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Under  hösten  har  vi besökt Orust ett flertal gånger. En 
viktig del i vårt arbete har varit möten, intervjuer och 
diskussioner med människor som lever och arbetar på och 
kring Orust och som känner till de lokala förhållandena. 
Dessa samtal har fungerat som komplement till geografiska 
områdesundersökningar och teoretiska studier.

I den här utställningen samlas vårt arbete, från och med den 
första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen.   
Vår förhoppning är att utställningen kan fungera som 
inspiration i diskussionen om Orust framtida utveckling. 

Hållbar utveckling
Utgångspunkten för vårt arbete är hållbar utveckling – en 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov.

I  Sverige  handlar  omställningsprocesser för  hållbar utveck-
ling  till stor del om att radikalt minska vår resurs- och 
energianvändning och bryta ohållbara konsumtions- och 
produktionsmönster samtidigt som vi upprätthåller välfärd, 
livskvalitet och en god livsmiljö. En rättvis fördelning av 
resurser inom och mellan generationer, en tryggad social 
sammanhållning och allas rätt till delaktighet är också viktiga 
hörnpelare i visionen om en hållbar utveckling. Vi står inför 
stora utmaningar. Om alla skulle leva som en genomsnittlig 
svensk krävs 4,2 jordklot.

Arkitekter och planerare, som planlägger och utformar den 
byggda miljön, kan bidra till en hållbar utveckling genom 
att ta fram lösningar som är resurs- och energieffektiva, 
kretsloppsanpassade och som minskar den negativa 
påverkan på natur, klimat och miljö. En av utmaningarna 
för arkitekter och planerare är att se till att vår byggda 
miljö inspirerar, underlättar och stödjer ett miljöanpassat 
vardagsliv, möten mellan människor  och en trygg och 
attraktiv livsmiljö.

Vi vill tacka Orust kommun, boende på 
Orust och alla dem som hjälpt oss och ställt 
upp för intervjuer, möten och samtal!

Vårt arbete
Planering och gestaltning till stöd för en hållbar utveckling 
kräver å ena sidan kunskap om den lokala situationen, å andra 
sidan förståelse för de globala problem och utmaningar vi 
står inför. 

Vårt arbete har genomförts som en process i flera steg där 
vi arbetat dels “underifrån” med att förstå platsens speciella 
förutsättningar och behov, dels “ovanifrån” med att identifiera 
de krav på förändring som följer av globala utmaningar och 
visionen om en hållbar utveckling. Strategier och förslag har 
successivt tagit form i ett möte mellan det lokala och det 
globala. 

Arbetet har genomförts i två faser, var och en ca sex veckor.

Fas 1  Analys och strategier
Fyra olika deluppgifter: 18 sept - 27 okt

Fas 2  Fördjupningsprojekt
Projektarbete: 30 okt - 15 dec
Utställningsarbete: 4 jan - 9 jan

Studenter

Förslagen kommer att finnas tillgängliga på  www.orust.se

Lärare
Lena Falkheden, Björn Malbert, Lisa Bomble, Nils Björling,
Louise Didriksson och Ida Röstlund
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ORUST

Hej!
Vi är 29 studenter från masterprogrammet Design for Sustainable Development vid Chalmers 

Arkitekturskola i Göteborg. Under höstterminen 2017 har vi följt en kurs i planering och 
gestaltning för hållbar utveckling. På inbjudan av Orust kommun har vi tagit fram idéer och 

förslag kring hur ett hållbart Orust skulle kunna se ut i framtiden.
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