O Orust på cykel
Öka användningen av cykeln

10 %

Att välja cykeln som ett transportmedel är
både miljövänligt, hälsosamt och tillgängligt
för de flesta människor. Men för att göra det
till ett vanligare alternativ istället för bilen,
måste människor ha möjlighet att göra det
på ett säkert, tillgängligt och attraktivt sätt.

av resorna i Sverige
görs med cykel (Envall, P.)

50 % av resorna med bil
i Sverige är kortare än

Cykelns roll i samhället

5 km

(Svensk cykling, 2011)

Det här projektet handlar om att främja
användandet av cykeln som ett hållbart
transportmedel på Orust.

Många korta resor med bil
kan ersättas med cykeln!

Gång- och cykelvägar
började byggas och ett
cykelvägnät växte långsamt
fram under 70- och 80-talen.

Cykelns betydelse historiskt
sett bör inte underskattas: det
var det första mänskliga drivna
tvåhjuliga fordonet, en del av
kvinnans frigörelse och är en
symbol för framsteg, frihet och
glädje!

Runt 1890 började kvinnor
använda velocipeden.
Det hade stora effekter på
kvinnans roll i samhället.
Kvinnor som cyklade blev
mer synliga och tog större
plats i det offentliga livet.

Genom att utveckla ett nätverk av så kallade
cykelstationer underlättas cyklingen som ett
dagligt transportmedel och som ett sätt att
uppleva den rika natur och kultur som finns
på Orust.
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339/1000 invånare

Göteborg

Per 1000 invånade finns det 616 registrerade
bilar på Orust och 339 i Göteborg. (SCB)

22 %
15 %

bor inom 5 km
från sitt arbete

1860

När 1970-talet kom,
sågs cykeln som ett
rekreationsverktyg och
bilen blev Sveriges största
exportprodukt.

Mellan 1995 och 2014
minskade antalet cykelturer
med 38% (beräknat per
invånare).

På grund av ökade
cykeltrafikflöden i städerna
finns det problem med den
nuvarande infrastrukturen.

2017

1960

Orust är idag en bilberoende kommun och
infrastrukturen för cykling på Orust är
otillräcklig. Relativt få personer använder
cykeln som ett transportmedel, men det
finns ett ökande intresse för cykling.

Efter första världskriget
ökade försäljningen av cyklar
och gick stadigt uppåt.

Det sägs vara en vagnstillverkare
som först tog velocipeden till
Sverige på 1860-talet efter att ha
besökt en utställning i Paris.

Runt 1870 var velocipeden
mycket modern i Sverige,
inte minst i Stockholm.

De
befintliga
cykelvägarna
ligger
huvudsakligen
inom
de
tätbyggda
områdena, men det finns fortfarande många
luckor i infrastrukturen. Cyklister måste
dela utrymme med bilar och i många fall
kan detta vara mycket osäkert. Det finns
dock mindre vägar som kan vara lämpliga
för rekreations- och motionscykling.

> 5 km

Under andra världskriget
blev cykeln det viktigaste
privata transportmedlet
medan SJ var ansvarig för
de längre resorna.

I synnerhet på landsbygden
hade velocipeden en viktig
roll. Möjligheten att söka
arbete längre bort ökade,
sociala relationer ökade och
spridning av information ökade.

Bilen blev Sveriges primära
fordon vilket blev synligt
i infrastrukturen, där
bilvägarna expanderade
snabbt. År 1959 antog
riksdagen den första
omfattande långsiktiga
vägplanen för landet.
Separation mellan
transportmedel var en del
av bilstadsvisionen. Separata
funktioner ökade även
avstånd.

I april 2017 publicerade
den svenska regeringen en
nationell cykelstrategi.

På 1990-talet sjönk
andelen cyklister, och den
största skillnaden mättes
på landsbygden. En av
anledningarna ansågs vara
avståndet till service, skolor
och arbetsplatser.

- Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplanering.
- Öka fokus på grupper av cyklister.
- Främja en mer funktionell och
användarvänlig infrastruktur.
- Främja säker cykeltrafik.
- Utveckla statistik och forskning.

Genom att se till historien, kan
cykeln sägas symbolisera hopp
och passar perfekt in i en framtid
som står inför stora problem som
klimatförändringar, hälsoproblem
och befolkningstillväxt!

Regeringskansliet. (2017)

Framtidsscenario

bor inom 10 km
från sitt arbete

Avstånd som anses vara
rimliga för cykel, ändå görs...

82 %
5%

År 1938 blev semestern
lagstadgad i Sverige och
cykelsemester blev vanligare.

Folk brukade pendla till
jobbet och bilen användes
på helgerna för familjeturer.
Intresset för cykling
minskade.

(Fasth, J., n.d)

Att cykla på Orust idag
616/1000 invånare

Lastcyklar blev populära
för flera företag för
godstransporter.

Efter andra världskriget blev
ekonomin bättre i Sverige
vilket ledde till starten av
bilboomen.

