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FLEXIBEL

Anpassningsbar, föränderlig, mångsidig, rörlig, flyttbar

ROBUST

Kraftfull, oöm, stadig, tålig, stark

RESILIENT

Elastisk, töjbar, uthållig



Vi hittade på ”Flexmark” och ställde en fråga

”Flexmark” är en idé som vi har tagit fram inom forskningsprojektet. ”Flexmark” skulle kunna 
användas inom fysisk planering och beteckna mark där ändamålet för markanvändningen kan 
ändras över tid, dvs. efter hand som havet stiger eller då frekvensen av 
översvämningstillfällen ökar. ”Flexmark” skulle kunna representeras av en yta på en karta. 

Med ”flexmark” menar vi:

• Mark som kan användas för ändamål som kan flyttas eller överges när effekterna av 
klimatförändring blir för stora och för kostsamma att skydda sig emot. De ändamål som 
marken kan var lämplig för kan exempelvis handla om rekreation, olika arrangemang, 
ekosystemtjänster, tillfälliga byggnader, tillfällig infrastruktur, gång-/cykelväg, mobila 
bostäder, osv.

• Mark som inte längre lämpar sig för permanenta byggnader och bostäder, samhällsviktiga 
funktioner eller infrastruktur.

Tror du att begreppet ”flexmark” skulle kunna vara användbart i ert arbete?
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Har ni reflekterat över planerad reträtt som ett 
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Och vi fick dessa svar



”Låter som alldeles för stora osäkerheter att planera på det sättet. Finns en uppenbar risk att marken 
används till helt fel syften om man lämnar det alldeles för öppet.” (Nej, kommun)

”Vi har god koll själva genom modelleringar.” ”Vi kommer inte ha detta problem.” (Nej, kommuner)

”Vid beaktande av förslag som "flexmark" måste man komma ihåg att äganderätten till mark är 
skyddad i grundlag.” (Nej, branschorganisation) 

”En överflödig och mindre lämplig markanvändningsbeteckning. Möjligheten för en kommun att ändra 
en detaljplan som väger in … allmän platsmark och/eller kvartersmark för olika ändamål kan styras till 
lämplig reglering och ger kommunerna alla möjligheter att ändra de detaljplaner som behöver regleras 
så att klimatförändringar beaktas.” (Nej, Länsstyrelse)

”Mark är ju redan idag på sätt och vis flexmark. När genomförandetiden gått ut kan kommunen göra en 
ny detaljplan med ett helt annat innehåll.” (Vet inte, kommun)

”Flexmark” användbart? - Nej, Vet inte



”Bra tänk om vilken typ av verksamhet/bebyggelser etc bör finnas inom områden med olika sannolikhet 
för översvämning osv.” (myndighet)

”Vi har redan funderat på samma upplägg för den aktiviteter och anläggningar som kan stå under vatten 
periodvis eller som kan flyttas vid behov. ” (kommun)

”Flexmark kan visa på att detta sannolikt är ett område som kommer att påverkas av 
klimatförändringarna på sikt på ett sådant sett att bebyggelsen inte kommer att kunna bibehållas i all 
framtid.” (branschorganisation)

”Visar på att det ändå finns möjligheter...Kan vara ytor som ser olämpliga ut men som kan bli lämpliga 
för vissa ändamål…Men, inte tro att det är flexibelt på så sätt att här kan man bygga vad som helst, utan 
att det finns en tydlig koppling till klimatanpassning.” (kommun)

”.. ganska snart kommer vara nödvändigt att kunna planera mer flexibelt i områden med översvämning 
eller erosion. …Om vi tar bort verksamheterna riskerar vi att lägga en död hand över …Om det ges 
möjlighet till flexibilitet, så tror jag att planerad reträtt blir en mer självklar strategi på längre sikt. Det 
är lättare att planera för reträtt när vi vet att det kan finnas en lång period av flexibilitet däremellan.” 
(kommun)

”Flexmark” användbart? - Ja



• Undvika exploatering i riskområden.

• Omlokalisering av mindre strukturer och 
funktioner för att skapa plats för vattnet. 

• Planera för reträtt - börja med 
skyddslösningar, fortsätta med lindrande 
åtgärder, som sedan kan leda till reträtt 
och omlokalisering av några strukturer i 
taget.  

• Och där kan flexibel markanvändning med 
flexibla funktioner vara ett steg på vägen.

Under tiden – några steg i taget

Bild: RISE, CAMEL-projektet

RCP 8.5, år 2050, återkomsttid 100 år
Blå transparant yta: median
Grön transparant yta: yta mellan median och 97.5-
percentilen

Rit- och skissfunktioner

Prototyp

’Skissartad planering’ för att gynna tankestyrande och 
kommunikativa diskussioner

Enkelt växla mellan alternativa framtider utifrån:
• Klimatscenarier
• Tidshorisonter
• Återkomsttider



Planerar för att skydda

Behåller den befintliga samhällssystemet 
genom att laga och förbättra det som 
inte funkar. Fortsatt utveckling inom 
samma område.

Planerar för att retirera

Förändrar det befintliga 
samhällssystemet genom att ändra det 
som inte funkar. Utvecklar samhället i en 
annan riktning. 
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