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U P P L E V E L S E C E N T E R

B A K G R U N D

Ända sedan nittiotalet har det funnits planer på att skapa ett nytt 
besöksmål i Lysekil. Tidigt figurerade idén att skapa ett berättande 
museum som tog avstamp i stadens kulturhistoria. Möjligheten att 
forma en permanent utställning kring konservindustrin diskuterades. 
2009 formerades projektet Upplevelsecenter. Projektet utvidgades till 
att skapa en mötesplats, inte bara för besökare, även Lysekilsborna 
själva skulle ha anledning att ta del av innehållet i ett nytt 
”Upplevelsecenter”. Därför skapades en husgrupp med representanter 
från stadsbibliotek, Folkets Hus, Havets Hus och senare även Vikarvet 
för att se hur respektive verksamheter kunde samordnas i detta projekt. 
Medborgarkontor, turistbyrå, butiker, företagarforum och restaurang 
lades också till med tiden. Hur dessa olika delar samverkar utgör en 
första del i projekt Upplevelsecenter. 

Den andra delen är ett vetenskapligt råd vilken diskuterar tematiken för 
den permanenta utställningen. I dessa diskussioner kom tematiken att 
ändras till det relativt outforskade ämnet ”Skagerraks Sjörövare” och 
fick ett lärande men samtidigt lekfullt anslag.  Rådet består av Dick 
Harrison, Lunds Universitet, Lena Mossberg, Handelshögskolan i 
Göteborg, Lasse Hammar, Bohusläns Museum/Västarvet, Anja Praesto, 
Västarvet, och Maria Jämting, VD Havets Hus. 

Den tredje och sista delen i projekt Upplevelsecenter handlar om 
hur projektet förankras i kommunen. Denna del skall ta upp 
synpunkter för innevånare genom t ex cafédialog och arbete utåt. 

D E L  1 . 
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 - Michael Johansson, näringslivschef
 - Roland Karlsson, kommunalråd
 - Per Bäckström, Kultur- och fritidschef

 - Maria Jämting, VD, Havets Hus
 - Ronnie Winsnes, Föreståndare, Folkets Hus
 - Jan Thulin, Styresman, Vikarvet 

Aktiviteter: 

 - 13:e oktober: jobba på biblioteket
 -  14:e oktober: Maritim Samverkan, Bohuslän Museum
 - 20:e oktober: jobba på biblioteket

 - 3e november: jobba på biblioteket
 - 10:e november: jobba på biblioteket
 - 23:e-24:e november: Nordisk Kaparkonferens, Gullmarsstrand

 - 12:e december: Presentation, kommunchef och kommunalråd
 - 16:e december: Presentation, LU 
 - 7:e december: Presentation, Kommunstyrelse

M I T T  U P P D R A G

Jag har under hösten 2011 arbetat med Upplevelsecenter i samman-
lagt 15 arbetsdagar. Mitt uppdrag bestod i att utvärdera var i Lysekil 
ett Upplevelsecenter kan etableras och sätta upp mätvärda kriterier för 
möjliga lokaliseringar. Vidare skulle jag studera vilka aktörer som bör 
ingå i ett Upplevelsecenter och hur de kan samverka med varandra. 
Som sista del ingick det också att illustrera ett Upplevelsecenter utan 
rita en färdig byggnad. Utöver det arbetade vi mycket med att 
formulera vision, syfte och mål för Upplevelsecenter. Dessa kom 
sedan att verka som stämgafflar för mina studier i projektet. 

I arbetet har jag deltagit i den husgrupp som utformats för att driva 
projektet framåt, arbetat publikt nere på biblioteket under fyra
tillfällen, gjort djupintervjuer med inblandade aktörer och besökt 
deras nuvarande hemvister. Jag har även deltagit i både konferensen 
”Maritim Samverkan” den 14:e oktober och ”Nordisk Kaparkonferens” 
som hölls den 23:e-24:e november, samt presenterat projektet för  
kommunens ledningsutskott och för dess styrelse. 

