HÅLLBARA STRATEGIER FÖR
RÖRLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

En bilberoende ö-kommun

MÅL
Vad vill vi ha?

Orust består av mindre orter och större
landsbygdsområden. Totalt har ön cirka 15 000
invånare, varav 61% av dem använder bil (registrerad),
jämfört med Göteborg där siffran är 34%. Det finns en
dominans av bilanvändning, och det har också ökat (se
diagram).

Infrastrukturen för cykling är bristfällig, och relativt
få använder cykeln som ett transportmedel. Det finns
dock cykelklubbar och ett ökande intresse för cykling.

ÖKA MEDVETENHET OCH GÖR
INFORMATION TILLGÄNGLIG
Erbjud lifestyle tracking

2016

616/1000 invånare

Orust
2002

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

539/1000 invånare

2002
351/1000 invånare

Mellan vissa öar finns det färjeförbindelser, till
Kärringön och Gullholmen är alla personfärjor (inga
bilar). Broar på ön går från Tjörn till Varekil (söder)
och från Henån till Sundsandvik (norr). Det finns också
planer på att bygga en bro i Svanesund som förbinder
till huvudlandet.
Det finns stora skillnader i trafikvolym på sommaren
och vintern på grund av turism och tillfälliga boenden
under sommarmånaderna. Detta sätter press på
infrastrukturen under sommarmånaderna och lämnar
stora tomma utrymmen för parkeringsplatser på
vintern.
Orust har en stark identitet i sina kustbyar och också ett
rikt varierande naturlandskap. Detta ger möjligheter att
förbättra andra mer hållbara transportmedel än bil.

Planer för framtiden

(Valda delar från SWOT-analysen som rör
rörlighet- och tillgänglighetsfrågor)

(Utvalda mål för rörlighet- och tillgänglighetsfrågor)

Den största vägen på Orust är väg 160 som går från
Stenungsund och Tjörn i söder och fortsätter norrut till
Norge. Mindre vägar och landsvägar förbinder de tätare
bosättningarna runt ön. Alternativen att resa om du inte
har en bil är relativt få.
Kollektivtrafiken på ön består huvudsakligen av
bussar som körs av Västtrafik och i de områden där
inga vanliga busslinjer går, finns möjlighet till en
bokningsbar buss, Närtrafik. Anslutningar till fastlandet
finns till Stenungsund, Uddevalla och Göteborg.

SWOT
Varför gör vi det?

STRATEGIER
Hur gör vi det?

2016
339/1000 invånare

Göteborg

Antal registrerade bilar per 1000 invånare. SCB

Orust är en ö med flera
centra, samtliga med service,
mötesplatser och offentliga rum
för alla under hela året

Gör en informativ plattform
om hur man förflyttar sig

En kommun med engagemang för hållbar
utveckling

Kommunicera genom
kampanjer och annonsering

Ett rikt kulturarv och stark identitet formad av
en lång historia

GÖR DEN NÖDVÄNDIGA
BILANVÄNDNINGEN HÅLLBAR

En mångfald av aktiviteter
bygger sociala relationer och
nätverk och leder till en stark
sammanhållning på Orust
Jag låter inte mina
döttrar cykla på vägen,
det är för farligt.
- kvinna, 56 år.

Prioritera fotgängare och cyklister

Kommunen vill arbeta för bättre kommunikation med
vägar och kollektivtrafik tillsammans med hela regionen
eftersom det kan vara en viktig utvecklingsfaktor.

FÖRSTÄRK TILLGÄNGLIGHETEN
MELLAN VIKTIGA NODER
Öka alternativen för bilanvändande

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

SVAGHETER
Bilberoende och ohållbara resvanor

Utveckla möjligheterna för
användandet av elbilar

En buss varje
torsdag. - PRO

STYRKOR

Skapa centrala och integrerade
anslutningspunkter

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

MÖJLIGHETER
Ökad miljömedvetenhet
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

Deras mål är att erbjuda bra och flexibel kollektivtrafik,
där pendlare och skolbarn prioriteras. Resan ska även
vara säker och miljövänlig och mer tillgänglig för
personer med olika funktionsvariationer (Översiktsplan
2009).

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

När det gäller infrastrukturen för cykel planerar
kommunen att fylla i de ”saknade länkarna” på
cykelvägarna i tätorterna och de mer tätbebodda
områdena. I framtiden planeras också att förbättra
förbindelserna mellan orterna.

DESIGNA ATTRAKTIVA
OCH SÄKRA MILJÖER FÖR
FOTGÄNGARE
Designa för både rörelse och vistelse

Kommunen främjar också användningen av elektriska
bilar som ett alternativ till fossila bränsledrivna fordon.

Gör tätare områden bilfria
Detta system visar hur
målen, SWOT-analysen
och våra strategier är
sammankopplade.

