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Abstract 

Due to climate change more frequent and vigorous weather events are expected. This can be 

extreme precipitation that can lead to flooding, heat waves and drought. When urban areas are 

densified the imperviousness of the land surface will grow due to the increase of hard surfaces. 

This makes the areas more vulnerable to flooding and the hard surface will trap heat in the city 

which can result in high temperatures so that the population of the city does not get a chance to 

recover from the heat during the night. Densified urban areas and a growing population can 

also contribute to bad air quality and noise pollution. To solve these issues strategical spatial 

planning is needed to incorporate green infrastructure in urban areas. Green infrastructure can 

be multifunctional and solve several issues at the same location.  

 

This study aims to identify priority areas for multifunctional green infrastructure siting in 

Malmö, Sweden. The study uses the GISP-model introduced by Meerow & Newell (2017) as 

inspiration. The analysis of the priority areas will be based on six criteria decided by a document 

analysis that covers climate change adaptation and social aspects. The six criteria will be used 

in a GIS-based multi criteria analysis to calculate the priority areas. The study will also 

investigate how climate change adaptation and the need to meet social and human demands can 

be dealt with simultaneously by the use of green infrastructure. The study shows that there are 

several climate change adaptation related aspects and social aspects that green infrastructure 

can contribute to in Malmö. Green infrastructure can be multifunctional and therefore help 

solve different issues at the same place. The study shows that the areas in most need for 

multifunctional green infrastructure in Malmö are located in the northern parts of the 

municipality and the northern and eastern parts of the urban area. It is found by the study that 

it is of high importance that strategical planning of green infrastructure is included in the 

development of the city and in new development areas. This is significant not only for the sake 

of climate change adaptation but for the wellbeing of the population and biodiversity of the 

city.  
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1. Inledning 

Klimatförändringar och den globala uppvärmningen påverkar hela jorden och har en stor 

inverkan på ekosystem och människor världen över. I takt med jordens klimatförändringar 

förväntas fler och kraftigare extrema väderevent. Detta kan exempelvis innebära fler och en 

tätare förekomst av kraftiga skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka (Hoegh-Guldberg 

et al. 2018). I Skåne, Sverige, förväntas en ökning i intensitet av kraftiga skyfall framöver 

(SMHI 2011). Detta ökar risken för översvämningar, inte minst i länets städer där belastningen 

på vatten- och avloppssystemen (VA-systemen) kan bli stor. Ökad bebyggelse i tätorter och fler 

hårdgjorda ytor ökar risken för översvämningar då markens infiltrationskapacitet minskar. 

Denna hårdgjorda yta kan exempelvis vara gator, bebyggelse, parkeringar och liknande 

(Boverket 2010b). Ökad hårdgjord yta kan även resultera i stigande temperaturer i staden som 

kan bli problematiskt framförallt under årets varmare månader. I takt med att städer byggs tätare 

och befolkningen växer ökar även luftföroreningar vilket är problematiskt för både djur och 

människor (Länsstyrelsen Skåne 2019). Ett exempel på dessa luftföroreningar är kväveoxider 

(kväveoxid och kvävedioxid) som släpps ut i luften vid förbränning. Biltrafik är den primära 

orsaken till att kväveoxider släpps ut i städer. Det finns en trend av minskade utsläpp av 

kväveoxider i Sverige. Att det fortsätter åt det hållet är av stor betydelse då kväveoxider är 

giftigt och skadligt för natur och hälsa (Naturvårdsverket 2020). 

 

Det krävs planering och förebyggande medel för att öka städernas resiliens. Ett medel som 

används för att planera för klimatanpassning är anläggning av grön infrastruktur i urbana 

miljöer. Tillgången till mark där allemansrätten gäller är lägst i Skåne jämfört med resten av 

Sverige och det bidrar till att tillgången till grönstruktur i tätbebyggda områden även är ytterst 

väsentligt för att människor ska ha möjlighet till rekreation och avkoppling (Länsstyrelsen 

Skåne 2019). Ett problem som kan uppstå vid planering för anläggning av grön infrastruktur i 

urbana områden är bristen på öppna markytor. Därför är det väsentligt att planera för 

mångfunktionell grön infrastruktur (Boverket 2010b). Den gröna infrastrukturens 

mångfunktionalitet skrivs det om i olika delar av världen. Flertalet studier har undersökt detta 

i olika kontexter, från ekonomiska perspektiv till sociala och ekolgoska perspektiv (Wong & 

Montalto 2020; Hansen & Pauleit 2014; Kremer, Hamstead & McPhearson 2016). Trots att det 

förekommer finns det dock en större brist på studier som undersöker mångfunktionaliteten av 

grön infrastruktur där synergier och avvägningar mellan både ekologiska och sociala aspekter, 
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fördelar och behov analyseras i samband med kartläggning över områden mest passande för 

strategisk placering av grönstruktur. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera prioriteringsområden för nyanläggning av grön 

infrastruktur i Malmö samt att ta reda på hur detta kan bidra till stadens klimatanpassning 

samtidigt som mänskliga och sociala behov tillgodoses.  

 

Frågeställningar 

- Vilka aspekter av anläggning av grön infrastruktur i Malmö bör prioriteras och varför? 

 

- Vilka områden är i störst behov av nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö?  

 

- Hur kan klimatanpassning kombineras med att mänskliga och sociala behov tillgodoses 

med hjälp av mångfunktionell grön infrastruktur i Malmö? 

 

1.2 Fallstudie och Avgränsningar   

Figur 1: Karta över Malmö, Skåne 
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Fokusområdet för denna studie är Malmö kommun som ligger i sydvästra Skåne (se figur 1). 

Utgångspunkten i arbetet är behovet av klimatanpassning för att öka stadens resiliens mot 

framtidens effekter av klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Detta i samband 

med ett behov av ökad grönstruktur i staden och skapandet av mötesplatser samt möjlighet till 

rekreation och avkoppling för stadens invånare. Det finns en brist på studier som kalkylerar 

prioriteringsområden för strategisk placering av grön infrastruktur i Malmö baserat på analyser 

angående både ekologiska och sociala aspekter och behov. Således ansågs det relevant att 

studera detta i Malmö. Arbetet kommer att baseras på statistik, dokument och analyser 

angående effektiviteten, behovet, strategisk placering och andra aspekter av grön infrastruktur 

i staden. Denna studie kommer analysera olika kriterier för att generera prioriteringsområden 

för nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö. Detta för att ta reda på vilka områden som är 

i störst behov av grön infrastruktur. Studien kommer även analysera grönstrukturens 

mångfunktionalitet.  

 

1.3 Bakgrund  

Den 31 augusti 2014 föll det 100,1 mm regn på 24 timmar i Malmö (SMHI 2014). I delar av 

Malmö föll 120 mm regn på 6 timmar. Malmös dagvattensystem klarade inte av att hantera 

dessa stora mängder vatten vilket ledde till att flera delar av staden drabbades av 

översvämningar. Översvämningar kan bli kostsamma för städer och invånare både 

känslomässigt och på grund av materiella skador. Sedan 1990-talet har en mer naturlig 

dagvattenhantering varit i fokus i Malmö, bland annat anläggning av öppen dagvattenhantering. 

Denna typ av hantering av dagvatten behövs för att minska belastningen på VA-systemen och 

för att hjälpa till med att ta hand om de stora vattenmassor som faller vid kraftiga skyfall. 

Mångfunktionella lösningar i staden och samverkan mellan olika funktioner ligger nu i fokus 

(Malmö stad 2017). Framtidsprognoser visar på att en ökning av kraftig nederbörd förväntas 

framöver (SMHI 2011). För att förebygga de skador som detta väder kan orsaka är det av stor 

vikt att det finns en plan för hur Malmö ska kunna hantera det. I Malmö stads skyfallsplan finns 

en vision om att inga skador ska orsakas av skyfall i staden. Det finns en ambition om att 

motståndskraften mot skyfallens påverkan ska öka och risker för skador ska minska samtidigt 

som störningar för samhället ska minimeras (Malmö stad 2017). 

 

Malmö utgörs av en stor andel hårdgjord markyta som ökat allt eftersom staden förtätats 

(Malmö stad 2018). Detta resulterar i att värme lättare hålls kvar i staden och det kan betyda 
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höga temperaturer under sommaren. Det innebär ofta att temperaturen är högre i staden än i 

omkringliggande områden vilket gör staden mer sårbar vid förändring av väderförhållanden. 

Denna temperaturskillnad kan handla om flera grader. Detta är tydligast på natten då stadens 

bebyggelse och hårdgjorda ytor behåller värmen och staden kyls ned långsamt vilket kan leda 

till att möjligheten till återhämtning nattetid minskar (Boverket 2010a). Förtätning av staden 

och det ökade invånarantalet ökar risken för höga bullernivåer och försämrad luftkvalitet. Det 

skapar även en utmaning för anläggning av grön infrastruktur på grund av brist på öppen 

markyta (Malmö stad 2018). För att på ett platseffektivt vis anpassa staden efter de 

klimatförändringar den står inför samt minimera risker krävs planering och ett strategiskt 

tillvägagångssätt. För att kombinera klimatanpassningsåtgärder och stadslivet i Malmö är 

mångfunktionell grön infrastruktur ytterst relevant. Åtgärderna som tas för att förbättra stadens 

klimatanpassning kan då även skapa nya gröna miljöer, ytor för rekreation och avkoppling samt 

ett förbättrat lokalt klimat. Detta har stor betydelse för välmående och hälsa hos Malmös 

invånare (Malmö stad 2017).  

 

1.4 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen introducerades i kapitlet Inledning som gav en översiktlig inblick i de problem som 

motiverade denna studie. I följande kapitel, Teoretiskt ramverk och stödjande koncept, redogörs 

de koncept och relevanta begrepp som kommer genomsyra uppsatsens alla delar. Uppsatsen 

fortsätter med kapitlet Forskningsstrategi, där studiens val av metoder redogörs för. Hur de 

använts för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla dess syfte samt varför dessa 

genomfördes. Kapitlet Dokumentanalys kommer att redogöra för hur denna metod 

genomfördes och belysa de resultat som den genererat. Detta då resultatet från 

dokumentanalysen ligger till grund för nästkommande metod som förklaras i kapitlet GIS-

baserad multikriterieanalys. I detta kapitel förklaras utförandet av denna metod samt resultaten 

som genererats. I kapitlet Diskussion kommer en diskussion att föras angående de resultat som 

genererats och hur klimatanpassning kan kombineras med att mänskliga och sociala behov 

tillgodoses med hjälp av mångfunktionell grön infrastruktur. I diskussionen kommer studien 

även sättas i en större kontext. I kapitlet Slutsats kommer uppsatsens frågeställningar besvaras, 

studiens huvudsakliga resultat kommer sammanfattas och framtida forskning kommer föreslås. 

Därefter följer referenser och bilagor.  
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2. Teoretiskt ramverk och stödjande koncept 

De koncept som ligger till grund för studien skapar tillsammans ett ramverk som inkluderar 

grundpelare för de ämnen studien behandlar. Detta redovisas för att öka förståelsen för hur och 

varför olika begrepp används.  

 

Grön infrastruktur 

I denna studie kommer begreppet grön infrastruktur användas utifrån Europeiska 

kommissionens definition begreppet. Definitionen lyder som följer; 

 

“Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural 

areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of 

ecosystem services such as water purification, air quality, space for recreation and climate 

mitigation and adaptation.” (European Commission u.å.) 

 

Planering och anläggning av grön infrastruktur kan bidra med flera fördelar och positiva 

effekter gällande miljön och sociala aspekter men även ekonomiska fördelar. Det kan gynna 

invånares hälsa och den biologiska mångfalden. Anläggning av grön infrastruktur kan minska 

städers beroende på befintliga VA-system då det gäller hantering av dagvatten. Det kan minska 

behovet av anläggning av ytterligare grå infrastruktur som är betydligt sämre för stadsmiljön 

(European Commission u.å.). 

 

Klimatanpassning 

I denna studie kommer definitionen av begreppet klimatanpassning utgå ifrån länsstyrelsen 

Skånes definition som lyder; 

 

”Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av 

idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel 

högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå.” (Länsstyrelsen 

Skåne u.å.). 

 

Klimatförändringarna påverkar städer och samhällen på flera olika vis. Det krävs strategisk 

planering inom olika områden för att klimatanpassa städer. Dessa kan bland annat innefatta 

dagvattenhantering, infrastruktur, skydd och bevarande av natur och fysisk planering i och 
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omkring städer. En beräkning och analysering av framtidsscenarier krävs för att denna 

planering ska vara strategisk och hållbar. Detta för att få en uppfattning om hur städer och 

samhällen kan tänkas påverkas av klimatförändringar i framtiden både kort-och långsiktigt. Det 

är betydande för att reducera risker och det krävs ett samarbete mellan olika aktörer så som 

regionen och kommunen med flera för att involvera fler synvinklar, aspekter och mer kunskap 

gällande klimatanpassning.  

 
Mångfunktionella ytor 

Begreppet Mångfunktionella ytor kommer i denna studie användas utifrån Boverkets 

beskrivning. Enligt Boverket (2010b) beskrivs mångfunktionella ytor som platseffektiva och 

markytor som används och utnyttjas för att tillgodose flera behov på en gång. Då områden med 

befintlig bebyggelse görs om eller då nya områden utvecklas är det väsentligt belysa 

grönstrukturens betydande roll. Detta i synnerhet då det gäller hantering av dagvatten i urbana 

områden och andra klimatanpassningsåtgärder. Detta för både dagens och framtidens behov av 

en hållbar och god stadsmiljö. Mångfunktionella ytor kan exempelvis innefatta 

dagvattenhantering i samverkan med andra miljömässiga och sociala aspekter. Detta i syfte att 

även gynna invånares hälsa i städer. Strategisk planering krävs för att dessa ytor ska kunna 

fungera på ett sätt så att de på ett effektivt vis kan användas till att tillgodose flera olika behov. 

Mångfunktionella ytor kan användas som ett sätt att spara ytor på i städer som byggs allt tätare 

samtidigt som flera behov kan åtgärdas på en gång. Detta gäller inte enbart då nya områden 

utvecklas utan kan även möjliggöras och planeras i redan bebyggda områden (Boverket 2010b).  

 
Green Infrastructure Spatial Planning (GISP) 

”Green Infrastructure Spatial Planning” (GISP) modellen är en modell som skapades av Sara 

Meerow och Joshua P. Newell år 2016. GISP-modellen är ett verktyg som kan användas i 

planeringsprocessen för anläggning av grön infrastruktur för att nå största möjliga resiliens. 

Författarna refererar till en annan studie (Hansen & Pauleit 2014 se Meerow & Newell 2017) 

och skriver att det görs flertalet studier angående den gröna infrastrukturens mångfunktionalitet 

men att det inte finns tillräckligt med studier som utvärderar synergier och avvägningar mellan 

sociala och ekologiska vinningar av anläggning av grön infrastruktur i urbana områden. 