Djupintervjuer har hållits med följande:

 - Mats Carlsson, stadsarkitekt
 - Josefin Kaldo, planchef
 - Lena Fischer, kommunchef
 - Olof Österberg, hamnchef
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Upplevelsecenter har ambitionen att bli en sådan stor turistisk dragare 
och skall tillsammans med många andra akörer vara med och bygga 
upp destination Bohuslän och därigenom bidra till hela regionens 
utveckling. Det är därför av yttersta vikt att projektets mål ligger i fas 
med regionens och destination Bohusläns övergripande profil. 

Upplevelsecenter är ett mycket stort projekt för Lysekil och kräver stor 
satsning på destinationsutveckling även inom kommunen. Inom projekt 
Upplevelsecenter har ett antal svagheter identifierats i Lysekil kommun 
vilka kräver hantering om kommunen vill nå målet om fördubbling av 
turismens omsättning. Ambitionen finns därför att ett Upplevelsecenter 
bidrar till en sådan satsning och till att nämnda svagheter 
hanteras och vänds till styrkor. 

- Havets hus har 80 000 besökare i lokaler som är
 dimensionerade för hälften
- Fungerande turistbyrå eller mottagarorganisation saknas
- Samordning saknas
- Turistisk infrastruktur är otydlig
- Parkering är otillräcklig
- Produktutbud är otillräckligt
- Obalans över säsongerna

Sammanfattningsvis skall alltså Upplevelsecenter ta avstamp i 
regionens och destination Bohusläns profil. Vidare skall projektet bidra 
till en positiv destinationsutveckling i Lysekil kommun.

V I K T I G T  AV S TA M P I  D E S T I N AT I O N  B O H U S L Ä N

En viktig utgångspunkt för Upplevelsecenter är den nationella strategi 
som tagits fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens 
aktörer, där både organisationer och företag representerades. Med fokus 
på hållbarhetsfrågor skall svensk besöksnäring fördubblas på tio år. År 
2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring och resmålet Sverige 
skall vara ett naturlig förstahandsval för den globala resenären. 

En av de viktigaste nycklarna finns i en mer offensiv och systematisk 
destinationsutveckling. Västsvenska Turistrådet har därför tagit fram 
en profil för destinationen Bohuslän, något som ett Upplevelsecenter i 
Lysekil såklart skall vara en del av.  
 
Destination Bohuslän profileras genom

 - Skärgården och dess utbud av maritima upplevelser
  i kombination med mat, kultur och natur
 - En ren och livskraftig skärgårdsmiljön   
 - Levande kustsamhällen året om
 - Äkta kulturarv    
 - Matupplevelser
 - Hållbarhet

För att nå det högt ställda målet om en fördubbling av turismen i 
Bohuslän krävs att varje kommun och varje företag arbetar för att bidra 
till en positiv utveckling. Det krävs också starka dragare som 
tillsammans bygger upp destinationen och gör den värd att resa till.

2011

2020
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V I S I O N  U P P L E V E L S E C E N T E R

Under höstens gång formulerades en vision för Upplevelsecenter:

 2016 har Lysekil ytterligare en reseanledning vilken tillsammans med 
 befintliga aktörer skapar en attraktiv mötesplats vid havet för såväl 
 besökare som för Lysekilsbor året runt. 

Det övergripande syftet är att skapa tillväxt och attraktivitet i Lysekil 
och regionen och följande delmål sattes upp:

- Upplevelsecenter skall vara en samlingsplats för gammal och ung   
 som alltid attraherar och utvecklas för både boende och besökare.
- Upplevelsecenter skall bidra till både forskning, lärande, gott  
 företagarklimat och upplevelser i och vid havet.
- Upplevelsecenter skall  förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.
- Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av 
 nya säsonger.
- Upplevelsecenter skall bidra till förbättrad turistisk 
 kvalité och värdskap.
- Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, fysiskt,
 virtuellt och mentalt.
- Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera
 resurserna för inblandade aktörer.
- Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling 
 som helhet och skapa förutsättningar för en fungerande logistik.

