PLANERINGSSTRATEGIER
Klimat- & Ekoanpassning
INTRODUKTION
ANPASSNING AV ORUST TILL
ETT ÄNDRAT KLIMAT
Klimatförändringarna är en oundviklig sanning att planera för.
De effekterna som sannolikt kommer att slå Orust hårdast är
stigande havsnivåer, förändrade temperaturer, mer regn och
mindre snö.
En av de främsta utmaningarna som arkitekter har att hantera
är det faktum att framtiden alltid är föränderlig och oförutsägbar. Även om vi gör goda förutsägelser utifrån forskning kan
vi inte säga exakt när, var och hur klimatet kommer att förändras och vilka exakta konsekvenser det kommer ge. Detta kan
enkelt göra steget till handling långt borta. Detta borde dock
inte vara en anledning att inte göra förändringarna nu, för om
vi väntar för länge kan det vara försent. Vi måste börja nu och
det vi designar måste vara flexibelt och anpassningsbart så att
det kan fungera i linje med klimatförändringarna.

Att anpassa Orust till ett klimat som förändras
innebär både att titta på hur människor och
bebyggelser påverkas av deras naturliga
miljö och hur människor påverkar
ekosystemen de lever med.

SWOT
ANALYS AV ORUST
STYRKOR
• Ett varierat landskap med stor biologisk mångfald och en rikedom av naturresurser
• 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

• 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

• Orust samlar upp och återanvänder sitt vatten och brist på färskvatten
under sommarperioden är inget problem.
• Ekoturism och en utvecklad ekobyrörelse gör Orust till en förebild inom
hållbarhet

• Obalans mellan östra och västra Orust, exempelvis vad gäller befolkningsutveckling, andelen permanentboende/ sommargäster, tillgång
till service och kommunikationer

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

• Brist på möjlighet till högre utbildning

• Moderna skolmiljöer

• Låga dricksvattennivåer under sommarhalvåret

• Möjlighet till alternativt boende på landsbygden

• Utvecklingen på Orust har ingen negativ inverkan på naturen och den
biologiska mångfalden.

• Brist på kultur och aktiviteter under vinterhalvåret för alla åldersgrupper

• Få arbetstillfällen för högutbildade

• Hög kvalitet inom äldreomsorgen

MÅL
FÖR KLIMAT- OCH EKOANPASSNING

			

• Många små lokala företag

• Centralisering till Henån
• Otillräcklig kommunikation och samverkan mellan kommun och invånare

• Invånarna på Orust har en hållbar livsstil och är medvetna och väl
informerade om miljö, hållbar utveckling och lokala frågor.
• Alla på Orust har enkel tillgång till fungerande hållbara transporter.
• 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.

MÖJLIGHETER

HOT

• Ökad miljömedvetenhet
• Ökat intresse för lantliga, lugna och hållbara livsstilar

• 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

• Ökat fokus på lokalt baserad produktion ochcirkulär ekonomi
• Förutsättningar för en hög grad av självförsörjning
vad gäller mat och förnybar energi

VÅR VISION
Vår vision är en framtid där ön, inklusive dess kustsamhällen,
kan vara fungerande mänskliga livsmiljöer med resilienta och
klimatsäkra byggnader samt invånare som lever en hållbar
livsstil. Samtidigt ska ekosystemen vara i balans, så att naturen
själv har förmågan att tillhandahålla goda levnadsvillkor, nödvändiga tjänster och reagera på chock den utsätts för. Baserat
på den tidigare analysen av Orusts olika egenskaper och de
utvecklingsmål vi identifierat lyckas vi beskriva strategier som
kan nå dessa mål. För att täcka olika situationer på den variationsrika ön, ingår strategier för både inlandet och kusten och
såväl befintliga som nya strukturer.