Under 1970-talets oljekris
blev cykeln ett populärt och
viktigt fordon.

av resorna till och från
arbetet med bil
av resorna till och från
arbetet med cykel

< 5 km

Framtidsvision!
I analysen
identifierades
problemet med
bilberoendet.

I en undersökning som gjordes av Orust
kommun svarade människor på frågor
om sina resvanor till arbete och skola.
En slutsats från undersökningen är att
andelen skolresor som görs med bil är
större bland studenter som bor inom 5
km från skolan på grund av att de inte
erbjuds skolskjuts. (Zajc, A., 2014)

Ett mål inrättades:
hållbara alternativ till bilen
ska vara mer tillgängliga!
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Designprinciper

Tänk om det fanns
stationer för cyklar
som kunde underlätta
resandet med cykeln?

En idé
uppstod!

Cykeln har stor potential att ersätta
många korta resor som idag görs med bil.

Gradvis utvecklas ett
nätverk av cykelstationer
över hela ön!
Genom att använda
teman blir det lättare
att identifiera rutterna.

Stationerna kan placeras
runtom Orust för att underlätta
cykelanvändningen för både
boende och tillfälliga besökare.

Några konceptuella
förslag kan exemplifiera
olika stationskoncept,
som interventioner för att
locka uppmärksamhet
och öka medvetenheten.

Ungefär 5 km mellan
varje station är ett
rimligt avstånd för att
vara tillgängliga för
många människor.
Genom att göra rutter blir
det lättare att hitta platser
för stationerna.
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O Orust på cykel
Hälleviksstrand
Turistleden sträcker sig
från Flatö till Mollösund
och är totalt cirka 30 km
lång. Stopp längs denna led
är kopplade till attraktioner
och tjänster som är
lämpliga för turister.

Flatö

Malö

Tuvesvik

Utkikstorn

Vatteninsamling

Sovplatser
Solpaneler

Ellös

Stocken

Platsen som valts för denna station
ligger mellan Hälleviksstrand och
den närliggande byn Edshultshall.
Platsen ligger ganska högt, och nås
efter att ha cyklat uppför ett par
hundra meter. Själva stationen är
ett litet torn med cykelfunktioner i
botten, plats för vila eller övernattning
i mitten och en utkiksplats på toppen.
Den komposterbara toaletten är i en
separat byggnad där man kan vara

Hälleviksstrand

Sandvik

Mollösund

mer privat. På taket av tornet finns
solpaneler för att tillhandahålla
belysning och eluttag. Regnvatten
samlas upp på taket och filtreras
för att bli drickbart. Cykelställ finns
bakom tornet för att vara lite dolt.
Tornets fasadmaterial är trä och
ska efterlikna fiskfjäll för att koppla
an till traditionen av fiske i byarna
längs västsidan av Orust.

Toalett
Cykelställ
Sittplatser

Cykelverktyg

Varekil

FLATÖ

Pendlingsleden går från
Henån i norr till Skåpesund
i söder. Denna led förbinder
omgivande vägar i en radie
av 5 km, och kan underlätta
pendling med både cykel
och buss.

Henån

Toalett

Cykelverktyg

Sittplatser

Häröd

Platsen för stationen, busstationen
i Varekil, präglas huvudsakligen av
infrastrukturen för motorfordon.
Eftersom platsen ligger nära en
korsning är det viktigt att stationen
är synlig från många håll. För att
möta flera riktningar är byggnadens
form cirkulär (sett ovanifrån).
Byggnaden är uppdelad i två delar,
med möjlighet att röra sig emellan
dessa. En del är en cykelställ under

Vräland

Varekil

tak och i den andra delen finns
cykelfunktioner, en toalett och
sittplatser. Det finns ett litet grönt
område i mitten, och byggnadens
tak är grönt. Det här är för att
ge mer natur till det annars helt
asfalterade området. Byggnaden
är huvudsakligen gjord i trä och
karaktäriseras av ribbor som gör
väggarna genomsiktliga samtidigt
som de avskärmar trafiken.

Grönt
tak

Information

Grönyta

Cykelställ

Ålgård
Rekreationsleden är cirka
20 km, men den kan ingå i
längre sträckor om cyklisten
vill. Leden erbjuder både
sevärdheter för besökare
och trevliga vägar för cykling.

Slussen

Syltenäs

Ålgård

Myckleby

Platsen vid Ålgårds kvarn är en
plats med mycket historia och ett
kulturarv där flera gamla byggnader
berättar om en historia om livet
som levts här. Eftersom det redan
finns flera byggnader och olika
funktioner på platsen behövs inte
en ny byggnad för cykelstationen.
Ett gammal stall kommer istället
att vara föremål för denna station.
Bakom två av de gula dörrarna

kommer det att finnas funktioner
som bildar cykelstationen på
Ålgårds kvarn. För att kommunicera
de olika funktionerna bakom
dörrarna finns symboler på dem.
Cykelfunktionerna
har
ingen
inverkan på själva byggnaden, utan
är som en ”låda” som står bakom
dörrarna. Cykelställen är placerade
på byggnadens långsida.
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