2011

2020

Illustration: Per Nadén
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Turbåtar och kollektivtrafik i förgrunden, staden i bakgrunden. 
Foto: Per Nadén

E N  M Ö T E S P L AT S  F Ö R  B Å D E  B E S Ö K A R E  O C H  LY S E K I L S B O R

D E L  2 . 

S TA D E N  LY S E K I L

Lysekil är en av få orter längs med den bohuslänska kusten som har 
stadsmässiga kvalitéer. En lagom långsam utvecklingstakt har under 
årens lopp skapat en omväxlande och rik miljö med avgränsade stads-
delar av olika karaktär. Avstånden mellan stadens olika delar är korta 
och småskaligheten ger i kombination med den relativa tätheten förut-
sättningar för ett kulturellt, kommersiellt och socialt liv i staden. Att 
värna om och hålla samman Lysekils småskaliga stadsliv kräver 
känslighet både när centrum omvandlas och när det byggs ut.  
Placeringen av större publika byggnader har en av stor roll i detta 
stadslivs komplexa spel. De befolkar gatorna som leder till dem och 
skapar därmed trygghet och underlag för butiker, restauranger och 
andra verksamheter. 

Staden Lysekil har ett unikt läge längst ute på Stångenäset, omgiven 
av hav på tre sidor. Vart man än befinner sig är havet alltid nära och 
vyerna är många och skiftande. Historiskt är havet en av stadens stora 
tillgångar. De första bosättningarna var beroende havsbaserad handel, 
skeppsfart och fisket. Därefter utvecklades nya näringar med havet som 
bas såsom konserv- och förpackningsindustri, fraktfart och varv. Under 
1800-talet utvecklades staden som badort och idag räknas den växande 
turismen som en av stadens absolut största källor till intäkt. 

När Lysekil skall profileras idag lyfts ofta ”staden vid havet” fram, 
alltså att det är en riktig stad i ett unikt läge långt ute i skärgården. 
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större företag på att etablera sig i staden vilka kan påverka flöden och 
attrahera annan verksamhet? Inläsning av kommunens gällande över-
siktsplan och intervjuer med planchef, stadsarkitekt, näringslivschef, 
hamnchef, kommunchef och kommunalråd har här bidragit till  
analysen. 

I kommunens gällande ÖP står det: ”Genom att koncentrera centrum-
funktionerna och vårda bebyggelsemiljön ges centrum förutsättningar 
att attrahera kommuninvånare och turister och att vara träffpunkt även 
i framtiden.”  Spelar Lysekil sina kort rätt i det komplexa spel som 
stadsplanering faktiskt är, finns möjligheten att tydligare profilera sig 
som stad och viktig mötesplats. Både staden Lysekil och Upplevelse-
center har som mål att attrahera både Lysekilsbor och turister. Ett frukt-
bart och tydligt utbyte dessa två enheter emellan torde alltså vara en 
framgångsfaktor.

Sammanfattning: 

 - Blanda besöksmål med traditionell samhällsservice
 - Utnyttja dagens och framtidens viktiga stråk
 - Profilera stadens kvalitéer när mötesplatser skapas
 - Fruktbart utbyte mellan staden Lysekil och 
  Upplevlesecenter

E N  M Ö T E S P L AT S  F Ö R  B Å D E  B E S Ö K A R E 
O C H  LY S E K I L S B O R

Den övergripande visionen för Upplevelsecenter är att skapa en 
attraktiv mötesplats för besökare såväl som Lysekilsbor. Det är alltså 
inte fråga om en plats bara för de som kommer hit på besök, även de 
som bor här året om skall alltid kunna ha glädje av Upplevelsecenter 
och detta påverkar anläggningens innehåll. Det måste vara en fruktbar 
blandning mellan funktioner som är värda för långväga gäster att
besöka och service för Lysekils innevånare. 

