Planeringsstrategier för bostäder och den byggda miljön
för en hållbar utveckling på orust

Introduktion

Människan i fokus

Strategierna för ‘Bostäder och den byggda miljön’ är till för att uppnå de lokala
utvecklingsmålen. Dessa mål bygger på SWOT-analysen där lokala styrkor och
svagheter samt möjligheter och hot utifrån beskrivs.

Byt fokus från “bilens hastighet” till att planera för en mänsklig hastighet.

1.

4.

9.

		

Ett varierat landskap med stor biologisk mångfald
Ett rikt kulturarv, och stark identitet formad av en lång historia
Stort lokalt engagemang med många föreningar och aktiva lokala nätverk
Mark, skog och hav för lokal produktion av mat, material och förnybar energi
Många lokala hantverkare med koppling till en lång hantverkstradition
En kommun med engagemang för hållbar utveckling
Många små lokala företag
Moderna skolmiljöer
Hög kvalitet inom äldrevården
Möjlighet till alternativt boende på landsbygden
(exempelvis ekobyn Utsikten)

SVAGHETER
En homogen bostadsmarknad med brist på lägenheter och bostadsalternativ
anpassade till olika ekonomiska förutsättningar
Åldrande befolkning
Bilberoende och ohållbara resvanor
Stora skillnader mellan sommar och vinter med obalans vad gäller
invånarantal, service och aktiviteter över året
Brist på mötesplatser och offentliga platser och rum
Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret för alla åldersgrupper
Obalans mellan östra och västra Orust, exempelvis vad gäller
befolkningsutveckling, andelen permanentboende/ sommargäster, tillgång till
service och kommunikationer
Brist på möjlighet till högre utbildning
Få arbetstillfällen för högutbildade
Låga dricksvattennivåer under sommarhalvåret
Centralisering till Henån
Otillräcklig kommunikation och samverkan mellan kommun och invånare

MÖJLIGHETER
Ökad miljömedvetenhet
Ökat intresse för lantliga, lugna och
hållbara livsstilar
Ökat fokus på lokalt baserad
produktion och cirkulär ekonomi
Förutsättningar för en hög grad av
självförsörjning vad gäller mat och
förnybar energi
Digitalisering och utbyggda nätverk
kopplar samman Orust med en
större, global omvärld
Ökat intresse för ekoturism
Planer på ny bro mellan Orust och
fastlandet
Ökat intresse för vattenbruk och
sjömatsproduktion
Inflyttning och kulturell mångfald

HOT

Klimatförändringar ger höjda havsnivåer
och översvämningsrisker
Individualisering, minskad social
sammanhållning och minskat
samhällsengagemang
Åldrande befolkning
Fortsatt urbanisering innebär att allt
fler flyttar till städer och obalansen
mellan tätorter och landsbygd ökar
Automatisering ger en minskad
efterfrågan på manuellt arbete
Sommarturismen ökar och obalansen
mellan sommar- och vintersäsongen
växer
Fastlandsberoende
Ökande kulturella klyftor (vi/dem,
östra/västra Orust, sommar/vinter,
permanentboende/sommargäster)

. 1.

Orust är en intressant och aktiv plats att leva på för människor i
alla skeden av livet

2.

All nybyggation är klimatsäker samt uppförd och underhållen 		
med material baserade på lokala resurser och återbruk.

3.

Alla kan hitta en lämplig plats för permanentboende på hela 		
Orust oavsett ekonomiska förutsättningar.

4.

Orust är en ö med flera centra, samtliga med service,
mötesplatser och offentliga rum för alla under hela året. 			
En mångfald av aktiviteter bygger sociala relationer och nätverk 		
och leder till en stark sammanhållning på Orust.

5.

Invånarna på Orust har en hållbar livsstil och är medvetna och 		
väl informerade om miljö, hållbar utveckling och lokala frågor.   

6.

På Orust bidrar lokala aktörer inom bl.a. företagande, mat- och
energiproduktion och besöksnäring till en hållbar lokal ekonomi.

7.

Kustsamhällena på Orust är fungerande livsmiljöer året runt, där
människor lever med naturen. Översvämningar och stormar 		
skapar inte permanent förstörelse.

8.