SVAGHETER

• 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

• Ökande kulturella klyftor (vi-dem / öst-väst /
sommar-vinter / permanentboende-sommargäster)

• På Orust bidrar lokala aktörer inom bl.a. företagande, mat- och
energiproduktion och besöksnäring till en hållbar lokal ekonomi.
• Orust är självförsörjande på och använder enbart förnyelsebar energi.
• Den mat som konsumeras på Orust är så långt som det är möjligt lokalt
och ekologiskt producerad.
• All nybyggation är klimatsäker, byggd och underhållen med lokala
resurser. Materialen är lokalt producerade, använda och återanvända.
• Orust är en intressant och aktiv plats att leva på för människor i alla
skeden av livet
• Orust erbjuder lokala försörjningsmöjligheter kopplade till hållbar
utveckling av traditionella lokala näringar (t.ex. fiske, lantbruk och
hantverk)
• Alla kan hitta en lämplig plats för permanentboende på hela Orust
oavsett ekonomiska förutsättningar.

ARCHITECTURE
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STRATEGIER
ANPASSA EFTER VATTNET
Att tillåta vattnet att ta plats på planerade ytor för att
förhindra att vattnet tar plats i områden där risken för
skador är hög.

STRATEGIER
PLANERA TILLBAKADRAGANDE FRÅN
OMRÅDEN I RISK AV ÖVERSVÄMNING

Platser med risk av
översvämning

(Helsingborg stad, 2009)

(Hav möter land, Länstyrelsen 2013)

Vatten som en möjlighet

Välkomna och använda vattnet som en resurs istället för att trycka tillbaka det till havet.
För att kunna se havshöjningen som en möjlighet istället för ett problem måste vi börja se
på kusten som flyttande gräns i konstant förändring.

“To retreat” är att ta ett steg tillbaka för att undvika eventuellt framtida
katastrofer. Istället för att hindra vattnet, acceptera att det kommer och flytta på eventuella hus och infrastruktur till en säkrare plats.

(Anuradha Mathur, Dilip da Cunha, 2009)

(Institution of civil engineering, 2007).

Använda vattnet till det bebyggda

Placering

Använda det utsatta området

Ett sätt att hantera översvämning är att inte placera ny bebyggelse
i områden där risken är hög. Nya bostadsområden i västra delen av
Sverige är rekommenderade att inte placeras under 3,2 meter av
dagens havsnivå. I vissa fall går det att lösa genom att placera en
byggnad i lägre höjd och kombinera det med tekniska lösningar.

Genom att flytta byggnader från det utsatta området till en säkrare
plats kan naturlivet och ekosystemet gynnas av det översvämmade
området. Dessa naturliga miljöer fungerar även som ett medel för att
harmonisera och stabilisera de klimatförändringar som sker.
(Institution of civil engineering, 2007)

(LänstyrelsenVästra götaland, 2014)

Tillåta vattnet att komma in och se det
som en resurs att bygga på. Istället för
att dra sig tillbaka från riskområden kan
man låta havsnivåerna variera och anpassa bebyggelsen efter dessa rörelser
från havet.
Exempel: Konstruktioner som normalt
står på en fast grund kan vara flytande.

Att bygga i terräng
Litet avtryck: Byggnaden ska vara lätt att montera ner utan att
göra stort avtryck på naturen.
Karaktär: Bebyggelsen ska samspela med landskapet. En strategi
är att bevara och använda det som redan finns på Orust, och möjliggöra för vidareutveckling av det.
Placering: Ska samspela med faktorer som påverkar siluetten av
ön, utsikter och offentliga utrymmen.
Motstånd: Bebyggelsen på Orust är exponerad för extremt väder,
därför borde material och detaljer vara anpassade för varierande
väder.
Material: Använda material som andas, är tåligt och med lokalt ursprung. Detta för att hantera stark vind, extrema regnfall och
säsongsförändringar som kommer med det förändrade klimatet.

1

En svag lutning i flera
riktningar - huset kan enkelt
placeras och vi får fria
riktningar.