Fördelarna av grön infrastruktur är lokala och lokaliseringen av dessa har därför stor påverkan 

på den lokala miljön och sociala rättvisan i staden (Voskamp & Van de Ven 2015 se Meerow 

& Newell 2017). Författarna nämner att de intressenter och andelsägare som deltog i studien 
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gav exempel på övriga data som kan vara lämplig för framtida användning och tolkning av 

GISP-modellen. Dessa var bland annat data för översvämningar, jordarter, hydrologiska 

nätverk och markanvändning, exempelvis öppen markyta (Meerow & Newell 2017). 

 

Författarna ansåg att grön infrastruktur var mycket aktuellt och därför lämpligt att studera. 

Modellen skapades på grund av bristen på studier som tar hänsyn till information och expertis 

från intressent och andelsägare för att kunna göra välgrundade avvägningar mellan intressen, 

synergier för att kalkylera områden som bör prioriteras för etablering av grön infrastruktur. 

Studien tar även hänsyn till dagvattenhantering, socioekonomiska aspekter samt miljömässiga 

fördelar kopplat till grön infrastruktur. Studien och GISP-modellen utfördes baserat på Detroit, 

USA och utgörs av en GIS-baserad multikriterieanalys med sex olika kriterier: 

dagvattenhantering, social sårbarhet, tillgång till grönområden, luftkvalitet, 

dagsmedeltemperatur av landyta samt anslutning till skogsmark. Kriterierna viktas med hjälp 

av expertis från intressenter och andelsägare för att identifiera områden som är i störst behov 

av grön infrastruktur. Författarna använde modellen för att identifiera prioriteringsområden för 

grön infrastruktur och jämföra resultatet med befintlig grön infrastruktur i Detroit.  

 

Resultatet av studien visade på att grön infrastruktur inte blir placerad inom 

prioriteringsområdena för de enskilda kriterierna. Studien visar att Detroits befintliga gröna 

infrastruktur är placerad på ett sätt som minskar brist på tillgång till parker bland invånarna. 

Det är dock inte placerat på ett vis som är fördelaktigt för resterande fem kriterier. Det finns 

stora obebyggda områden i Detroit där grön infrastruktur skulle kunna etableras och författarna 

förväntade att se en korrelation mellan dessa obebyggda områden och grön infrastruktur men 

enligt studien var detta inte fallet. Författarna uttrycker här ett behov av framtida studier för att 

analysera detta. 

  

Användning av GISP-modellen i denna studie 

Författarna och grundarna till denna modell applicerar denna på Detroit men GISP-modellen är 

konstruerad på ett vis så att den går att applicera på fler urbana områden än Detroit. Det finns 

likheter mellan Detroit och Malmö. Båda städerna är postindustriella och är i processen av att 

utvecklas och klimatanpassas i allt större utsträckning (Gallagher, 2010; Schilling & Logan, 

2008, Se Meerow & Newell 2017). I Detroit finns det en stor del outnyttjad mark vilket skapar 

möjligheter att utveckla staden och ta vara på dess ytor på ett effektivt sätt, bland annat genom 

anläggning av grön infrastruktur (Berkooz, 2011; Nassauer & Raskin, 2014, Se Meerow & 
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Newell 2017). I Malmö finns flertalet utvecklingsområden där fokus ligger på en tät stad 

(Malmö stad u.å.). I GISP-modellens multikriterieanalys vägs sex olika kriterier in för att 

inkludera flera olika aspekter av grön infrastrukur för att öka resiliens och rättvisa. Författarna 

menar att denna modell och tillvägagångssätt kan vara till nytta för planerare och kommuner 

för att generera prioriteringsområden för planeringen av mångfunktionell grön infrastruktur 

(Meerow & Newell 2017). Meerow och Newells studie analyserade även korrelationen mellan 

prioriteringsområden och befintlig grön infrastruktur i Detroit. Denna studie kommer inspireras 

av GISP-modellen och använda komponenter av den i en kontext där Malmö står i fokus. Den 

syftar inte till att jämföra genererade prioriteringsområden med den existerande gröna 

infrastrukturen i Malmö idag. I denna studie kommer prioriteringsområden för nyanläggning 

av grön infrastruktur analyseras. Det vill säga analysen kommer ta hänsyn till redan existerande 

grönstruktur i Malmö för att generera ett resultat för anläggning av ny grön infrastruktur.  

 

3. Forskningsstrategi  

Den empiriska datainsamlingen genomfördes och redogörs för i två olika steg. Det första steget 

är utförandet och resultatet av en dokumentanalys. Med hjälp av denna analys kommer den 

första frågeställningen som tidigare presenterats besvaras men resultatet kommer även ligga till 

grund för det andra steget vilket är en GIS-baserad multikriterieanalys som kommer presenteras 

och förklaras efter dokumentanalysen. För att svara på studiens alla frågeställningar och 

generera prioriteringsområden för nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö samt analysera 

aspekter av mångfunktionell grön infrastruktur användes de ovannämnda metoderna. Detta med 

inspiration av GISP-modellen som beskrevs i föregående kapitel. Den första metoden som 

använts var den kvalitativa dokumentanalys som genomfördes för att analysera den gröna 

infrastrukturens förutsättningar för mångfunktionalitet. Dokumentanalysen utfördes även för 

att med hjälp av dokumenten bestämma de kriterier som skulle utgöra grunden för den andra 

metoden, vilken var den GIS-baserad multikriterieanalysen. Denna metod användes som ett 

verktyg för att kalkylera dessa valda kriterier och generera prioriteringsområden för 

nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö.  

 

Metoden dokumentanalys valdes i syfte att ta reda på vilka betydande aspekter som finns 

angående anläggning av grön infrastruktur i urbana områden. Detta för att ligga till grund för 

valet av kriterier i studiens GIS-baserade multikriterieanalys. Dokumentanalysen användes 
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även för att undersöka den gröna infrastrukturens mångfunktionalitet. Med hjälp av 

dokumentanalysen kan en stor mängd data och information nås på ett relativt tillgängligt sätt. 

Dokumentanalysen genomfördes i syfte att öka förståelse för dokumenten och dess innehåll 

samt att undersöka vilka beståndsdelar och prioriteringar kopplat till grön infrastruktur som 

omnämns för att ta reda på väsentliga aspekter och samband (Denscombe 2016). 

Multikriterieanalysen användes för att beräkna och visualiserar var anläggning av grön 

infrastruktur är mest behövd samt mest lämplig att placera baserat på sex olika kriterier som 

innefattar både aspekter för klimatanpassning samt sociala aspekter.   

 

En svaghet med att använda dokumentanalys som metod är att det kan vara utmanande och 

tidskrävande att hitta trovärdiga källor. En utvärdering om var källas auktoritet och trovärdighet 

behöver genomföras (Denscombe 2016). En svaghet med att använda en GIS-baserad 

multikriterieanalys som metod kan vara att resultatet påverkas till stor del beroende på precisa 

parametrar som ställs in och kan därför variera beroende på vem som utför analyserna. För 

denna studie ansågs dessa metoder trots detta relevanta att använda. Dokumentanalysens källor 

anses trovärdiga och kommer presenteras i kommande kapitel. Multikriterieanalysen hade 

troligen sett annorlunda ut om den utförts i annat syfte eller på annat vis men detta kan bidra 

till att analyserna kan stärka och komplettera varandra.  

 

4. Dokumentanalys  

4.1 Material och urval  

Enligt Denscombe (2016) kan dokument och statistik publicerade av staten anses vara 

auktoritativa, objektiva och faktabaserade. I denna studie handlar det om dokument utgivna av 

en kommun, en länsstyrelse och en myndighet. Detta ökar källornas trovärdighet eftersom ett 

deltagande av flera sakkunniga kan förväntas. Åtkomst av dokumenten skedde över internet 

med hjälp av googlesökningar. De dokument som valdes är utgivna av Malmö stad, Boverket 

och Länsstyrelsen Skåne. Dessa valdes för att få en bred variation och för att se om de olika 

dokumentens prioriteringar korrelerade med varandra.  

För att utföra den dokumentanalys som skulle ligga till grund för besvarandet av studiens 

frågeställningar krävdes insamling av dokument. De fyra dokument som inkluderades i 

dokumentanalysen är; Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018), Låt staden 



 13 

grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a), Mångfunktionella ytor -

Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur 

(Boverket 2010b) och Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen 

för grön infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020).  

Dokumentet Översiktsplan för Malmö - Planstrategi är den översiktsplan som är aktuell för 

Malmö kommun i dagsläget. Detta dokument innehåller mål och strategier för utvecklingen av 

Malmö och berör långsiktig markanvändning och utveckling av befintliga områden i staden. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för översiktsplaneringen i kommunen (Malmö stad 

2018). 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur är ett dokument utgivet av 

Boverket (2010a) och berör klimatanpassning med hjälp av grön infrastruktur. Även 

dokumentet Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur är utgivet av Boverket (2010b). I dokumentet beskrivs dess syfte 

om att öka förståelsen för de negativa effekter som ökad hårdgjord markyta kan ha på städer 

samt belysa grönstrukturens betydelse. Dokumentet syftar även till att visa betydelsen av att 

involvera ökad grönstruktur i klimatanpassningsarbetet i städer för att med hjälp av 

grönstrukturens mångfunktionalitet kunna tillgodose flera behov på samma plats. ”Projektet 

har genomförts i samarbete mellan Boverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Kommuner 

och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt MOVIUM.” (Boverket 

2010b, s. 3). 

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön infrastruktur 

är ett dokument utgivet av Länsstyrelsen Skåne (2020). Detta dokument innehåller samlad 

kunskap och fakta angående naturen och dess variation för att öka och bredda kunskapen 

gällande hållbar användning och bevarande naturen. Länsstyrelsen Skåne beskriver dokumentet 

som en beskrivning av arbetet med grön infrastruktur i Skåne och det arbete som länet står inför 

för att genomföra den handlingsplan som fastställts. 

Andra eller ytterligare dokument hade kunnat inkluderas i dokumentanalysen exempelvis 

dokument utgivna av andra myndigheter eller organisationer. Detta hade bidragit med fler 

synvinklar men för denna studie ansågs de ovannämnda dokumenten vara mest relevanta för 

syftet av studien. Som nämnt i föregående kapitel kan en svårighet med dokumentanalyser vara 
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att bestämma källornas trovärdighet. De källor som valdes för denna dokumentanalys ansågs 

trovärdiga då de är publicerade av Malmö stad, Boverket som är en myndighet och 

Länsstyrelsen Skåne.  

 

4.2 Metod för analys av dokument  

Då dokumenten hade valts påbörjades analysering av dessa. De insamlade dokumenten 

studerades för att fastställa vilka faktorer som beskrivs som väsentliga då det gäller grön 

infrastruktur kopplat till klimatanpassning och mänskliga samt sociala behov i Malmö. 

Analysen gick ut på att ta reda på och analysera vilka faktorer som nämndes och återkom då de 

valda dokumenten tog upp och diskuterade grön infrastruktur i urbana områden.  

 

Analysen krävde noggrann granskning och kodning av dokumentens innehåll. Detta för att 

förstå innebörden av dokumenten med hjälp av att identifiera begrepp och innehåll som 

beskriver detta. Analyserna inleddes med en översiktlig granskning av dokumenten för att sedan 

studeras mer ingående och då identifierades diverse kategorier som genomsyrande texterna 

(Denscombe 2016). Dokumenten analyserades och citat markerades som hade något att göra 

med grönstrukturer i urbana områden kopplat till klimatanpassning eller mänskliga och sociala 

behov. Då dokumenten studerats och relevant text i form av citat börjat samlas in fastställdes 

ett antal koder som texten sedan kategoriserades efter. Detta är lämpligt för att på ett tydligt vis 

sortera den data som samlas in (Denscombe 2016). Dokumentanalysen och den kodade texten 

användes som underlag för fastställning av de kriterier som inkluderades i den GIS-baserade 

multikriterieanalysen. Den användes även för att få en djupare inblick i den gröna 

infrastrukturens mångfunktionalitet och hur klimatanpassning och sociala aspekter kan 

kombineras med hjälp av detta. Det insamlade och kodade materialet bestående av citat från 

dokumenten samlades och numrerades i en bilaga (se bilaga 1). I följande kapitel och avsnitt 

kan hänvisningar till citat i bilagan förekomma. Detta i syfte att underlätta då läsaren önskar att 

studera det ursprungliga citatet som texten är baserad på. 

 

4.3 Fastställning av kriterier för anläggning av grön infrastruktur i Malmö 

Efter utförandet av tidigare förklarad dokumentanalys kunde sex huvudsakliga aspekter av 

väsentligheten för anläggning av grön infrastruktur konstateras. Detta utifrån en analys av de 

fyra dokumenten som studerats. Dessa sex aspekter är; ”Tillgänglighet, sociala och mänskliga 
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aspekter”, ”Dagvattenhantering och markegenskaper”, ”Luft”, ”Buller”, ”Temperatur”, 

”Biologisk mångfald” (se bilaga 1).  

 

 

Tillgänglighet, sociala och mänskliga aspekter 

Alla fyra dokument som analyserats redogjorde för grönstrukturens inverkan på människor. 

Detta främst gällande aspekterna tillgänglighet och bostadsnära grönstruktur. I dokumentet 

Översiktsplan för Malmö - Planstrategi konstateras det att närheten till grönytor, i synnerhet 

parker ska öka. Det konstateras även att ett utbud av grönstruktur och parker är väsentligt för 

ökad möjlighet till aktiviteter, avkoppling och god hälsa för stadens invånare. Grönstrukturer 

är även betydelsefulla för möjligheten till en känsla av ro och lugn i staden (Malmö stad 2018).  

 
”Tillgång till parker inom korta avstånd ger upphov till ökad fysisk aktivitet som i sin tur ger 

minskad risk för flera livsstilsrelaterade sjukdomar och förbättrad mental hälsa. Inte minst för 

stadens barn är utemiljön en betydelsefull del av vardagen vilken har stor inverkan på barns 

sociala, fysiska/motoriska och mentala utveckling.” (Malmö stad 2018 s. 17).  

 

Även dokumenten Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 

2010a) och Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) tar upp grönstrukturens betydande roll i 

skapandet av mötesplatser och ytor för aktivitet samt återhämtning. God tillgång till 

grönstrukturer i staden minskar även behovet av att söka efter naturområden utanför staden 

vilket kan leda till minskade utsläpp från trafikfordon. Bostadsnära grönstruktur är även 

inkluderande då det är tillgängligt för de som inte har möjlighet att färdas en längre sträcka. 

Även estetiska värden som grönstrukturen för med sig kan vara betydande för människors 

välbefinnande (Länsstyrelsen Skåne 2020). Grönytor av olika storlekar och typer är väsentliga 

då de kan fylla olika funktioner för djur och invånare. Varierande storlek och typ av 

grönstrukturer bidrar även till städers estetiska aspekter (se citat 4.1 i bilaga 1).  