Orust samlar upp och återanvänder sitt vatten och brist på 			
färskvatten under sommarperioden är inget problem.

9.

Alla på Orust har tillgång till välfungerande och hållbara 			
transporter med god tillgänglighet

10. Orust är självförsörjande på och använder enbart förnyelsebar 		
11.

12.

13.

energi.

Den mat som konsumeras på Orust är så långt som det är möjligt
lokalt och ekologiskt producerad
Orust erbjuder lokala försörjningsmöjligheter kopplade till hållbar 		
utveckling av traditionella lokala näringar (t.ex. fiske, lantbruk och
hantverk)
Ekoturism och en utvecklad ekobyrörelse gör Orust till en 			
förebild inom hållbarhet.
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Prioritera människor i det offentliga rummet
Att förflytta sig på Orust kräver oftast bil och
många platser är varken trevliga eller trygga
för att röra sig till fots eller med cykel. Därför
behöver vägar och offentliga platser utformas
med lägre hastighet för att göra det möjligt
för människor att gå eller cykla.

Lokala Utvecklingsmål

SWOT
STYRKOR

5.

På Västra Hamngatan i Göteborg bestämmer
cyklisterna hastigheten eftersom bilar och
cyklar tvingas dela gatan.
Efter att förändringen genomfördes 2013
känner sig 69% av cyklisterna säkra på gatan
jämfört med 26% innan förändringen.

New Road i Brighton är Englands första
delade utrymme. Bilar är välkomna här, men
på de gåendes villkor. Interaktionen mellan
människor har ökat tack vare beläggning,
sittplatser och belysning.

New Road i Brighton
Källa: Wikimedia Commons

1.

3.

Västra Hamngatan

Designa boenden med kvalitéer för alla
Att planera med människan i fokus kan även
ha en social aspekt samt vara ett sätt att
uppnå social balans. Ofta är det de människor
som har råd att spendera stora summor
pengar som får kvalitéer som havsutsikt,
medans hyresbostäder placeras i mindre
kvalitativa områden. Om Orust skulle
erbjuda dessa kvalitéer för fler människor
skulle det kunna attrahera fler att bo där
permanent. Många av husen med havsutsikt
är sommarhus. Att bygga hyresbostäder för
året runt boende skulle därför även bidra
till Orust kommun. Detta sätt att tänka kan
appliceras på olika kvalitéer i den byggda
miljön beroende på den lokala situationen.

Orustbostäders lägenhetshus i Fjordbacken
är ett exempel på hyresbostäder med
havsutsikt. Husen består av tolv lägenheter
där alla har utsikt över skärgården.

Lägenheter i Fjordbacken
Källa: Orustbostäder

Ett annat exempel är Älvstaden i Göteborg, där hälften
av bostäderna i etapp ett ska ha lägre hyra. Målet är
att uppnå socialt blandat boende och göra det möjligt
för människor med lägre inkomst att bo i ett attraktivt,
nybyggt område.

Älvstaden Göteborg
Källa: White
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1.

3.

Nya sätt att bo

Permanenta invånare

Skapa nya boendemöjligheter och typologier, samt anpassa befintliga

Öka andelen permanenta invånare i relation till tillfälligt boende

Formge för alla målgrupper
Genom att ha alla målgrupper i åtanke under
formgivningsprocessen får vi ett mer varierat
husbestånd. Med ett mer varierat husbestånd
blir det enklare för personer i alla stadier av
livet att hitta ett hem som tillgodoser deras
behov och gör det möjligt att bo på Orust.
idag är öns husbestånd väldigt homogent
och det finns en stor efterfrågan på bostäder
för unga och äldreboenden. Genom att även
blanda olika målgrupper inom områden får

2. 5. 13.

1. 3. 4.

Genom att dela med varandra använder vi
mindre resurser men vinner samtidigt så
mycket mer. Det kan innebära att man delar
på en cykel, en tvättmaskin, en bil eller till
och med boende. Det finns möjlighet till
ekonomisk vinning och minskad påverkan
på miljön eftersom man använder mindre
resurser. Dessutom uppstår en stor social
vinst för de inblandade genom egagamenand
och samarbete.
DELA

DELA

ELA

Genom att bygga fler hyresbostäder är det
möjligt att öka andelen permanent boende på
Orust. en anledning är att de behöver betala
hyra året runt. Alternativ till hyreslägenheter
så som hus eller radhus som hyrs ut skapar
en större variation och attraherar olika
grupper av människor.   

man ett bättre socialt klimat eftersom olika
åldersgrupper möts.
Ett exempel på detta finns i Denver i
Nederländerna. Där får studenter bo
hyresfritt på ett äldreboende i utbyte mot att
de umgås med de äldre minst 30h/månad och
hjälper till med enklare sysslor.

