiskarter på en inventeringslokal uppvisar totalt sett en minskning sedan år 2000.
Arter som förekom vid den senaste inventeringen, på någon av
lokalerna, var öring, grönling, skrubbskädda, småspigg och ål.
Dessutom fångades även signalkräfta.

Kraterorangelav har inte återfunnits vid de fyra senaste inventeringarna. Flikig sköldlav återfanns inte vid de senaste två inventeringarna och även Gråskärelav som hittades år 2012 återfanns
ej. År 2015 återkom Sydlig Blekspik på en annan lokal, efter att
inte ha setts sedan inventeringen år 2000 men den hittades tyvärr inte igen år 2018.

Elfiskeundersökningarna utförs vid åtta lokaler i vattendragen
kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de
östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på
vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i
Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både
Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt
utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna
finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Två skyddsvärda mossor, Alléskruvmossa och Almskruvmossa,
tillkom på en lokal år 2008 samt på flera lokaler år 2012 och
2015. Almskruvmossa hittades ej år 2018. Bedömningen enligt
rödlistan ändrades för Alléskruvmossa år 2010 då så många moderna fynd av mossan hade gjorts i Skåne att den därmed bedöms som livskraftig och inte hotad men samtidigt anses som en
signalart.
Vid inventeringen 2012 tillkom fem mossor, Dvärgpottia, Hjälmflikmossa, Klippfrullania, Heltuss samt Murlansmossa, på en lokal. Guldlockmossa tillkom dessutom på två lokaler vid detta inventeringstillfälle. Samtliga av dessa sex mossor återkom på
samma lokaler vid inventeringen år 2015. Men år 2018 påträffades endast Guldlockmossa och Heltuss.
Vid inventeringen år 2000 gjordes en fördjupad studie av Hyllie
gamla by där Savlundlav påträffades på två träd. Denna lokal har
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Nyckeltal MP.2.4.8

Målstatus
Målet ser ut att bli svårt att nå då antalet olovliga boenden
i Malmö ökar och grundskoleelevernas friytor i utemiljön
minskar. Även Malmöbornas upplevelse av störningar
ökar, både när det gäller buller och luftföroreningar. På
detta delområde saknas tyvärr nyckeltal avseende flera
aspekter på Malmöbornas boendemiljöer samt även på
kvaliteten på barns lekmiljöer utomhus. Då de flesta nyckeltal som redovisas inom delområdet, såsom beslut om
förbud för olovliga boenden, grundskolors friytor, besvär
av buller och luftföroreningar, hudcancerfall och rökvanor
i årskurs 6, uppvisar negativa trender bedöms delmålets
totala trend som negativ.

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Riseberga nedre
Riseberga Jägersro
Sege å Skabersjö

Riseberga övre
Tygelsjöbäcken
Oxiediket
Sege å L Mölleberga
Bunkeflodiket

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Inventeringar av bottenlevande organismer har utförts vid två tillfällen på
uppdrag av Miljöförvaltningen. Resultaten från dessa undersökningar av bottenfaunan redovisas här.

Antalet beslut avseende olovliga boenden uppvisar en stor
ökning under senare år och år 2017 meddelades 31 beslut.
Extra resurser till den fokuserade myndighetstillsynen under år 2017 resulterade i att ytterligare olovliga boenden
hittades och fick beslut om förbud. Antalet åtgärdade olägenheter uppgick totalt sett till 507 stycken inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn under år 2018 och den övervägande delen av ärendena handlade om undermålig ventilation.

Kommentar

Endast tre lokaler inventerades år 1991 medan åtta lokaler
undersöktes år 2009. Flest antal arter hittades under år
2009 på tre platser som inte undersöktes år 1991. På två
lokaler, en i nedre delen av Risebergabäcken och en i Tygelsjöbäcken, fanns det fler arter år 2009 jämfört med år
1991 medan det på en lokal, i Risebergabäckens över del,
fanns fler arter år 1991 jämfört med år 2009. Någon trend
är svår att utläsa då endast tre lokaler inventerades år
1991.

Den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i
Malmö. Läsåret 2016-2017 uppgick den till drygt 23
kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre
än två år tidigare. För Sverige som helhet minskade den
genomsnittliga friytan per elev med 3,7 kvadratmeter under samma period.

Vid den senaste inventeringen hittades två arter på alla
undersökta lokaler: glattmaskar och fjädermygglarver. På
sju av lokalerna hittades även ärtmusslor, nattslända, vattenkvalster, sötvattenmärla och bäckvattenbagge. Flesta
antal arter, 39 stycken, hittades på lokalen Lilla Mölleberga i Sege å år 2009.

Malmöbornas besvär av störande ljud i omgivningen kring
boendet har minskat något medan störande ljud från
grannar har ökat något. Upplevelsen av besvär har också
ökat när det gäller alla former av trafikbuller (väg, tåg och
flyg) i eller i närheten av bostaden. Besvär av luftföroreningar såsom bilavgaser, vedeldningsrök och lukt från industrier upplever Malmöborna också har ökat kring bostaden.

Den senaste undersökningen utfördes vid åtta lokaler i
vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två
lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs
kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i
kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken
och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid
Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns
i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Hudcancerfallen ökar i Malmö, precis som i Sverige totalt.
Uppkomsten av hudcancer beror mycket på de individuella
valen som människor gör avseende solvanor men tillgången till skuggiga miljöer är också en viktig faktor. Något
fler barn i årskurs 6 rökte år 2012 än år 2003, medan det
var tvärtom hos ungdomar i årskurs 9.

God vistelsemiljö för alla i Malmö

Det saknas tyvärr uppföljning inom viktiga områden som
rör boendet såsom exempelvis ventilation, byggmaterial
och markföroreningar samt även barns utemiljöer.

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som
är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att
leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.
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Nyckeltal MP.2.5.6

21 berörde inomhustemperaturen. I några fall har flera olägenheter funnits i en och samma lägenhet.

Förbud för olovliga boenden i Malmö

I de besökta fastigheterna omfattades total sett 761 lägenheter
av den uppsökande tillsynens inspektioner. När fler lägenheter
med undermålig boendemiljö upptäcks inom den uppsökande
tillsynens fastighetsövergripande inspektioner innebär det att
fler lägenheter kan åtgärdas och fler Malmöbor kan få ett sunt
boende. Det är dock självklart positivt om så få lägenheter som
möjligt har dålig inomhusmiljö till att börja med.
Ärenden avseende uppsökande bostadstillsyn kan vara omfattande och pågå under ett flertal år. Här redovisas endast de
ärenden som kommit till avslut under år 2018. Samtidigt pågår
ett flertal ärenden som förväntas avslutas under kommande år.

Datakälla: Malmö stad och Räddningstjänsten Syd
Beslut om förbud för olovliga boenden tas utifrån flera olika lagstiftningar.
Miljöbalken, plan- och bygglagen och brandskyddsbestämmelserna är tre
lagstiftningar där kommunen har tillsyn och uppgifterna nedan är hämtade
från detta tillsynsarbete.

Bostadstillsynen i Malmö bedriver sedan år 2012 egeninitierad/uppsökande tillsyn. Områden med låg välfärd prioriteras i
insatserna eftersom hälsomässigt undermåliga boendemiljöer i
högre utsträckning finns i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

Kommentar
Under år 2017 togs 13 beslut om förbud att upplåta fastigheter
eller delar av fastigheter enligt miljöbalken och 11 beslut enligt
plan- och bygglagen samt 7 beslut enligt brandskyddsbestämmelserna.

Nyckeltal MP.2.5.16

Det har skett en stor ökning av antalet beslut om förbud i
Malmö under de senaste fyra åren. Till stor del beror detta på
att ett samarbete med andra aktörer som arbetar med boendefrågor startades och en operativ boendegrupp började arbeta
med gemensam uppsökande tillsyn. Under år 2017 utökades
detta arbete med fokuserad myndighetstillsyn och tilldelades
extra kommunala resurser. Därigenom upptäcktes fler olagliga
boenden och fler beslut om förbud utfärdades än något annat
år. Den trygghetsskapande satsningen fortsätter under år 2018.

Grundskoleelevernas tillgång till friytor

Nyckeltal MP.2.5.16

Malmö stad

Fukt och mögel

Stockholms stad

Datakälla: Boverket och SCB
Grundskolornas friytor har kartlagts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på
uppdrag av Boverket för de tre läsåren 2014-2015, 2015-2016 och 20162017.

Antal åtgärdade olägenheter efter uppsökande bostadstillsyn i
Malmö

Ventilation

Göteborgs stad

Kommentar
Tillgången på friyta för grundskoleeleverna i de tre största städerna i Sverige minskar. Friytorna är minst i Stockholm och ungefär dubbelt så stora i Göteborg medan de i Malmö hamnar
däremellan. I Malmö uppgick friytan för läsåret 2016-2017 till
drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter
mindre än läsåret 2014-2015. För Sverige som helhet minskade
den genomsnittliga friytan per elev med 3,7 kvadratmeter under
samma period.

Inomhustemperatur

Datakälla: Miljöförvaltningen
Bostadtillsyn bedrivs i Sverige utifrån bestämmelser i miljöbalken. Med en
olägenhet avses en störning som kan påverka en människas hälsa menligt i
fysisk eller psykisk mening. Antalet olägenheter som åtgärdats av fastighetsägaren för att uppfylla miljöbalkens krav efter uppsökande tillsyn redovisas
här.

Orsaken till en minskning av den totala genomsnittliga friytan
per elev är dels ett ökat antal elever på befintliga friytor dels förtätningar av befintliga skolområden. En del av friytan har alltså
tagits i anspråk för paviljonger och nytillkomna skolbyggnader.

Kommentar
Inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn uppgick antalet åtgärdade olägenheter i Malmö till 507 stycken under år 2018. De
flesta ärendena handlade om ventilation, 362 stycken, fukt-och
mögelproblem var orsaken till 124 stycken, medan resterande

Ett rimligt mått på grundskolornas friytor är enligt Boverket 30
kvadratmeter per elev. Det senaste läsåret understeg den totala
friytan för alla de tre här redovisade kommunerna detta värde.
Sett till hela landet hade 40 procent av samtliga grundskoleele-
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ver en friyta som understeg 30 kvadratmeter under läsåret
2016-2017.

Däremot ökade andelen som inte störs särskilt mycket från 32,5
procent till 45 procent under samma tidsperiod.

Nyckeltal MP.2.5.11

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av
ljud från grannar i eller i närheten av bostaden har funnits med
bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Malmöbornas upplevelse av störande ljud i omgivningen kring boendet

Nyckeltal MP.2.5.12
Malmöbornas besvär av vägtrafikbuller i eller i närheten av bostaden
Nej, störande ljud finns ej

Ja, störande ljud finns

Ingen åsikt

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös
invånare tycker angående störande ljud redovisas här.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att störande ljud inte finns i omgivningen där de bor har totalt sett ökat något sedan år 2004.
Under år 2008 var andelen som lägst för att år 2012 öka till nästan 65 procent. Nästan var tredje Malmöbo upplever dock att
det finns störande ljud i omgivningen kring sitt boende.

Störs inte alls

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att det finns störande ljud i
omgivningen där de bor har funnits med sedan år 2004.

Malmöbornas upplevelse av störande ljud från grannar

Störs inte särskilt mycket

Störs mycket

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av vägtrafikbuller
ökade något år 2012 jämfört med vid den tidigare enkätundersökningen år 2008. Totalt sett har dock denna andel minskat
från att vara nästan 70 procent år 2000 till endast 45 procent år
2012. De som inte störs särskilt mycket har ökat från cirka 25
procent till strax över 40 procent under samma period. Andelen
som störs mycket var som störst år 2008, nästan 32 procent. Totalt sett har denna andel ökat från nästan 7 procent år 2000 till
drygt 14 procent år 2012.

Nyckeltal MP.2.5.7

Störs inte alls
Störs mycket

Störs inte särskilt mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös
invånare tycker angående trafikbuller redovisas här.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de är störda av vägtrafikbuller i eller i närheten av boendet har funnits med sedan år 2000.
Frågeställningen har varierat något och svarsalternativen också.

Störs ganska mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös
invånare tycker angående störande ljud från grannar redovisas här.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte är störda av ljud från
grannar minskade från 47 procent år 2004 till 37,4 procent år
2012. Andelen som störs ganska mycket eller mer än så, minskade också och uppgick år 2012 till 11,1 respektive 6,5 procent.
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Nyckeltal MP.2.5.13

procent. Totalt sett ligger denna andel på samma nivå, 1,5 procent, år 2012 som år 2000.

