Mat, resurser och energi
					 För en hållbar och motståndskraftig utveckling på Orust
Introduktion
Användningen av lokala resurser har stor
potential för att skapa ett hållbart samhälle.
Detta är ett bra tillfälle för Orust, eftersom
kommunen har en stor mängd resurser från
mat till material och energi.
Identifieringsprocessen utgick från breda
strategier kopplade till flera mål. Strategierna
är relaterade till tre teman: mat, lokala resurser
och energi. Därför har vi definierat ett mer
exakt mål för varje teman för att strategierna
ska vara mer exakta.
Strategierna är kopplade till SWOT och
lokala mål genom färgkodning. Varje färg
representerar ett tema. (Mat, Lokala resurser,
Energi)

“Allt måste ta vägen

Motto

någonstans. Det finns inget

Strategierna svarar mot målen genom att dra
nytta av de tidigare identifierade styrkorna
och möjligheterna och syftar till att mildra
svagheter och hot.

“avfall” i naturen och det finns

”

inget “bort” dit det kan kastas

Tänk globalt, agera lokalt
Vad är en SWOT?
Det är ett analysverktyg som försöker
identifiera lokala förhållanden som styrkor,
svagheter och yttre påverkan som möjligheter
och hot. Detta verktyg har använts för att
utveckla mål för Orust och tillsammans är
de en utgångspunkt för våra strategier med
några konkreta planeringsidéer.

Barry Commoner, The Closing Circle, 1971

Kombinera idén att göra mesta möjliga av lokala resurser
med behovet av att använda mindre. Inspirationen kan
hittas i naturens processer.

Sverige

Den gemensamma punkten i dessa strategier är att
skapa slutna cirklar, använda färre begränsade resurser
och generera mindre avfall.

Oslo

Orust
Göteborg

Världen

Sverige

Teman

Orust

Mat
Lokala resurser

Swot-analys

§§

S - styrkor

S1

Närhet till ett mångsidigt landskap och rik biodiversitet

W - svagheter
W1

(både vad gäller fritids- och resursegenskaper)

Homogen bostadsmarknad
(Brist på lägenheter och prisvärda bostäder)

S2

Ett rikt kulturarv, identitet och historia

W2

Åldrande befolkning

S3

Ett stort lokalt engagemang och många lokala föreningar i aktiva

W3

Ohållbart transport / Bilberoende

lokala nätverk

W4

Stora skillnader mellan sommar och vinter

Mark och hav som är lämpligt för lokal mat och energiproduktion

W5

Brist på mötesplatser, offentliga lokaler och offentliga utrymmen

(En tillgång för både lokal ekonomi och självförsörjning)

W6

Brist på kultur och aktivitet på vintern

S5

Lokalt hantverk

W7

Glapp mellan öst och väst / permanenta och tillfälliga invånare på Orust

S6

En kommun som är aktivt engagerad i hållbarhet

W8

Brist på högre utbildningsmöjligheter

S7

Många lokala småföretag

W9

Få jobb för högutbildade personer

S8

Attraktiva skolfaciliteter

W10

Färskvattenbrist under sommaren

S9

En högkvalitativ vård för äldre

W11

Centralisering till Henån

Alternativa möjligheter att bo på landsbygden (t.ex. Ekobyn

W12

Otillräcklig kommunikation / samarbete mellan kommunen och

S4

S10

Mål

Lokala utvecklingsmål

Utsikten)

befolkningen

O - möjligheter

T - hot

O1

Ökad miljömedvetenhet

T1

Stigande havsnivå och översvämning

O2

Lantlig, långsam, hållbar livsstil

T2

individualisering

O3

Cirkulär ekonomi i lokala nätverk

T3

Åldrande befolkning

O4

Förnybar energi produktion

T4

Urbanisering

O5

Digitalisering och anslutning

T5

Automatisering (Mindre efterfrågan på arbetskraftsjobb)