Skapa gemenskap genom delat ägande
Genom att introducera nya sätt att bo, leva
och dela med varandra skapas det nya
bomöjligheter på Orust - det blir möjligt att
nå fler målgrupper.
Ett exempel är KomBo av Järntorget och
Utopia arkitekter. Det är ett koncept på
modernt boende där kvalitéer fås genom
att dela faciliteter som kök och badrum.
Månadskostnaden per person blir också lägre
än i ett enpersonshushåll.

1000

0/827

aktivt köande

lediga lägenheter

Hyresvillor i Viskafors utanför Borås
Källa: Svenskt Trä

DELA

LA

DE

DELA

I en liten ort ungefär 10 km utanför Borås har
18 hyresvillor byggts för att för att locka fler
invånare till området. Området har haft en
minskande befolkning sedan 70- och 80-talen
då olika industrier lades ner.

Inuvik Community Garden är ett annat exempel
där en gammal ishockeyarena i Northen
Territories, Kanada har blivit ett stort
växthus, byggt och skött av invånarna i staden.

D

DELA

dem finns på den östra delen av ön. År 2014
ägde Orustbostäder 827 lägenheter och
inga av dem är tomma idag (Program för
bostadsförsörjning). Ungefär 3900 människor
står i kö för en lägenhet på orustbostader.
se, varav 1000 har varit aktiva de senaste tolv
månaderna.

Idag finns bara 10% av de permanenta
bostäderna i lägenhetshus. Av dessa är den
största delen hyreslägenheter och flest av

Studenter hjälper äldre med vardagssysslor, i utbyte betalar
de ingen hyra.
Källa: Nyheter24

ELA

D

Bygga mer hyresbostäder

LA

DE

KomBo i Göteborg
Källa: Utopia

Inuvik community garden i Canada
Källa: Foodurbanism

2. 5. 13.

Designa miljövänliga byggnader/samhällen genom att använda lokala resurser, energi och arbetskraft

6.

För att uppnå globala och nationella
hållbarhetsmål måste nya byggnader byggas
mer hållbart. Genom att använda lokala
resurser minskas transportsträckan och den
byggda miljön får ett starkare fysisk samband
till platsen. Den långa traditionen av hantverk
på ön kan användas som en fördel samt bidra
till att skapa lokala jobb.

Ekobyn Utsikten är ett bra exempel på en
miljövänligt utformad bebyggelse. Den har
skapat ett nationellt intresse och attraherar
nya invånare. Detta visar att en miljövänlig
profil kan hjälpa Orust att växa när fler
människor blir intresserade av alternativa
livsstilar.

Ladan i ekobyn Utsikten på Orust

ARKITEKTURSKOLA

Halm är ett hälsosamt och hållbart
byggmaterial. Eftersom säd odlas på orust kan
man lätt få tag på halm lokalt. Ett exempel
på ett halmhus är restaurangen på Kosters
trädgårdar på Sydkoster, norr om Orust.

Halmbalshus på Sydkoster under byggnadsprocessen
Källa: Lena Falkheden

1. 3. 4.

Erbjuda alternativa säsongsboenden

7. 13.

Nästan hälften av alla hus på Orust används
enligt kommunen enbart som sommarboende.
För att öka antalet åretruntboende behöver
nya boendealternativ för sommargäster
skapas. Exempel på detta kan vara att
möjliggöra för att hyra ut en del av en
lägenhet eller att bygga studentbostäder
där rummen kan användas som vandrarhem
under sommarmånaderna.

Ett exempel att inspireras från är
bostadsrättsföreningen Resort Visby
på Gotland. Bostadsrätterna ägs av
privatpersoner, men när ägarna inte
är hemma hyrs lägenheterna ut av ett
hotellföretag.