Malmöbornas besvär av tågtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de är störda av vägtrafikbuller i eller i närheten av boendet har funnits med sedan år 2000.
Frågeställningen har varierat något och svarsalternativen också.
Störs inte alls

Störs inte särskilt mycket

Nyckeltal MP.2.5.8

Störs mycket

Malmöbornas besvär av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös
invånare tycker angående tågtrafikbuller redovisas här.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av tågtrafikbuller
har totalt sett kontinuerligt minskat från drygt 91 procent år
2000 till drygt 82 procent år 2012. De som inte störs särskilt
mycket har ökat från cirka 6 procent till nästan 15 procent under
samma period. Andelen som störs mycket var som störst år
2008, nästan 6 procent. Totalt sett har denna andel ökat från
drygt 2 procent år 2000 till drygt 3 procent år 2012.

Störs inte alls
Störs mycket

Störs inte särskilt mycket

Störs ganska mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter.
Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående bilavgaser redovisas
här.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de är störda av vägtrafikbuller i eller i närheten av boendet har funnits med sedan år 2000.
Frågeställningen har varierat något och svarsalternativen också.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte besväras av bilavgaser
i eller i närheten av bostaden minskade från 64,8 procent år
2004 till 51,8 procent år 2012. Andelen som störs mycket minskade också och uppgick år 2012 till 5,2 procent. Däremot ökade
både andelen som inte störs särskilt mycket och de som störs
ganska mycket och var 33,8 respektive 9,2 procent år 2012.

Nyckeltal MP.2.5.14
Malmöbornas besvär av flygtrafikbuller i eller i närheten av bostaden

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av
bilavgaser i eller i närheten av bostaden har funnits med bland
enkätfrågorna sedan år 2004.

Störs inte alls

Störs inte särskilt mycket

Störs mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av buller. Resultatet av vad Malmös
invånare tycker angående flygtrafikbuller redovisas här.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av flygtrafikbuller
har totalt sett kontinuerligt minskat från nästan 91 procent år
2000 till 83,5 procent år 2012. De som inte störs särskilt mycket
har ökat från cirka 7,5 procent till 15 procent under samma period. Andelen som störs mycket var som störst år 2008, nästan 3
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Nyckeltal MP.2.5.9

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte störs av lukt från industrier i eller i närheten bostaden minskade från 92,6 procent år
2004 till 85,3 procent år 2012. Däremot ökade andelen som inte
störs särskilt mycket från 5,8 procent år 2004 till 12,6 procent år
2012. Andelen som störs ganska mycket eller mer ökade något
under samma tidsperiod och uppgår år 2012 till ungefär 1 procent vardera.

Malmöbornas besvär av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden

Störs inte alls
Störs mycket

Störs inte särskilt mycket

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av
lukt från industrier i eller i närheten av bostaden har funnits
med bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Störs ganska mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter.
Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående vedeldningsrök redovisas här.

Nyckeltal MP.2.5.2
Antal årliga fall av malignt melanom.

Kommentar
Andelen Malmöbor som anser att de inte besväras eller störs av
vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden minskade från 90,3
procent år 2012 till 80,6 procent år 2012. Andelen som störs
mycket ligger på samma nivå alla åren nämligen ungefär 1 procent. Däremot ökade andelen som inte störs särskilt mycket från
7,4 procent år 2004 till 16,6 procent år 2012. Även andelen som
störs ganska mycket ökade något, från 1,3 till 1,8 procent, under
samma tidsperiod.
Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår.
Den senaste enkäten som genomfördes under hösten år 2012
besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av
vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden har funnits med
bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Datakälla: Skånes universitetssjukhus, Tumörregistret samt
Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2009-2014 och Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 och 2016
Diagnostiserade cancerfall rapporteras till cancerregistret i Sverige. Den
främsta orsaken till hudcancer är solens UV-strålning med även solariernas
UV-strålning har en bidragande effekt.

Kommentar
Antalet fall av malignt melanom har under de senaste fyrtio åren
ökat i Malmö som i resten av landet. Efter en konstant ökning
från år 2010 minskade antalet nyupptäckta fall under år 2016
men det är fortfarande bland de högsta under hela den redovisade perioden. Den redovisade statistiken avser det totala antalet nya fall av cancerformen och är inte relaterat till befolkningsstorlek eller dess åldersfördelning.

Nyckeltal MP.2.5.10
Malmöbornas besvär av lukt från industrier i eller i närheten av bostaden

Exponeringen för UV-strålning bestäms i första hand av individen själv genom levnadsvanor och attityder. Tillgången på
skugga i offentliga miljöer, skolgårdar m.m. är dock viktigt att
tänka på speciellt i den urbana miljön.

Störs inte alls
Störs mycket

Störs inte särskilt mycket

För två typer av hudcancer, malignt melanom och tumör i huden
(främst skivepitelcancer), finns uppgifter på lokal nivå för
Malmö. Den tredje och allra vanligaste hudcancertypen, basalcellscancer, är godartad och sprider sig inte till andra organ. Den
ingår i rapporteringen först på senare år och redovisas endast på
nationell nivå.

Störs ganska mycket

Datakälla: Region Skåne
I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som genomförs vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter.
Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående lukt från industrier redovisas här.
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Nyckeltal MP.2.5.3

Kommentar
Andelen barn som rökt cigaretter i årskurs 6 ökade under år
2006 och låg sedan på ungefär samma nivå till år 2012 för att
sedan minska något under år 2016. Andelen pojkar och flickor
som rökt har varierat under åren och år 2016 är det flest pojkar
som uppger att de röker.

Antal årliga fall av tumör i huden.

Siffrorna är inte helt jämförbara då både frågeställningen och
svarsalternativen har ändrats lite genom åren. De två senaste
undersökningarna gjordes av Region Skåne medan de tidigare
gjordes av Malmö stad.
Nyckeltal MP.2.5.5

Datakälla: Skånes universitetssjukhus, Tumörregistret samt
Socialstyrelsen, Cancer Incidence in Sweden 2009-2014 och Statistik om nyupptäckta cancerfall 2015 och 2016
Diagnostiserade cancerfall rapporteras till cancerregistret i Sverige. Den
främsta orsaken till hudcancer är solens UV-strålning med även solariernas
UV-strålning har en bidragande effekt.

Rökvanor i grundskolan skolår 9.

Kommentar
Antalet fall av tumör i huden (främst skivepitelcancer) har under
de senaste fyrtio åren ökat i Malmö som i resten av landet. En
liten minskning har skett under år 2015 och 2016 av antalet
nyupptäckta fall med de är fortfarande bland de högsta värdena
under hela den redovisade perioden. Den redovisade statistiken
avser det totala antalet nya fall av cancerformen och är inte relaterat till befolkningsstorlek eller dess åldersfördelning.

Totalt

Kommentar
Andelen ungdomar som rökt cigaretter i årskurs 9 minskade under år 2016 och uppgick totalt sett till 12,1 procent. Den totala
andelen som rökt har varierat under tidsperioden och var som
högst år 2009 då den uppgick till 23,5 procent. Andelen flickor
som rökt har alla år varit högre än andelen pojkar som uppger
att de röker.

För två typer av hudcancer, malignt melanom och tumör i huden
(främst skivepitelcancer), finns uppgifter på lokal nivå för
Malmö. Den tredje och allra vanligaste hudcancertypen, basalcellscancer, är godartad och sprider sig inte till andra organ. Den
ingår i rapporteringen först på senare år och redovisas endast på
nationell nivå.

Siffrorna är inte helt jämförbara då både frågeställningen och
svarsalternativen har ändrats lite genom åren. De två senaste
undersökningarna gjordes av Region Skåne medan de tidigare
gjordes av Malmö stad.

Nyckeltal MP.2.5.4
Rökvanor i grundskolan skolår 6.

Flickor

Pojkar

Datakälla: Stadskontoret och Region Skåne
Malmöelevers levnadsvanor har undersökts i olika enkätundersökningar
genom åren. Uppgifterna nedan är hämtade ur Malmö stads Välfärdsredovisning 2011 samt Region Skånes folkhälsorapporter om Barn och unga i Skåne.

Exponeringen för UV-strålning bestäms i första hand av individen själv genom levnadsvanor och attityder. Tillgången på
skugga i offentliga miljöer, skolgårdar m.m. är dock viktigt att
tänka på speciellt i den urbana miljön.

Totalt

Flickor

Pojkar

Datakälla: Stadskontoret och Region Skåne
Malmöelevers levnadsvanor har undersökts i olika enkätundersökningar
genom åren. Uppgifterna nedan är hämtade ur Malmö stads Välfärdsredovisning 2011 samt Region Skånes folkhälsorapporter om Barn och unga i Skåne.
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Naturtillgångar brukas hållbart
Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är
värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.
Nyckeltal MP.3.1.1

Malmö ska växa resurssnålt

Markanvändning inom kommunen.

Genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta),
på framför allt gamla verksamhetsområden, utnyttjar vi
markresursen i staden samtidigt som vi kan spara på
den bördiga åkerjorden. Parker och grönområden ska
skyddas.
Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten i
Malmös tätorter ökar och många marksaneringar pågår.
Uppgifter på hur eller om parker och grönområden skyddas vid utbyggnader saknas tyvärr. Delområdets totala
trend bedöms som negativ, då den övervägande delen av
nyckeltalen såsom jordbruksmark och grönyta uppvisar
negativa trender.

Åkermark
Betesmark
Täkter och gruvområden
Övrig mark
Vatten

Skogsmark
Bebyggd mark
Golfbanor och skidpistar

Datakälla: SCB
För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende
år 2010 och 2015. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Den största övergripande förändringen av markanvändningen mellan år 2010 och 2015 är att åkermarken minskat med nästan 370 hektar medan den bebyggda marken
ökat med 390 hektar. Mycket har byggts inom tätortsgränsen och en totalt sett ökande invånartäthet mellan år 1990
och 2015 för de sex tätorterna, som går att jämföra i
Malmö kommun, är en positiv trend.

Kommentar
Information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet
"Markanvändningen i Sverige" nedan. I markanvändningsklassen
vatten ingår till exempel inte havsvatten. Detta är också första
gången som statistiken om bebyggd mark har kunnat presenterats på kommunnivå.
Mellan år 2010 och 2015 minskade kategorin åkermark med
nästan 370 hektar medan den bebyggda marken, och tillhörande
mark, ökade med 390 hektar. Kategorin övrig mark minskade
med nästan 110 hektar. Både kategorin skogsmark och vatten
ökade mellan åren 2010 och 2015 med 62 respektive 24 hektar.

Arealen jordbruksmark minskade under år 2017 och uppgår nu till 4500 hektar. Sedan år 1981 har arealen jordbruksmark minskat med en tredjedel. Exploateringen av
jordbruksmark i kommunen varierar kraftigt mellan åren
och någon tydlig trend kan inte utläsas. Trenden verkar
dock vara negativ för den totala arealen grönyta. Dock är
uppgifterna inte helt jämförbara då dels metoderna som
används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras
dels skiljer sig beräkningssätten mellan SCB och Malmö
stad. Antal anmälningar om marksaneringsärenden ökade
under år 2017, vilket är positivt då den sanerade marken
därmed kan användas för ny bebyggelse.

Detta är andra gången som statistiken om markanvändningen
har kunnat presenterats på kommunnivå. Skillnaden på markanvändningsklassen åkermark och betesmark är bland annat att
åkern kan plöjas medan betesmarken inte är lämpligt att plöja. I
markanvändningsklassen vatten ingår inte havsvatten. Ytterligare information om statistiken och dess ursprung finns i dokumentet "Markanvändningen i Sverige" som finns att hämta på
SCB:s hemsida.
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Nyckeltal MP.3.1.2

Nyckeltal MP.3.1.3

Invånartäthet i kommunens tätorter

Totalt
Bunkeflostrand
Tygelsjö
Vintrie

Oxie

Malmö

Total åkerareal i Malmö.

Skumparp

Datakälla: Jordbruksverket
Uppgifter på varje kommuns åkerareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Datakälla: SCB
För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal
och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna
inom Malmö kommun för åren 1990-2015 redovisas nedan.

Kommentar
Åkerarealen i kommunen minskade med drygt 150 hektar under
år 2017 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av åkermarken försvunnit. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara
arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort
antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Kommentar
Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat
sin invånartäthet mellan år 1990 och 2015 vilket ses i den positiva trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det
tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och
även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden
medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och
2010.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 29 % av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika
intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs.
Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses
som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som
en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av
spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015
års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas
och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 är därför inte helt jämförbara med tidigare års
siffror.

Om minskningen av jordbruksmark fortsätter i samma takt som
skett mellan år 1981 och 2014 kommer en stor del av jordbruksmarken innanför Yttre Ringvägen att vara bebyggd år 2020.
År 2050 kommer också en hel del av jordbruksmarken även utanför Yttre Ringvägen att ha försvunnit.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir
en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop
med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Nyckeltal MP.3.1.7

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett finare sätt än vad som går att
göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB och länk nedan.