 

Bristen på natur i och i närheten av urbana områden i Skåne är störst i de sydvästra delarna där 

även den största delen av Skånes befolkning är bosatt, till stor del i och omkring Malmö 

(Länsstyrelsen Skåne 2020). I genomsnitt bor 124 invånare per km2 i Skåne, i genomsnitt för 

hela Sverige bor 25,1 invånare per km2 (SCB 2018 se Länsstyrelsen Skåne 2020). Andelen 

tillgänglig mark per invånare är 0,8 ha i Skåne medan siffrorna är 3,98 ha genomsnitt i Sverige. 
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I Skåne är stora delar av befolkningen bosatt längst kusten där andelen mark där allemansrätten 

gäller är som lägst. På omkring 50% av marken i Skåne gäller allemansrätten och i övriga 

Sverige är omkring 90% av marken allemansrättslig mark (Länsstyrelsen Skåne 2020). 

 

Dagvattenhantering och markegenskaper 

Dagvattenhantering och markens egenskaper är en ofta förekommande aspekt då det kommer 

till grön infrastruktur i urbana områden. Då städer byggs allt tätare ökar belastningen på stadens 

VA-system (Malmö stad 2018). Ökad andel hårdgjord markyta gör staden mer sårbar vid kraftig 

nederbörd eftersom markens infiltrationsförmåga minskar. ”Mark som är belagd med en icke 

genomsläpplig yta kan generera en upp till 10 gånger större mängd vattenavrinning än vad 

grönytor gör. ” (Boverket 2010a, s. 11). 

 

Det finns även ett behov av att omvandla hårdgjorda ytor och ersätta dem med välplanerad 

grönstruktur. För att på ett strategiskt vis kunna placera ny grön infrastruktur för förbättrad 

dagvattenhantering menar Boverket (2010b) att det krävs lokalisering av sårbara områden. 

Detta kan exempelvis innebära lågpunkter i staden där risken för översvämning är stor. Även 

områden med stor andel bebyggelse kan vara sårbara gällande risk för översvämning. Det är då 

i väsentligt att säkra de dagvattensystem som finns och utvärdera kapaciteten (se citat 3.8 i 

bilaga 1). Det är även betydande att göra en bedömning av markens egenskaper för att öka 

förståelsen för markens infiltrationskapacitet och hydrologiska förmåga. Det är således 

väsentligt att ta reda på vilka jordarter marken består av eftersom den avgör markens 

infiltrationsförmåga (Boverket 2010b).  

 

Sandjordar är mest lämpade för infiltration av ökad nederbörd medan infiltration genom 

lerjordar är svårare. Infiltrationen kan dock för bättras betydligt genom vegetation med 

djupgående rötter. Även om genomsläppliga ytor kan orsaka hög avrinning under ihållande 

regn kan de generellt infiltrera på plats där regnet faller ner. Mark som är belagd med en icke 

genomsläpplig yta genererar en upp till 10 gånger större mängd vattenavrinning än vad 

grönytor gör.” (JuliaBartensandTheMerseyForestTeam 2009 se Boverket 2010b, s. 37).  

 

Malmö stad (2018) beskriver att sedan 1980-talet har Malmö stad arbetat med öppen 

dagvattenhantering. Idag eftersträvas en kombinerad dagvattenhantering i staden, detta kan vara 

öppen dagvattenhantering, regnbäddar samt ledningar och så vidare. Det är inte enbart 

infiltrationskapaciteten och förmågan att fördröja vatten som är av intresse utan även 
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grönstrukturens estetiska, och andra miljömässiga värden (se citat 1.9 i bilaga 1). Grön 

infrastruktur fördröjer vattnet och underlättar för VA-systemet. Det är väsentligt att strategiskt 

planera vilka områden som är mest effektiva för utveckling och placering av hållbar 

dagvattenhantering. Detta kan bland annat innebära bedömning av markens kvalitet. Det krävs 

då god kunskap angående jordarternas funktioner. Infiltration kan gynnas av vegetation med 

rötter som går djupt ner i marken (Boverket 2010a). För att möjliggöra att optimala åtgärder 

kan genomföras bör olika faktorer studeras. Dessa faktorer kan bland annat innebära det lokala 

klimatet, markens egenskaper samt vegetation (Boverket 2010b). Då fler kraftiga skyfall som 

kan orsaka översvämningar förväntas ökar risken för skador på städers byggnader. Det är 

väsentligt att markyta i närheten av bebyggelse avsätts för att minska översvämningsrisken. 

Detta kan exempelvis innebära öppen dagvattenhantering och övrig grönstruktur (Boverket 

2010a).  

 

Luft 

Anläggning av grön infrastruktur, i synnerhet träd, bidrar till att stadens luftkvalitet blir bättre. 

Då Malmö växer tätare och befolkningen ökar försämras luftkvaliteten på grund av fler utsläpp 

och föroreningar (Malmö stad 2018). ”Malmö stad ska fortsatt arbeta med åtgärder för att 

förbättra luftkvaliteten i staden och uppnå miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, minskade 

partikel mängder och minskat trafikbuller samt följa upp effekter av insatser. ” (Malmö stad 

2018, s. 39). Träd, framförallt storbladiga träd, har en förmåga att fånga upp små partiklar som 

kan påverka hälsan på ett negativt sätt. Detta samtidigt som träden även producerar syre och 

kan skänka svalkande skugga till dess omgivning (Boverket 2010a). ”Grönskan fungerar som 

luftkonditionerare och skyddar då den ger skugga mot värme genom att arbeta med att öka 

växtmassan och grönytefaktorn i en stad kan vi även minska de hälsorisker som kopplas till 

inandningsbara partiklar.” (Boverket 2010b, s.12). Ett problem med rening av luften i städer 

med hjälp av lövträd är att träden inte behåller löven under vintern. Således är det väsentligt att 

planera för anläggning av varierande grönstruktur och olika trädtyper. Lövträd förlorar bladen 

på hösten medan barrträden behåller sina barr. Barrträd har inte lika god förmåga att hjälpa till 

i luftreningsprocessen som lövträd har men de kan fortfarande bidra och är därför väsentliga att 

inkludera i grönstrukturen (se citat 3.12 i bilaga 1). 

 

Buller 

Då Malmö byggs allt tätare ökar risken för förhöjda bullernivåer. Det är betydande att arbeta 

för minskade bullernivåer i städer eftersom buller till hög grad kan påverka invånare och djurs 
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hälsa samt välmående. Enligt Malmös översiktsplan kan ökad grönstruktur, huvudsakligen träd 

bidra till minskade bullernivåer i staden. I översiktsplanen konstateras följande; ”Områden med 

låga bullernivåer är sällsynta och behöver bli fler.” (Malmö stad 2018 s. 17). Boverket (2010a) 

förklarar grönstrukturens väsentliga roll i arbetet för att minska stadens bullernivåer; 

”Vegetation på mark, väggar och tak har en ljuddämpande effekt. På en sluten innergård kan 

växt- lighet på mark och fasad sänka bullret från trafiken med 3 till 4 dBA. Även gaturum kan 

kläs med vegetation. Hårdgjorda ytor mellan vägar och bostäder eller i parker kan, där så är 

möjligt, mjukgöras genom vegetation. Buskar och träd kan även bidra till att dölja bullerkällan, 

vilket medför till att bullret upplevs som mindre besvärande. ” (Boverket 2010a, s. 7) 

Hårda markytor mellan bebyggelse och mellan gator bör, där det är möjligt, ersättas med 

grönstruktur. Detta för att minska bullernivåer samt för att skymma det som orsakar bullret för 

att minska störning (Malmö stad 2009 se Boverket 2010b).  

 

Temperatur 

Bebyggelse och gator fångar upp och håller kvar värme från solen vilket kan leda till att 

temperaturen blir betydligt högre i stadens tätbebyggda delar (länsstyrelsen Skåne 2020). 

Grönstruktur, framförallt träd skänker skugga och större grönytor kan sänka temperaturen i 

luften i omgivande miljöer.  

”Stora parker kan sänka lufttemperaturen även för omkringliggande bebyggelse. Höga buskar 

och träd är därför viktiga för stadens mikroklimat. Grönskan kan också minska kylbehovet 

genom att ge skugga åt byggnader, vilket bidrar till samhällets energieffektivisering. ” 

(Boverket 2010a s. 7). 

Invånare, i synnerhet de som är bosatta i tätbebyggda områden berövas ofta chansen till 

återhämtning under natten på sommaren då värmen hålls kvar av den stora andelen hårdgjord 

markyta. Anläggning av grön infrastruktur kan ses som skydd för invånarna i en stad då det kan 

bidra till sänkta temperaturer och dämpning av de negativa effekter värmeböljor kan orsaka i 

städer. Grönstrukturen kan bland annat påverka invånares möjlighet till återhämtning under 

natten då grönområden och områden i närheten av större grönområden är svalare under natten 

(Boverket 2010b). 
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Biologisk mångfald  

I takt med exploatering av mark, utveckling av urbana områden och befolkningsökning 

försvinner även naturområden som gynnar den biologiska mångfalden. Det skapar även 

barriärer för djur och växter vilket kan bli problematiskt då de förflyttar sig (se citat 4.8 & 4.9 

i bilaga 1). Det är av stor vikt att bevara den biologiska mångfalden och ta till åtgärder för att 

gynna den. Länsstyrelsen Skåne (2020) beskriver följade; ”Sammanhängande grönytor med 

växtlighet även på byggnader som takträdgårdar,gröna tak och fasader är viktiga på både 

kvarters och stadsdelsnivå för att skapa samband med omgivande landskap. En variation av 

grönytor ger olika livsmiljöer för djur och växter och främjar biologisk mångfald och därmed 

eko systemtjänster. ” (Länsstyrelsen Skåne 2020, s. 245). Ökad grönstruktur i staden ökar den 

biologiska mångfalden och bevarar även den nuvarande biologiska mångfalden. Grönstrukturen 

är betydande för närområdets arter. En ökad grönstruktur i staden innebär att arter kan röra sig 

mer fritt då det innebär en minskning av barriärer (Malmö stad 2018). 

 

Analys av resultat 

Resultatet av dokumentanalysen belyser de aspekter som enligt de analyserade dokumenten kan 

förbättras genom anläggning av grön infrastruktur. Ett tydligt fokus på sociala och mänskliga 

aspekter kan iakttas samt aspekter angående dagvattenhantering. Enligt de analyserade 

dokumenten är detta något som kan och bör förbättras med hjälp av grön infrastruktur i urbana 

områden. Vikten av grönstruktur diskuteras ofta i samband med förtätning av städer och en 

ökande befolkning. Detta sätter press på städer och dess markyta. Ett effektivt utnyttjande av 

marken är nödvändigt. Det är därför väsentligt att studera synergier och samutnyttjande av 

stadens mark.  

 

Att den gröna infrastrukturen ger möjlighet till rekreation och avkoppling är en faktor som tas 

upp flertalet gånger i de analyserade dokumenten. I koppling till detta beskrivs även vikten av 

att ha tillgång till grönytor i närheten av bostaden. Detta ger indikationer på att avstånd från 

bebyggelse är en väsentlig faktor för placering av grön infrastruktur. Avstånd mellan bostad 

och grönområde verkar, enligt dokumentanalysen, vara en avgörande faktor då det gäller 

vardagligt nyttjande av grönytor och kortare avstånd kan främja fysisk aktivitet och välmående 

hos stadens invånare. Även då det gäller dagvattenhantering och den gröna infrastrukturens 

förmåga att ta hand om dagvatten är avstånd till bebyggelse relevant för att förebygga 

översvämningar och skador på bebyggelse. Detta även i en social kontext då skador på 

bebyggelse och översvämningar kan vara både psykiskt och ekonomiskt påfrestande. Markens 
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infiltrationskapacitet är även en betydande faktor som bör beaktas. Jordarterna i marken är 

avgörande för infiltrationskapaciteten och det är således väsentligt att ha kunskap om vilka 

jordarter som finns i staden. Att lokalisera lågpunkter i staden är även betydande då 

översvämningsrisken är större där. 

”Grönfrågan vägs ofta emot andra intressen och prioriteras lågt när kommuner har liten 

tillgång på mark. Grönskans och friytornas flödesutjämnande förmåga glöms ofta bort. En 

kommunal strategi för markförvärv kan tas fram som behandlar frågan om strategiska områden 

för översvämningszoner utmed vattendrag och lågpunkter i terrängen.” (Boverket 2010b, s. 

25) 

Dagvattenhantering är något som kan påverka staden på ett flertal olika vis. Ett påfrestat, 

överbelastat VA-system kan innebära en stor risk för bebyggelse och andra värden i staden. 

Detta kan leda till stora kostnader om översvämningar skulle inträffa. En större andel hårdgjord 

markyta ökar riskerna för att VA-systemet inte kommer kunna hantera de vattenmassor som 

krävs. Det är därför nödvändigt att detta räknas med i planering av exploatering av mark i 

staden. En ökning av hårdbelagd markyta i staden kan även bidra till ökade temperaturer och 

temperaturskillnader i och omkring staden. Temperaturökning bidrar även till ett större behov 

av skugga som kan svalka i hettan. Denna skugga kan skänkas av träd och högre grönstruktur. 

Även tillgängliga ytor för återhämtning och avkoppling är viktigt då temperaturen är hög. Detta 

är väsentligt för invånarnas hälsa och välmående.  

Något som också förekom flertalet gånger var den gröna infrastrukturens förmåga att rena 

luften, i synnerhet med hjälp av bladträd. Med hjälp av anläggning av grön infrastruktur kan 

målen för minskade halter kvävedioxid och skadliga partikelmängder uppnås. Hälsan påverkas 

även av de partiklar och föroreningar som finns i luften vilket ofta koncentreras där bebyggelsen 

är tät och där en större mängd trafik förekommer. I dessa områden finns det ofta en brist på fria 

markytor vilket gör mångfunktionalitet och effektiv planering ytterst relevant. Där det finns en 

hög koncentration av trafik är risken för höga bullernivåer hög vilket ger anläggning av grön 

infrastruktur ännu ett motiv. Bland annat träd och buskar kan även skymma sikten där 

bullernivåerna kommer ifrån vilket kan göra att det upplevs mindre störande. Att ökad 

grönstruktur i staden även gynnar den biologisk mångfalden är också ett ämne som tas upp 

flertalet gånger i de analyserade dokumenten. Den biologiska mångfalden gynnas i längden av 

en ökning av grön infrastruktur i staden då det skapar miljöer där de kan leva och möjligheter 

till förflyttning.  
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5. GIS-baserad multikriterieanalys 

5.1 Material och urval 

För att samla in den geografiska data som krävdes för att analysera de sex kriterier som 

fastställts med hjälp av dokumentanalysen användes olika dataportaler. De dataportaler som 

använts är; Lantmäteriet GET, Copernicus programme, Länsstyrelsernas externa 

geodatakatalog och Skånes Luftvårdsförbund. Processen att samla in geografiska data bidrog 

till fastställning av de slutliga kriterierna då tillgång till geodatabaser begränsade vilken data 

som var tillgänglig.  Resultaten från dokumentanalysen och tillgången till geografiska data 

vägdes in i beslutet av de slutliga sex kriterierna. Alla data projicerades till koordinatsystemet 

SWEREF99_TM för att alla data skulle använda samma koordinatsystem. Detta för att kunna 

överlagra dem med varandra (Harrie 2013). Därefter klipptes insamlade data utifrån Malmö 

kommuns gränser genom att använda ett datalager från Lantmäteriet (Lantmäteriet 2020a). Den 

data som hämtats i vektorformat konverterades till raster för att möjliggöra 

multikriterieanalysen. För att kunna genomföra en detaljerad analys krävdes data med hög 

upplösning. Data som är mer generaliserad genererar mindre noggranna resultat. Det är även 

betydande att hitta uppdaterade data som inte är från allt för långt tillbaka för att kunna generera 

tidsrelevanta resultat (Harrie 2013). Den data som använts för studiens analyser är tidsmässigt 

relevant och sträcker sig mellan år 2014–2020 och upplösningen ansågs god för studiens syfte.  