Passande kopplingar för cykelvägar.
Översiktsplan 2009

ARKITEKTURSKOLA

HOT
Fortsatt urbanisering innebär att allt fler flyttar
till städer och obalansen mellan tätorter och
landsbygd ökar
Fastlandsberoende

Reducera den visuella
dominansen av parkeringsplatser
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DESIGNA ATTRAKTIVA OCH
SÄKRA MILJÖER FÖR FOTGÄNGARE
Gör tätare områden bilfria

GÖR DEN NÖDVÄNDIGA
BILANVÄNDNINGEN HÅLLBAR

Tätbebyggda områden på ön skulle kunna dra fördel av att vara bilfria.
Särskilt byarna längs kusten som är välbesökta av sommargäster och
turister under sommarhalvåret. Torg, centrala gator och tätbebyggda
bostadsområden som endast är formade för gående skapar attraktiva
platser för människor att befinna sig i och besöka.

Prioritera fotgängare och cyklister

Fördelar med bilfria områden:
• Skapar en större gemenskap hos de som bor där
• Gynnar lokala butiker
• Reducerar trafikstockningar
• Skapar säkrare områden för barn
• Gör det enklare och tryggare för äldre och rörelsehindrade att ta sig fram
på egen hand

Fler människor skulle välja att cykla eller gå om cykel- och gångvägarna
var formade för säkerhet och bekvämlighet, och inte i direkt anslutning
till bilvägar.

Utveckla möjligheterna för användandet av elbilar
Användandet av elbilar är en växande trend på Orust. Detta kan inte
på egen hand lösa problemen kring en hållbar transport, men då Orust
har en byggd miljö som förlitar sig på användandet av bilar så är detta
definitivt ett steg i rätt riktning och bör uppmuntras till att fortsätta.

Reducera den visuella dominansen av parkeringsplatser
Det finns många fördelar med att ändra vart i staden det finns
parkeringsplatser, istället för att bara minska dess antal. Att få områden
med t ex kulturellt värdefulla landmärken fri från åsynen av bilar skapar en
trevligare miljö för människor att vistas i. Cykelparkeringar kan prioriteras
framför bilparkeringar i mer tätbebyggda områden.
Behovet av bilparkeringar är större under sommaren. Genom att skapa
flexibla ytor, så kan stora öppna områden användas för någonting annat
under vinterhalvåret.

ÖKA MEDVETENHET OCH
GÖR INFORMATION TILLGÄNGLIG

Designa för både rörelse och vistelse

Orusts identitet är välförankrat i öns kustbyar och rika natur. Att skapa en
miljö som uppmuntrar till att promenera förstärker öns karaktär genom att
synliggöra den. Att röra sig till fots innebär en personligare upplevelse av
omgivningen, något som inte är möjligt när du kör bil. Att ha detta i åtanke
när man formar vägar för gående hjälper till att skapa attraktiva miljöer. Att
gå till fots är dels för att ta sig från en plats till en annan, men också för ett
fritids- och upplevelsesyfte.

Gör en informativ plattform om hur man förflyttar sig
Ett användarskapat nätverk som delar erfarenheter och vetskaper om
hur man rör sig på Orust på ett miljövänligt sätt. Nätverket skulle kunna
dela med sig av och skapa möjligheter till bilsamåkning och delad
cykelanvändning, dela information om busstider, säkra cykelvägar eller
informera om vart det finns laddningstationer för elbilar.

Erbjud lifestyle tracking
”Lifestyle tracking” kan vara en app eller liknande som samlar ihop
information om dagliga sysslor kopplade till enskilda användare. Till
exempel kan den samla information om hur mycket personen cyklar i
förhållande till kör bil. Detta kan sedan sammanfattas och visas i olika
grafer och diagram. Feedbacken ökar medvetenhet om våra egna vanor
och visar vilken påverkan det har både på miljön och ens egna hälsa.
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FÖRSTÄRK TILLGÄNGLIGHETEN
MELLAN VIKTIGA NODER
Öka alternativen för bilanvändande
Bussar, cyklar, gångvägar och bilsamåkning behöver vara lätttillgänliga
för att de ska bli välanvända val av färdmedel

Kommunicera genom kampanjer och annonsering
Att öka medvetenhet om hållbara färdmedel genom marknadsföring kan
vara en effektiv strategi för att uppmuntra nya vanor. Västtrafik erbjuder
just nu två veckor gratis resande inom regionen. Skulle det också kunna
vara en lyckad strategi för Orust?

Skapa centrala och integrerade anslutningspunkter
Det ska vara enkelt och säkert att byta från olika slags färdmedel. Detta
är viktigt för att hållbara alternativ ska fungera i praktiken. Ett exempel
är att ha ett säkert ställe att låsa cykeln vid i samband med busshållplats.

Karta över fokusområden för de olika
strategierna.
Människor till fots
Vägar för bilar och bussar, intergrerat med cykelvägar
Anslutningspunkter för olika typer av färdmedel
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