Exploatering av jordbruksmark i kommunen

Åker

Betesmark

Datakälla: Jordbruksverket
Uppgifter på varje kommuns exploatering av jordbruksmark finns redovisat i
två rapporter från Jordbruksverket varifrån dessa siffror har hämtats.

Kommentar
Exploateringen av jordbruksmark varierar kraftigt under den redovisade perioden och någon tydlig trend kan inte ses. Exploate-
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Nyckeltal MP.3.1.5

ringen inkluderar byggnader, vägar och järnvägar vilka tar jordbruksmark i anspråk.

Total areal grönyta per invånare.

Utvärderingarna har gjorts för två mätperioder år 2006-2010 respektive år 2011-2015. På grund av eftersläpning i registerföringen är det osäkert att utvärdera exploateringen året efter den
skett vilket medför en sjunkande exploatering i varje mätperiods
slut.
Nyckeltal MP.3.1.4
Total areal grönyta.
Tätorten

Kommunen

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på
arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Tätorten

Kommentar
Arealen grönyta per invånare inom tätorten ser ut att fortsätta
minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2010) och
Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en
grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens
areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015 gjordes både för tätorten och för hela
kommun för att på så sätt ändå kunna relatera resultatet till
SCBs tidigare siffror.

Kommunen

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på
arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Kommentar
Grönytan inom tätorten ser ut att fortsätta minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar
något mellan SCB (år 2000-2010) och Malmö stad (år 2015).
Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens
beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är
åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015
gjordes både för tätorten och för hela kommun för att på så sätt
ändå kunna relatera resultatet till SCBs tidigare siffror.

Minskningen sedan år 2005 beror delvis också på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen
alltsedan år 2006. Då Malmö framöver kommer att förtätas
alltmer och fler människor kommer att bli Malmöbor så kommer
det vara svårt att åstadkomma en ökad areal grönyta per invånare även om den faktiska arealen grönyta inte minskar. Det
kommer därmed att vara fler personer som ska dela på de grönytor som finns i Malmö.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för
att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste
undersökning inte är helt jämförbar med de tidigare.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta per invånare än de två tidigare. Metoderna förbättras
fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär
att deras senaste undersökning inte är helt jämförbar med de
tidigare.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.
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Nyckeltal MP.3.1.6

nivå som år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till
Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren och visar varken på några tydliga positiva eller
negativa trender totalt sett. Arealen ängs- och betesmark
med miljöstöd har under åren från 2009 legat på samma
nivå, kring 350 ha, medan arealen som erhåller olika typer
av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en minskande trend sedan år 2001 för att år 2014 nästan helt försvinna. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Malmö började redan under 1990-talet med systematiska inventeringar av
äldre, förorenade industriområden. De flesta liknande områden är inventerade och på många platser har sanering skett.

Nyckeltal MP.3.2.1
Total åkerareal i Malmö.

Kommentar
Under år 2017 ökade antalet anmälningar om marksaneringsärenden och var det näst högsta antalet under den redovisade
perioden från år 2009. Ett stort antal anmälningar bedöms i
detta fallet som positivt då det i förlängningen leder till att
många markområden saneras och att markföroreningarna i
Malmö minskar.
Marksanering är ofta kopplat till exploatering och förloppen kan
i vissa fall bli utdragna eftersom bakomliggande händelser ofta
ligger långt tillbaka i tiden och kan vara svåra att utreda.

Datakälla: Jordbruksverket
Uppgifter på varje kommuns åkerareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Endast antal nya ärenden avseende anmälan om efterbehandling av mark kan erhållas från ärendehanteringssystemet. Antal
avslutade och antal pågående saneringsärenden per år kan ej tas
fram.

Kommentar
Åkerarealen i kommunen minskade med drygt 150 hektar under
år 2017 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av åkermarken försvunnit. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara
arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort
antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 29 % av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika
intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs.
Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses
som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som
en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av
spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Odlingsfria och sprutfria zoner i odlingslandskapet kan
gynna biologisk mångfald och minska spridningen av
näringsämnen och gifter till vattendragen och grundvattnet. Ytterligare mark ska ställas om till ekologisk
produktion.
Målstatus
Målet ser ut att bli svårt att uppnå då jordbruksmarken
fortsätter att minska samtidigt som den ekologiskt odlade
marken inte har ökat i någon större omfattning sedan år
2009. Även arealer med miljöstöd minskar inom Malmö
kommuns gränser. Delområdets totala trend bedöms som
varken positiv eller negativ då nyckeltalen för jordbruksmark och näringsläckage visar på negativa trender medan
ekologiskt odlad mark och marker med miljöstöd visar på
positiva trender, vilka dock på senare år har stagnerat.

Om minskningen av jordbruksmark fortsätter i samma takt som
skett mellan år 1981 och 2014 kommer en stor del av jordbruksmarken innanför Yttre Ringvägen att vara bebyggd år 2020.
År 2050 kommer också en hel del av jordbruksmarken även utanför Yttre Ringvägen att ha försvunnit.

Åkerarealen i Malmö kommun minskade under år 2017
med 150 hektar och arealen har total sett minskat med
nästan en tredjedel sedan år 1981. Andelen ekologiskt odlad mark i kommunen ligger i princip på ungefär samma
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Nyckeltal MP.3.2.2

1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i
olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt
modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya
uppdaterade värden från år 1999 och framåt. Flödesdata för år
1998 och tidigare uppdateras ej vilket innebär att näringsämnestransporterna för dessa år är oförändrade.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark.

Nyckeltal MP.3.2.4
Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Datakälla: Jordbruksverket
Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun
finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Kommentar
Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark ökade under år 2017
och uppgick till knappt 7,8 procent. Andelen har varierat mellan
5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden och trenden
är svagt positiv. 353 hektar åkermark var ekologiskt omställd
under år 2017 inom Malmö kommuns gränser.

Sege å

Tygelsjöbäcken

Skumparpsdiket

Bunkeflodiket

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI
Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta
halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Totalt sett så beror dock den ökande andelen ekologiskt odlad
mark under den redovisade tidsperioden främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2017
ökade den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med endast 26 hektar medan den totala arealen åkermark minskade med
drygt 500 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Kommentar
Det är svårt att se tydliga trender för utförsel av närsalter via
både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken,
Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga. Fosfortransporten via alla
de fyra redovisade vattendragen låg år 2017 under respektive
medelvärde för perioden 1995-2016.

Nyckeltal MP.3.2.3
Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Nyckeltal MP.3.2.5 - EJ UPPDATERAT
Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Sege å

Tygelsjöbäcken

Skumparpsdiket

Bunkeflodiket

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI
Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta
halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Betesmark

Slåtteräng

Restaureringsmark

Datakälla: Jordbruksverket
Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån ovanstående uppgifter är
hämtade. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet
finns ännu inte att tillgå.

Kommentar
Det är svårt att se tydliga trender för utförsel av närsalter via
Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket
och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor
utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför
vara långsiktiga. Kvävetransporten via samtliga fyra vattendrag
låg år 2017 under respektive medelvärde för perioden 19952016.

Kommentar
Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av
ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd förändrades inte så mycket under perioden 2009-2014. För år 2015 finns endast uppgifter angående

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år
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det äldre stödsystemet tillgängliga. Uppgifter för år 2015-2016
från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

då den övervägande delen av nyckeltalen, såsom badvattenkvalitet, kväve- och fosforutsläpp, ålgräsutbredning,
skrubbskäddans medelvikt och grundvattenuttag visar på
positiva trender.

Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd
utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 2 till
knappt 6 % under år 2007-2014. Minskningen av den totala
arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del
till denna ökning.

Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen via Grevietäkten
har alltsedan 2000-talets början legat på en avsevärt lägre
nivå än den gjorde under 1900-talets mitt. Dricksvattenförbrukningen för hela Malmö har ökat något under senare år och uppgick år 2017 till 26,1 Mm³ vilket var den
högsta förbrukningen under den redovisade perioden från
år 2005.

Nyckeltal MP.3.2.6 - EJ UPPDATERAT
Areal med miljöstöd för begränsat näringsläckage

Fånggröda

Kombination

Vårbearbetning

En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalterna kväve och fosfor från kommunens avloppsreningsverk
visar på en positiv trend medan näringsämnesutsläppen
via de mindre vattendragen varierar kraftigt mellan åren
och inte visar någon övergripande trend. Badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser i Öresund har förbättrats
något sedan år 2008. Totalt sett visar mängden bräddat,
orenat avloppsvatten från ledningsnätet i Malmö en väldigt varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år.

Skyddszon

Datakälla: Jordbruksverket
Jordbrukare kan få miljöstöd för olika åtgärder som minskar näringsläckaget
från marken till vattnet. Bland annat erhålls miljöersättningar för fånggröda,
vårbearbetning och skyddszoner. Stöden administreras av Jordbruksverket
varifrån nedanstående uppgifter är hämtade. Uppgifter för år 2015-2018
från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Djuputbredningen av ålgräs i Öresund har totalt sett ökat i
Malmös närhet sedan början på 2000-talet vilket tyder på
ett förbättrat ljusklimat i vattnet. Skottätheten hos ålgräset i Klagshamn har ökat medan den minskat något i
andra delar av Öresund. Medelvikten på fångade skrubbskäddor har bara varierat lite under åren och deras fysiologiska kondition har varit relativt stabil.

Kommentar
Den totala arealen med de redovisade typerna av miljöstöd
minskade drastiskt under år 2014. Endast stöd för fånggröda och
skyddszon betalades ut. Stödformerna kombination, där fånggröda och vårbearbetning kombineras, samt vårbearbetning var
det ingen i Malmö kommun som fick bidrag för detta år. För år
2015 finns endast uppgifter angående det äldre stödsystemet
tillgängliga. Uppgifter för år 2015-2016 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Nyckeltal MP.3.3.9
Grundvattenuttag ur Alnarpsströmmen.

Ser man på den andel som dessa stödformer utgör av den totala
jordbruksmarken så har den minskat från knappt 11 % till knappt
1 % under perioden 2001-2014.

Vattentillgångarna ska skyddas
Malmö ska år 2020 ha en ledande roll i alla vattenråd
som berör kommunen. Grundvattnet har potential som
framtida vattenresurs för olika ändamål. Utförseln av
näringsämnen och föroreningar till Öresund, via exempelvis de små vattendragen, ska minska.

Totalt

Grevie

Datakälla: Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK
Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, tidigare samarbetskommittén
för Alnarpsströmmen, kartlägger bland annat vattenuttaget ur grundvattenmagasinet, varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då grundvattenuttaget numera ligger på nivåer som är rimliga med hänseende
till långsiktigt nyttjande av dricksvattenresursen. Utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverken har historiskt sett också minskat även om de ökat något under
senare år. Delområdets totala trend bedöms som positiv

Kommentar
Trenden visar det totala vattenuttaget från Alnarpsströmmen
som görs av kommuner och industrier. Uttaget påverkar på olika
sätt omgivningarna och både för högt som för lågt vattenuttag
kan få dåliga konsekvenser för kringliggande verksamheter och
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bebyggelse. Grundvattenbildningen och därmed vattentillgången bedöms för Alnarpsströmmen utgöra en mängd av ungefär 25 Mm³ per år.

Kommentar
Klassificeringen på årsbasis har varierat lite under åren. Totalt
sett har kvaliteten förbättrats något sedan år 2008. Under säsongerna 2010 och 2011 togs inga prover på Sundspromenaden
då området byggdes om och anpassades för att kunna vara en
offentlig badplats.

Malmö stad anlade redan år 1901 en vattentäkt i Grevie. Uttaget
har varierat under årens lopp med ett högsta uttag på 13 Mm³
år 1949. Därefter minskades uttaget och låg på runt 8 respektive
6 Mm³ i vardera 25 år. I slutet av 1990-talet minskade uttaget
återigen och har sedan den nya avhärdningsanläggningen vid
vattenverket i Bulltofta togs i bruk år 2004 legat kring 5 miljoner
kubikmeter per år.

Badvattenkvaliteten kontrolleras vid Malmös sex officiella
strandbadplatser under badsäsongen. De strandbad där provtagning görs är Klagshamns badplats, Ribersborgs kallbadhus,
Scaniabadplatsen, Barnviken i Sibbarp, Sibbarps kallbadhus och
Sundspromenaden. Mer information om badplatserna och provtagningen finns på Badplatsen på Havs- och vattenmyndighetens
hemsida.

Nyckeltal MP.3.3.10
Total vattenförbrukning för Malmö per sektor

Nyckeltal MP.3.3.4
Utsläpp av totalkväve från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Hushåll

Industri

Offentlig

Datakälla: VASYD
Uppgifter på förbrukningen av dricksvatten rapporteras in till (VASS)
Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.
Klagshamn

Kommentar
Den debiterade vattenförbrukningen för hela Malmö ligger kring
25 miljoner kubikmeter per år och förändras inte så mycket år
från år. Den totala vattenförbrukningen för de tre sektorerna
har dock börjat ökat lite under senare år och var år 2017 den
högsta under den redovisade perioden.