O6

Ekoturism

T6

Planer för ny bro

Turism

O7

T7

vattenbruk

Fastlandsberoende

O8

T8

Migranter och kulturell mångfald

Kulturella glapp

O9

T9

Vi - dem / öst - västlig / sommar - vinter / tillfällig - permanent

ARKITEKTURSKOLA

1. Orust är en intressant och aktiv kommun att leva i för människor i alla stadier av livet.
2. År 2025 är all nybyggd utveckling klimatskyddat, byggd och drivs med lokala resurser. Material produceras,
används och återanvändas lokalt.
3. Oavsett ekonomiska förutsättningar kan alla hitta en lämplig plats att bo permanent överallt på Orust.

Mat
Ett pulserande,

Energi

synligt och självförsörjande lokalt matsystem som

stödjer en hållbar livsstil.

4. Orust är en ö med flera (alla dess) centra. Varje innehåller offentliga utrymmen, tjänster och mötesplatser för alla
året runt. Aktiviteter bygger sociala nätverk och relationer som leder till den starka samhällsminnen.
5. Lokala invånare har en hållbar livsstil och är medvetna och välinformerade om miljö och lokala frågor.
6. På Orust bidrar alla aktörer (turism, lokala företag, energi och livsmedelsproduktion) till en hållbar lokal ekonomi.
7. Orustkustens byar är fungerande mänskliga livsmiljöer, där människor lever i linje med miljön nu och i framtiden.
Översvämningar och stormar skapar inte permanent förstörelse.
8. Färskvattenbrist på sommaren är inte längre ett problem eftersom Orust behåller, samlar och återvinner sitt
vatten.
9. Alla på Orust har enkel tillgång till funktionell hållbar transport
10. Orust använder endast och är självförsörjande för förnybar energi
11. Så mycket som möjligt av konsumerad mat produceras lokalt och organiskt
12. Orust erbjuder lokala arbetstillfällen kopplade till en hållbar ombyggnad av traditionella lokala industrier (t.ex.
fiske, jordbruk och hantverk)
13. Ekoturism och utvecklad eko-byrörelse gör Orust till en modell inom hållbarhet.
14. Orust överväger optimalt bevarande av naturen under alla tider och förhållanden.

Lokala resurser
Går från linjär användning av resurser till cykliska system, genom att
minska användningen av resurser och använda dem mer effektivt, för
att få en minimal inverkan på miljön.

Energi
Uppnå

självförsörjning med endast förnybar energi. främja hållbar

elproduktion med solenergi och vindkraft och minska oljekonsumtionen
i värmeproduktion och transport.
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SWOT-analys

Befolkningsskillnaden mellan sommar och vinter W1
S1

Nära till naturen och den rika biologiska
mångfalden

S3

Ett rikt kulturarv, identitet och historia

S4

Lokalt hantverk

O1

Ökad miljömedvetenhet

O2

Lantlig, långsam, hållbar livsstil

O3

Brist på mötesplatser, publika platser W2
Brist på kulturutbud och aktiviteter på vintern W3
Färskvattenbrist under sommaren W4

S
O

W
T

Centralisering till Henån W5

Ett

pulserande,

försörjande

synligt

lokalt

själv-

matsystem

som

stödjer en hållbar livsstil.

1. Öka matproduktionen och bearbetningen
• Bevara jordbruksmark

• Främja gemensamma
trädgårdar och privata
trädgårdar

• Öka
vattenbruksproduktionen
på Orust

Gemensam trädgård

- Gemensam trädgård:
växthus, säsongsbetonade
trädgårdar
- Privat trädgård: gröna
tak, vertikala trädgårdar

Metodologi

• Främja akvaponiska
odlingssytem för att
spara mark och frigöra
utrymme för biologisk
mångfald och
permakultur

Tänk på livsmedelssystemet i Orust som helhet och
optimera varje steg. Metoden är att försöka
stänga matkedjans krets så mycket som möjligt
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i produktionsanläggningen
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T3

Fastlandsberoende

T4

Hållbar livsstil

6

Lokal ekonomi

11

Lokal och ekologisk mat

12

Lokala traditionella jobb

• Främja andelsjordbruk
och kooperativt
jordbruk som ett
sätt att koppla
samman Orust med
kringliggande urbana
områden.