Höst - vår

Sommar

Studenter i billiga
lägenheter

Turister

Lägenhetsägarna får en del av vinsten från
uthyrningen och sänker på så sätt sin egen
kostnad för boendet.

Lägenheter i bostadskooperativet Resort Visby
Källa: gotland.net
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Decentralisera

Lantlig norm

Skifta fokus från större samhällen som Henån
och planera för alla områden i Orust.
1.

Bryta den urbana normen och istället planera Orust från ett lantligt perspektiv,
anpassat till det lokala läget

Designa publika mötesplatser i olika skalor

4.

Platser för människor att mötas på är viktiga
för socialisering, känsla av gemenskap, stadsliv
och säkerhet. Mötesplatser kan vara både
publika och kommersiella, till exempel ett
litet torg, en park eller ett café. Samhällena
på Orust har ofta brist på sådana platser,
speciellt vintertid.

3.

1.

De tematiska lekparkerna i Malmö är ett exempel Traditionella brittiska pubar är populära
på mötesplatser som får människor att vistas
mötesplatser. Dessutom serverar de ofta
utomhus och besöka nya delar av staden. En
lokalt producerad mat och dryck
lekplats har dock en väldigt specifik målgrupp.
Det mest optimala är om det finns en
mötesplats för varje tänkbar målgrupp i varje
samhälle på Orust.

Utforma mötesplatser för entreprenörer och studenter

4.

Denna typ av mötesplatser gör det möjligt
för egenföretagare och studenter att jobba
utanför hemmet. Att dela arbetsplatser
skapar socialt sammanhang och möjlighet
till samarbete. Detta utmanar den urbana
normen genom att skifta fokus från att
pendla till större städer till att istället skapa
attraktiva jobbmöjligheter i lantlig miljö. Det
stöttar också utvecklingen av lokala företag
när studenter får en möjlighet att studera
på distans och fortfarande få ett socialt
sammanhang.

6.

Ett exempel på detta är Depot lab i Barcelona
som är ett “co-working space” där företag får
möjlighet att etablera sig, växa, samarbeta och
nätverka.

Depot Lab Barcelona
Källa: Barcelona Navigator
Lekplats med sagotema i Malmö
Foto: Wikimedia commons

Ännu ett “co-working space” är The Castle i
Stockholm. Utöver arbetsplatser erbjuder de
gym, bastu, yogarum och mer, men den bästa
kvalitén är gemenskapen.

The Castle, Stockholm
Källa: The Castle

Traditionell Brittisk Pub
Foto: Wikimedia commons

Created by Rohith M S
from the Noun Project

1.

3.

4.

Utveckla en variation av hustyper på Orust
En variation av hustyper, inte bara
centraliserat till städerna och byarna, gör det
möjligt för permanentboende på hela Orust.
Det möjliggör också för invånarna att bo var
de vill på ön, i alla stadier av livet och oavsett
förutsättningar.

Till exempel; fler äldreboenden på
landsbygden ger möjlighet för personer att
bo kvar i sitt grannskap när de inte kan bo
kvar i sin villa längre. Detta skapar flyttkedjor
och frigör hustyper som passar bättre för en
annan målgrupp.

Äldreboendena som kommunen erbjuder
ligger idag centraliserat till de tre största
orterna och inga alternativ på landsbygden
finns tillgängliga.

1.

4.

5.

Involvera samhället i betslutstagande
Medborgarkontor skapar en relation mellan
de boende och beslutstagarna genom att
fungera som en plattform för kommunikation
och information. Målet är att skapa
delaktighet och engagemang, men även att
hjälpa till med guidning i samhällslivsfrågor,.
Samtidigt så flyttar en del av makten från
Henån till andra områden på Orust - en
lantlig norm istället för en urban norm.

Medborgarkontoret är en digital och fysisk
mötesplats för invånarna, med möjlighet att
erbjuda mer service såsom café, bibliotek,
förskola, konstgalleri m.m.

Henån:
81 Lägenheter
Ellös:
66 lägenheter

Ett boende för äldre i lantlig miljö erbjuds på äldreboendet i bergen utanför Prato, Italien.
Foto: EBD Journal
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Svanesund:
66 lägenheter

Berga - Linköping, medborgarkontor
Källa: Linköpingsposten
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