Innan multikriterieanalysen genomfördes skapades två kartor, en över Malmös grönstruktur och 

en över Malmös grönstruktur och bebyggda markyta. Detta för att ge en klarare bild av Malmös 

befintliga grönstruktur och bebyggelse.  

 

5.2 Kriterier  

Efter dokumentanalysen genomförts och sökning av tillgängliga data fastställdes följande sex 

kriterier; Luftkvalitet, Lågpunkter, Ogenomtränglighet, Jordarter, Buller och Avstånd från 

bebyggd mark. Den data som samlats in studerades och klassificerades för att parametrar skulle 

sättas (se Tabell 1). Kriterierna bestämdes utifrån de koder som dokumentanalysen resulterat i. 

Anledningen till varför aspekten Biologisk mångfald inte inkluderades som ett kriterium i 

multikriterieanalysen var för att den biologiska mångfalden i längden gynnas av anläggning av 

blandad grön infrastruktur och det ansågs således inte nödvändigt att inkludera detta som ett 

eget separat kriterium. 
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Luftkvalitet  

Kriteriet Luftkvalitet bestämdes på grund av den gröna infrastrukturens förmåga att rena luften. 

Detta kriterium utgjordes av data angående dygnsmedelvärdet av kvävedioxid i Malmö år 2014. 

För att generera de områden i Malmö där dygnsmedelvärdet av kvävedioxid är störst användes 

data hämtad från Skånes luftvårdsförbund (u.å.). För att fastställa relevanta parametrar 

bestämdes det att desto högre dygnsmedelvärde av kvävedioxid i luften, desto större behov av 

grön infrastruktur. Kriteriet klassificerades så att högst värden genererade högst prioritering och 

desto lägre värden ju lägre prioritering (se tabell 1). En svaghet med kriteriet kan vara de höga 

halterna av kvävedioxid vid gator och vägar vilket kan generera hög prioritering där. Det är inte 

möjligt att anlägga grönstruktur mitt på gator eller vägar men det kan finnas möjlighet till 

anläggning i anslutning till dem.  

 

Lågpunkter  

Kriteriet Lågpunkter inkluderades på grund av den sårbarhet lågt liggande områden kan ha 

gentemot översvämningsrisk vid skyfall. För att generera prioriteringsområden för kriteriet 

Lågpunkter användes höjddata hämtad från Lantmäteriet (2021).  Den data som hämtats 

klassificerades på följande vis; desto lägre höjd (meter över havet), ju större behov av grön 

infrastruktur vilket resulterar i högre prioritering (se tabell 1). Den högsta beräknade höjd i detta 

dataset var 41,64 m. I kriteriet beräknades 30 m som startpunkten för klassificeringen, det vill 

säga att alla värden över 30 m klassificerades som låg prioritet och alla värden under 30 fick 

högre prioritet desto lägre värden. De parametrar som ställdes in för beräkningen var; min: 30 

max: -57,3. Detta för att inte för höga värden skulle bli klassificerade som hög prioritering. En 

svaghet med detta kriterium kan vara att lågpunkter kan innebära områden där anläggning av 

grön infrastruktur ej är möjligt, i detta fall exempelvis Malmös kalkbrott. Det är således 

väsentligt att undersöka resultatet närmre för att avgöra om lågpunkterna är sådana av en 

speciell anledning. Upplösning – grid 50x50 m. 

 

Ogenomtränglighet 

Kriteriet Ogenomtränglighet bestämdes på grund av den ogenomträngliga markytans påverkan 

på närområdet vid skyfall då denna markyta har låg genomsläpplighet. Denna hårdbelagda 

markyta kan även påverka temperaturen och hålla kvar värme i staden i större utsträckning än 

icke hårdgjord markyta. Detta kriterium är en beräkning av ogenomtränglig markyta som 

resultat av hårdbelagd markyta i Malmö år 2018. Denna data framställdes av GeoVille GmbH 

och hämtades från Copernicus Programme (2021). Ogenomträngligheten beräknades från 0-
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100 (%), desto högre värde, ju högre grad av ogenomtränglighet och större behov av grön 

infrastruktur, högre prioritering (se tabell 1). Även i detta kriterium räknas vägar och gator som 

hög prioritering då de har hög ogenomtränglighet. Samma förklaring på problemet gäller här 

som för kriteriet Luftkvalitet. Upplösning – Storleken på detta raster var 10x10 meter. 

 

Jordarter 

Kriteriet Jordarter bestämdes då markens infiltrationskapacitet påverkas av jordarternas typ 

och kornstorlek vilket är väsentligt vid hantering av dagvatten. För detta kriterium användes 

data hämtad från Lantmäteriet (2020b) och framställdes av Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) år 2014. De olika jordarter som inkluderades omklassificerades på en skala mellan 0-

100 där 0 var helt opassande och 100 mest passande för anläggning av grön infrastruktur (se 

tabell 1). Detta baserades på jordarternas kornstorlek för att estimera infiltrationskapaciteten. 

Desto större kornstorlek, desto högre infiltrationskapacitet och mer passande för anläggning av 

grön infrastruktur. Detta kriterium hade eventuellt kunnat klassificeras på annat vis beroende 

på hur infiltrationskapaciteten beräknas, i denna studie baserades den på kornstorleken då detta 

argument kunde finnas i dokumentanalysen och ansågs relevant för syftet. Upplösning – 1:25 

000-1:100 000 

 

Buller 

Kriteriet Buller inkluderades på grund av den gröna infrastrukturens förmåga att sänka 

bullernivåer vilket Malmö är i behov av. För att ta reda på vilka områden som utsätts för högst 

bullernivåer för kriteriet Buller, hämtades data angående detta från Länsstyrelserna (2020). 

Denna data beräknades på följande vis; desto högre bullernivåer, ju större behov av grön 

infrastruktur och ju högre prioritet. Bullernivåer var mätta i decibel (dB). En svaghet med detta 

kriterium kan vara att stora delar av Malmö kan klassificeras som hög prioritering på grund av 

de höga bullernivåerna i staden. Det kan dock anses än mer relevant att ta med detta kriterium 

i beräkningarna på grund av detta då det är något som bör förändras. Upplösning – Storleken 

på detta raster var 25x25m. 

 

Avstånd från bebyggd mark 

Kriteriet Avstånd från bebyggd mark fastställdes på grund av behovet av grönstruktur i närheten 

av bebyggelse. Kriteriet beräknades med hjälp av data hämtad från Lantmäteriet (2020a). Den 

data som användes var markdata angående bebyggd mark i Malmö. En buffertanalys utfördes 

med buffertzoner på 150, 300, 450, 600, 750, 1000, 2000 och 3000 meter (se tabell 1). Kriteriet 
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definierades som desto närmre bebyggd mark, desto mer behov och desto mer passande för 

anläggning av grön infrastruktur. Eftersom kriteriet inkluderar bebyggd mark tas hela markytan 

hänsyn till och inte enbart byggnaderna.  

 

Då de sex kriterierna fastställts, bearbetats och beräknats påbörjades förarbetet för utförande av 

multikriterieanalysen. En oskarp linjär medlemskapsfunktion som baserades på de satta 

parametrarna (se tabell 1) genomfördes på varje kriterium för att generera prioriteringsområden 

för varje separat kriterium. Detta för att generera värden på en löpande skala mellan höga och 

låga prioriteringsområden. Hade inte denna oskarpa metod använts hade enbart höga och låga 

prioriteringsområden genererats och inte något där emellan, exempelvis hög prioritering, lägre 

prioritering, ännu lägre prioritering, låg prioritering och så vidare (se figur 2) (Harrie 2013). 
 

Låg prioritering    Hög prioritering 
Figur 2: Oskarp medlemskapsfunktion 

 
5.3 Multikriterieanalys  

En karta med prioriteringsområden genererades för varje kriterium vilket resulterade i sex olika 

prioriteringskartor som beskrivet ovan. För att kombinera dessa med varandra utfördes en 

multikriterieanalys. Multikriterieanalysen var oskarp då oskarpa medlemskapsfunktioner 

utförts på vardera kriterium. En oskarp multikriterieanalys innebär att en analys genomförs där 

flera olika kriterier slås samman utan att definiera skarpa gränser mellan opassande område och 

passande område. Prioriteringsområdena kalkyleras på en flytande skala mellan låg prioritering 

och hög prioritering för nyanläggning av grön infrastruktur. Detta är en relevant metod att 

använda då ett område inte alltid är direkt passande eller opassande. Då multikriterieanalysen 

skulle genomföras viktades de olika kriterierna mot varandra. Hur mycket var kriterium skulle 

väga in i analysen beslutades med hjälp av dokumentanalysen.  Med hjälp av dokumentanalysen 

beslutades viktfördelningen att se ut på följande vis; Luftkvalitet 20%, Lågpunkter 20%, 

Ogenomtränglighet 10%, Jordarter 20%, Buller 10%, Avstånd från bebyggd mark 20%. 

Kriterierna Luftkvalitet, Lågpunkter, Jordarter och Avstånd från bebyggd mark ansågs vara mer 

betydande för studiens syfte. Anledningen till varför kriteriet Ogenomtränglighet viktades lägre 

var på grund av att detta kriterium innefattar till stor del bebyggd mark då denna av förklarliga 

skäl är ogenomtränglig på grund av dess hårda karaktär. Denna mark består till stor del av 

bebyggelse som innefattar bostäder, kontor och så vidare vilket i de flesta fall inte går att flytta 
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på. Därför vägdes detta kriterium lägre än övriga. Det ansågs fortfarande relevant att inkludera 

i analysen då den ogenomträngliga markytan är ett problem och en riskfaktor då det kommer 

till dagvattenhantering och översvämningar. Kriteriet Buller viktades också lägre än övriga och 

anledningen till detta var på grund av Malmös generellt höga bullernivåer. Bullernivåerna 

behöver således sänkas i stora delar av staden vilket resulterade i att kriteriet vägdes lägre än 

övriga. De olika kriteriernas vikter förklaras vidare i nästkommande avsnitt.  

 
Tabell 1: Tabell över de sex kriterier som ligger till grund för multikriterieanalysen 

Kriterier: Definition, år och 
format 
 

Behov Datakällor och 
datanamn 

Omklassificering 
och satta 
parametrar 

Vikt i 
multikriterie-
analys med 
viktade 
kriterier (%) 

 
Luftkvalitet 

Dygnsmedelvärde 
av kvävedioxid 
(NO2) 
 
År 2014 
 
Raster 

Desto högre värde 
desto större behov 

© Skånes 
luftvårdsförbund 
(Skånes 
Luftvårdsförbund u.å.) 
 
MAL_NO2_D_tm 

Min: 18,54 
Max: 42,97 

 
20 

 
Lågpunkter 

I meter (m)  
 
År 2020 
 
Raster 

Desto lägre desto 
större behov 

© Lantmäteriet  
(Lantmäteriet 2021) 
 
GSD-Höjddata, grid 
50+  

Min: 30 
Max: -57,3 

 
2
0 

 
Ogenomtränglighet 

I procent (%) 
 
År 2018 
 
Raster 

Desto  © GeoVille GmbH  
(Copernicus 
Programme 2021) 
 
IMD-2018-010m-
Sweden 

Min: 0 
Max: 100 

 
10 

 
Jordarter 

Infiltrationskapacite
t utifrån kornstorlek 
i millimeter (mm) 
 
År 2014 
 
Vektor 

Desto större 
kornstorlek, desto 
mer effektivt  

© Sveriges geologiska 
undersökning (SGU)  
(Lantmäteriet 2020b) 
 
 
Jordarter_25_100k_jg2
_south_1 

Klassificerades 
från 0-100 baserat 
på kornstorlek där 
0 var minst och 
100 störst 
Min: 0 
Max: 100 

 
 
 
20 

 
Buller 

I decibel (dB) 
 
År 2016 
 
Raster 

Desto högre (?) 
halter, desto större 
behov 

© Länsstyrelserna 
(Länsstyrelserna 2020) 
 
Bullerutbredning_25x2
5m 

Min: 0 
Max: 100 

 
10 

 
Avstånd från 
bebyggd mark 

I meter (m) 
 
År 2020 
 
Vektor 

Desto närmre 
bebyggd mark, 
desto större behov 

© Lantmäteriet 
(Lantmäteriet 2020a) 
 
Fastighetskartan_mark
data_2020_shp 

Buffertzoner på: 
150, 300, 450, 
600, 750, 1000, 
2000, 3000 meter  
Min: 3000 
Max: 150 

 
 
20 
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5.4 Var är behovet av grön infrastruktur störst i Malmö? 

De två kartorna nedan visualiserar befintlig grön infrastruktur i Malmö år 2018 (se Figur 3) 

samt detta tillsammans med befintlig bebyggd mark (se Figur 4). 

           

Figur 3: Grönstruktur i Malmö kommun                                       Figur 4: Grönstruktur och bebyggd mark 

 

Den vänstra kartan ovan (se figur 3) visualiserar Malmös grönstruktur år 2018. Kartan visar 

både grönstruktur på allmän plats samt privata trädgårdar och övrig grönstruktur. Något som 

kan konstateras utifrån denna karta är att det finns en avsaknad av grönstruktur i Malmös norra 

delar. Det kan även konstateras att större grönytor främst förekommer i utkanterna av Malmö 

och förekomsten av mindre grönytor är mer förekommande i de centrala delarna. Den högra 

kartan ovan (se figur 4) visualiserar grönstrukturen och bebyggd mark i Malmö. Med hjälp av 

de två kartorna kan det konstateras att den största delen av de små koncentrationerna av 

grönstruktur är placerad på bebyggd mark. Detta kan indikera att detta är privata trädgårdar och 

kan därför inte nyttjas av allmänheten. Dessa områden kan dock upplevas som gröna och 

rogivande. Den biologiska mångfalden kan även nyttja dessa grönytor och träd renar fortfarande 

luften och dämpar buller trots att de är placerade i trädgårdar. I norra delen av Malmö är det en 

avsaknad av grönstruktur och en stor andel bebyggd markyta.  
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De sex kartorna nedan (se Figur 5) visualiserar resultaten av beräkningen av de sex olika 

kriterier som utgjorde grunden för multikriterieanalysen. För att se satta parametrar (se tabell 

1).  

