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Yttrande över Samråd för förslag till 

stadsmiljöprogram samt parkeringsnorm, Bodens 

kommun 

SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 

avgränsas till SMHIs kompetensområden hydrologi (enbart ytvatten), meteorologi 

(inklusive luftmiljö och buller) samt klimatanpassning.  

 

SMHI ser positivt på att utöka grönska i stadsmiljön då det har bullerdämpande och 

mestadels luftrenande verkan. I trånga, trafikbelastade gaturum kan dock hög tät 

vegetation ha en minskande effekt på luftomblandningen vilket i sin tur kan leda till 

motsatt effekt med högre luftföroreningshalter. Grönska i städer är dessutom en 

klimatanpassningsåtgärd då det bidrar till att sänka temperaturen samt skapar skugga 

under varma sommardagar. 

 

SMHI ser också positivt på planerna för att främja gång, cykel och kollektivtrafik för 

att minska den privata biltrafiken och dess utsläpp. 

 

Framtida klimatet 

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis 

förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 

vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. Stormar 

förväntas inte i Sverige bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 

Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, mer 

i norra Sverige än i södra, se 

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/oversikt-stigande-havsnivaer-

1.166469 

https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/bakgrund-till-planering-for-stigande-

havsnivaer-1.165534 
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SMHI hänvisar också till fördjupade klimatscenariotjänster: 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/fordjupade-klimatscenarier  

 

För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk: 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/statistik-for-extrem-

korttidsnederbord-1.159736 

 

Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHIs hemsida:  

https://www.smhi.se/klimat. 

 

Anpassning till ett förändrat klimat 

Parallellt med arbetet att minska klimatpåverkan måste samhället anpassas till 

nuvarande och framtida klimat. Hänsyn behöver tas till såväl långsamma 

klimatförlopp som stigande havsnivå och förändringar i årstidernas längd som till 

ändringar i enskilda väderhändelser som värmeböljor och skyfall. Klimatpåverkan är 

transnationell – det som händer i andra delar av världen påverkar Sverige, och 

tvärtom. Hänvisning till Klimatanpassningsportalen: 

www.klimatanpassning.se 

 

 

Avdelningschef Magnus Rödin har beslutat i detta ärende som beretts av  

Maud Goltsis Nilsson, Karin Jacobsson, (hydrologi), Michaela Borg 

(klimatanpassning), Maria Grundström (luftmiljö) och Maria Norman (meteorologi). 

 

 

För SMHI 

 

 

 

 

Magnus Rödin 

Chef Avdelning Samhällsplanering 
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