• Utforma
samhällscenter
för att rymma
gemenskapskök
för bearbetningsaktiviteter
(konservering etc.)

4. Branding av matkulturen på Orust
Vattenbruk

• Planera mat-event
året om

• Samarbeta med
traditionella och nya
medier

Regelbunden
bondemarknad + stora
matrelaterade festivaler

Kooperativ odling

- TV: Mat-program,
kockprogram, dokumentär,
etc...
- Sociala medier som
Instagram, Facebook,
Twitter...

• Visa upp lokala
matkulturer och
branda dem

Gemenskapskök

2. Skapa ett komplett nätverk för försäljning av lokalt producerad mat 5. Främja formell och informell matutbildning
- Små eller tillfälliga
livsmedelsleverantörer (eller
en vanlig livsmedelsmarknad)
kring ICA i Henån för att
gynna kundtrafiken och
erbjuda olika matupplevelser
- Planera livsmedelsbutiker i
alla områden för att undvika
matöknar som tvingar folk att
resa långa avstånd.
- Stöd böndernas marknad i
varje by

er

i
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Biologisk mångfald

Aqvaponik

• Bygg upp ett
matförsäljningsnätverk på Orust för
att undvika matöknar

m

g

för att skapa en hållbar modell.

T2

Turism

5

O6 Vattenbruk

Strategier
och

T1

Cirkulär ekonomi i lokala nätverk

O5 Ekoturism

Mål

Organisation
Automatisering

Lokala utvecklingsmål

Direktförsäljning

Integrera försäljning och
produktion

• Öka variationen
av lokala
livsmedelsprodukter

• Använd e-handel för
att främja försäljningen

3. Främja lokal livsmedelsförbrukning

ko

ns
• Skapa upphandlingspolicies som främjar
lokala matinköp

um
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Från gård till bord

• Bygg upp
gemenskapskök i
olika byar för att
öka social kontakt,
främja matdelning
och visa upp
matkulturen i Orust.

• Främja matrelaterad
utbildning

Matlagningskurs

- Formell och
informell träning i
odling, matlagning,
matkännedom,
matlagningskurser och
andra affärsmöjligheter
inom livsmedelsindustrin.

E-handel

Inkludera någon form av
producent-direkt försäljning
i en produktionsanläggning
för att direkt integrera
producenten och
konsumenten.

• Främja direktlänkar
mellan
restauranger och
jordbruksproducenter.

Varierade produkter

Odlingskurs för unga

• Främja odlingsutbildning för unga
- Samarbeta med skolor
inom och utanför Orust för
att underlätta en praktisk
lärandeupplevelse
- Stöd ungdomar som
är intresserade och
motiverade att starta
jordbruksverksamhet.

• Gör hela
matsystemet i Orust
så synligt och öppet
som möjligt

6. Hantera matavfall och vatten och energi
• Anta olika sätt att
hantera avfall
- Integrera avfallshantering
med svampodling,
algodling eller aqvaponik,
etc...
- Producera biogas från
gödsel och halm och
andra oätliga växtdelar.
- Använd frityrolja kan
återanvändas för tex
biodiesel.
- Samarbeta med
välgörenhetsorganisationer
för att minska matsvinn.

Matavfall

Biogas Svampodling Förhindra
matsvinn

Regnvatteninsamling
• Upprätta produktivt
landskap för att
hantera stormvatten
och filtrera regnvatten.

• Använd spillvärme från
infrastruktur och andra
för att stödja växthus.