Sjölunda

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Kommentar
Totalt släpptes lite mer än 580 ton kväve ut från avloppsreningsverken i Malmö under år 2017. Sedan år 2001 har utsläppen legat mellan 300 och 550 ton. Den stora minskningen av kväveutsläppen under åren 1998-2001 beror på att Sjölundaverket
byggdes ut med en förbättrad kväveavskiljning under denna period. Under senare år har kväveutsläppen ökat lite vilket delvis
kan hänga samman med en ökande belastning på avloppsreningsverken.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av
Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.
Nyckeltal MP.3.3.15
Badvattenkvalitet vid kommunens badplatser i Öresund

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk.
Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge
kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala
kommuner.

Utmärkt kvalitet
Bra kvalitet
Tillfredsställande kvalitet
Dålig kvalitet
Otillräckligt provtagen
Ej klassificerad
Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten sammanställer information och klassar Sveriges badplatser. Här redovisas information om Malmös inrapporterade badplatser

40

Malmö stads Miljöprogram

Utskrift från miljobarometern.malmo.se 181219

Nyckeltal MP.3.3.5

Hur mycket det regnar samt regnens intensitet och varaktighet
påverkar hur stor mängd vatten det blir som bräddar från ledningsnätet. Torra år bräddar det alltså mindre mängder.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

VA SYD arbetar på olika sätt med att minska de bräddande volymerna till exempel genom att separera avlopps- och dagvattenledningar så att dagvattnet inte behöver belasta ledningsnätet vid stora regn.
Nyckeltal MP.3.3.6
Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Klagshamn

Sjölunda

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Kommentar
Totalt släpptes nästan 14 ton fosfor ut från avloppsreningsverken i Malmö år 2017. Sedan år 2008 har utsläppen legat mellan
11 och 14 ton. I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket
ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet
ovan.

Sege å

Skumparpsdiket

Bunkeflodiket

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI
Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta
halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk.
Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge
kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala
kommuner.

Kommentar
Det är svårt att se tydliga trender för utförsel av närsalter via
Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket
och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor
utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför
vara långsiktiga. Kvävetransporten via samtliga fyra vattendrag
låg år 2017 under respektive medelvärde för perioden 19952016.

Nyckeltal MP.3.3.13
Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Limhamns hamn
Sibbarp
Inre kanaler
Sege kanal
Risebergabäcken

Tygelsjöbäcken

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år
1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i
olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt
modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya
uppdaterade värden från år 1999 och framåt. Flödesdata för år
1998 och tidigare uppdateras ej vilket innebär att näringsämnestransporterna för dessa år är oförändrade.

Malmö Hamn

Nyckeltal MP.3.3.7

Datakälla: VA SYD
När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp.
Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Beräknad uttransport av totalfosfor via fyra vattendrag till Öresund.

Kommentar
Mängden bräddat vatten ökade lite under år 2017 efter att, under år 2015 och 2016, varit de lägsta under den redovisade perioden från år 1995. Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm
regn på bara sex timmar.

Sege å

Tygelsjöbäcken

Skumparpsdiket

Bunkeflodiket

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI
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Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta
halter av totalfosfor i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Kommentar
Totalt sett har djuputbredningen på de tre stationerna ökat under den redovisade perioden och för Klagshamn och Bjärred har
ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Ålgräsängarna på de grunda
bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för
många marina organismer.

Kommentar
Det är svårt att se tydliga trender för utförsel av närsalter via
både Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken,
Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga. Fosfortransporten via alla
de fyra redovisade vattendragen låg år 2017 under respektive
medelvärde för perioden 1995-2016.

Djuputbredningen bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av
bottenytan. Här redovisas resultatet från de tre lokaler som ligger närmast Malmö.

Nyckeltal MP.3.3.8
Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och
Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd
och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Malmö

Skåne

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud
för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Öresund

Datakälla: Kustbevakningen
Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

Nyckeltal MP.3.3.16
Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds
vattenområde.

Kommentar
Under år 2017 minskade antalet oljeutsläpp, jämfört med året
innan, inom Malmös havsområde och uppgick till endast ett,
precis som år 2015. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö
stads havsområde varken år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Öresund och Skåne finns med som referensserier.
Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska
delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar
från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i
hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.

Klagshamn grund
Klagshamn djup
Bjärred grund
Bjärred djup
Landskrona grund
Landskrona djup

Nyckeltal MP.3.3.3
Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds
vattenområde.

Klagshamn

Bjärred

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund.
Nedanstående uppgifter är hämtade från deras senaste årliga rapport avseende ålgräs.

Kommentar
Skottätheten på Klagshamns grunda station ökade något under
år 2017 efter föregående års nedgång. Den ligger på drygt 1450
skott per kvadratmeter vilket är ungefär i mitten mellan mätseriens lägsta och högsta värde. På den djupa stationen ökade tätheten något efter att ha minskat under de två föregående åren
men ligger nu, med nästan 450 skott per kvadratmeter, också
mellan den mätseriens lägsta och högsta värde.

Landskrona

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund.
Nedanstående uppgifter är hämtade från deras senaste årliga rapport avseende ålgräs.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna ökat under
den redovisade perioden. Skottätheten varierar stort mellan
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åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten
högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de
naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

också statistik som tydligare belyser tillståndet för biologisk mångfald samt även information angående Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen. Delområdets totala trend bedöms som varken positiv eller negativ då nyckeltalen för skyddad areal, ålgräs samt lavar och
mossor visar på svagt positiva trender medan grönyta och
fladdermöss visar på negativa trender.

Nyckeltal MP.3.3.13
Medelvikt på fångade fiskar vid tre platser i Öresund

Landskrona

Klagshamn

Tre naturreservat har skapats i kommunens västliga delar,
sedan år 2008, men den skyddade arealen utgör endast
4,5 procent av Malmös totala land- och vattenareal. Ålgräsets djuputbredning har totalt sett ökat på det tre redovisade provtagningsstationerna sedan början på 2000talet vilket tyder på att ljusklimatet i vattnet har förbättrats. Antalet fladdermusarter har minskat något mellan år
2008 och 2016, dock har två arter upptäckts som tidigare
inte hittats under inventeringarna mellan år 1998 och
2002. Däremot påträffades avsevärt fler skyddsvärda lavar
och mossor vid de tre senaste inventeringarna år 2012,
2015 och 2018 jämfört med de som gjordes år 1998 och år
2000.

Malmö

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Öresunds Vattenvårdsförbund utför mätningar på de fiskar som fångas i
samband med miljögiftsundersökningar. Nedanstående uppgifter är hämtade
från en rapport som sammanställt fem års undersökningar.

Kommentar
Trenden visar medelvikt för de två lokaler som ligger inom
Malmö kommuns havsområde, Malmö och Klagshamn, och senaste värdet ligger mellan lägst och högst uppmätta. Medelvikten
för skrubbskädda har vid samtliga tre lokaler varierat mellan 295
och 473 gram. Konditionsfaktorn, som ger ett mått på fiskens
fysiologiska kondition (motsvarande BMI för människa), har generellt sett varit relativt stabil under den undersökta perioden år
1999-2014.

Både den totala arealen grönyta i Malmö och per invånare
ser ut att ha minskat. Dock är uppgifterna inte helt jämförbara då dels metoderna som används för att ta fram
statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad.
I det kompletterande nyckeltalet som redovisar Naturskyddsföreningens ranking av kommunernas naturvårdsarbete har samtliga av Sveriges fyra största städer förbättrat sina positioner mellan år 2014 och 2018. Två av dem,
Göteborg och Uppsala, förbättrade sina placeringar ganska
rejält (med mer än 70 positioner), medan Malmös placering endast förbättrats med 17 positioner. Malmö har nu
placering 81 på listan medan de andra tre storstadskommunerna har placering 18 eller bättre.

Vid varje provtagningstillfälle har ungefär 25 skrubbskäddor
provfiskats på varje lokal. Skrubbskäddor lever i relativt stationära bestånd och uppnår en medelålder på sex till sju år. Då de
lever på samma plats relativt länge är de ett tacksamt provtagningsobjekt för att undersöka hur de påverkas av tillståndet i deras livsmiljö. Här redovisas resultatet från de tre lokaler i
Öresund som ligger närmast Malmö.

Malmönaturen ska värnas
Biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom
skydd och skötsel av naturen. Särskilt viktigt är att ta
ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i
kommunen. Malmöbornas kunskap om och engagemang för naturen ska öka.

Nyckeltal MP.3.4.1
Areal som har formellt skydd.

Målstatus
Målet ser ut att bli svårt att nå då preliminära uppgifter
från den påbörjade revideringen av Malmös naturvårdsplan tyder på försämrade naturvärden jämfört med år
2012. Dock har tre naturreservat bildats i Malmö de senaste tio åren och arbete pågår med att bilda ett fjärde.
Dessutom finns flera hotade och sällsynta arter av fladdermöss samt lavar och mossor i kommunen. Det behövs

Landareal

Vattenareal

Datakälla: SCB
Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av
länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under
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ett flertal år arbetat intensivt med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och
Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd
och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Kommentar
Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande nästan 1050
hektar av vattenarealen samt nästan 450 hektar av landarealen
skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,4 % av kommunens land- och vattenareal år 2017.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud
för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Arbete pågår med bildande av ett kommunalt naturreservat på
Klagshamnsudden. Det föreslagna områdets areal uppgår till
cirka 134 ha. Samrådsförslaget är bearbetat och beslut förväntas
tas under slutet av år 2018.

Nyckeltal MP.3.4.3

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men
beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010.
Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i
kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där
Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår.

Total areal grönyta.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som
används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna
har hämtats från SCBs Statistikdatabas.
Tätorten

Nyckeltal MP.3.4.2
Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds
vattenområde.

Klagshamn

Bjärred

Kommunen

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på
arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Kommentar
Grönytan inom tätorten ser ut att fortsätta minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar
något mellan SCB (år 2000-2010) och Malmö stad (år 2015).
Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens
beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är
åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015
gjordes både för tätorten och för hela kommun för att på så sätt
ändå kunna relatera resultatet till SCBs tidigare siffror.

Landskrona

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund.
Nedanstående uppgifter är hämtade från deras senaste årliga rapport avseende ålgräs.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för
att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste
undersökning inte är helt jämförbar med de tidigare.

Kommentar
Totalt sett har djuputbredningen på de tre stationerna ökat under den redovisade perioden och för Klagshamn och Bjärred har
ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Ålgräsängarna på de grunda
bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för
många marina organismer.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.
Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Djuputbredningen bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av
bottenytan. Här redovisas resultatet från de tre lokaler som ligger närmast Malmö.
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Nyckeltal MP.3.4.4

Nyckeltal MP.3.4.6

Total areal grönyta per invånare.

Tätorten

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Nordfladdermus
Större brunfladdermus
Gråskimlig fladdermus
Dvärgpipistrell
Trollpipistrell
Sydfladdermus
Vattenfladdermus
Taiga/Mustaschfladdermus
Brunlångöra
Mindre brunfladdermus
Sydpipistrell

Kommunen

Datakälla: SCB och Malmö stad
Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters
grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på
arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Översiktlig inventering av fladdermöss har utförts sex gånger i Malmö. Inventeringarna har utförts på lite olika tidpunkter och platser men utvalda
resultat från samtliga inventeringar redovisas här.

Kommentar
Arealen grönyta per invånare inom tätorten ser ut att fortsätta
minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2010) och
Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en
grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens
areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015 gjordes både för tätorten och för hela
kommun för att på så sätt ändå kunna relatera resultatet till
SCBs tidigare siffror.

Kommentar
Antalet lokaler där olika fladdermusarter har påträffats har
minskat något år 2016 jämfört med år 2008 och 2013 men en
art, Sydpipistrell, tillkom under den senaste inventeringen. Totalt åtta fladdermusarter påträffades vid inventeringen år 2016,
varav två arter, Sydfladdermus och Sydpipistrell, är upptagna på
den svenska rödlistan. Dock påträffades nio arter vid den första
inventeringen år 1998.
Sydfladdermus har påträffats på lite olika platser i Malmö vid
alla de fem inventeringarna. Sydpipistrell påträffades även år
2013 vid Klagshamns ridanläggning, en lokal som inte ingick i inventeringen. Vid inventeringen år 2008 påträffades även Mindre
brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

Minskningen sedan år 2005 beror delvis också på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen
alltsedan år 2006. Då Malmö framöver kommer att förtätas
alltmer och fler människor kommer att bli Malmöbor så kommer
det vara svårt att åstadkomma en ökad areal grönyta per invånare även om den faktiska arealen grönyta inte minskar. Det
kommer därmed att vara fler personer som ska dela på de grönytor som finns i Malmö.

