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Denna rapport beskriver en visionsidé som Havets Hus önskar arbeta efter. 
Rapporten beskriver även ett om- och tillbyggnadsförslag av Havets Hus lokaler
som krävs för att genomföra denna visionsidé. 

Rapporten har tagits fram inom ramen för projekt B2H Havsbadsområdet,
ett interregionalt samverkansprojekt med följande huvudaktörer: Lysekils kommun, 
Fredrikstad kommune och Fredrikstad Museum i Norge, Fybodal kommunalförbund, 
Innovatum och Havets Hus.

ansvar ig arki tekt :   NADÉN ARKITEKTUR

HAVETS HUS 2.0 

Bildtext till förstasida: 

Nytt spektakulärt akvarierum där befintliga Exposeum 
förvandlas till Rum under Ytan, vilket skall ge besökarna 
en stark känsla av att befinna sig på djupet med nya akvarier 
som löper runt om rummet.
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 1.1 SAMMANFATTNING 

Denna rapport beskriver en visionsidé som Havets Hus 
önskar arbeta efter. Rapporten beskriver även ett om- och 
tillbyggnadsförslag av Havets Hus lokaler som krävs för att 
genomföra denna visionsidé. 

1.2 HAVETS HUS 2.0 – EN AKTIV AKTÖR INOM 
KUNSKAPSUTVECKLINGEN RUNT HAVET

Precis som alla besöksattraktioner behöver Havets Hus 
utveckla sin verksamhet för att bibehålla och utöka sin 
attraktivitet och därmed skapa grund för ökad lönsamhet. 
Sedan 2013 har därför ett koncept för att utveckla 
verksamheten tagits fram.  Detta arbete har skett inom 
ramen för projektet B2H som var ett samarbete mellan 
Lysekils kommun och Fredrikstads komune och har
finansierats av EU via Interreg. Havets Hus del i projektet 
har också stöttats av Fyrbodal kommunalförbund. 

Koncept kallas Havets Hus 2.0 och det tar avstamp i 
ägarens, Lysekil Kommun, direktiv att lära om Västerhavet 
med syftet att öka engagemang och förståelse för våra hav. 
Utöver att utveckla akvarierna och befintlig verksamhet går 
konceptet ut på att utvidga Havets Hus till att bli en mer 
levande och aktiv aktör inom kunskapsutvecklingen runt 
havet. Konceptet lägger alltså an en strategisk inriktning 
som Havets Hus kan arbeta efter även på längre sikt. 

Genomförande att Havets Hus 2.0 har delats upp i
två steg: 

- Steg 1: Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler som 
ger möjlighet att på kort sikt stärka och utöka nuvarande 
verksamhet och på längre sikt utveckla verksamheten efter 
Havets Hus 2.0. 

- Steg 2: Verksamhetsutveckling i enlighet med 
Havets Hus 2.0 

1.3 OM- OCH TILLBYGGNAD 

Sammantaget ger om- och tillbyggnadsförslaget: 

- Tydligare entré som fungerar som ett samlande   
 hjärta och varifrån olika typer av besökare kan nå   
 olika delar av verksamheten.
- Större akvarieutställning med betydligt fler 
 akvarier vilka stödjer visionsidén.
- Nytt spektakulärt akvarierum där befintliga 
 Exposeum förvandlas till Rum under Ytan.
- Nytt aktivitetsrum.

- Mer flexibla utställningsmöjligheter
- Nytt pedagogiskt rum och s.k. Maker space.
- Större butik (inkl turistbyrå) mot kajstråket, 
 med egen ingång och därmed möjlighet till ökade   
 öppettider under sommartid.
- Större restaurang. 
- Fler toaletter.
- Bättre inre logistik och samband
- Mer tillgängligare turistbyrå för besökare året   
 runt på kostnadsaffektivt sätt