1

Kan anpassas fritt
till terrängen.

2

En svag lutning i en riktning
- huset måste anpassa
sig efter den specifika
riktningen.

2

Huset är placerat i
terrängen

3

Stark lutning i en riktning
- när lutningen ändras så
att huset kommer i samma
höjd.

3

Huset är riktade
längs med terrängen.

4

Stark lutning i flera riktningar
- är den svåraste typen av terräng, när byggnaden behöver
plintar eller annan grund för
att komma upp till en stabil
nivå.

4

Huset har två riktlinjer - längs med
och i terrängen.

5

Amphibious House by Baca Architects;
Buckinghamshire, England, 2014, Familyhouse

Floating Homes, Ijburg, Marlies
rohmer Architects & Urbanists,
Ijburg, Nederländerna, 2001- 2011

Anpassa gröna områden
Planera gröna områden kring hur de hanterar vatten. Genom att arbeta med olika sorters vegetation och gröna
fasader kan små och stora grönområdet samla vatten tillfälligt. Samtidigt kan de bidra till en ökat biologiska mångfald.
(Bergman et al, 2011)

Grönområden för fördröjning
5

Kullar - huset är inte
placerad på kullen utan
placeras bredvid istället.

Huset är placerat
runt en kulle.

Planera multifunktionella ytor = flexibilitet
Skapa områden som kan bli översvämmade och vara flexibla. Gröna eller
hårda ytor som dagligen används till utomhusaktiviteter kan anpassas för
att kunna bli översvämmade samt ta hand om vattnet när extrema väderperioder kommer.
(Boverket, 2009)

RELATION TILL MÅLEN

					

SVAG

STARK

Johannes Plads, Köpenhamn, Danmark
Utveckling utan negativ inverkan på naturen

Rikta vattnet

Kimatsäker nybyggnation

RELATION TILL MÅLEN

Hållbar livsstil och miljömedvetenhet

1

2

5

Kustsamhällena som motståndskraftiga mänskliga livsmiljöer
Samling, fördröjning och återanvändning av vatten

Utveckling utan negativ inverkan på naturen
Kimatsäker nybyggnation

ARCHITECTURE
(Cream Architects 2014)

					

Hållbar livsstil och miljömedvetenhet

3

4

Kustsamhällena som motståndskraftiga mänskliga livsmiljöer
Samling, fördröjning och återanvändning av vatten
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SVAG

STARK

Skapa organiserade flödesvägar som grävningar
eller öppna kanaler, där vatten kan ledas kontrollerat. Flödesvägar kan integreras i parker, stadsmiljöer eller bostadsområden och kan kombineras
med andra åtgärder som absorption eller fördröjning.
(Valen et al, 2011)

Öppet vattenflöde
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STRATEGIER
STÖD EKOSYSTEMTJÄNSTER
Orusts rika natur är en värdefull resurs som bör bevaras. I planering av nya bostadsområden skall den naturliga miljön inte påverkas negativt. I motsats kan de nya byggnationerna stödja de naturliga cykliska systemen och bidra till
rik flora och fauna.

Biodiversitet

STRATEGIER
SKYDDA DET BEFINTLIGA
En strategi handlar om att använda både permanenta och temporära murar och barriärer som ett sätt att skydda den existerande byggda miljön längs kusten. Genom att
sätta upp murar eller höja marken, kan vattnet hållas tillbaka. På detta sätt behöver inte
existerande byggnader flyttas. Ofta är den äldre delen av samhället placerad nära vatten och att skydda detta är ibland det enda sättet att bevara platsens kulturhistoriska
värden. Dock kan byggda barriärer skapa erosion och intrång i ekosystem, likväl som
begränsa tillgången till vattnet. I värsta fall kan skyddet hindra vattnet från att återgå till
havet.

Strategier som handlar om att skydda det existerande kan ha väldigt olika utformningar
och kvaliteter.
Exempel på detta kan vara vallar, vågbrytare eller flexibla tekniska system som portar i
vattnet som kan öppnas och stängas.