De tre första inventeringarna utfördes på 15, 20 respektive 20
lokaler medan de tre senaste gjorts på tio platser i Malmö. I diagrammet redovisas endast uppgifter från de tio lokaler som inventerats de senaste gångerna. De tre första inventeringarna
gjordes även i huvudsak vid en annan tidpunkt, september, än
de senare gjordes, juni-juli, vilket innebär att en rättvisande jämförelse inte riktigt kan göras mellan dem alla.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal
grönyta per invånare än de två tidigare. Metoderna förbättras
fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär
att deras senaste undersökning inte är helt jämförbar med de
tidigare.

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av insekter.
Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova
träd, hög diversitet när det gäller busk- och trädsorter samt en
strukturell variation.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.
Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och
öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid
byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar,
gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och
även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.
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Nyckeltal MP.3.4.7

samma lokaler vid inventeringen år 2015. Men år 2018 påträffades endast Guldlockmossa och Heltuss.

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Vid inventeringen år 2000 gjordes en fördjupad studie av Hyllie
gamla by där Savlundlav påträffades på två träd. Denna lokal har
inte inventerats vid de senare tillfällena och Savlundlav har inte
påträffats på någon annan lokal.
Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera
och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar.
Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att
använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill
gynna framtida etablering av mossor och lavar.

Sydlig Blekspik
Kraterorangelav
Grynig Dagglav
Stiftklotterlav
Flikig Sköldlav
Savlundlav
Gråskärelav
Alléskruvmossa
Almskruvmossa
Dvärgpottia
Guldlockmossa
Hjälmflikmossa
Klippfrullania
Heltuss
Murlansmossa
Fläderlundlav
Smal toffelmossa
Halsbryum
Berglansmossa
Trubblansmossa
Skuggsprötmossa
Stjärtmossa

Kompletterande nyckeltal MP.3.4.5
Placering i Naturskyddsföreningens kommunranking

Datakälla: Miljöförvaltningen
Inventering av skyddsvärda lavar och mossor har utförts sex gånger i Malmö.
Antal lokaler där dessa lavar och mossor har påträffats redovisas nedan.

Kommentar
Antalet skyddsvärda mossor och lavar per lokal har totalt sett
ökat under tidsperioden men år 2018 inventerades inte bara
trädlevande mossor och lavar som tidigare. Marklevande arter
undersöktes även på den kalkrika leran vid Klagshamnsudden
och Lernacken vilket resulterade i att sex arter tillkom vid denna
undersökning. En ny skyddsvärd, trädlevande lav hittades, Fläderlundlav, och de nya skyddsvärda marklevande mossor som
påträffades var Smal toffelmossa, Halsbryum, Berglansmossa,
Trubblansmossa, Skuggsprötmossa och Stjärtmossa. Totalt sett
påträffades 12 arter av lavar och mossor vid inventeringen år
2018 medan fyra arter hittades år 1998.

Malmö stad
Göteborgs stad
Uppsala kommun
Helsingborgs stad
Lunds kommun

Stockholms stad

Datakälla: Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen gjorde under år 2013 en enkätundersökning avseende naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. Info om Malmös placering
hämtas från publiceringen av denna redovisning. Observera att skalan i detta
diagram är omvänd, så ju bättre man är desto lägre är stapeln.

Kraterorangelav har inte återfunnits vid de fyra senaste inventeringarna. Flikig sköldlav återfanns inte vid de senaste två inventeringarna och även Gråskärelav som hittades år 2012 återfanns
ej. År 2015 återkom Sydlig Blekspik på en annan lokal, efter att
inte ha setts sedan inventeringen år 2000 men den hittades tyvärr inte igen år 2018.

Kommentar
Malmö erhöll 30,5 poäng av 45 möjliga och förbättrade sin placering från plats 98 år 2014 till plats 81 år 2018 bland de 210
svarande kommunerna. Göteborg och Uppsala förbättrade sina
placeringar ännu mer och hamnade vid den senaste undersökningen på plats 11 respektive 15. Stockholm förbättrade sin placering något mindre och hamnade på plats 18. Göteborg blev
därmed den bästa naturvårdskommunen av Sveriges tre största
städer. Bäst i Skåne blev Helsingborgs stad som hamnade på
femte plats i hela Sverige och Malmös grannstad Lund placerade
sig på plats 24.

Två skyddsvärda mossor, Alléskruvmossa och Almskruvmossa,
tillkom på en lokal år 2008 samt på flera lokaler år 2012 och
2015. Almskruvmossa hittades ej år 2018. Bedömningen enligt
rödlistan ändrades för Alléskruvmossa år 2010 då så många moderna fynd av mossan hade gjorts i Skåne att den därmed bedöms som livskraftig och inte hotad men samtidigt anses som en
signalart.

Enkäten innehöll bland annat frågor om kommunernas kunskap
om olika typer av naturvärden, om skyddade områden och
strandskydd, om förskolornas och skolornas tillgång på natur
samt om antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna.
För mer information se rapporterna nedan.

Vid inventeringen 2012 tillkom fem mossor, Dvärgpottia, Hjälmflikmossa, Klippfrullania, Heltuss samt Murlansmossa, på en lokal. Guldlockmossa tillkom dessutom på två lokaler vid detta inventeringstillfälle. Samtliga av dessa sex mossor återkom på
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I Malmö är det lätt att göra rätt
År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor,
tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet, malmöbon som i Malmö stads organisation.
Nyckeltal MP.4.1.3

Hållbar upphandling

Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation

Malmö stad ska se över upphandlings- och inköpsrutiner samt den kommunala organisationens förbrukning
av resurser. Andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel som köps in till Malmö stad ska öka.
Målstatus
Totalt sett är det oklart om målet kommer att kunna uppnås då det i dagsläget saknas nyckeltal för att mäta den
kommunala organisationens förbrukning av resurser samt
även andelen närproducerade livsmedel av totalt inköpta.
Målet ser ut att delvis kunna uppnås då både den ekologiska maten och miljöbilarna ökar starkt inom Malmö stad.
Vissa av målen i kommunens policy för hållbar utveckling
och mat kommer dock, enligt halvtidsutvärderingen, att
vara svåra att nå. Bland dessa kan nämnas målet att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent mellan år 2002 och 2020, samt att all representationsmat ska
vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad,
där så är möjligt. Delområdets totala trend bedöms som
positiv då både den ekologiska maten och miljöbilarna visar på positiva trender.

Datakälla: EkoMatCentrum
EkoMatCentrum samlar via enkäter in statistik på inköpen av ekologiska
livsmedel i offentlig sektor. Här redovisas statistiken för Malmö från deras
marknadsundersökningar.

Kommentar
Inköpen av ekologisk mat har, inom Malmö stad, totalt sett ökat
från att vara 10 procent år 2003 till 63 procent år 2017. En liten
minskning skedde under år 2013 men året efter ökade andelen
ekologisk mat, av de totala matinköpen inom den kommunala
organisationen, återigen.
Enligt Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat är målet
att all mat ska vara ekologisk inom den kommunala organisationen år 2020. Upphandlingsenheten arbetar för att öka andelen
inköp med låg miljöpåverkan bland annat genom att en stor del
konventionella produkter byts ut mot ekologiska i pågående
upphandlingar, vilket ger bättre priser på ekologiska varor. Även
informations- och utbildningsinsatser för inköpare bidrar till den
ökande andelen inköpta ekologiska varor.

Malmö stads inköp av ekologiska livsmedel har ökat alltsedan år 2003 och låg år 2017 på 63 procent av de totala
matinköpen inom den kommunala organisationen. Målet
till år 2020 är att all mat som serveras i Malmö stad ska
vara ekologisk. Andelen närproducerade livsmedel finns
det inte möjlighet att ta fram siffror på.

Under år 2015 gjordes en halvtidsutvärdering av arbetet med
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Enligt utvärderingen är man på god väg att nå det övergripande målet att all
mat ska vara ekologisk år 2020 medan målet att alla i Malmö har
rätt till bra mat blir svårt att nå. Även att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska samt att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och
ekologiskt samt etiskt certifierad blir svåra att uppnå.

Andelen miljöfordon enligt Malmös miljöbilsstrategis kriterier uppvisar en ökande trend och år 2017 uppgick de till
drygt 88,9. Ett nytt mål har satts för år 2018 på 90 procent
miljöfordon som drivs med biogas, vätgas eller el (även
laddhybrider) inom den kommunala organisationen och
för år 2020 är målet satt till 95 procent.
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Nyckeltal MP.4.1.2

Målstatus
Det är oklart om målet kommer att kunna uppnås då det
saknas nyckeltal som visar hur Malmö stad arbetar med
dessa frågor dels genom information, strategiskt arbete
och tillsyn samt dels i samband med både upphandlingen
och vid inköpen. Målet ser dock ut att delvis kunna uppnås
då de flesta nyckeltal visar på minskad förekomst av farliga
ämnen i omgivningen. Delområdets totala trend bedöms
som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen
såsom farliga ämnen i slammet från avloppsreningsverken
och i hamnsedimenten samt utsläppen vid olyckor visar på
positiva trender.

Total andel kommunala miljöfordon

enligt strategi

enligt definition

endast elbilar

Datakälla: ViSAB
Andelen kommunala miljöbilar redovisas här dels enligt miljöbilsdefinitionen dels enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från
VISAB använts.

Den insamlade mängden farligt avfall ökade under år
2017, jämfört med året innan, men minskade något jämfört med år 2015. Under år 2016 var den insamlade mängden nästan halverad jämfört med både året före och året
efter. Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på
en lite lägre nivå de senaste sju åren jämfört med 2000talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är
svårt att avgöra då det dels kan bero på minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt
det farliga avfallet som uppkommer samlas in. Förekomsten av farliga ämnen i slammet från reningsverken har totalt sett minskat mycket sedan början på 1990-talet även
om variationen mellan åren ibland har varit stor.

Kommentar
Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade
under år 2017 från 83,7 % till 88,9 %. Målet i "miljöbilsstrategi
för Malmö stad 2017-2020" är att 90 % av fordonen ska drivas
med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider) år 2018, vilket
illustreras av det gröna fältet i diagrammet. För år 2020 är målet
i strategin satt till 95 %.
De gröna staplarna anger den andel fordon som kan drivas med
biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i
Malmös miljöbilsstrategi, medan de blå staplarna inbegriper alla
fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen.
Andelen kommunala bilar som uppfyller miljöbilsdefinitionen
har ökat sedan år 2007 och andelen uppgår nu till 90,6 %. Målet
för år 2018 är att 95 % av samtliga fordon i den lätta fordonsflottan ska vara miljöbilar och år 2020 är målet 100 %, enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte
varit densamma genom åren.

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där
räddningstjänsten ingripit minskade något under år 2017
till drygt 60 stycken. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 40 och 60 stycken per år. Antalet var
dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på
156 stycken år 1999. Antalet oljeutsläpp inom Malmös
havsområde minskade under år 2017 och uppgick endast
till ett. Fyra år under den redovisade tolvårsperioden har
inte något utsläpp alls registrerats. Vid undersökningen av
marint mikroskräp år 2015 var koncentrationen generellt
högre i Öresund än kring Skånes kust i övrigt. Förekomsten
av tungmetaller i undersökta hamnsediment uppvisar en
minskande trend förutom vid den senaste inventeringen år
2013 då värdena för bly, kvicksilver och kadmium alla
ökade lite.

I strategin för 2017-2020 finns även ett mål för andelen elbilar.
Målet för år 2020 är att 15 % av det totala antalet miljöbilar ska
vara helt eldrivna. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till
5,6 % år 2017 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.
Under 2018 har ett nytt upphandlingsavtal börjat att gälla och
många äldre fordon kommer framöver därmed att bytas ut mot
mer miljövänliga.

Antalet kemiska produkter, vilka är cancerframkallande,
genotoxiska eller reproduktionstoxiska, och som importeras eller produceras av företag i Malmö har varierat över
åren. År 2016 uppgår antalet till drygt 1225 stycken, vilket
är det högsta antalet för hela perioden. Antalet aktiva kemiska produkter som används av företag i Malmö har ökat
med nästan 200 procent sedan år 1992 och ökningstakten
har varit kraftigare på senare år. Bekämpningsmedel an-

Användningen av farliga ämnen ska minska
Genom information, samarbete och tillsyn ska farliga
ämnen fasas ut ur kretsloppet. Malmö stad ska välja
bort varor med sådana ämnen redan vid upphandlingen. Hållbara materialval ska göras inom alla sektorer.
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Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och
redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter
är hämtade.

vänds mot olika växter och skadedjur inom kommunen
och det nya nyckeltalet som följer upp antalet anmälningar som inkommer till tillsynsmyndigheten visar på mellan
600 och 800 årliga ärenden.