 1.5 OM- OCH TILLBYGGNADENS EFFEKTER 

- Utökade biljettintäkter pga. av nyheter såsom att   
 projektidén Rum under Ytan flyttar in i exposeum.  
- Utökade biljettintäkter – Havets Hus kan ta emot   
 fler besökare i akvarierna
- Utökade intäkter från skolverksamheten 
 eftersom projektiden Rum ovan Ytan flyttar 
 in i verksamheten. 
- Utökade intänkter från uthyrning av rum för möten   
 och konferenser 
- Utökade intäkter i butiken genom ett bättre    
 läge.
- Utökad hyresintäkt för en större restaurang med 
 plats för fler gäster. 
- Möjlighet att till fortsatt verksamhetutveckling   
 och intäktsmöjligheter efter visionsidén med t ex   
 avtal med skolor, forskning och marina företag. 
- Besparing vad det gäller turistbyråns
 lokalkostnad om den skulle lokaliseras på en
 annan plats. 
- Utökat värdskap i området i och med turistbyråns 
 förbättrade läge mot gästhamnen

 1.4 MEDVERKANDE 

Rapporten är författad av arkitekt Per Nadén och VD Maria 
Jämting. Verksamhetsutveckling har tagits fram tillsammans 
med Martin Börjesson, affärs- och konceptutvecklare. 
Om- och tillbyggnadsförslaget är framtaget inom ramen för 
projekt B2H Havsbadsområdet. En rad tekniska konsulter 
deltog under projekteringen och som leddes av Per Nadén. 

1 .  INLEDNING
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 2.1 HAVETS HUS 

Havets Hus grundades 1993 och är i dag ett av Bohusläns 
populäraste besöksmål. Varje år stiftar närmare 80 000 
besökare bekantskap med hundratals fascinerande arter – 
från småfläckig rödhaj till död mans hand. Alla hemma-
hörande eller på besök i Västerhavet. Inom Havets Hus finns 
sammanlagt 40 akvarier – från tunnelakvariet som innehåller 
140 000 liter saltvatten till de minsta som rymmer 70 
liter. Vattnet till Havets Hus tas in kontinuerligt från 
Gullmarsfjorden på 32 meters djup. Saltvattenhalten ligger 
runt 30-33 promille och vattnet är av mycket god kvalité, 
det vill säga med god syresättning och fritt från föroreningar. 
Detta är en förutsättning för att fiskarna och djuren ska må 
bra.

 2.2 DAGENS VISION 

Havets Hus vision är att vara ledande avseende kunskaps-
bildning om havet med fokus på västerhavet genom att:

- Erbjuda upplevelsebaserad inlärning 
- Ha roligt tillsammans 
- Ständigt utvecklas
- Inspireras och lära av forskningen

 2.3 MISSION 

“Havets Hus ska lära och väcka intresse hos nuvarande och 
kommande generationer om livet i havet och dess betydelse 
genom att ta tillvara på tidigare generationers kunskap och 
bygga på vetenskap och innovationer.”

 2.4 ORGANISATION 

Havets Hus i Lysekil AB ägs till 100% av Lysekils kommun. 
På Havets Hus arbetar tio medarbetare:
Akvarietekniker 3 st., Gästservice 3 st., Akvariechef, VD, 
Turistbyrån 2 st. 

 2.5 BEFINTLIGA LOKALER 

Anläggningen är från 1993 då ett hotell från sekelskiftet 
byggdes om- och till för att inhysa den nya akvarie- 
verksamheten. 1999 invigdes Exposeum, en större nära på 
kvadratisk utbyggnad för akvariet i det norra hörnet och även 
restaurangen har byggts till. Hela anläggningen består av 
tre våningar. I källarvåningen finns akvarierna med sin entré 

utifrån samt rum för teknik, pumpar, omklädningsrum mm. På 
entréplanet finns restaurang med tillhörande kök och butik. 
På vindsplanet i den ursprungliga hotelldelen finns kontors-
rum och personalrum med kök.

2 .  HAVETS HUS - NULÄGE
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 3.1 HAVETS HUS 2.0

Havets Hus utforskar nu möjligheten att utvidga 
verksamheten genom att gå från att ”bara” vara ett 
akvarium där besökarna får se, känna och fascineras av 
djuren i havet till att också vara en verksamhet som 
baserat på en unik och ständigt utvecklande pedagogisk 
grundtanke - är en regional eller nationell arena - där 
forskare, nördar, pedagoger, elever, företag och 
vanliga besökare möts och skapar meningsfull 
samverkan runt utveckling och spridning av kunskap 
om havet.