STRATEGIER
ÖKA MEDVETENHETEN
Genom att göra klimatförändringarna synliga ökar medvetenheten. Detta kan göras
genom att hållbarhet illustreras med hjälp av information, rådgivning och utbildning.
Genom att göra invånarna mer medvetna om kustområdenas sårbarhet blir införandet
av klimatanpassningsåtgärder lättare.

Gröna korridorer

Exempel på detta kan vara:

Exempel projekt: Albano Campus Stockholm

• Mäta havsnivån, visa hur
havsnivån förändras

Principles of Social-ecological urbanism. Case Study: Albano Campus Stockholm, p.85 								
http://www.stockholmresilience.org/download/18.3ebb718712e-d6075a67800089/15956244544/albano-english

Visualisera				
havsnivåhöjningen

• Öppna system för att ta hand om vatten

Förhindring av grundvattenförorening

• Prioritera forskning gällande
klimatförändringarna och visa detta sedan
för invånare för att sprida kunskapen

Grundvattnet på Orust är ofta förorenat. Orsaker till detta kan vara hög koncentration av kemikalier pga. låga grundvattennivåer, översvämningar som överför saltvatten till inlandet och pesticider från jordbruket. Förebyggande handlingar kan ske genom förhindrande av översvämning, ekologiskt jordbruk samt minskad användning av grundvatten.

• Ta lärdom från historien och
resten av världen
Vattenport i Rotterdam, 			
Nederländerna

integration av habitat i objekt

• Visa var havsnivån kommer vara om 100 år

• Samla upp och mäta mängden regnvatten

Dike i Schleswig-Holstein, Tyskland

Gröna fasader

Integrerande av naturella habitat i människans
bebyggelse understödjer biodiversitet, som i sin
tur är avgörande för ett balanserat resilient system. I praktiken kan detta göras genom att exempelvis maximera grönytorna, använda sig av material och former som specifika arter kan dra nytta av
eller skapa stödjande korridorer för spridandet av
växter och djur.

• Vandringsleder, broar, utsiktsplatser för
att förbättra upplevelsen av naturen

Samla, filtrera och återanvänd vatten

• Föra djur och växter närmare människorna

På sommaren har Orust ofta låga grundvattennivåer och därmed brist
på vatten. Då möjligt, kan samlad eller filtrerat gråvatten återanvändas, exempelvis för jordbruk. Oförorenat vatten kan samlas från tak
och gångytor som används som fördröjningsområden.

Skapa naturupplevelser
Multifunktionella lösningar som diken
med vegetation och rekreationsområden kan ge ökad kvalitet utöver själva
översvämningsskyddet.

Filtrerande av gråvatten i konstruerad
våtmark. Houtan Park, Shanghai, Turenscape Landscape Architecture.
Trappor i
Tuvesvik
RELATION TILL MÅLEN

					

SVAG

STARK
RELATION TILL MÅLEN

Utveckling utan negativ inverkan på naturen

					

Kimatsäker nybyggnation

Utveckling utan negativ inverkan på naturen

Hållbar livsstil och miljömedvetenhet

Kimatsäker nybyggnation

Kustsamhällena som motståndskraftiga mänskliga livsmiljöer

Hållbar livsstil och miljömedvetenhet

Samling, fördröjning och återanvändning av vatten

Regnvattenpaviljong, 			
Edinburgh, Skottland
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Kustsamhällena som motståndskraftiga mänskliga livsmiljöer
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RELATION TILL MÅLEN
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Utveckling utan negativ inverkan på naturen
Kimatsäker nybyggnation
Hållbar livsstil och miljömedvetenhet
Kustsamhällena som motståndskraftiga mänskliga livsmiljöer
Samling, fördröjning och återanvändning av vatten

Samling, fördröjning och återanvändning av vatten
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