Kommentar
Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både
Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan
1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat
mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans. De senaste tio åren har
halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Nyckeltal MP.4.2.1
Total mängd insamlat farligt avfall

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken
och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.
Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige
och EU.
Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Nyckeltal MP.4.2.3
Kvicksilver i slam från avloppsreningsverken

Kommentar
Den totala insamlade mängden farligt avfall ökade under år
2017 jämfört med året innan och hamnade på 271 kg, lite under
2015 års nivå. Den insamlade mängden farligt avfall var väldigt
låg år 2016 och uppgick till knappt 170 ton. Orsaken till den låga
insamlingsmängden är oklar men Malmöborna verkade inte
slänga det i den vanliga soppåsen då man inte kunde se någon
ökning av det farliga avfallet i restavfallet under det året.
Statistiken uppvisar en varierande men dock totalt sett minskande trend jämfört med år 2000. Under de senaste sju åren har
insamlingen av farligt avfall legat på en lite lägre nivå jämfört
med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt
det farliga avfallet som uppkommer samlas in.

Sjölunda

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
Provtagning av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående
uppgifter är hämtade.

Kommentar
Mängden kvicksilver i avloppsslammet minskar och har för både
Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan
1990-talet. Från år 2003 har halterna vid Sjölundaverket legat
mellan 0,92 och 0,54 mg/kg torrsubstans. För Klagshamnsverket
har halterna legat under 0,6 mg/kg torrsubstans alltsedan år
2004.

För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt
att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Värdena är medelvärden av kvicksilver i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Nyckeltal MP.4.2.2
Bly i slam från avloppsreningsverken

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige
och EU.

Sjölunda

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
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Nyckeltal MP.4.2.4

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i
miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden
inom EU.
Nyckeltal MP.4.2.6
PAH i slam från avloppsreningsverken
Sjölunda

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
Provtagning av kadmium i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående
uppgifter är hämtade.

Kommentar
Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket
mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid
Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. De senaste fem åren har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,2 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg
torrsubstans alltsedan år 2008.

Sjölunda

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
Provtagning av PAH i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och
redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter
är hämtade.

Kommentar
Mängden PAH i avloppsslammet minskar under den redovisade
perioden och har för Sjölundaverket minskat med drygt 60 % sedan början av 1990-talet. För Klagshamnsverket har halterna
ungefär halverats under samma period. Sedan år 2005 har halterna vid Sjölundaverket legat kring 2,0 mg/kg torrsubstans,
dock ökade halterna lite under år 2014 och 2015 samt även år
2017. Halterna för Klagshamnsverket har legat kring 1,0 mg/kg
torrsubstans alltsedan år 2005.

Värdena är medelvärden av kadmium i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.
Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige
och EU.
Nyckeltal MP.4.2.5
Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Värdena är medelvärden av PAH i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är den idag största kända
gruppen av cancerogena ämnen. De är fettlösliga och lagras i en
del fall i levande varelser. PAH är oftast svårnedbrytbara och de
kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker.
Nyckeltal MP.4.2.7
Sjölunda

PCB i slam från avloppsreningsverken

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående
uppgifter är hämtade.

Kommentar
Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har
minskningen uppgått till mer än 90 %. De senaste tio åren har
halterna i princip legat strax under 20 mg/kg torrsubstans för
båda avloppsreningsverken.

Sjölunda

Klagshamn

Datakälla: VA SYD
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Provtagning av PCB i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och
redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter
är hämtade.

Nyckeltal MP.4.2.9
Antal oljeutsläpp inom olika havsområden.

Kommentar
Mängden PCB i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet
vid båda avloppsreningsverken i Malmö. För Sjölundaverket har
de minskat med drygt 90 % och för Klagshamnsverket med ungefär 75 %. Alltsedan år 2000 har halterna för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket legat strax under 0,05 mg/kg torrsubstans i princip varje år.
Värdena är medelvärden av PCB i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket.

Malmö

Skåne

Öresund

Datakälla: Kustbevakningen
Kustbevakningen kontrollerar svenska farvatten och uppgifter om oljeutsläpp är hämtade från dem.

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbart, fettlösligt och
lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan blir därför halterna som högst.
PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och försämrar fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur.

Kommentar
Under år 2017 minskade antalet oljeutsläpp, jämfört med året
innan, inom Malmös havsområde och uppgick till endast ett,
precis som år 2015. Inga oljeutsläpp rapporterades inom Malmö
stads havsområde varken år 2006, 2010, 2011 eller 2012. Uppgifterna för Öresund och Skåne finns med som referensserier.

Nyckeltal MP.4.2.8
Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Uppgifterna avser endast utsläpp som har skett i den svenska
delen av respektive havsområde. Volymen på utsläppen varierar
från endast ett par liter till ett hundratal liter. Oljeutsläpp inne i
hamnar medtas oftast inte i rapporteringen.
Nyckeltal MP.4.2.14
Mikroskopiskt skräp runt Skånes kust

Datakälla: Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen
och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Kommentar
Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne har ökat något under de senaste fyra åren efter att ha legat kring 40 stycken under
åren 2009-2013.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde
under år 2017 om klassningar avseende en del händelser. Detta
kan framöver bland annat innebära att några fler händelser
hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende
överhängande fara ska ingå.

Malmö Ribersborg
Malmö Industrihamn
Malmö Segeåns mynning
Helsingborg Centrum
Helsingborg Öresundsverket
Landskrona Hamn
Landskrona Yttre
Lomma
Lomma Sjölundaverket
Datakälla: IVL Svenska Miljöinstitutet
Under år 2015 undersöktes förekomsten av mikroskopiskt skräp i vatten vid
flera platser längs Skånes kust. Nedanstående statistik är hämtat från denna
undersökning som utfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kommentar
Koncentrationen av mikroskräp vid Malmö Industrihamn uppgick till 48,64 mikroskräp/m³ vilket är avsevärt högre än på de
andra stationerna. I diagrammet ovan redovisas därför inte Industrihamnens resultat fullt ut. Vid provtagningen av stationerna i Öresund rådde frånlandsvind förutom vid Industrihamnen
då det rådde pålandsvind vilket skulle kunna vara en förklaring
till den högre koncentrationen av mikroskräp.
Diagrammet ovan redovisar endast de stationer som ligger i
Öresund. På övriga stationer längs Skånes syd- och östkust var
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Nyckeltal MP.4.2.12

koncentrationen av mikroskräp generellt lägre. Diagrammet redovisar mikroskräp >300µm och består av skräpkategorierna
plastfibrer, icke syntetiska fibrer och plastpartiklar.

Kadmium i hamnsediment

Nyckeltal MP.4.2.10
Bly i hamnsediment

Medelvärde
Datakälla: Miljöförvaltningen i Malmö stad
Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993,
2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Medelvärde

Kommentar
Generellt har kadmiumhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I tio av provpunkterna
har dock halterna ökat sedan år 2007 och i fyra av dessa var ökningen tydlig.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993,
2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kommentar
Generellt har blyhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den
första undersökningen år 1993. I två av provpunkterna har dock
halterna ökat tydligt eller mycket tydligt sedan år 2007.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På femton av de sexton provtagna
stationerna år 2013 låg halterna över till mycket över bakgrundsvärdet.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På åtta av de sexton provtagna stationerna år 2013 låg halterna över bakgrundsvärdet.

Nyckeltal MP.4.2.13
Antal kemiska produkter med CMR-ämnen importerade eller tillverkade av företag i Malmö

Nyckeltal MP.4.2.11
Kvicksilver i hamnsediment

Datakälla: Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter med
CMR-ämnen som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och
uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Medelvärde
Datakälla: Miljöförvaltningen i Malmö stad
Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993,
2001, 2007 och 2013 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kommentar
Antalet kemiska produkter med CMR-ämnen ökade under år
2016 och uppgick till 1225 stycken vilket var det högsta antalet
sedan år 1996. I Malmö har antalet registrerade produkter med
CMR-ämnen varierat en del mellan åren. Antalet sjönk under
mitten av den redovisade tidsperioden men har därefter ökat
igen.

Kommentar
Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I två av provpunkterna
har dock halterna ökat tydligt sedan år 2007.
Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På fjorton av de sexton provtagna
stationerna år 2013 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, mutagena
(genotoxiska) och reproduktionstoxiska. Under senare år har ett
större antal ämnen tillkommit med harmoniserad klassificering
som CMR. För att få jämförbara siffror med tidigare år har därför
ny statistik tagits fram bakåt i tiden, enligt den nya klassifice-
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Nyckeltal MP.4.2.16

ringen. Detta innebär att vissa ämnen kommer att ingå i statistiken för tidigare år fast ämnet då inte var harmoniserat klassificerat enligt de tidigare reglerna. Ämnena hade då redan CMR
egenskaper i praktiken, men dock inte regulatoriskt, och bör därför ändå vara med i statistiken.

Antal tillstånd och anmälningar avseende användning av bekämpningsmedel I Malmö

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen.
Den faktiska användningen av dessa ämnen i kommunen framgår inte men en minskad import/tillverkning kan ändå anses ha
en viss positiv inverkan på minskad användning.
Nyckeltal MP.4.2.15
Tillstånd Växtskydd
Anmälan Växtskydd
Underrättelse Råtta och mus
Underrättelse Bi och geting
Underrättelse Myra

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i
Malmö

Datakälla: Kemikalieinspektionen
Enligt "Förordning om bekämpningsmedel" och ”Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter” krävs ett tillstånd, en anmälan eller en underrättelse till miljöförvaltningen för kemisk bekämpning
inom vissa områden. Antalet tillstånd, anmälningar och underrättelser i
Malmö redovisas här.

Kommentar
Bekämpningsmedelsärenden, både tillstånd och anmälan, avseende växtskydd har sammanlagt uppgått till mellan 23 och 45
stycken under år 2016-2018. Underrättelser avseende bekämpning av råtta och mus är de bekämpningsmedelsärenden som är
störst till antal och har uppgått till mellan 500 och 700 de senaste två åren. Bi och geting var som störst år 2017 då 54 stycken
underrättelser avsåg detta. Underrättelser avseende bekämpning av myra har ökat under den redovisade perioden och uppgick till 14 stycken det senaste året.

Datakälla: Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är
importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det
vill säga används. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Kommentar
Antalet aktiva kemiska produkter ökade under år 2016 och uppgick till 11267 stycken vilket var det högsta antalet sedan år
1992. I Malmö har antalet registrerade produkter i princip ökat
varje år. Antalet har bara minskat under fem år 1995, 1998,
2001, 2002 och 2015. Totalt sett har antalet kemiska produkter
som hanteras av företag i Malmö ökat med 187 procent sedan år
1992. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många
produkter men där har däremot ökningen bara uppgått till 100
procent under samma tidsrymd.

Förordningen om bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter trädde i kraft år
2014 respektive 2015. År 2016 började ansökningar, anmälningar och underrättelser att lämnas in till miljöförvaltningen. Under
år 2017 ses en stor ökning av antalet ärenden vilket kan bero på
ökad kunskap om lagstiftningen. För år 2018 finns ännu bara information till och med den 31 oktober.

En kemisk produkt ska anmälas till produktregistret senast den
siste februari året efter införseln, tillverkningen eller namnbytet
(av redan importerad produkt). Företagen ska sedan årligen
rapportera om produkten fortfarande är aktiv och vilka mängder
som hanteras. Endast produkter där den årliga volymen uppgår
till minst 100 kg ska redovisas så mindre volymer ingår inte i statistiken. Totalt sett kan därför importen eller produktionen av
dessa ämnen vara betydligt större än statistiken visar.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd från Miljöförvaltningen innan spridningen påbörjas, exempelvis vid spridning på gårdar till skolor och förskolor, lekplatser, parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde, idrottsoch fritidsanläggningar med mera. För användning på vissa platser krävs endast en anmälan, exempelvis banvallar. Vid yrkesmässig användning av biocider för bekämpning av råttor eller
insekter måste Miljöförvaltningen underrättas senast i samband
med spridningen eller omedelbart efteråt. Se dokument och länkar nedan för mer information.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen.
Det är alltså hanteringen av kemiska ämnen vid företag i Malmö
som visas i siffrorna. Den faktiska användningen av kemiska ämnen i kommunen, var de används eller var de blir tillgängliga,
framgår inte av statistiken. En minskad import/tillverkning kan,
grovt sett, ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Avfallet ska återvinnas
Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder
måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera upp-
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komsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering. Mängden
mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits
upp om det tagits omhand på rätt sätt) har enligt sex års
analyser minskat i Malmö från att vara 26 kg/person år
2012 till att vara 17 kg/person år 2017. Detta kan vara en
positiv effekt av införandet av utsortering av matavfall
som pågått i flera år inom kommunen.