Enligt den visionen är Havets Hus regionens och ett 
nationellt centrum där man, baserat på ett unikt 
pedagogiskt koncept, bidrar med ökad insikt, kunskap och 
engagemang runt haven - i en värld där havet får en allt 
viktigare roll för människans kunskapsutveckling och 
långsiktiga överlevnad.  

Detta uppnås genom att med utgångspunkt i haven:

- vara ett seriöst och pedagogiskt drivet akvarium med en 
gedigen grund i att visa upp havens invånare 

- aktivt involvera besökare och specialintresserade i 
experiment och projekt där man lär sig om, utforskar, 
designar och sprider kunskap

- aktivt skapa samverkan mellan allmänheten och 
forskningen

- utveckla utbildning och modeller för lärande genom att 
initiera och härbärgera forskningsprojekt runt ämnesdidaktik 
i biologi och ekologi och andra modeller för lärande

 3.2 VERKSAMHETENS AKTIVITETER 

Den traditionella akvarieverksamheten förstärks med en 
ständigt pågående pedagogisk utveckling och projekt, 
konferenser, science camps och verkstäder inom pedagogik 
och havsforskning som är öppna för och även inspirerar 
vanliga besökare

 3.3 ORGANISATION 

Kunnig personal och organisation som, förutom att hålla 
akvarier och visa upp havets invånare, driver lab, 
makerspace , konferenser, digital samverkansplattform och 
faciliterar en forsknings-, experiment- och aktiv
kunskapsutvecklingsprocess runt och i havet 

 3.4 NYCKELRESURSER 

Förutom akvarierna, djuren och den engagerade personalen 
har man ett unikt pedagogiskt koncept, engagerande digitala 
och fysiska laborationsmiljöer, en välutvecklad digital 
samarbetsplattform med uppbyggda relationer med lokala 
näringsidkare och intresserad allmänhet, lokaler för 
undervisning och konferenser och t ex lab-akvarier

3 .  HAVETS HUS 2.0 
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4.1 HAVETS HUS 2.0 

Lokalyta som tillkommer är: 
- Utvecklade och större akvarier
- Större entré
- Större butik
- Fler toaletter 
- Föreläsningsrum och pedagogisk verkstad
- Större restaurang 

Lokalytorna organiseras enligt figur. Detta innebär att en 
tydlig huvudentré leder till ett entrérum från vilket det går att 
nå verksamhetens olika huvuddelar: 
akvariet, restaurang, butik mm. 

Utöver att akvariet utökas i storlek och utvecklas för att 
stödja Havets Hus 2.0 läggs pedagogisk verkstad och före-
läsningsrum/lektionssal till. Restaurangen byggs ut för fler 
platser. Alla medarbetarnas 
kontorsplatser samlas. 

4 .  LOKALBEHOV OCH SAMBAND

2.  UT VECKLADE AK VARIER 730 k vm

Learning by doing,  being and teaching

En resa  genom havet  i  o l ik a  biotoper

-  Grunda vatten
-  Djupa vatten
-  Fr ia  vatten

LABAK VARIER

7.  TEKNIK 400 k vm
Tek nik rum
Backstage ak var ium
Omk l
  

1 .  Entréhal l  
Navet  i 
Havets  Hus 
2 .0

WC/STÄD

6. 
KONTOR

6.
KONTOR

6.  PERSO -
NALRUM/
KÖK

6. 
KONFERENS

5.  Ut veck lad 
restaurang 195 k vm
Matsal  145 k vm

Kök 50 k vm

4.  But ik 
och tur istbyrå  
 
80  k vm

3.  VERKSTAD 50 k vm

3.  FÖRELÄSNINGSRUM
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5.1 OM- OCH TILLBYGGNADSFÖRSLAGET 

Huvuddraget i förslaget är att ersätta den stora
grästrappa som vetter åt sydväst med en tillbyggnad med 
nya akvarier. Detta ger möjlighet att skapa en ny centrerad 
entré vilken tydligt annonserar sig mot kajstråket. Entrén 
leder till ett nytt entrérum vilket fungerar som ett samlande 
nav för hela verksamheten. Här finns en stor reception där 
olika typer av besökare kan guidas vidare in i byggnaden 
beroende på anledning till deras besök. Här finns också fler 
wc och skåp för förvaring av ytterkläder och väskor. Direkt 
till vänster ligger butiken som en förlängning av rummet, till 
höger ligger akvariet och rakt fram finns en ny trappa som 
leder till restaurangen. 