Växthus

Spillvärme
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Lokala Resurser
					 För en hållbar och motståndskraftig utveckling på Orust

Lokala utvecklingsmål

SWOT-analys
S1

Nära till naturen och den rika biologiska

S2

Ett rikt kulturarv, identitet och historia

S5

Lokalt hantverk

O1

Ökad miljömedvetenhet

O2

Lantlig, långsam, hållbar livsstil

O3

Cirkulär ekonomi i lokala nätverk

Brist på mötesplatser, publika platser W5
Färskvattenbrist under sommaren W10

S
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W
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Otillräcklig kommunikation / samarbete W12

Turism

T6

Fastlandsberoende

T7

O5 Digitalisering och anknytningar

kan tillämpas på olika

miljö och lokala frågor.

- På Orust bidrar alla aktörer (turism, lokala företag, energi och livsmedelsproduktion)
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AVFALL

KONSUMTION

DISTRIBUTION

PRODUKTION

ÅT
E

invånare har en hållbar livsstil och är medvetna och välinformerade om

Linjär ekonomimodell
[Existerande]

Cirkulär ekonomimodell
[Önskad]

på sommaren är inte längre ett problem eftersom

Orust

dricksvatten

åter till marken

Nuvarande situation på
Orust:
Huvudkälla för
färskvatten: sjöarna

samla in gråvatten

samlar och återvinner sitt vatten.

Ämnet resurser är väl integrerat i samhällsdebatten.
Många av de föreslagna strategierna svarar mot olika mål.
Strategierna utmanar bilden av vad som ses som lokala resurser
och hur dessa hanteras, samt framhäver den mentala och fysiska
kopplingen till samhället.
I systemdiagrammet nedan har vi definierat vad vi ser som
tillgängliga lokala resurser i kommunen.
Mentala resurser

återanvänd renat vatten

Vattencirkeln kan appliceras på varje
skala, från hem till stadsplanering.
Den största svårigheten är behovet av
att arbeta med “nya” aktörer.
Källa: https://www.ciria.org//Resources/Free_
publications/Water_Sensitive_Urban_Design.aspx

Kunskaper

Hantverk

producerad

återanvänd

Vindenergi

Tillgängliga
resurser

Solenergi
Jordbruk

Skog

Existerande
byggnader

Trä

Det förekommer redan
vattenbrist
under
sommaren.
Och i framtiden kommer
den ökande försurningen
och ökade salthalten
i vattnet att bli ett
problem.

Vatten

MAKE		

Planera för ett socialt nätverk som främjar samarbete mellan människor i olika åldrar
och social bakgrund.

DISPOSE

Sociala nätverkssystem
T il l v e r k

Barry Commoner, the closing circle, 1971
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N U VA R A N D E S I T UAT I O N
Överkonsumtion

AVFALL

• Samla
regnvatten
från offentliga
byggnader
och utrymmen
(stormarknad,
bibliotek,
parkeringsplatser
etc)
• Utnyttja
naturliga
system genom
att skapa
vattenreningssystem med
växter

Källa: Översiktsplan Orust 2008

använd

genererad

Nuvarande situation på
Orust:
10500 ha skog
(ca 30% av ön)

• Återanvänd
gråvatten och
regnvatten i nya
bostäder

Byggnader av trä och återanvänt trä
är det bästa sättet att minska våra
koldioxidutsläpp. Jämfört med betong
och stål går det åt mycket mindre energi
vid framställningen. Trä är möjligt att
återanvända är, och trä generarar inte
koldioxidutsläpp.
Källa: https://www.swedishwood.com/about_wood/
choosing-wood/building-with-wood/

övriga

tall

gran
björk

ek

Källa: Översiktsplan Orust 2008

Inspiration

Resurser

Material

• Arbeta med
septiktank
vatten i
designen av
offentliga
platser för att
synliggöra
vikten av
sandfilter
vatten

Vaggan till graven

Innovation
Olika åldrar

SOCIALA NÄTVERK

Samarbete

Överlappande

Produkter

Rumslig mångfald

aktiviteter
Återställande

Slutpunkt

För moderna livsstilar

Samboende / samarbetande /
medskapande

gundvatten

• Samla in
begagnat trä,
för att antingen
skapa en
materialbank för
återanvändning
i konstruktioner
eller för att
omvandla träet
till bränsle

Ägande

Samverkan

växtfilter

SUB-Strategier:
• Använd
lokalt trä som
byggmaterial

Anonymitet

Individualisering

Blandade kulturer

gråvatten

Stor trädvariation:

återvunnen

Hö

Fisk & skaldjur

Varierat
landskap

Avfall

Främja ett belöningssystem för att ansluta olika aktörer och resurser.