 
Figur 5: Kartor över prioriteringsområden för grön infrastruktur, sex kriterier 

 

Som kan avläsas ovan visualiserar den gröna färgen de områden som har hög prioritering för 

nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö, det vill säga de områden som i var kategori är 

mest lämplig eller i störst behov av grön infrastruktur. Den röda färgen visualiserar områden 

med låg prioritering. Karta 1 visualiserar kriteriet Luftkvalitet, det vill säga dygnsmedelvärdet 

av kvävedioxid i Malmö, de gröna områdena är där de högsta medelvärdena av kvävedioxid 

finns och där anläggning av grön infrastruktur är mest behövd. Som kan utläsas från denna karta 

är dessa värden högst i de centrala och norra delarna av Malmö, samt till viss del längs vägar. 

I karta 2 visualiseras kriteriet Lågpunkter där markens höjd har beräknats i meter över havet 

(möh). En grön rektangulär yta kan ses i västra Malmö. Detta är ett kalkbrott som ser ut att vara 

mycket lämpligt för anläggning av grön infrastruktur eftersom detta kriterium beräknade 



 28 

lågpunkter, vilket kalkbrottet är. Det går att konstatera att Malmö är som lägst närmre kusten 

och att markytan är högre belägen längre österut. I karta 3 visualiseras ogenomträngligheten i 

Malmö. Ogenomträngligheten är som störst i Malmös centrala och norra delar på grund av att 

marken är hårdgjord i större utsträckning där och där finns en stor andel bebyggd markyta (se 

figur 4). Denna karta visar vilka områden, de gröna områdena på kartan, där dagvatten inte med 

enkelhet kan tränga ner genom marken utan tvingas ner i brunnar som kan leda till påfrestning 

för VA-systemet. Karta 4 visar kalkyleringen av jordarter i Malmö och deras 

infiltrationskapacitet baserat på kornstorlek. Kartan visar att de jordarter som passar bäst för 

infiltration av dagvatten, det vill säga de mer grovkorniga jordarterna, är utspridda med större 

koncentration i nordöstra och till viss del sydöstra delarna av Malmö. I karta 5 kan en beräkning 

av bullernivåer skådas och det går att konstatera att majoriteten av Malmö utsätts för höga 

bullernivåer men framförallt i de centrala samt norra delarna av staden. I karta 6 visualiseras 

avstånd från bebyggelse där stora delar av Malmö är prioriteringsområden för anläggning av 

grön infrastruktur. Detta på grund av stadens tätbebyggda karaktär.  

 

De två kartorna nedan (se Figur 6) visar prioriteringsområden för nyanläggning av grön 

infrastruktur i Malmö baserat på de sex kriterierna presenterade ovan.  

Figur 6: Multikriterieanalys genomförd med 1. Viktade kriterier och 2. Oskarp överlagring 
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Det som skiljer karta 1 och karta 2 åt är hur kriterierna överlagrades med varandra. I karta 1 

användes en viktad funktion där kriterierna viktades olika mycket (se tabell 1). Denna viktning 

av kriterierna baserades på resultat från genomförd dokumentanalys. Som tidigare nämnt 

viktades de olika kriterierna som följer; Luftkvalitet: 20%, Lågpunkter 20%, 

Ogenomtränglighet 10%, Jordarter 20%, Buller 10%, Avstånd från bebyggd mark 20%. Hade 

kriterierna viktats på annat vis hade resultatet sett annorlunda ut. Beslutet om att vikta 

kriterierna på detta vis baserades på dokumentanalysen och det ansågs utifrån den vara den 

mest korrekta viktningen av kriterier. Karta 2 visar prioriteringsområden baserad på en oskarp 

överlagring, här viktas alla kriterier lika mycket. Områdena markerade med mörkare grön är 

områden som i alla kriterier klassificerats som hög prioritering.  

 

De båda kartorna liknar varandra överlag och ett kluster av prioriteringsområden i Malmös 

norra delar kan konstateras. I Malmös sydvästra delar är prioriteringsområdena färre och 

glesare. I karta nummer 2 med oskarp överlagring är detta tydligt men även i kartan med viktade 

kriterier kan detta konstateras. I denna karta kan det konstateras att desto längre norrut, desto 

fler prioriteringsområden och desto längre söderut, desto färre och glesare 

prioriteringsområden. Vilka kriterier som valts och vilka parametrar som bestämts påverkade 

resultatet och hade andra kriterier valts hade kartorna ovan kunnat se annorlunda ut. De valda 

kriterierna ansågs relevanta för denna analys av prioriteringsområden för nyanläggning av grön 

infrastruktur i Malmö utifrån den genomförda dokumentanalysen. 

 

Något som kan iakttas är att somliga vägar markerats med värden någonstans mitt emellan hög 

och låg prioritering. Detta beror på deras relativt höga kvävedioxidnivåer samt hög 

ogenomtränglighet och höga bullernivåer (se figur 5). På grund av kriteriet ogenomtränglighet 

räknas dagens områden med befintliga grönstruktur (se figur 3) som låg prioritering. Detta 

möjliggör en analys som tar med den befintliga grönstrukturen i beräkningarna och på det vis 

generera prioriteringsområden för anläggning av ny grön infrastruktur i Malmö. Det vill säga 

att frågan som kan besvaras är, var behövs nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö idag? 

 

Analys av resultat 

Som tidigare nämnt viktades de sex olika kriterierna som följer; Luftkvalitet: 20%, Lågpunkter 

20%, Ogenomtränglighet 10%, Jordarter 20%, Buller 10%, Avstånd från bebyggd mark 20%. 

Beslutet om hur kriterierna skulle viktas bestämdes med hjälp av den genomförda 

dokumentanalysen som beskrevs i föregående kapitel. Att minska luftföroreningar i en allt 
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tätare stad där befolkningen ökar är väsentligt för hälsan hos stadens invånare. Detta förekom 

flertalet gånger i dokumenten som inkluderades i dokumentanalysen. Att identifiera Malmös 

lågpunkter är betydande för att generera sårbara områden i Malmö när det gäller kraftig 

nederbörd och risken för översvämningar. Att undersöka jordarter är även av stor vikt då 

karaktären av dessa påverkar markens infiltrationsförmåga vilket är en väsentlig detalj då 

grönstruktur ska placeras för att förebygga översvämningar i staden (Boverket 2010b).  

 

Avstånd från bebyggd mark var en aspekt som ofta togs upp i dokumenten. Avstånden mellan 

bebyggelse och grönstruktur spelar en avgörande roll i hur ofta människor nyttjar dessa 

grönområden. Grönstrukturen har en positiv effekt på allt levande i staden och kan bidra till 

ökat välmående och bättre hälsa (Malmö stad 2018). Även då det gäller översvämningsrisk och 

skador på bebyggelse är avståndet väsentligt då grönstrukturen kan minska 

översvämningsrisken och således även minska risken för skador på bebyggelse. Kriterierna 

ogenomtränglighet och buller viktades lägre än de övriga. Kriteriet för ogenomtränglighet är 

väsentligt i den aspekt att där marken är ogenomtränglig kan inte vatten infiltreras vilket leder 

till ökat tryck på stadens VA-system. Stor del av den ogenomträngliga markytan är dock täckt 

med bebyggelse, vilket i de flesta fall inte går att flytta på (Boverket 2010b). Därför viktades 

detta kriterium lägre än de andra. Även kriteriet för bullernivåer viktades lägre eftersom 

bullernivåerna i Malmö är generellt höga och behövs sänkas i ett flertal områden (se figur 5).  

 

De prioriteringsområden för nyanläggning av grön infrastruktur som utifrån genomförda 

analyser kan identifieras i Malmö förekommer till stor del i Malmös norra delar. Detta kan 

konstateras utifrån båda resultatkartorna som tidigare presenterats (se figur 6). Att så är fallet 

kan till stor del bero på den markytans låga höjdpunkt samt den höga ogenomträngligheten, 

som korrelerar med den täta bebyggelsen i dessa områden. Där förekommer även höga 

dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2). Då resultaten av prioriteringsomården för de sex 

olika kriterierna studeras enskilt syns en korrelation till att de flesta pekar åt att anläggning av 

ny grön infrastruktur i Malmö bör fokusera på Malmö kommuns norra delar. Då resultaten 

tolkas utifrån Malmös tätort, det vill säga den yta med stor del bebyggd mark i den norra delen 

av kommunen (se figur 4) kan flertalet prioriteringsområden identifieras i tätortens norra samt 

östra delar. Det är i kommunens norra delar som kvävedioxidhalterna är högst, det ligger 

förhållandevis lågt, ogenomträngligheten är hög, bullernivåer är höga och det ät tätt mellan 

bebyggelsen. I kriterium nummer 4 som visar jordarter och infiltrationsförmågan av dessa kan 

en variation identifieras jämfört med resterande kriteriekartor. Även på denna karta är dock 
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mestadels av prioriteringsområdena i norra delen av Malmö men det är inte lika tydligt som i 

de andra kartorna. Detta stärker logiken i att kartorna där kriterierna är överlagrade med 

varandra visar högst koncentration av prioriteringsområden i norra delarna av Malmö (se figur 

6). Malmös sydöstra delar ligger högre belägna än övriga Malmö och har även lägre nivåer av 

ogenomtränglighet. Enligt kartan med prioriteringsområden där kriterierna viktats kan dock en 

del prioriteringsområden finnas i Malmös sydöstra delar där mindre kluster av bebyggelse 

förekommer (se figur 4 & 6).  

 

Resultaten för prioriteringsområden för nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö påverkas 

av de valda sex kriterierna och hur dessa klassificerades samt vilka parametrar som användes 

vid kalkylering av dem. I denna studie vägdes vikten av klimatanpassning och sociala aspekter 

in då valet av kriterier fastställdes vilket resulterar i resultat som visar prioriteringsområden 

som är i behov av eller är lämpliga för klimatanpassning och sociala aspekter. Detta visar även 

på att grön infrastruktur kan vara mångfunktionell och planeras samt placeras på ett strategiskt 

vis. På grund av kriteriet Ogenomtränglighet räknas områden med befintlig grönstruktur som 

låg prioritering eftersom ogenomträngligheten är låg till följd av den icke hårdgjorda markytan. 

Detta möjliggör en analys som inkluderar den befintliga grönstrukturen i beräkningarna och på 

det vis generera prioriteringsområden för anläggning av ny grön infrastruktur i Malmö. Det är 

då av intresse att veta var det finns befintlig grönstruktur i Malmö idag (se figur 3).  

 

Enligt författarna till GISP-modellen (Meerow & Newell 2017) är GIS-baserade analyser en 

relevant metod att använda för att generera prioriteringsområden för grön infrastruktur i en stad. 

Vikten av en avvägning mellan både ekologiska och sociala aspekter för att finna de områden 

som är i störst behov och som lämpar sig bäst för anläggning av grön infrastruktur. Meerow 

och Newells studie fokuserade på att undersöka huruvida den befintliga grönstrukturen är 

belägen inom de prioriteringsområden som togs fram med hjälp av GISP-modellen. Resultatet 

visade att grönstruktur var placerad på ett fördelaktigt sätt för ett kriterium men inte då alla 

kriterier slogs ihop. Detta gör vikten av mångfunktionalitet tydlig då den gröna infrastrukturen 

hade kunnat placeras på mark som hade varit gynnsamt för flera olika kriterier och inte bara ett 

eller några få. Här framkommer det tydligt hur relevant det är att genomföra analyser angående 

detta innan ny grön infrastruktur anläggs. I denna studie används de genomförda analyserna för 

att generera prioriteringsområden för nyanläggning av grön infrastruktur. Detta för att tänka 

framåt och fokusera på att generera prioriteringsområden för nya grönytor samt för att det ska 

uppmärksammas var i Malmö det finns störst behov av grön infrastruktur utifrån flera olika 



 32 

kriterier. Som Meerow och Newell (2017) skriver är det en fråga om social rättvisa då den gröna 

infrastrukturen ofta har en lokal påverkan. Att flera olika aspekter då vägs in är en förutsättning 

för att inkludera flera olika behov. 

 

6. Diskussion  

Prioriteringsområden för anläggning av grön infrastruktur i Malmö presenterades i föregående 

avsnitt. Resultat från dokumentanalysen redogjorde för vilka aspekter av grön infrastruktur som 

bör prioriteras och resultaten från multikriterieanalysen belyste de områden som bör prioriteras 

vid anläggning av grön infrastruktur i Malmö. Följande avsnitt kommer presentera och 

analysera dessa resultat och redogöra för huruvida klimatanpassning och mänskliga samt 

sociala behov kan tillgodoses med hjälp av mångfunktionell grön infrastruktur i Malmö. 

 

De olika behoven 

För att Malmös dagvattensystem ska klara av de kraftiga skyfall som förväntas framöver krävs 

det planering för att minska stadens andel av hårdbelagd markyta och mer strategiskt planerad 

och placerad grön infrastruktur som på ett effektivt vis kan fördröja, infiltrera vattenmassor och 

minska belastningen på Malmös VA-system. Förtätning ökar belastningen på stadens 

avloppssystem, till stor del på grund av ökad hårdgjord markyta (se citat 1.6 i bilaga 1). Detta i 

samband med ökad intensitet och frekvens av kraftig nederbörd leder till ökad risk för 

översvämningar. Flertalet kraftiga skyfall har drabbat Malmö under de senaste tio åren. I de 

delar av Malmö där avloppsystemet är kombinerat belastas ledningarna extra hårt. Det vill säga 

då dagvatten och spillvatten samlas i samma ledningar. Ökat flöde till ledningarna bidrar till 

större översvämningsrisk vilket kan leda till att blandat avloppsvatten rinner ut i Malmös kanal 

och i Öresund vilket förorenar och försämrar vattenkvaliteten. Det är ett stort och kostligt 

projekt att bygga om ledningar i staden och det är således essentiellt att finna andra lösningar 

(Malmö stad 2018).  

 

Malmö behöver även svalkande, temperatursänkande medel för att klara av den 

temperaturökning som förväntas. Detta för att motverka att det blir stor skillnad i temperatur i 

och omkring staden, så att staden lättare svalkas av på nätterna samt att det finns svalkande ytor 

i stadsrummet och platser för återhämtning (se citat 3.14 & 3.15 i bilaga 1). Det är även 

nödvändigt att arbeta med att sänka nivåer av luftföroreningar och buller i Malmö och det blir 
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av allt större vikt allt eftersom staden förtätas och befolkningen ökar. Att se till att Malmös 

invånare har tillgång till bostadsnära grönstruktur är även av hög prioritet då detta kan bidra 

positivt till människors hälsa och välmående. Det bidrar till både direkta och indirekta positiva 

effekter för hälsan och kan bidra med känsla av ro och lugn samt möjlighet till återhämtning. 