Akvarieutställningen omformas efter en tydligare 
pedagogik som bygger på besökarnas delaktighet och 
medskapare till själva upplevelsen. Learning by doing, being 
och teaching är temat och besökarnas upplevelser och 
lärande skall bygga på görande, sinnlighet, testande, 
diskuterande och visualiserande.

Från att ha varit inriktade på att visa arter i västerhavet 
skall Havets Hus visa havets biotoper genom en resa från 
det grunda vattnet, ner till det djupa och sedan ut till det fria 
havet. På så vis kan besökarna uppleva och utforska hela 
miljöer med alla sinnen. Väl ute ur akvariet är besökaren 
tillbaka till entrérummet och kan därefter välja att gå till 
butiken eller till den utbyggda restaurangen på entréplanet. 
På samma plan finns även ett nytt pedagogiskt rum med en 

skapande verkstad. Med ena foten i vetenskapen och andra 
foten i nyfiket görande och testande är verkstaden en plats 
med ständig aktivitet. I verkstaden möts nördar och vanliga 
besökare för att samspela, här kan marina teknikföretag 
ställa ut och testa sina produkter, skolklasser laborera med 
akvarier och forskare samla in information tillsammans med 
vanliga besökare. 

På vindsplanet finns kontorsplatser för alla Havets Hus 
medarbetare, även för akvarietekniker som idag bara har 
plats i källaren.

5.2 MYNDIGHETSKONTAKTER 

Utvecklingskonceptet har redovisats för Mats Carlsson, 
stadsarkitekt i Lysekil kommun. Den föreslagna om- och 
tillbyggnaden kräver inga ändringar i detaljplanen

Utvecklingskonceptets tillbyggnad skall ta hänsyn till den 
befintliga kulturmiljön. Detta kan vara att låta det 
ursprungliga strandhotellet fortsatt få vara en tydlig gestalt
i stadsrummet.

Fastigheten där Havets Hus ligger ägs av kommunen men 
arrenderas av Havets Hus i Lysekil AB för att bedriva sin 
verksamhet.

Utökning av ytan för arrendet för den beskrivna
tillbyggnaden i detta utvecklingskoncept behövs ej.

5.3 GENOMFÖRANDE 

En förenklad systemhandling har tagits fram. Denna 
beskriver förslagets övergripande system i form av arkitekt-, 
konstruktion-, vvs-, el- och brandhandlingar. Den förenklade 
systemhandlingen ligger till grund för den kalkyl som 
redovisas under punkt 8. 

Bygglovhandlingar skall tas fram och finansiering skall 
säkerställas under våren 2015. 

Förfrågningsunderlag under sommaren/höst 2015 och 
därefter skall upphandling genomföras under vinter/vår 
2016. Bygghandlingar tas fram delvis fram parallellt och 
efter upphandling. 

Byggstart i augusti 2016 och invigning i april 2017. 

 

5 .  OM- OCH TILLBYGGNADSFÖRSLAGET 

Havets Hus idag

UTÖKAT AKVARIUM

NY TYDLIGARE ENTRÉ

NY BUTIK MOT KAJSTRÅK

STÖRRE RESTAURANG

UTÖKAT AKVARIUM
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Tung fasad av betong löper runt källarplanet och ansluter till 
granitmuren i befintligt hus. Restaurangens utbyggnad 
utformas som lätt konstruktion och lånar drag av en 
glasad veranda

Butiken får stora glasade partier och stor öppenhet mot 
kajstråket 

Entré och trappa upp till restaurangen. 

Nya aktivitetsrummet med sina gradänger. Entréhallen blir mer än ett ställe att lösa sin biljett, det är ett 
samlande hjärta från vilket det är lätt att navigera vidare 
beroende på vilket ärende besökaren har i Havets Hus. 