Cirkulär ekonomi

Delstrategier:

Liksom i övriga landet
växer skogen, men den
måste fällas klokt.

Erfarenheter

Historia

Mat

transformerad

Kultur

Värderingar

TAKE		

Att minska avfallet är avgörande. För att
uppnå en hållbar utveckling måste vi
minimera mängden avfall vi producerar i
samhället. “Allt måste ta vägen någonstans.
Det finns inget “avfall” i naturen och det
finns inget “bort” dit det kan kastas. “

Gemensamhet

Dela på resurser

Vagga till vagga

E F T E R S T R ÄVA N S VÄ R D S I T UAT I O N : TÄ N K A O M K R I N G B E T E E N D E N

5. Optimera markanvändningen.

3. Planera för cyklisk användning av lokalt trä.
absorberad

Färdigheter

Planera för ett nätverk med olika aktörer för att skapa ett tåligt system.

AVFALL

2. Främja cykliska vattensystem.

behåller,

- Orust överväger optimalt bevarande av naturen under alla tider och förhållanden.

Locka till sig olika målgrupper med olika arbetsmöjligheter och aktiviteter.

RESURSER

till en hållbar lokal ekonomi.

- Färskvattenbrist

RESURSER

samarbeta

n

- Lokala

KLÄTTRA PÅ
AVFALLSSTEGEN
MED DEN HÄR
MODELLEN

io

Material produceras, används och återanvändas lokalt.

Naturskydd

Inspirera passiva besökare att vara aktiva deltagare.

mt

resurser.

14

K o ns u

är all nybyggd utveckling klimatskyddat, byggd och drivs med lokala

Vattenåtervinningssystem

Skapa digitala och fysiska plattformar för delning för en modern livsstil.

Delning

KONSUMTION

Alla de föreslagna strategierna tar upp följande mål:

8

Avfall = Resurs
P

DIST
RIB
UT
IO
N

Metodologi

AVYTTRA
Avfallsstege

Lokal Ekonomi

Skapa en plattform för att interagera / utbyta kompetens, kunskap, verktyg, material,
perspektiv, värderingar och idéer.
OR
SSEKT
ING
INN
RV

ÅTERVINNA

6

Ge incitament för att dela och samarbeta i samhället.

Linjär ekonomi

MINSKA
ÅTERBRUKA

Hållbar livsstil

Delstrategier:

Belöning

ON
KTI
DU
RO

Orust.			

ÅTERANVÄNDA

- År 2025

Optimera produktion och användning av lokala resurser.

(Cuginotti, A., Miller, K. M., and van der Pluijm, F. ,2008)

områden, som arbetar tillsammans för att skapa en hållbar och
robust resurshantering på

Öka medvetenheten om lokala resurser och cykliska system.
Främja cirkulär ekonomi.

5

in nig

Detta

Demontera fördelarna med omdesign, reparation, återanvändning
och återvinning.

Cykliskt tänkande är fördelaktigt ur ekologiska, ekonomiska
och sociala perspektiv. Därför tar vissa strategier ett steg
längre i förståelsen att avfall kan vara en resurs för något nytt
eller till och med bättre (upcycling, re-gift, re-think).

RESURSUTVINNING

tänkande till ett cirkulärt tänkande.

