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Att anpassa samhället …

… genom att planera för att succesivt 
flytta byggnader och infrastruktur ut 
från riskområden till säker mark…

…och skapa en strandzon som fungerar 
som en buffert mot översvämningar.

Militärt - att avancera i en annan riktning.

Vad är Planerad 
Reträtt?



https://www.bbc.com/news/world-asia-48093431
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https://www.theguardian.com/environment/2019/may/18/this-is-a-wake-up-call-the-villagers-who-could-be-britains-first-
climate-refugees?CMP=share_btn_tw

“In 26 years – or sooner, if forecasts worsen or a storm breaches the sea defences – a 
taskforce led by Gwynedd council will begin to move the 850 residents of Fairbourne out of 
their homes. The whole village – houses, shops, roads, sewers, gas pipes and electricity pylons 
– will then be dismantled, turning the site back into a tidal salt marsh.”



”Reträtt” i Sverige

Trelleborg har flyttat en ledning 
från eroderad strand

Kommuner som Vellinge planerar 
ny bebyggelse i byar som ligger 
längre från vatten.

Även att diskutera på att flytta 
ett kolonilottområde som 
frekvent översvämmas



Karlstad: Marknadskrafter, politisk oviljan

Trelleborg: Äganderätt, brist på statlig stöd

Öckerö: Begränsad markytan, traditioner

Halland (Halmstad): Rädsla för förändring, 
klimatförnekar, oviljan

Kostnader, oklart ansvar, svårt att fatta långsiktiga 
beslut, befintlig bebyggelse, lagstiftning, attraktivt 
boende nära vattnet

Vad tycker lokala intressenter?

Hinder

”Vi ser inte riktigt riskerna här”



Karlstad: Ändra tankesätt

Trelleborg: Rätta till dålig tidigare planering

Öckerö: Bygga på rätt ställe

Halland (Halmstad): Möjligheter att utnyttja ny 
kunskap

Kostnadsbesparingar, multifunktionella lösningar, 
långsiktiga samhällsplanering 

”Om vi ska tänka på framtiden, kan vi inte fortsätta 
bygga nära vattnet. Måste tänka om".

Vad tycker lokala intressenter? 

Möjligheter



Vad tycker 
medborgare?

HINDER MÖJLIGHETER



Generationsrättvisa – Hur tänker man långsiktigt?

Processrättvis - Vem bestämmer när  och var reträtt ska ske?

Osäkerhet och försiktighet - Vilka underlag ska underbygga reträtt?

Grundläggande värden – Tar hänsyn till lokala värderingar

Ansvar - Vem som betalar och kompensationskostnader?

Fördelningsrättvisa – Ta med relevanta intressenter och medborgare med 
i processen

Se reträtt som någonting proaktiv och transformativ

Att göra planerad reträtt till 
en etisk möjlighet



Att göra planerad reträtt till 
en praktisk möjlighet 

• Ändra nuvarande lagstiftning
• Ändra tänkesätt från attack och försvar och att bygga 

vallar 
• Gör det möjligt på kommunens mark, i ÖP
• Någonstans att flytta till
• Ta fram goda exempel

När det blir för dyrt att skydda
”En liten katastrof’ eftersom mannaminnet är så kort

Använd inte ordet ”reträtt”!

”Det låter ju som att 
att ta kontroll över 

situation i tid, istället 
för panikåtgärder vid 

senare tillfälle”



TACK