För regelbunden användning av grönområden krävs god tillgänglighet, i detta fall i nära 

anslutning till bostäder. Nätverk av gröna strukturer som kopplar samman större grönområden 

är också av stor vikt. Dessa ytterst väsentliga aspekter kan grön infrastruktur bidra med på en 

och samma gång. Länsstyrelsen Skåne (2020) redogör för vikten av grönstrukturer i städer 

kopplat till mänskliga och sociala behov och beskriver hur grönstrukturen i städer spelar en 

väsentlig roll för vardaglig aktivitet samt utveckling för barn och unga. Tillgång och närhet till 

grönytor är i synnerhet av stor vikt då det gäller barn och unga och för skolornas verksamheter 

och aktiviteter. De gröna ytorna skapar möjligheter för sociala interaktioner, och avkoppling. 

Detta samtidigt som de bidrar till stadens kulturella aspekter (se citat 4.2 i bilaga 1). 

 

För den biologiska mångfalden i Skåne finns flertalet barriärer i landskapet, till stor del på grund 

av att länet är tätbefolkat. Dessa barriärer utgörs av bland annat vägar och byggnader. Detta 

försvårar rörelsen och bevarandet av den biologiska mångfalden (se citat 4.9 i bilaga 1). Både 

luft-och vattenföroreningar försämrar livsvillkor för allt levande. Ökad grön infrastruktur i 

Malmö kommer även kunna gynna den biologiska mångfalden i längden då det skapar fler ytor 

för arter att röra sig på och förflytta sig mellan (Malmö stad 2018). Det är av stor vikt att bevara 

den biologiska mångfalden då den bidrar till de ekosystemtjänster som invånarna är i behov av. 

Dessa ekosystemtjänster kan exempelvis innebära tjänster som förser människor och djur med 

mat, vatten, renar luft och förmågan att reglera det lokala klimatet (se citat 4.6 i bilaga 1). 

 

Vikten av grönstrukturens mångfunktionalitet 

Utifrån den genomförda dokumentanalysen kunde olika prioriteringar och vinningar av 

anläggning av grön infrastruktur identifieras. De analyserade dokumenten tog upp liknande 

väsentliga aspekter när det kommer till grön infrastruktur i staden. Dessa inkluderade påverkan 

på invånarna samt den biologiska mångfalden. Även aspekter gällande klimatanpassning togs 

upp, inte minst då det gäller en förbättrad dagvattenhantering. Det skrevs även om bristen på 

markyta då konkurrensen från exempelvis förtätning i form av bostadsbyggande är stor. Vikten 

av markens mångfunktionalitet blir då alltmer tydlig. Det är av stor vikt att göra en avvägning 

mellan aspekterna gällande klimatanpassning och de sociala aspekterna för att finna synergier 

och sätt att samutnyttja ytor. 
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I takt med att Malmö byggs till en allt tätare stad ökar vikten av mångfunktionalitet. Grönytor 

i staden kan bidra med flera positiva effekter. Träd dämpar negativa effekter av skyfall 

samtidigt som de skapar skugga. Gröna strukturer kan förbättra hälsa, skapa möjligheter för 

rekreation, aktivitet och återhämtning för stadens invånare. Det gynnar även den biologiska 

mångfalden i staden. Gröna strukturer behöver få mer plats i staden och mångfunktionella 

lösningar är väsentliga. Befintliga grönområden i Malmö måste tas hand om, utökas och 

förbättras. Andelen hårdbelagd markyta ska minska i Malmö och grönstrukturer öka för att 

minska konflikter mellan olika prioriteringar i staden (Malmö stad 2018). Samverkan, synergier 

och avvägningar mellan olika vinningar och aspekter är av stor vikt. Detta för att 

klimatanpassning i form av bland annat förbättrad dagvattenhantering och sänkning av 

temperatur ska kunna samverka med de sociala aspekterna och det urbana livet i Malmö. Detta 

exempelvis behovet av tillgång till bostadsnära grönytor för ökad möjlighet till rekreation och 

avkoppling, förbättrad luftkvalitet, minskning av bullernivåer och så vidare (se citat 1.2 i bilaga 

1). Det är även väsentligt att utnyttja markytor längst gator och vägar för anläggning av 

grönstruktur. Detta kan förebygga att gator och vägar svämmar över, vilket är av stor vikt då 

detta kan skapa stora störningar och risker i trafiken. Denna placering av grönstruktur kan även 

minska bullernivåer och skapa en mer trivsam miljö runt om bullerkällan (Malmö stad 2009 se 

Boverket 2010b). 

 

För att Malmö ska bli en allt tätare stad samtidigt som grönstrukturen ska öka krävs strategisk 

planering och effektiv markanvändning och utnyttjande av de resurser som finns. Då staden 

förtätas och mark utvecklas bör mångfunktionella ytor som gynnar flera intressen och 

funktioner planeras och prioriteras. Att städer byggs tätt ökar även pressen på att grönområden 

också ska ta plats på stadens begränsade ytor. Detta ställer högre krav på ytornas 

mångfunktionella förmåga. Detta gäller all typ av grönstruktur, längst gator, mindre och större 

parker och andra grönytor. Denna variation av olika grönstrukturer har stor betydelse för staden 

och dess invånare och det är väsentligt att detta vägas in i planeringen (Malmö stad 2018). 

Grön infrastruktur i staden bidrar med tjänster så som luft- och vattenrening, dämpning av 

buller, hantering av dagvatten, bevara den biologiska mångfalden samt ge möjlighet till sociala 

interaktioner, rekreation och avkoppling. Stadens grönstruktur kan även sänka 

medeltemperaturen under årets varma månader. Bebyggelsen i staden påverkas av kraftig 

nederbörd och risken för översvämningar. Därför är det väsentligt att planera för exempelvis 

öppen dagvattenhantering för att underlätta för stadens VA-system vid kraftig nederbörd. För 
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djur och människors hälsa är de små partiklar som finns i luften ett problem. En stor minskning 

av dessa skadliga partiklar kan uppnås med hjälp av att plantera fler träd i staden. Träden bidrar 

med fler hälsofrämjande effekter så som rening av luften och ökad skugga. Träd och annan 

grönstruktur hjälper även till med att minska bullernivåer i staden samt dölja bullerkällan 

(Boverket 2010a).  

För att öka stadens resiliens och motståndskraft mot klimatförändringarna krävs anpassning och 

begränsning, den gröna infrastrukturen kan bidra med båda. Att anpassa staden till 

klimatförändringarna är väsentligt för att dämpa effekter som kan skada eller utsätta staden och 

dess invånare för risker och för att utnyttja de fördelar som kan tänkas finnas. Med begräsning 

menas det som görs för att begränsa utsläpp av växthusgaser som påskyndar 

klimatförändringarna. Då områden utvecklas i urbana miljöer är det nödvändigt att lokalisera 

befintliga bostadsnära grönytor och vilken funktion de uppfyller för områden intill och hur 

dessa ytor bidrar till ett större sammanhang med grönstruktur i staden. Ökningen av extrema 

väderevent som klimatförändringarna bidrar med kan påverka olika samhällsfunktioner och 

människors hälsa. För att anpassa städer för denna förändring krävs strategisk fysisk planering, 

utförandet av risk- och sårbarhetsanalyser. Mångfunktionella ytor är platseffektiva och kan 

tillgodose olika behov på en yta. Andelen hårdbelagd yta bör minska, detta gäller vid 

exploatering av nya områden men även omvandling av redan hårdbelagda ytor. Grönstruktur 

kan hjälpa till med att rena stadens luft, ta hand om dagvattnet, skapa möjlighet till upplevelser, 

aktiviteter och återhämtning (Boverket 2010b).  

 

Ökad grönstruktur i urbana områden krävs för olika anledningar, bland annat för att bevara 

biologisk mångfald, möjlighet till rekreation och avkoppling, dagvattenhantering och 

luftrening. Denna struktur är väsentlig för folkhälsan. Hårdgjorda ytor i staden resulterar i ökad 

absorbering av värme vilket ofta leder till att det är varmare i staden än kringliggande områden. 

Värmen kan även skilja sig mellan tätbebyggda områden och stadens parker då det kan bli 

avsevärt varmare där staden är tätt bebyggd och saknar grönstruktur. Buller från trafik och annat 

i urbana områden stör både djur och människor. Trafiken och verksamheter i staden bidrar även 

till luftföroreningar (Boverket 2010b). 

 

Att det är väsentligt med mångfunktionella grönytor i den växande staden är ett faktum. För att 

kunna kombinera klimatanpassning och sociala behov krävs en undersökning angående vilka 

prioriteringar som bör avvägas och inkluderas samt vilka synergier som kan hittas för strategisk 
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planering och placering av dessa mångfunktionella grönytor. Att klimatanpassa staden är 

essentiellt för stadens resiliens och dess förmåga att stå emot de hårda väder den står inför. 

Detta kan skydda såväl stadens bebyggelse som dess invånare. Skador på bebyggelse kan 

orsaka både ekonomiska och psykiska påfrestningar och att risker för detta reduceras bör vara 

av hög prioritet.   

 

Hur klimatanpassning kan kombineras med att tillgodose sociala och mänskliga behov 

Flera av de presenterade aspekterna av grön infrastruktur påverkar varandra. För att Malmö ska 

klara av det klimat och väder som förväntas i framtiden behöver staden klimatanpassas för att 

öka dess resiliens. Att utnyttja markyta på ett effektivt sätt där flera intressen kan ta plats 

samtidigt är av stor vikt, i synnerhet då Malmö blir allt mer tätbebyggt och invånarantalet stiger. 

För att öka Malmös resiliens och för att klimatanpassa staden vidare krävs bland annat åtgärder 

för att komplettera och avlasta dagvattensystemet och motverka stigande höga temperaturer i 

staden. För att åtgärda de sociala och mänskliga behov som finns i staden krävs bostadsnära, 

tillgängliga grönytor för avkoppling och rekreation samt minskade bullernivåer och bättre 

luftkvalitet. Dessa behov går att kombinera genom mångfunktionell grön infrastruktur. Detta 

samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden. Strategisk planering och strategisk 

placering krävs för att detta ska möjliggöras. Den grönstruktur nära bebyggelse kan på flera sätt 

vara riskreducerande då den kan hantera dagvatten, rena luft, motverka buller och så vidare (se 

citat 2.6 i bilaga 1). 

 

I slutändan påverkar alla dessa aspekter varandra antingen direkt eller indirekt. Då staden byggs 

tätare och stadens dagvattensystem kräver avlastning kan grön infrastruktur dämpa 

påfrestningen på VA-systemet genom den grönbelagda markens förmåga att infiltrera vattnet. 

Här har jordarterna stor betydelse då olika jordarter har varierande infiltrationskapacitet. Det är 

relevant att placera denna gröna infrastruktur i närheten av bebyggelse för att minska risk för 

skador. För invånare i staden är det viktigt med bostadsnära grönstruktur för välmående och 

möjlighet till god hälsa. Detta är ett exempel på hur två helt olika behov kan åtgärdas med 

samma lösning. I de tätbebyggda områdena i staden är även ogenomträngligheten ofta hög 

vilket ger anläggning av grön infrastruktur i närheten av bebyggelse ännu en anledning. 

 

 Malmös norra delar ligger förhållandevis lågt beläget vilket bidrar till sårbarheten gällande 

risken för översvämningar i dessa områden. Det är också i de norra delarna av staden där 

dygnshalterna av kvävedioxid är som högst och är därför i stort behov av grönstruktur, i 
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synnerhet lövträd. Ett behov av sänkta bullernivåer finns i stora delar av Malmö. Det är 

väsentligt att även få en uppfattning av hur befintliga grönstruktur breder ut sig i Malmö för att 

få en klarare bild av hur dagsläget ser ut i staden. Detta i kombination med att studera kartan 

över nya prioriteringsområden i Malmö för att se hur de korrelerar med varandra. Det är även 

av stor vikt att studera kartorna för varje kriterium separat för att få en uppfattning av vilka 

prioriteringar som är högst i olika områden. Som författarna Meerow och Newell (2017) 

beskrev i studien där GISP-modellen introducerades så kan den gröna infrastrukturens 

mångfunktionalitet belysas i analyser och studier som denna. Detta krävs i startskedet av 

utveckling av områden i städer så den gröna infrastrukturen kan bidra med så många fördelar 

som möjligt till så många som möjligt.  

 
Slutdiskussion  

Utifrån denna studie kan det konstateras att det finns ett stort behov av anläggning av grön 

infrastruktur i Malmös kommuns norra delar. Då fokus läggs på Malmös centrala tätort (se figur 

4) kan det konstateras att det finns ett stort behov av grön infrastruktur i de norra och östra 

delarna (se figur 6). Där finns en stor koncentration av bebyggd och hårdgjord markyta som 

skapar en problematisk miljö ur klimatanpassningssynpunkt. Det finns även ett behov av 

grönstruktur i andra delar av Malmö och även dessa bör uppmärksammas för att kunna 

åstadkomma sammanhängande, tillgänglig grönstruktur i staden.  

 

Människor har ett behov av närhet till grönstruktur för möjlighet till god hälsa och välmående. 

Grönstrukturen kan därför anses vara en fråga om rättvisa. Att alla ska ha tillgång till grönytor 

där de får chansen att koppla av och utöva aktiviteter. Den gröna infrastrukturen kan även bidra 

med en känsla av lugn och harmoni i staden. Även den biologiska mångfalden gynnas av ökad 

grönska i staden och barriärer som hindrar dem från att förflytta sig minskar. Malmö kommun 

bör se över de områden som planeras att utvecklas framöver och med hjälp av analyser, bland 

annat som de utförda i denna studie, göra välgrundade bedömningar och avvägningar mellan 

prioriteringar. I en stad som växer allt tätare med en stigande befolkning är det av stor vikt att 

grönstrukturer får ta en betydande roll i utvecklingen av staden. Även mark inom 

prioriteringsområden som inte är under utveckling eller planeras att utvecklas framöver bör 

undersökas för att hitta eventuella ytor som skulle kunna nyttjas för anläggning av välbehövlig 

grönstruktur.  
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Enligt resultaten från denna studie finns ett behov av ökad grönstruktur i Malmös tätbebyggda 

områden, inte minst i de norra och östra delarna av tätorten. Detta behov kommer öka mer allt 

eftersom befolkningen växer och staden byggs tätare. Det ställer även en allt större press på 

stadens förmåga att lindra och stå emot klimatförändringarnas effekter. Ökad hårdbelagd 

markyta resulterar i större belastning på VA-system och stadens dagvattenhantering samt ökar 

risken för höga temperaturer. En ökad befolkning ställer fler krav på tillgången till grönytor för 

stadens invånare. Den gröna infrastrukturens mångfunktionella egenskaper har en stor 

betydelse i motiveringen för nyanläggning av grönstruktur i staden. Effektiv markanvändning 

är ytterst relevant i den växande staden där befolkningen ökar och bebyggelsen byggs allt tätare. 