Se avfall som en resurs, som ska ges ett andra liv.
“Skattavfall”, “Värdeavfall”

Å te rv

andra cirkulära system koncept, försöker vi gå från ett linjärt

Avsikten är att kombinera människor i olika
åldrar och bakgrund med ett gemensamt
intresse för hållbarhet och de som är trötta
på att leva ensamma.
Denna mångfald ökar intresset för att leva
mer hållbart genom att öka fritt utbyte
av kunskap, verktyg, tjänster, färdigheter,
livserfarenhet, utrymme och idéer samt att
förbättra social interaktion.

Delstrategier:

n d ni n g

av permakultur, blå ekonomi, vagga till vagga och

Samhällets linjära konsumtionsbeteende har resulterat i
strategier med gemensam grund att användningen av
resurser måste minskas, bli effektivare och ha mindre inverkan
på miljön. Naturen har varit den främsta inspirationen för
dessa strategier, eftersom naturen handlar om materialflöden
och avfall i ett cirkulärt system där avfall och ämnen bidrar till
uppbyggnad och nedbrytning för att slutföra cykeln.

Lokala Resurser

4. Skapa ett delningsnätverk för sociala resurser

vä

Inspirerad

1. Främja cykliska resursloopar, för att undvika avfall.

An

Att gå från ett linjärt modelltänkande vid användning
av resurser (utvinna-använda-avyttra / “vaggan till
graven”), till ett cykliskt modelltänkande (“vagga till
vagga”), genom att minska användningen av resurser
och använda dem mer effektivt, för att uppnå en minimal
miljöpåverkan.

Strategier

&

Mål

2

• Behålla
den goda
skogsskötseln
för att
Plantera 3 nya träd
bibehålla en
för varje fällt träd
växande skog

Förändringar i markanvändning utgör den
viktigaste drivkraften för förändringar inom
biologisk mångfald och ekosystemtjänster
genom
förvaltning,
fragmentering,
nedbrytning, restaurering, bevarande och
övergivande av mark, säkring av livsmedelsoch bränslebehov, mark- vatten- och
klimatreglering.
(https://www.ntnu.edu 25-10-2017)

Det finns ett behov av strategier som hanterar
utvärdering av markanvändning och vad det
ger för miljökostnader och miljövinster - en
koppling mellan ekonomiska och ekologiska
beräkningar för att visa hur de båda
områdena är beroende av varandra och hur
de interagerar.
(Natural Capital in a Nordic context

Nordic Council of Ministers, 2013)

Delstrategier:
Främja lågintensivt jordbruk (högt naturvärde - HNV) som är mycket anpassat till
lokala jordar, vegetation och klimat.
Stöd befintligt HNV-land, som traditionella trädbevuxna betesmarker, häckar och
dammar, som är värdefulla för biologisk mångfald och fungerar som en koppling
mellan olika ekosystem emellan jordbruksmarkerna. (Institute for European Environmental Policy, High
Nature Value farming throughout EU-27 & its financial support under the CAP, 2014)

Anpassa skogsbruk och jordbruk för att förhindra monokultur, erosion, dränering,
läckage av gödningsmedel, förlust av näringsämnen och förlust av biologisk
mångfald.
Återställ, ta hand om och skydda våtmarker och färskvatten för att förhindra
översvämning. (Institute for European Environmental Policy, Green Infrastructure Implementation and Efficiency,
2011)

Återta och återställ livsmiljöer och ekosystem som försämrats genom markanvändning
och konstruktioner.
Bedöm och identifiera lokala konflikter vid planering av nya utveckligsområden med
avseende på effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Utred miljöpåverkan av lokal produktion och påvisa total kostnad / vinst för produktion
som är beroende av ekosystemtjänster.

(Natural Capital in a Nordic context Nordic Council of Ministers, 2013)

Fysiska resurser
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Energi
					 För en hållbar och motståndskraftig utveckling på Orust
Mål

Uppnå självförsörjning med endast förnybar
energi. främja hållbar elproduktion med solenergi
och vindkraft och minska oljekonsumtionen inom
värmeproduktion och transporter.

Huvudutmaningen

för detta århundrade är att gå från ett

fossilbränslebaserat samhälle till ett mer hållbart.
strategier för att nå detta mål specifikt på

Orust.