Restaurangen byggs ut. En lång bar fortsätter ut och blir ett 
utomhuskök under tak ute på terrassen. 
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LOKALYTA AVSEDD FÖR AKVARIER ÖKAS FRÅN 600 KVM 
TILL 760 KVM

ANTAL AKVARIER KAN ÖKAS AVSEVÄRT OM 
EXPOSEUMS POTENTIAL NYTTJAS. 
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BEF RESTAURANG: 90 kvm
BLI RESTAURANG: 160 kvm 
DESSUTOM STÖRRE TERRASS



1 1



1 2



1 3

K 
INTEGRA SYSTEM AB / PER HILMERSSON

Grundläggning pålar ca 10 meter till berg

Golvbjälklag av betong dimensioneras för flexibel använding

Vägg Platsgjuten konstruktion 

Takbjäklag av betong. Stolpat, isolerat yttertak belagt med plåt. 

Tak över aktivitetsrum lätt 

Konstruktion och tak i restaurangdel av lättkonstruktion

VVS
DELTATE / CHARLOTTA BERGGREN

Långsiktigt hållbara lösningar prioriteras, 
bl a en så energieffektiv byggnad som möjligt. 

Luftbehandlingsaggregat 1, som försörjer akvariehall, entré 
och reception, byts ut (dess livslängd är förbrukat) till ett större 
aggregat som även klarar försörja 
tillbyggnad. 

Inneklimat. För att undvika hög fukthalt i 
akvarierna föreslås ny sluss, att besökare kan hänga av sig 
våta kläder i entréhallen samt att nya akvarier byggs med 
dubbelglaskonstruktion. 

Värme. Befintlig kylmaskin byts till värmepump/kylmaskin, där 
både värme och kyla kan erhållas. Energin hämtas ur returvatt-
net från akvarierna. 

Vid extra behov av värme går fjärrvärme in. 
För att undvika drag i receptionsdisken 
blåses varm luft in via disken. 

Kyla. Det finns idag en större kylmaskin och flera mindre. Den 
nya värmepump/kylmaskin ersätter detta aggregat. De andra 
kyl-
maskinerna behålls. 

Havsvatten. Idag finns två ledningar i mark med intag på 32 
meters djup i havet. Denna kapacitet önskas fördubblas.  Tre 
alternativ på lösning har studerats, vilka måste vidare utredas. 
I projektet ingår ej att utföra de utvändiga ledningarna från 
intagspunkten i havet, fram till huset.  

EL
SWECO SYSTEMS AB / THOMAS BÄCKSTRÖM

El-försörjning

Befintlig elservis motsvarar 200A vilket även bedöms klara till- 
och ombyggnad. 

I ombyggnadsdelarna demonteras el- och telesystem där så 
krävs. 

I tillbyggnader görs nya el-installationer och undercentraler. 
Belysning. Vid ombyggnad kompletteras 
befintliga system. 

Telesystem anpassas och byggs ut.
Brandlarmsystem anpassas och byggs ut. 
Bef reservkraft behålles. 

Nöd och utgångsbelysning kompletteras
Ytterbelysning kompletteras

Armaturer kompletteras, armaturförteckning har upprättats

Akvarium består belysning av 
lysrörsarmaturer i tak samt kontaktskenor för spotlights med 
inbyggd dimmer. 

Samma princip används i butik och 
entréhall. 

Flerfunktionsnät för data- och tele-
kommunikation

Inbrott- och överfallslarm byggs ut för att täcka tillbyggnad. 

Entré- och passerkontroll ingår ej, men
kanalisation dras fram

Ny personhiss

7 .  TEKNISK STANDARD
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8. AKTIVITETSPLAN
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STYRELSE
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KALKYL

FINANSIERING

B Y G G L O V S H A N D L I N G A R
U P P H A N D L I N G
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A R K I T E K T 
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MÖTEN MED KONSULTER V+K

SBK

INFO TILL GRANNAR?

BYGGLOV SKICKAS IN 
MINST 6 V INNAN BN

BN 11:JUNI

BYGGLOV 
BESLUT

UNGEFÄRLIGA
TIDER. KAN SKE INNAN 
SEMESTER. 
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