Analyser som de i denna studie ger en tydlig överblick över vilka områden som är i störst behov 

av eller lämpar sig bäst för anläggning av grön infrastruktur och bör vara en central del i 

planeringsprocessen av stadsutvecklingen. I utvecklingsprocesser av stadens områden krävs en 

noggrann analys över markanvändningen. Inte enbart förtäta och bygga bostäder utan att fokus 

även läggs på behovet av grönytor för stadens, invånarnas och den biologiska mångfaldens 

skull.  

 

Det är ett faktum att det finns konkurrens från andra utnyttjanden av marken. Detta framförallt 

då staden utvecklas och förtätning är i fokus. Stigande befolkningen sätter krav på utbudet av 

bostäder och andra funktioner som kräver bebyggelse, transportmöjligheter och så vidare. Det 

är då av ännu större vikt att ta del av hur stor inverkan den gröna infrastrukturen kan ha på 

staden och hur essentiell den är ur flera olika aspekter. Det är betydande för klimatet, för skydd 

av stadens bebyggelse och inte minst för Malmös invånare, deras hälsa och välmående samt 

bevarandet av den biologiska mångfalden som är essentiell för att ekosystemen ska fungera och 

bevaras.  

 

Då resultatet av dokumentanalysen studerats kunde det konstateras att det till stor del finns en 

korrelation till de kriterier som användes i GISP-modellen då den baserades på Detroit utförd 

av Meerow & Newell (2017). Detta kan indikera att flera städer står inför liknande utmaningar 

då det gäller klimatanpassning och sociala samt mänskliga behov. Det är ytterst relevant att 

analysera dessa aspekter och kartlägga de områden som bör prioriteras för anläggning av ny 

grön infrastruktur i städer runt om i Sverige men även i resten av världen. Detta kan fungera 

som en del av den översiktliga planeringen för att skapa en översiktlig uppfattning om var 

behovet av grön infrastruktur är störst och var anläggning lämpar sig bäst. För att markytan ska 

användas och utnyttjas på ett effektivt sätt bör mångfunktionella lösningar undersökas. Det är 
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väsentligt att väga in både ekologiska och sociala aspekter i dessa analyser för att få ut så stor 

vinning av markytan som möjligt. Städer världen över förtätas och befolkningen ökar i många 

fall samtidigt som klimatförändringarna blir allt mer märkbara och omfattande. För att öka 

städers resiliens samtidigt som behovet av möjlighet till återhämtning och rekreation beaktas 

finns ett stort behov av mångfunktionell grön infrastruktur. De sociala aspekterna gällande 

vikten av tillgång till bostadsnära grönytor för människors välmående och hälsa gäller oavsett 

vilken stad som analyseras.  

 

Resultatet av denna studie hade sett annorlunda ut om andra kriterier använts. Detta då det, 

beroende på vilka kriterium som hade använts, inte är troligt att en beräkning och en analys av 

helt andra kriterier hade genererat samma prioriteringsområden som resultaten från denna 

studie. Det är därför väsentligt att genomföra en analys över texter och dokument för att 

generera ett underlag för relevanta kriterier. Detta för att kunna generera de mest betydande 

prioriteringsområdena för staden. Vilka kriterier som beräknas i analysen beror på vilka frågor 

eller problem som undersöks. I detta fall låg fokus på klimatanpassning och sociala aspekter. 

Denna studie bör inte användas som en grundlig utvärdering av markyta, studien beräknar inte 

kostnad, ägandeskap av mark och så vidare. Inte heller tar studien i beräkning vilken typ av 

metod eller variant av den gröna infrastrukturen som bör användas i de olika 

prioriteringsområdena. Denna studie kan användas som ett redskap, tillsammans med andra 

analyser, i den översiktliga planeringen för att få en överblick över var behovet finns och var 

anläggning av ny grön infrastruktur bör övervägas.  

 

I de norra och östra delarna av Malmös tätort är flertalet områden under utveckling. Detta 

innebär att dessa områden planeras att bebyggas och utvecklas framöver eller att de redan har 

börjat utvecklingen. Flera av dessa områden är idag tomma eller gamla industriområden som 

planeras att utvecklas och göras om till bostadsområden (Malmö stad u.å). I denna process är 

det synnerligen av stor vikt att behovet av grön infrastruktur och dess funktioner undersöks och 

beaktas då ökad risk för höga bullernivåer, försämrad luftkvalitet och liknande bör undvikas (se 

citat 1.15 i bilaga 1). Det stora behovet av bostäder bör inte skymma den gröna infrastrukturens 

väsentliga roll i och omkring bostadsområden och övrig bebyggelse. För att skapa nya 

klimatanpassade områden som människor har möjlighet att vistas i är mångfunktionell grön 

infrastruktur väsentligt och bör vara av hög prioritet i planeringsprocessen. Detta då 

klimatanpassade områden kan bidra till en ökad trygghet för invånare då det skyddar mot 

översvämningar samtidigt som den gröna infrastrukturen kan jämna ut temperaturer, minska 
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buller och förbättra luftkvaliteten. Som tidigare nämnt är även ett väsentligt argument att närhet 

till grönytor är väsentligt för stadens invånare för god hälsa, bättre välmående och möjlighet till 

rekreation och återhämtning. Då nya områden utvecklas bör detta således vara högt prioriterat.  

 

7. Slutsats 

I denna studie har den gröna infrastrukturens mångfunktionella betydelse undersökts och 

analyserats och prioriteringsområden har genererats för anläggning av grön infrastruktur i 

Malmö. Studiens resultat visar på att det är väsentligt att väga in olika prioriteringar då områden 

i behov av mångfunktionell grön infrastruktur ska lokaliseras. Detta för att möjliggöra att 

grönstrukturen anläggas på ett platseffektivt och strategiskt vis. Det är betydande att väga in 

både ekologiska och sociala aspekter för att kunna effektivisera användningen av markytan 

ytterligare. Detta är ytterst väsentligt i en växande stad som byggs tätare samtidigt som 

befolkningen stiger. Denna studie klargör vilka aspekter som är väsentliga att ta hänsyn till 

gällande klimatanpassning och sociala aspekter kopplat till anläggning av grön infrastruktur i 

Malmö. Den visar var prioriteringsområden för sex olika kriterier finns samt 

prioriteringsområden då de sex kriterierna kombineras. Studien redogör för hur 

klimatanpassning och sociala samt mänskliga behov kan kombineras med hjälp av 

mångfunktionell grön infrastruktur i Malmö. Studiens frågeställningar har sammanfattningsvis 

besvarats som följer; 

 

- Vilka aspekter av anläggning av grön infrastruktur i Malmö bör prioriteras och varför? 

Denna studie visar att de aspekter som är av störst vikt gällande anläggning av grön infrastruktur 

i Malmö är; Tillgänglighet, sociala och mänskliga aspekter, Dagvattenhantering och 

markegenskaper, Luft, Buller, Temperatur samt Biologisk mångfald. 

 

- Vilka områden är i störst behov av nyanläggning av grön infrastruktur i Malmö?  

De prioriteringsområden som efter studiens analyser genererat är framförallt belägna i Malmö 

kommuns norra delar och i tätortens norra samt östra delar. 

 

- Hur kan klimatanpassning kombineras med att mänskliga och sociala behov tillgodoses 

med hjälp av mångfunktionell grön infrastruktur i Malmö? 
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För att kombinera klimatanpassning och sociala behov med hjälp av grön infrastruktur krävs 

strategisk planering och utförliga analyser angående synergier och avvägningar mellan olika 

aspekter.  

 
För att bygga vidare på denna studie och utforska ytterligare aspekter av grön infrastruktur i 

staden kan fler faktorer som väger in i beslut om anläggning av grön infrastruktur analyseras. 

Detta kan bland annat innebära studier angående ekonomiska perspektiv gällande kostnader vid 

anläggning och skötsel av grön infrastruktur. Även frågan om vem eller vilka som äger marken 

i stadens olika delar. Detta kan studeras vidare för att generera en mer detaljerad bild av vilka 

områden som bör prioriteras och där det är möjligt att anlägga grön infrastruktur i Malmö. 

Framtida forskning kan även studera sammanhängande grönstruktur med områden intill och i 

närheten av Malmö för att ytterligare och mer effektivt kunna gynna den biologiska mångfalden 

och möjligheten till förflyttning i naturen. Analyser och studier angående vilken typ av grön 

infrastruktur som bör anläggas i de olika prioriteringsområdena kan vara relevant att utföra. 

Vilken typ som behövs just på ett ställe och vilken typ av grön infrastruktur som hade varit 

mest effektiv just där. 

  

Denna studie är användbar för lokalisering av prioriteringsområden för anläggning av grön 

infrastruktur i Malmö och för att se samband och synergier mellan ekologiska och sociala 

behov. Detta i syfte att lyfta fram och undersöka mångfunktionaliteten hos den gröna 

infrastrukturen och hur flera behov kan tillgodoses på en och samma yta. Detta är användbart 

inom fysisk planering i Malmö men kan även användas och anpassas till andra städer. Detta för 

att på ett tydligt och metodiskt vis analysera, beräkna och visualisera områden som bör 

prioriteras för effektiv och strategisk placering av mångfunktionell grön infrastruktur som kan 

bidra i arbetet för en klimatanpassad och socialt hållbar stad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Dokumentanalys, citat från kodning av kriterier 
 
Bilagan fungerar på följande vis: 

1. Citat från Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018) betecknas med 

1.1, 1.2, 1.3 etc. 

2. Citat från Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 

2010a) beteckans 2.1, 2.2, 2.3 etc 

3. Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) betecknas 3.1, 3.2, 3.3 etc 

4. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) betecknas 4.1, 4.2, 4.3 etc 

 

Tillgänglighet, sociala och mänskliga aspekter 
Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.1 ”Närhet till grönskande stadsrum ska öka och med fler människor på samma yta behövs 

både nya stora och små parker och utveckling av de nuvarande. Parker ska ligga 

lättillgängliga och integrerade med bostäder, inte i överblivna ytor mellan bebyggelseenklaver 

eller i "grönst råk" längs trafikleder. ” (s.15) 

1.2 ”Ett mångsidigt utbud av mötesplatser, grönskande stadsrum och parker, natur, och 

rekreationsområden, fritids och idrottsanläggningar – som ger möjlighet till rekreation, idrott 

och lek för alla åldrar och grupper i samhället – ger förutsättningar för god hälsa och välfärd. 

Alla samhällsgrupper ska ha samma villkor genom närhet till stora parker, oavsett 

boendeform eller stads del. Tillgång till parker inom korta avstånd ger upphov till ökad fysisk 

aktivitet som i sin tur ger minskad risk för flera livsstilsrelaterade sjukdomar och förbättrad 

mental hälsa. Inte minst för stadens barn är utemiljön en betydelsefull del av vardagen vilken 

har stor inverkan på barns sociala, fysiska/motoriska och mentala utveckling.” (s. 17) 

1.3 ”När staden byggs tätare och malmöborna blir fler behöver gröna och blå kvaliteter 

utvecklas. Parker, naturområden, vattenmiljöer, träd och andra blågröna strukturer förbättrar 

malmöbornas hälsa och rekreationsmöjligheter, mildrar effekter av klimatförändringar, ökar 

den biologiska mångfalden och bidrar till en attraktiv stad. ” (s. 35) 
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1.4 ”Det finns en tydlig koppling mellan människors hälsa och närhet till grönska. Kontakt 

med grönska av olika slag – trädplanteringar, parker och naturområ den – ger dels direkt 

positiva hälsoeffekter, dels betydande indirekta effekter som påverkar återhämtning från 

stress och förbättring av koncentrationsnivån. Människor har behov av närhet till grönskande 

utemiljöer med olika karaktärer och kvaliteter. Stora park och naturområden ger viktiga 

kvaliteter som rofylld het och ostördhet. ” (s. 49) 

1.5 ”En förutsättning för att park och rekreationsområden ska användas regel bundet är att de 

finnas på korta avstånd från bostäder och arbetsplatser. Långa avstånd och barriärer är särskilt 

ett hinder för barn, äldre och personer med funk tionshinder. För platser belägna långt från 

stora park och naturområden är det extra viktigt med ett nätverk av rekreativa grönblå 

närmiljöer. ” (s. 49) 

 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 

2.1 ”Grönstrukturen  

- tar hand om dagvatten  

- sänker temperaturen både inomhus och utomhus under sommarmånaderna  

- skyddar från skadligt UV-ljus genom att bidra till skuggande miljöer 

- bidrar till sociala mötesplatser och utemiljöer för rekreation och vila  

- stödjer bevarandet av biologisk mångfald i staden  

- renar luften och dämpar buller. ” (s. 2) 

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.1 ”För att nå målet krävs även en strategisk planering att omvandla redan hårdgjorda ytor, 

både vertikala och horisontella. Väl planerad grönska alltifrån stadsträd, förgårdar till stora 

grönområden ökar kreativiteten, återhämtningen och koncentrationen. En god utemiljö 

minskar behovet av att söka kompensationsmiljöer för rekreaktion genom persontransport och 

bidrar därför till att även nå målet att begränsa utsläppen av växthusgaser. ” (s. 8) 
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3.2 ”Bostadsnära natur tar sin utgångspunkt i bostaden. Dess främsta kvalitet är att den ligger 

just nära bostaden och kan ge en känsla av natur och grönska. Den sträcker sig från den 

välansade bostadsgården, via närparken och impedimentparken mellan husen, årummet 

genom bebyggelsen, kolonilottsområdet och stadsparken, ut i skogen och beteslandskapet ut i 

stadsrandena. Att den bostadsnära naturen finns i angränsande naturområden och mindre 

grönytor insprängda i bebyggelsen har stor betydelse för grupper som inte alltid tar sig så 

långt på kort tid som barn, funktionsnedsatta, äldre och sjuka. ” (s.14) (hänvisar till Boverket 

2007)  

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

4.1 ”Grönstrukturen utgör livsmiljöer för djur och växter, bildar spridningskorridorer, skapar 

rekreativa miljöer och bidrar med estetiska och kulturella värden. Den är viktig för 

människors hälsa och välbefinnande och bidrar även med klimatdämpande effekter och renare 

luft. ” (s. 235) 

4.2 ”Tätortens grönstrukturer utgör i flera fall en förutsättning för den vardagliga rekreationen 

och för lek och pedagogisk utveckling. Grönområden ger människan möjligheter till sociala 

aktiviteter och en varierad natur ger möjlighet till återhäm- ning Tillgången till olika slags 

grönområden är till exempel en viktig resurs för förskola och skola.” (241) 

 

Dagvattenhantering och markegenskaper 

Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.6 ”För att befintligt VA-system ska klara en ökad belastning i en tätare bebyggd stad krävs 

aktivt arbete med att minimera hårdgjorda ytor, lösningar med infiltrationsytor och gröna tak 

samt olika fördröjningsåtgärder” (s. 34) 

1.7 ”Malmös stadsmiljö ska bli grönare och andelen hårdgjord yta i staden ska minska. 