Här

visas

Strategier

adresseras.

- All nybyggnad är klimatsäker, byggd av och drivs med lokala resurser.
Material produceras, används och återanvänds lokalt.
- Invånarna har en hållbar livsstil och är medvetna och välinformerade om
miljö och lokala frågor.
- På Orust bidrar alla aktörer (turism, lokala företag, energi- och
livsmedelsproduktion) till en hållbar lokal ekonomi.
- Orust är självförsörjande på förnybar energi

Lämplig mark för energiproduktion

S6

Engagerad kommun

O1

Ökad miljömedvetenhet

O2

Lantlig, långsam, hållbar livsstil

O4

Förnybar energiproduktion

När
man
producerar
el
med
förnybara källor som solenergi är
produktionen
ojämn. För att öka
den självförsörjande andelen måste
energiproduktionssystemen
vara
överdimensionerade för att garantera
produktion året om. Elnätet måste
alltid vara i balans, så Orust behöver
infrastruktur och reglering för att
hantera elöverskott på ett effektivt sätt.

vanor har stor inverkan på energiförbrukningen och bör också

Följande strategier tar upp de lokala mål som vi hittills har identifierat:

S4

För att uppnå ett Orust som är
självförsörjande inom energi behöver
kommunen öka utbudet av olika
energiproduktionsmetoder. Småskalig
el- och värmeproduktion är ett viktigt
komplement till den kommunala
produktionen.
Spridd
produktion
är också mer motståndskraftig mot
naturkatastrofer
och
ekonomiska
förändringar.

Att förändra hur vi tänker på energi är lika viktigt
hur det produceras. Transport, uppvärmning och

Metodologi

Aktiva lokala nätverk

4. Hantera elöverskott

nu produceras av små aktörer som kopplas samman för att skapa en
som att ändra

S3

1. Främja privat energiproduktion

Denna stora utmaning förändrar samhället väsentligt. Energi kan
ny typ av elnät.

SWOT-analys

Skapa stödsystem för privata investeringar
•
Privata solpaneler och geotermisk energi
behöver vara enkelt att börja använda för
vanliga människor. dja
•
Stödjande system kan erbjuda samlad
information i ett lättillgängligt och förståeligt
format eller ge människor “nyckelfärdiga”
lösningar.

Lokala utvecklingsmål

S
O

W
T

Befolkningsskillnaden mellan sommar och vinter

W4

Urbanisering T4
Fastlandsberoende T7

2

Lokala Resurser

5

Hållbar livsstil

6

Lokal ekonomi

10

Förnybar energi & självförsörjning

Använd högteknologiskt energilagring för att hantera privat
elöverskott.
• Batterisystem i byggnader ökar hushållets
självförsörjning med sol- eller vindkraft.
• Elbilsbatterier kan också fungera som en del av
husets energilagringssystem.

Skapa möjligheter för människor att tjäna pengar genom
sina investeringar.
• Möjligheter att tjäna pengar på sin egen
energiteknik kan bidra till att öka investeringarna
i förnybara källor.
• Möjlighet att sälja överskottsel till elnätet med
anständig vinst.
• Andelsägande i en lokal vindturbin.

Använd mekanisk energilagring.
• Energiöverskott lagrat i mekaniska lagringssystem
kan användas för att hantera framtida utgifter.
• Mekanisk lagring som frysning av vatten eller
komprimering av luft kan genomföras på Orust.

Främja privat geotermisk uppvärmning.
• En stor del av husen på ön värms upp med ved.
• I ett område med gles bebyggelse är geotermisk
uppvärmning både miljövänlig och en
ekonomiskt smart investering och bör därför
främjas i stor utsträckning.

Bibehåll möjligheten att sälja överskottsenergi tillbaka till
nätet.
• Nätnläggningar, kommunala energilagringssystem och energikontrakt måste samverka så
att överskottsproduktion i hushållen kan säljas.