Målstatus
Målet ser ut att kunna uppnås då både den totala avfallsmängden och per person samt matsvinnet minskar och insamlingen av matavfall ökar. Insamlingen av förpackningar
har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som hamnar i restavfallet. Tidningsinsamlingen i Malmö har minskat då mängden tidningar
minskat i hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall samt matsvinnet visar på positiva trender.

I det kompletterande nyckeltalet Håll Sverige Rents kommunindex förbättrades Malmös placering till plats 18 efter
det tidigare årets 20:e plats. År 2015 hamnade Malmö på
plats 12 vilket är kommunens bästa placering i denna ranking. Organisationen Håll Sverige Rent bedömer i detta index kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning.

Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år
2017, för sjätte året i rad och ligger nu på samma nivå som
år 2000 då den var som lägst under den redovisade tidsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per
person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var
som högst, år 2007, och var dessutom år 2017 som lägst
under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till
stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen
av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Dock är Malmös stora befolkningsökning, som legat kring 5000 personer årligen sedan år 2006, även en bidragande orsak till
minskningen.

Nyckeltal MP.4.3.1
Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite
lägre nivå de senaste sju åren jämfört med 2000-talets
första elva år. Det är svårt att säga om det är positivt eller
negativt om insamlingen av farligt avfall minskar eftersom
en minskad användning av produkter med farliga ämnen
är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så
stor andel som möjligt samlas in.

Kommentar
Mängden restavfall per invånare i Malmö uppgick år 2017 till
207,5 kg och har minskat med drygt 66 kg sedan år 2007 då det
var som högst under den redovisade tidsperioden. Minskningen
beror till en del på att den totala mängden insamlat restavfall
har minskat under senare år men även till stor del på Malmös
befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen
alltsedan år 2006.

Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar
ökat jämfört med mätperiodens början år 2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med drygt 78 procent
under samma period. Detta beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala medier. Glasförpackningar har år 2017
de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade perioden. Dock återvinns endast cirka 40 kg förpackningar per
person och år medan ungefär 60 kg årligen slängs i restavfallet av Malmös invånare.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet
genom förbränning i SYSAV:s anläggning.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2017
och uppgick till 47 procent av den totala mängden matavfall. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare kommande år då ännu inte alla verksamheter och
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Nyckeltal MP.4.3.2

med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall
som uppstår minimeras.

Total mängd insamlat restavfall

Nyckeltal MP.4.3.4
Total mängd insamlat farligt avfall

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.
Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Kommentar
Den totala mängden insamlat restavfall har varierat sedan år
2000 med två toppar år 2007 och 2011. År 2017 ligger den totala
mängden insamlat avfall på samma nivå som den gjorde år 2000.
Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att restavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet
"Restavfall per invånare".

Kommentar
Den totala insamlade mängden farligt avfall ökade under år
2017 jämfört med året innan och hamnade på 271 kg, lite under
2015 års nivå. Den insamlade mängden farligt avfall var väldigt
låg år 2016 och uppgick till knappt 170 ton. Orsaken till den låga
insamlingsmängden är oklar men Malmöborna verkade inte
slänga det i den vanliga soppåsen då man inte kunde se någon
ökning av det farliga avfallet i restavfallet under det året.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet
genom förbränning i SYSAV:s anläggning.
Nyckeltal MP.4.3.3

Statistiken uppvisar en varierande men dock totalt sett minskande trend jämfört med år 2000. Under de senaste sju åren har
insamlingen av farligt avfall legat på en lite lägre nivå jämfört
med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt
det farliga avfallet som uppkommer samlas in.

Total mängd insamlat farligt avfall per invånare

För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt
att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Nyckeltal MP.4.3.5

Kommentar
Den insamlade mängden farligt avfall per invånare i Malmö har
halverats sen år 2002 då den var som högst under den redovisade tidsperioden. Numera samlas 0,8 kilogram in per person i
Malmö. Minskningen beror till stor del på att den totala mängden insamlat farligt avfall har minskat under senare år men även
till en del på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka
5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt
tidningar

Om denna minskning är positivt eller negativt är svårt att avgöra
då det dels kan bero på en minskad användning av produkter
med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som
uppkommer samlas in. För att förhindra att farliga ämnen från
avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt
samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt

Tidningar
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar
Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
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Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer
dessa i Sverige. Statistiken är hämtad från dem.

Under kommande år förväntas mängden insamlat matavfall öka
ytterligare då andelen verksamheter i Malmö som sorterar ut
matavfall endast uppgår till 75 procent. En ökad potential finns
även hos flerfamiljsfastigheter där andelen som sorterar idag
uppgår till 91 procent. Inom villabebyggelsen sorterar 94 procent och resterande villor ligger i bilfria områden där själva insamlingen för närvarande är svår att anordna.

Kommentar
Under år 2017 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med nästan sex kilogram per person jämfört med året
innan. Den främsta orsaken till minskningen, står tidningar för
medan pappersförpackningar och plastförpackningar också
minskar lite. Insamlingen av glas har ökat med nästan 1 kilogram
per invånare sedan förra året och även metallinsamlingen har
ökat något.

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det
som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och
rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat
material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att
mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på
tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Nyckeltal MP.4.3.7
Mängden mat som slängs i onödan

Mängden insamlade förpackningar har under 2010-talet uppgått
till mellan 35 och 40 kg per år och per invånare. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2017
visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.
Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion
mellan 2008 och 2009.

Kommentar
Matsvinnet har totalt sett minskat sedan år 2012 då mätningarna började. Under samma tidsperiod har arbetet med att införa
matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av
matsvinnet kan vara en positiv effekt av denna utsortering. I totala siffror har matsvinnet minskat från att år 2012 ha varit 26 kg
per person och år till att år 2017 vara 17 kg per person och år.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år. I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen.
Nyckeltal MP.4.3.6
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp
om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både rest- och matavfallet. Där
undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.
Kompletterande nyckeltal MP.4.3.8
Håll Sverige Rents kommunindex

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Kommentar
Mängden insamlat matavfall ökar stadigt och under år 2017
uppgick insamlingsandelen till 47 procent av den totala mängden matavfall. Den insamlade andelen motsvarar ungefär 41,5
kg matavfall per person och år i Malmö.

Malmö stad
Lunds kommun
Göteborgs stad
Uppsala kommun
Stockholms stad
Helsingborgs stad

I Avfallsplan 2016 - 2020 har ett nytt mål satts till år 2018 då 50
procent av matavfallet ska samlas in, vilket åskådliggörs med det
gröna fältet i diagrammet. År 2020 ska andelen vara ännu högre.

Datakälla: Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering häm-
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tas från publiceringen av denna redovisning. Observera att skalan i detta diagram är omvänd, så ju bättre man är desto lägre är stapeln.

Det kompletterande nyckeltalet som visar på Malmös placering i en kommunranking är en subjektiv bedömning och
väldigt beroende av hur kriterierna för rankingen är utformad. Det ger ändå en indikation på hur läget är på förskole- och skolområdet. Malmös placering förbättrades
under år 2017 och är nu på plats 171 i SKL:s ranking av
grundskolorna. Detta är den bästa placeringen Malmö erhållit och ett hundra platser bättre än år 2010 då kommunen hamnade på plats 270.

Kommentar
Under år 2017 förbättrades Malmö stads placering jämfört med
året innan men placering 12 år 2015 är fortfarande den bästa
placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex.
Helsingborg har samtliga år placerat sig på andra eller tredje
plats och har därmed varit bäst i Skåne förutom år 2016 då Kävlinge blev tvåa. Övriga tre av Sveriges fyra största städer placerar
sig på lite olika platser varje år men har inte varit sämre än på
tjugonde plats något av de tre åren.

Nyckeltal MP.4.4.3

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år
2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun av en jury.
Indexet bygger dels på kommunens deltagande i olika nätverk
och kampanjer dels på en nationell enkät med frågor angående
nedskräpning.

Antal nystartade företag i Malmö

Malmö – en kunskaps- och innovationsstad
Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

Alla företagsformer

Tidigare beräkningssätt

Datakälla: SCB
Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös
näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna.
Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då den övervägande
delen av de redovisade nyckeltalen utvecklas i riktning mot
målet. Det är dock svårt att bedöma om målet kan nås då
nyckeltal saknas för cleantechområdet. Fler nyckeltal behöver också tas fram för att bättre kunna beskriva och bedöma hur Malmö utvecklas som kunskaps- och innovationsstad. Delområdets totala trend bedöms som positiv då
antalet studenter och disputerade lärare vid Malmö Universitet ökar och de nystartade företagen också ligger på
en hög nivå historiskt sett.

Kommentar
Under år 2017 uppgick antalet nystartade företag till nästan
2800 stycken vilket är en ökning med 2 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag har i Malmö legat kring eller
strax under 2900 per år de senaste åtta åren vilket är en hög
nivå. Stockholm och Göteborg visade under år 2017 en minskning med 8 respektive 6 % färre nystartade företag jämfört med
år 2016 och Sverige som helhet visade också en minskning med
6 %. Redovisningen avser alla företagsformer.

Antalet nystartade företag i Malmö har legat på omkring
2900 stycken under de senaste åtta åren. Detta är mer än
dubbelt så många som vid 1990-talets mitt. Under år 2017
ökade antalet nystartade företag i Malmö med 2 procent
medan de minskade med 6-8 procent i de två andra storstäderna samt i landet som helhet. Nyckeltalet andelen
sysselsatta inom miljösektorn i Malmö uppvisar varken en
positiv eller negativ trend. Totalt sett ligger andelen av arbetskraften som är sysselsatta i miljöföretag på 1,4 procent år 2016 precis som år 2003 men den var som högst
(1,8 procent) år 2008 och 2009.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som
en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år
1994 och 2010.
Nyckeltal MP.4.4.1
Andel av arbetskraften sysselsatta inom miljöföretag

Sedan 1999 har antalet helårsstudenter vid Malmö Universitet ökat med nästan 70 procent och de senaste nio åren
har de uppgått till över 12 000 stycken. Andelen lärare
som är disputerade har ökat under den redovisade perioden och uppgår år 2017 till nästan 60 procent.

Datakälla: SCB
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Uppgifter på hur stor del av arbetskraften i kommunen som är sysselsatta
inom miljöföretag finns att hämta hos SCB inom området miljöräkenskaper.

Nyckeltal MP.4.4.5
Andel disputerade lärare vid Malmö Universitet

Kommentar
Andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö har varierat en
del genom åren. Under år 2015 minskade andelen till 1,4 procent vilket är samma nivå som år 2003 och 2004, de två första
åren av den redovisade perioden.
SCB arbetar med att uppskatta miljösektorns omfattning i Sverige och i deras arbete används följande definition av miljösektorn: "Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter
som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten,
luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier
samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar
utsläpp och resursanvändning."

Datakälla: Malmö Universitet
Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och här redovisas andelen disputerade lärare vid skolan. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö Universitet.

Kommentar
Andelen disputerade lärare vid Malmö Universitet har totalt sett
ökat sedan år 2013 och ligger år 2017 på nästan 60 procent. Antalet lärare har totalt sett minskat under år 2014-16 medan antalet disputerade lärare har ökat. Under år 2017 ökade både antalet lärare och de disputerade lärarna vilket förklarar den något
minskade andelen detta år.

Nyckeltal MP.4.4.4
Antal helårsstudenter vid Malmö Universitet

En lärare som är disputerad har forskat, skrivit en avhandling
och försvarat denna inför en opponent och en betygsnämnd.
Disputerade lärare har alltså högre akademiska meriter än de
som inte disputerat och ger därmed en indikation på kompetensen vid skolan.
Kompletterande nyckeltal MP.4.4.6
Datakälla: Malmö Universitet
Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och statistik över det totala antalet
helårsstudenter redovisas här. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö
Universitet.

Placering i Sveriges Kommuner och Landstings årliga kommunranking

Kommentar
Antalet helårsstudenter minskade lite under år 2017 och uppgår
nu till 12 184 stycken. Från år 2009 har antalet helårsstudenter
uppgått till över 12 000 stycken men en liten minskning kan ses
de senaste fyra åren. Antalet helårsstudenter har totalt sett ökat
med nästan 70 procent sedan Malmö Universitet startade som
högskola.
Uppgången under år 2009-2011 berodde mycket på de ett tusen
tillfälliga platser som skolan tilldelades av regeringen i samband
med finanskrisen. Dessa platser drogs tillbaka år 2012.

Datakälla: SKL
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan år 2007 genomfört en
ranking av Sveriges kommuner utifrån resultatindikatorer för skolan. Info
om Malmös placering hämtas från denna redovisning. Observera att skalan i
detta diagram är omvänd, så ju bättre man är desto lägre är stapeln.