Antalet träd ska kraftigt öka, med fokus på stor täckning av trädkronor, särskilt på stadens 

gator och torg, bland annat genom prioritering framför andra funktioner i gaturummet.  
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1.8 ”Befintliga träd ska värnas, särskilt fullvuxna träd eftersom de har störst positiv effekt på 

miljö och människor. Kommunen ska verka för mer grönska på kvartersmark. ” (s. 35) 

1.9 ”Malmö stad har sedan 1980-talet arbetat med öppna lösningar för dagvatten – med 

utgångspunkten att vatten är en resurs i stadsmiljön som tillför såväl este- tiska som 

pedagogiska och ekologiska värden, bidrar till biologisk mångfald, samtidigt som dagvattnet 

kan fördröjas och renas.” (s. 58) 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 

2.2 ”Nederbörd och översvämningar innebär påfrestningar på bebyggelsen. Därför kan det 

finnas behov av att mark avsätts för att hjälpa den befintliga miljön. På så sätt kan man i 

översiktsplanen redovisa exempelvis sammanhängande stråk för öppen dagvattenhantering 

och koppla samman dessa stråk med planering av grönstruktur. ” (s. 5) 

2.3 ”Mark som är belagd med en icke genomsläpplig yta kan generera en upp till 10 gånger 

större mängd vattenavrinning än vad grönytor gör. ” (s. 11) 

 

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.3 ”En stor utmaning är hur den befintliga bebyggelsen ska hanteras vid kommande 

klimatförändringar. Vi kan inte omlokalisera all befintlig bebyggelse utan måste förhålla oss 

till förändringarna. ” (s.6) 

3.4 ”Strategiskt lokaliserade i staden och integrerade med bebyggelsen och dess omland kan 

träd, grönområden, vattendrag och dammar både fungera som luftförbättrare och 

temperatursänkare i staden, och samtidigt hantera ökande vattenmängder. Vi har kallat dessa 

strategiskt planerade ytor för Mångfunktionella ytor. ” (s. 6-7) 

3.5 ”Genom att iscensätta olika framtida scenarier kan man hypotetiskt pröva var risk för 

översvämningar finns jämsides med riskinventeringar utifrån rådande förhållanden. Genom 

att göra en strategisk plan för ett vattendrag och dess biflöden och identifiera lågpunkter i 

terrängen kan man bedöma hur och var en klimatsäkring kan ske så att möjligheter inte byggs 
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bort av misstag. En viktig åtgärd är att planera för och anordna så kallade ”vattenvägar” där 

vattnet kan rinna vid mycket kraftiga regn utan att orsaka skador på bebyggelsen. ” (s. 21) 

3.6 ”Grönfrågan vägs ofta emot andra intressen och prioriteras lågt när kommuner har liten 

tillgång på mark. Grönskans och friytornas flödesutjämnande förmåga glöms ofta bort. En 

kommunal strategi för markförvärv kan tas fram som behandlar frågan om strategiska 

områden för översvämningszoner utmed vattendrag och lågpunkter i terrängen. ” (s. 25) 

3.7 ”Vid förtätning av befintlig bebyggelsestruktur där man tar en grönyta i anspråk är det 

viktigt att se och redogöra konsekvenserna på den befintliga bebyggelsens framtida 

dagvattensituation. I planer, där befintlig bebyggelse ingår, är det därför lämpligt att redovisa 

vart det vatten som inte kan tas omhand av dagvattensystemen tar vägen vid 

extremsituationer. ” (s. 21) 

3.8 ”Låglänta områden med vattennära läge och med omfattande infrastruktur och bebyggelse 

är särskilt utsatta för översvämningar. I tätbebyggda områden är det viktigt att säkerställa att 

dagvattensystem inte är underdimensionerade, eller ännu bättre att dessa är överdimension- 

erade för att klara stora vattenmängder.” (s. 36) (hänvisar till Länsstyrelsen i Skåne län (2009) 

3.9 ”För att bedöma markens kvaliteter behövs kunskap om hydrologisk kapacitet i det ytnära 

jordlagret som grundar sig på information om jordartsförhållanden på plats. Det är viktigt att 

klargöra jordarten eftersom det helt bestämmer möjligheterna till infiltration. Sandjordar är 

mest lämpade för infiltration av ökad nederbörd medan infiltration genom lerjordar är svårare. 

Infiltrationen kan dock för bättras betydligt genom vegetation med djupgående rötter. Även 

om genomsläppliga ytor kan orsaka hög avrinning under ihållande regn kan de generellt 

infiltrera på plats där regnet faller ner. Mark som är belagd med en icke genomsläpplig yta 

genererar en upp till 10 gånger större mängd vattenavrinning än vad grönytor gör.” (s. 37) 

(hänvisar till JuliaBartensandTheMerseyForestTeam 2009)  

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

4.3 ”En fungerande grön infrastruktur förutsätter hushållning med mark och vatten, en 

omsorgsfullt vald lokalisering, samt anpassning av utformning och hänsyn till landskapets 

sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras ” (s. 9) 
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Luft 

Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.10 ”Planeringen ska också bidra till minskade luftföroreningar och ge goda möjligheter att 

välja cykel eller att gå istället för bil, till exempel genom ett utökat nät av cykelvägar och 

säkra, trygga skolvägar.”  (s. 17) 

1.11 ”Fler träd i stadsrummen kan bidra till bättre mikro klimat och luftkvalitet. ” (s. 17) 

1.12 ”Malmö stad ska fortsatt arbeta med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i staden och 

uppnå miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, minskade partikel mängder och minskat 

trafikbuller samt följa upp effekter av insatser. ” (s. 39) 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 

2.4 ”Ett stort problem för hälsan är alla små partiklar som finns i stadsluften. Genom att 

plantera fler träd i städerna kan vi minska mängden partiklar med upp till en fjärdedel. Ett 

stort uppväxt träd har en stor bladyta som kan fånga upp de små partiklarna. Ytan kan 

motsvara så mycket som två fot- bollsplaner. ” (s. 7) 

2.5 ”Förutom att fånga partiklar bidrar träden med att binda koldioxid, producera syre, 

skugga, avdunstningen av vatten med flera ekosystemtjänster. I särskilt utsatta gatumiljöer 

kan nya träd göra att mängden partiklar kommer under gränsvärdena i inandningsluften. ” (s. 

7) 

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.10 ”En viktig riskreduceringstjänst är luftväxling av stadsluft (”stadsbris”). Städer med 

dålig luftcirkulation och höga halter av skadliga luftpartiklar samt hårdgjorda ytor kan skapa 

en dålig livsmiljö i staden.” (s.12) 

3.11 ”Grönskan fungerar som luftkonditionerare och skyddar då den ger skugga mot värme 

genom att arbeta med att öka växtmassan och grönytefaktorn i en stad kan vi även minska de 

hälsorisker som kopplas till inandningsbara partiklar. ” (s.12) 



 52 

3.12 ”Förutom att fånga partiklar bidrar trädet med bindning av koldioxid, produktion av syre, 

skugga, avdunstning av vatten m.fl. ekosystemtjänster. Problemet med partiklar är ofta som 

störst vintertid när lövträden saknar sina löv medan barrträden fortfarande fungerar som 

partikelrenare. Partiklarna försvinner inte utan sköljs efterhand ner i marken och vattendragen 

med regn. I stadsmiljö med slutna kvarter spelar gatuträd en än viktigare roll eftersom 

partiklarna annars virvlar runt i gaturummet och utgör en hälsorisk för gående, trafikanter och 

boende. I särskilt utsatta gatumiljöer kan nya gatuträd göra att halten partiklar kommer under 

gränsvärdena i inandningsluften.” (s. 31) (Hänvisar till Lunds kommun 2009)  

 

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

4.4 ”I tätorterna finns en högre koncentration av föroreningar än på många andra platser. Både 

bostadshus och verksamheter värms upp, vilket leder till utsläpp av föroreningar. Vägtrafiken 

avger avgaser och fordonsdäcken släpper partiklar som förs med luften och dagvattnet ut i 

vattendrag, dammar och våtmarker.” (s. 241) 

 

Buller 

Översiktsplan för Malmö – Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.13 ”Mer träd och grönska i gatumiljön minskar buller, ger skugga och bidrar till bättre 

luftkvalitet och en bättre miljö att vistas i. ” (s. 16) 

1.14 ”Områden med låga bullernivåer är sällsynta och behöver bli fler.” (s. 17) 

1.15 ”När staden kompletteras med ny bebyggelse ska risk för ökat buller, exponering av 

markföroreningar, sämre luftkvalitet, dagljusförhållanden, klimatanpassning beaktas så att 

miljökvalitetsnormer uppnås och människors hälsa inte äventyras” (s. 34) 

 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 
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2.6 ”Man kan kalla de platser som har goda naturliga förutsättningar att hantera 

klimatförändringens effekter för platser med riskreduceringstjänster. Den bostadsnära naturen 

är riskreducerande genom att grönytor och träd i tätorter dämpar dagvattenavrinningen, binder 

partiklar, absorberar ljud och ger skugga med mera – ekosystemtjänster som lokalt och tidvis 

kan vara betydelsefulla. ” (s. 2) 

2.7 ”Vegetation på mark, väggar och tak har en ljuddämpande effekt. På en sluten innergård 

kan växt- lighet på mark och fasad sänka bullret från trafiken med 3 till 4 dBA. Även gaturum 

kan kläs med vegetation. Hårdgjorda ytor mellan vägar och bostäder eller i parker kan, där så 

är möjligt, mjukgöras genom vegetation. Buskar och träd kan även bidra till att dölja 

bullerkällan, vilket medför till att bullret upplevs som mindre besvärande. ” (s. 7) 

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.13 ”Vegetation eller absorbenter på mark, väggar och tak har en ljuddämpande effekt. På en 

sluten innergård kan växtlighet på mark och fasad sänka trafikbullernivån med 3–4 dBA. ” (s. 

32) 

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur. (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

- 

 

Temperatur  
Översiktsplan för Malmö - Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.16 ”Synergieffekter mellan olika åtgärder ska tillvaratas så att skyfallsåtgärder också kan 

bidra till att mildra effekter av värmeböljor, dämpa temperaturen i staden och skapa skugga. 

Vård- och äldrebostäder, förskolor och grundskolor ska utformas så att inomhustemperaturen 

inte blir ohälsosamt hög i samband med värmeböljor.” (s. 57) 

 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 
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2.8 ”Träd är särskilt effektiva som klimatreglerare och är viktiga oavsett var de är placerade. 

Lövträd har fördelen att de reglerar skugga respektive ljusgenomsläppning under årstiderna.” 

(s. 7) 

2.9 ”Stora parker kan sänka lufttemperaturen även för omkringliggande bebyggelse. Höga 

buskar och träd är därför viktiga för stadens mikroklimat. Grönskan kan också minska 

kylbehovet genom att ge skugga åt byggnader, vilket bidrar till samhällets 

energieffektivisering. ” (s. 7) 

 

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.14 ”Den urbana värmeö effekten i kombination med höga halter av luftföroreningar medför 

en ökad frekvens av molnighet och dimma som i sin tur ger högre luftfuktighet och större 

nederbördsmängder jämfört med omgivande land. Urbana grönområden minskar dessa 

effekter genom att de är svalare nattetid jämfört med den hårdgjorda ytan.” (s. 28) (hänvisar 

till Örebro kommun 2006) 

3.15 ”Temperaturdämpande åtgärder genom exempelvis trädplanteringar och anläggning av 

parker till skydd för medborgare är ytterligare exempel på investeringar som kan krävas av 

större städer i framtiden. ” (s. 30) 

 

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

4.5 ”Tätorternas byggnader och hårdgjorda markområden påverkar mikroklimatet och i vissa 

fall även makroklimatet. Byggnader och vägar absorberar värme under soliga dagar och det 

kan bli betydligt varmare i tätortens täta delar än i parker och kringliggande tätortsnära natur.” 

(s. 241) 
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 Biologisk mångfald 
Översiktsplan för Malmö – Planstrategi (Malmö stad 2018) 

1.17 ”En förutsätt- ning för hög biologisk mångfald är att det finns funktionella livsmiljöer 

som förser många vilda arter med resurser som boplatser och mat. Många arter behöver till- 

gång till flera olika naturmiljöer och möjlighet att förflytta sig mellan dem.” (s. 50) 

 

Låt staden grönska – Klimatanpassning genom grönstruktur (Boverket 2010a) 

-  

Mångfunktionella ytor -Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och 

tätorter genom grönstruktur (Boverket 2010b) 

3.16 Flertalet grönplaner behandlar främst den park- och naturmark, som är allmänt tillgänglig och 

ofta förvaltas av kommunen, den så kall- lade formella grönstrukturen. Den kan ha ett högt 

bevarandevärde utifrån biologisk mångfald och utgöra ett markområde som sedan länge utgjort en 

biotop. (s. 12-13) 

Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 Handlingsplanen för grön 

infrastruktur (Länsstyrelsen Skåne 2020) 

4.6 ”Den rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss brukar benämnas biologisk 

mångfald eller biodiversitet och är det naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster som 

grundval för vår ekonomi och välfärd. Denna är vår livförsäk- ring som ger oss mat, 

dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, mot- verkar 

skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Försämringar eller förluster av 

arter och deras livsmiljöer riskerar att innebä- ra en förlust av den välfärd, sysselsättning och 

skydd som naturen ger oss, vilket innebär att vårt eget välbefinnande äventyras.” (s. 10)  

4.7 ”Gröna element i och nära städer och tätorter kan dessutom vara viktiga livsmiljöer för 

arter som har trängts undan från skogs- och jordbrukslandskapet, såsom fjäri- lar, skalbaggar, 

fåglar och fladdermöss. ” (s. 235) 
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4.8 ”De tätortsnära naturområdena bidrar med många värden där mångfalden och variationen 

av arter och habitat är viktig. Även om de växter och djur som lever i den tätortsnära naturen 

oftast inte är direkt hotade är det viktigt att de urbana miljöerna inte skapar för många 

barriärer och att biotoperna håller en viss kvalitet. ” (s. 235) 

4.9 ”Många djur drar sig också för att ge sig ut på öppna hårdgjorda gator där risken för 

predation är mycket större. Detta bidrar till fragmentering, då livsmiljön begränsas. ” (s. 241) 

4.10 ”Sammanhängande grönytor med växtlighet även på byggnader som takträdgårdar,gröna 

tak och fasader är viktiga på både kvarters och stadsdelsnivå för att skapa samband med 

omgivande landskap. En variation av grönytor ger olika livsmiljöer för djur och växter och 

främjar biologisk mångfald och därmed eko systemtjänster. ” (s. 245) 

 

 

 

 