2. Centraliserad värmeproduktion i byar

5. Planera återvinning av produktionsenheter

Vedeldning är den mest använda
uppvärmningsmetoden på Orust.
Privata
småskaliga
förbränningsprocesser är mycket ineffektiva
när
det
gäller
att
producera
värme jämfört med centraliserade
förbränningsanläggningar.
Den mest ekologiska lösningen är att
sluta med förbränningsprocesser för
att minska koldioxidutsläppen och
utsläppen av småpartiklar.

Elproducerande
enheter
som
solcellspaneler,
vindkraftverk
och
batterier använder dyrbart och sällsynt
material. För att minska miljöpåverkan
som orsakas av brytning av dessa
mineraler bör vi begränsa efterfrågan
när det är möjligt. Samtidigt som
vi investerar i dessa förnyelsebara
produktionstekniker, bör vi planera
hur vi återanvänder eller återanvinner
komponenterna när de blir föråldrade.

Energi är ett brett ämne som kan närmas från många vinklar. De strategier
vi har fastställt syftar till att förändra hur Orust hanterar energi från
produktion till konsumtion. Denna analys baseras på vad Orust har för
resurser och möjligheter att övervinna svagheterna. Faktum är att ett
mindre samhälle som Orust är ett bra ställe att utveckla nya metoder för
energihantering som privat produktion eller elbaserade transporter.

Skapa lokala värmenät.
• Dessa lokala nätverk skulle skapa ett mer
effektivt sätt att hantera uppvärmning och öka
användningen av förnybara källor.
• Lokala värmeverk kan drivas med solenergi och
geotermisk energi och effektivare vedeldningsanläggningar.

Öka mängden elektrisk uppvärmning.
• Elektrisk uppvärmning kan vara ett annat sätt
att minska utsläppen från förbränningsbaserade
värmesystem.
• För att göra elektriska värmesystem rena måste
den förnybara elproduktionen först uppgraderas
för att täcka elanvändningen.

3. Överge oljedriven transport
Merparten av transporterna på Orust
drivs med oljebaserade bränslen. Att
överge fossila bränslen och främja
alternativa transportmetoder skulle
minska utsläppen och göra Orust mer
självbärande.
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Utveckla enkla och attraktiva återvinningsmöjligheter.
• Planera noggrant återvinningsprocessen innan
du säljer produkterna till privatpersoner.
• Skapa
effektiva
processer
för
att
upprätthålla, återvinna och återanvända alla
energiproduktionsenheter.

6. Minska energiförbrukningen
Stöd användningen av elfordon genom kommunens
politik.
• Tillräckligt med laddningsanläggningar för både
elbåtar och vägfordon.
• Öka medvetenheten om elfordonsfördelar som
minskade utsläpp och möjligheter att lagra el.

Ett flaggskeppsprojekt som en elbaserad hamn.
• Flaggskeppsprojekt är ett bra sätt att göra en ny
teknisk implementering känd.
• En elbaserad hamn skulle innebära möjligheten
att ladda och hantera elbåtar.
Nuvarande förnybar energiproduktion på Orust.

Prioritera produkter av god kvalitet med lång livslängd.
• Gynna produkter som ger effektiv produktion,
och kemiska föreningar (som kadmium).
• Gynna lång livslängd framför snabb vinst vid
investeringar.

Mänskliga
vanor
och
energieffektivitet påverkar den totala
energiförbrukningen. Olika tekniska
lösningar och förändringar i människors
vanor är en viktig del av en hållbar
framtid.

Energieffektiva byggnader och industriella processer.
• Nya byggnader måste vara låg- eller till och
med nollenergibyggnader.
• Energieffektivitet måste ingå i all planering
för industri- eller infrastrukturprocesser. Både
offentliga och privata.
Öka medvetenheten om hållbar livsstil och energisparande
vanor.
• Skapa incitament och möjligheter för människor
att spara energi i vardagen.
• Lägre vattenförbrukning, energibesparande
belysning eller lägre rumstemperatur är enkla
sätt att minska energianvändningen.
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