Malmö Högskola startade redan den 1 juli 1998 men här redovisas ej siffror för detta år då skolan bara var i drift under ett halvt
år vilket ger ej jämförbara siffror med övriga år.

Kommentar
År 2017 förbättrades Malmös placering, i denna ranking av
grundskolor och sett till samtliga grundskolor i kommunen så
hamnade Malmö på plats 171. Detta är den klart bästa placeringen under den redovisade tidsperioden.
Rankingen görs med hjälp av Skolverkets och SCB:s officiella statistik och den sammanvägda resultatindikatorn som redovisas
här bygger på flera resultatindikatorer som tas fram för skolorna
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i kommunerna. En sammanvägd resultatindikator togs inte fram
de två första åren som rankingen gjordes.

av det totala bilinnehavet i Malmö enligt miljöbilsdefinitionen från år 2013.
Andelen bilresor till arbete eller skola har minskat från 43
procent år 2003 till 31 procent år 2013 enligt Malmö stads
resvaneundersökning som görs vart femte år. Däremot
ökade andelen kollektivtrafikresor till samma mål och under samma period från 12 procent till 21 procent. Cykeltrafikutvecklingen har i centrala Malmö ökat i princip varje
år sedan år 2003 och hade år 2017 ökat med nästan 65
procent medan befolkningen under samma period ökat
med knappt 25 procent.

Hållbar konsumtion och livsstil
Det ska vara enkelt för malmöborna att göra hållbara
och giftfria val. Konsumtion och produktion ska vara resurssnålare, smartare och mer inriktad på kvalitet.
Målstatus
Målet ser delvis ut att kunna uppnås då de miljöcertifierade företagen blir fler i Malmö, möjligheterna att sortera
ut matavfall ökar, matsvinnet minskar och fler människor
går och cyklar i Malmö. Det behövs dock information inom
fler områden såsom om det är enkelt för Malmöborna att
göra hållbara och giftfria val. Även information om konsumtion och produktion blir resurssnålare, smartare och
mer kvalitetsinriktad behövs. Delområdets totala trend
bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom miljöcertifierade verksamheter, miljödiplomerade skolor, matavfall, matsvinn och färdsätt visar på positiva trender.

Nyckeltal MP.4.5.1
Antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö

Antalet miljöcertifierade företag i Malmö har ökat kontinuerligt sedan år 1993 och är nu 300 stycken. Andelen skolor och förskolor som har certifieringen Grön Flagg har
minskat sedan år 2015 och uppgår år 2018 till drygt 16,5
procent i Malmö. Försäljningen av ekologisk mjölk i Malmö
var år 2017 något lägre än året innan då den var den
högsta sedan år 1997 och uppgick till 5,4 miljoner liter.
Andelen ekologisk mjölk ökade däremot år 2017 och var
23,3 procent av total mängd såld mjölk från Skånemejerier
vilket var den högsta andelen under den redovisade perioden.

Datakälla: certifiering.nu
Uppgifter på antal miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö enligt
ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 och REVAQ finns på certifiering.nu varifrån dessa uppgifter är hämtade.

Kommentar
Antalet miljöcertifierade verksamheter ökar alltjämt i Malmö
och uppgår nu till 300 stycken. Statistiken avser endast giltiga
certifieringar enligt ISO 14001 samt REVAQ och visar antalet arbetsställen i kommunen som omfattas av en certifiering.
Statistiken är inte helt fullständig då alla certifieringsorgan som
är verksamma i Sverige inte medverkar på certifiering.nu.

Införandet av obligatorisk insamling av matavfall har fortsatt i olika delar av Malmö och andelen insamlat matavfall
uppgick till 47 procent av allt matavfall år 2017. Matsvinnet eller den mängd mat som slängs i onödan har enligt
sex års analyser minskat i Malmö men uppgår ändå år
2017 till 17 kg/person och år.

Nyckeltal MP.4.5.2
Antal/andel skolor och förskolor med miljödiplomering

När det gäller total körsträcka för Malmös bilister har den
under år 2017 ökat något till 490 mil per person vilket
dock är 90 mil kortare än vid toppnoteringen år 2008 men
20 mil längre än den var vid mätseriens början år 1999. Bilinnehavet i Malmö har varierat alltsedan år 1974 men
uppvisar totalt sett en ökning jämfört med utgångsåret då
det fanns knappt 310 bilar per 1000 invånare medan det
år 2017 fanns drygt 360. Miljöbilsinnehavet har ökat de
senaste sju åren i Malmö och uppgår år 2017 till 6 procent

Förskolor

Grundskolor

Gymnasieskolor

Datakälla: Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent driver Sveriges största miljönätverk för skolor och förskolor. Uppgifter till diagrammet är hämtade från dem.
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Kommentar
Andelen skolor och förskolor i Malmö som har Grön Flagg har
totalt sett ökat något, från 15,4 till 16,7 procent, under år 2018.
Vid en jämförelse med det första året som redovisas, 2011, har
andelen ökat från 13,7 till 16,7 procent.

nästan en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk.
Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk
minskade under år 2017. Den totala volymen såld mjölk minskade mer än den ekologiska vilket medför att andelen ekologisk
mjölk ökade.

Under år 2015 var andelen förskolor och skolor som innehade
Grön Flagg som störst, 26,8 procent. Därefter har dels det totala
antalet förskolor och skolor ökat inom kommunen dels har antalet med Grön Flagg minskat. Under år 2017 aktualiserades dessutom statistiken genom en manuell granskning vilket resulterade i lite färre certifierade förskolor och skolor i Malmö.

Nyckeltal MP.4.5.14
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Nyckeltal MP.4.5.3
Försäljning av ekologisk mjölk

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Storhushåll

Kommentar
Mängden insamlat matavfall ökar stadigt och under år 2017
uppgick insamlingsandelen till 47 procent av den totala mängden matavfall. Den insamlade andelen motsvarar ungefär 41,5
kg matavfall per person och år i Malmö.

Detaljhandel

Datakälla: Skånemejerier
Statistik på såld mängd ekologisk mjölk i Malmö har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 1997.

I Avfallsplan 2016 - 2020 har ett nytt mål satts till år 2018 då 50
procent av matavfallet ska samlas in, vilket åskådliggörs med det
gröna fältet i diagrammet. År 2020 ska andelen vara ännu högre.

Kommentar
Den sålda mängden ekologisk mjölk minskade något under år
2017 och uppgick till 5 miljoner liter, något lägre än 2017 års volym på 5,4 miljoner liter, vilket var den största volymen under
den redovisade tidsperioden. Inom storhushåll ökade försäljningen av ekologisk mjölk medan den minskade inom detaljhandeln. Storhushållen stod för 2,7 miljoner liter medan detaljhandeln stod för 2,3 miljoner liter under år 2017.

Under kommande år förväntas mängden insamlat matavfall öka
ytterligare då andelen verksamheter i Malmö som sorterar ut
matavfall endast uppgår till 75 procent. En ökad potential finns
även hos flerfamiljsfastigheter där andelen som sorterar idag
uppgår till 91 procent. Inom villabebyggelsen sorterar 94 procent och resterande villor ligger i bilfria områden där själva insamlingen för närvarande är svår att anordna.

Nyckeltal MP.4.5.4
Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det
som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och
rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Datakälla: Skånemejerier
Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från
Skånemejerier alltsedan år 2004.

Kommentar
Andelen såld ekologisk mjölk har ökat under de senaste fyra
åren och ligger år 2017 på 23,3 % vilket är den största andelen
under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed
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Nyckeltal MP.4.5.13

Nyckeltal MP.4.5.6

Mängden mat som slängs i onödan

Personbilar per 1000 invånare i Malmö

Datakälla: RUS, SCB, och Transportstyrelsen
SCB:s statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av
Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram statistik på bilinnehavet på kommunnivå.

Datakälla: VA SYD
VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur
mycket avfall som samlas in. Statistiken är hämtad från deras uppföljningar.

Kommentar
Matsvinnet har totalt sett minskat sedan år 2012 då mätningarna började. Under samma tidsperiod har arbetet med att införa
matavfallssortering varit intensivt i Malmö och minskningen av
matsvinnet kan vara en positiv effekt av denna utsortering. I totala siffror har matsvinnet minskat från att år 2012 ha varit 26 kg
per person och år till att år 2017 vara 17 kg per person och år.

Kommentar
Antalet personbilar per invånare i Malmö minskade med en bil
under år 2017 men har totalt sett ökat sedan mätseriens början
år 1974. Bilinnehavet har inte förändrats så mycket de senaste
sju åren utan legat på mellan 350 och 365 stycken per tusen invånare. Minskningen med drygt 40 stycken bilar per tusen invånare i Malmö under år 2011 beror till stor del på omflyttningar
av företag till andra kommuner.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp
om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både rest- och matavfallet. Där
undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Nyckeltal MP.4.5.7
Andel miljöbilar av det totala bilinnehavet i Malmö

Nyckeltal MP.4.5.5
Total körsträcka för Malmös bilister

MB2013
Körsträcka per invånare

MB2007

Datakälla: RUS och Trafikanalys
Statistikregister för fordon baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister
över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. På uppdrag av Regional
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar Trafikanalys årligen fram statistik på andelen miljöbilar på kommunnivå.

Körsträcka per bil

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen
På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet
(RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter
om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Kommentar
Andelen miljöbilar i Malmö ökade återigen under år 2017. Idag
är 6 procent av bilarna som är registrerade i Malmö miljöbilar
enligt definitionen, MB2013.

Kommentar
Under år 2017 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att
öka och den ligger nu på nästan 490 mil per invånare. Detta är
något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick
till nästan 470 mil. Däremot minskar körsträckan per bil i Malmö
något och uppgår år 2017 till drygt 1100 mil. Den ligger därmed
fortfarande under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil,
vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har
dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste fem åren.

Uppgifter om en personbil är klassad som miljöbil finns i vägtrafikregistret från år 2008. Definitionen av miljöbil skärptes den 1
januari 2013 och här redovisas andelen miljöbilar enligt både
den nya definitionen MB2013 och den gamla MB2007. Från och
med år 2016 är det dock inte möjligt att redovisa miljöbilar enligt den gamla definitionen MB2007 då dessa inte längre redovisas i vägtrafikregistret.
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Kommentar
Andelen som tar sig till arbete och skola med kollektivtrafik har
successivt ökat från 12 % till 21 % under tioårsperioden.

Andelen bilresor till arbete/skola i Malmö

Nyckeltal MP.4.5.12
Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med bil.

Kommentar
Andelen som tar bilen till skola och arbete har minskat från 43 %
till 31 % under tioårsperioden där den största förändringen
skedde mellan år 2003 och 2008.

Cykeltrafik

Befolkning

Datakälla: Gatukontoret
Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med
Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014
och 2016.

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Kommentar
Under år 2017 minskade cykeltrafiken lite i de centrala delarna
men sedan år 2003 har cykeltrafiken i centrala Malmö ökat med
nästan 65 procent medan befolkningen under samma tid ökat
med 25 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes
cykel- och befolkningsökningen åt men sedan år 2007 har utvecklingen av cykeltrafiken ökat i en snabbare takt.
Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i
tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad
bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen
år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden
ska synas tydligare.

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med cykel eller till fots.

Kommentar
Andelen som går eller cyklar till skola och arbete har ökat från
43 % till 46 % under tioårsperioden. Dock var andelen som högst
under år 2008 då så mycket som 52 % gick eller cyklade till skola
och arbete.

Nyckeltal MP.4.5.11
Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp för Malmö per invånare

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Konsumtionsperspektivet REAP
Nationell rapportering RUS

Miljöförvaltningens beräkningar

Datakälla: Stockholm Environment Institute, SEI, och Miljöförvaltningen,
Malmö stad
Beräkningen av konsumtionsbaserad klimatpåverkan utgår från vad konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Datakälla: Gatukontoret
Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs
vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till
arbete/skola som görs med kollektivtrafik.

Kommentar
Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom
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vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel,
boende, transporter mm). I beräkningarna inkluderas därmed
även vår import. Man tar alltså inte bara hänsyn till de utsläpp
som sker inom ett visst geografiskt område. Årliga utsläppsberäkningar med konsumtionsperspektivet på kommunal nivå finns
inte.
I en rapport från Stockholm Environment Institute undersöks
skillnaden mellan den nationella utsläppsrapporteringen och utsläppen enligt konsumtionsperspektivet för fyra större städer i
Sverige, däribland Malmö. Skillnaden uppgår till hela 200 procent högre utsläpp med konsumtionsperspektivet för Malmös
del (övriga städer ligger på mellan 100 och 440 %). Vid en jämförelse med Miljöförvaltningens utsläppsberäkningar ger de konsumtionsbaserade beräkningarna 150 procents högre resultat.
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