När man skapar en mötesplats är det naturligt att titta på stadens
struktur och hur människor rör sig. Vilka av dagens stråk av passer- 
ande människor kan utnyttjas idag? I mer avancerade stadsmiljöer kan 
det vara relevant att göra analyser med hjälp av datorstödda GIS- 
modeller, vilka samlar ihop statistik över staden och hur människor 
använder den. Lysekils struktur är enklare och har i detta fall 
analyserats genom kartor, dokumentation, promenader i den faktiska 
verkligheten och djupintervjuer med kommunens planchef och 
stadsarkitekt. I analysen bör även hänsyn tas till outnyttjad potential 
och pågående planering för att kunna väga in möjliga framtida rörelse-
mönster. Stadsplanering är ett komplext system där nya spelpjäser och
förändrade förutsättningar kan ge stor påverkan för helheten. Är några 
större detaljplaner under uppförande? Satsar externa investerare eller 

UPPLEVELSE
CENTRUM

BOENDE BESÖKARE
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I N B L A N D A D E  A K T Ö R E R

Projekt Upplevelsecenter undersöker alltså möjligheten att addera 
ytterligare ett besöksmål i Lysekil och idén är en permanent utställning 
kring Skagerraks Sjörövare med tillhörande konceptresaturang. Men 
för att kunna vara en mötesplats för både besökare och Lysekilsbor har 
även Bibliotek, Folkets Hus och Havets Hus lagts till i programmet. 
För att förstärka idén mötesplatsen ytterligare har även medborgar-
service, företagarforum och en minisaluhall införlivats i konceptet. 
Skageraks Sjörövare har kompletterats med maritima aktivitets-
företagare och under våren 2011 anslöt även Vikarvet. 
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Havets Hus pedagogiska verksamhet och ha fokus på arternas 
bevarande. Längre fram vill man även anlägga ett mindre naturrum 
under ytan samt ett rev utanför Havets Hus. Dessa planer innebär stora 
investeringar men är ett sätt att hänga med i den stora konkurrensen  
om besökare. Ett övergripande mål är att kunna erbjuda besökare  
kvalitativa helhetsupplevelser i olika sammanhang, både för privata 
besökare såväl som när företag bokar. 

Foto: Per Nadén

H AV E T S  H U S

Havets Hus ligger beläget ute vid Havsbadsområdet och sedan 
invigningen 1993 har huset varit en av hela Bohusläns stora besöksmål. 
Visionen är att bli bäst på att visa och lära om livet i Västerhavet. 
Havets Hus ägs av det kommunägda bolaget ”Havets Hus i Lysekil 
AB” som sedan 2009 ägs av Lysekil Stadshus AB och som i sin tur ägs 
av Lysekils kommun. Omsättningen ligger på drygt sju miljoner per år.
Hälften av kostnaderna består i lokalkostnader medan den andra hälften 
är personalkostnader. Här tjänstgör en assistent, tre akvarietekniker, en 
marinbiolog, en receptionist och en verkställande direktör. Under
intervju med VD Maria Jämting framkom följande brister. Det är 
intressant att se att nästan alla av dem är kopplade till huset
förutsättningar eller platsens fysiska begränsningar:

- För lite parkering, svårt med ny parkering 
- Kösystem och för trångt i lokalerna
- Reception, butik och restaurang är utspritt, går ej att låta liten   
 personalstyrka driva hela anläggningen även då det är få besökare
- För små akvarier 
- Förvaring och redskap är utspritt
- Ingen WC i utställningen
- Begränsat markområde
- Ekonomiska begränsningar för större investeringar
- En del mögelskador och återkommande imma på rutorna

I framtiden vill man anlägga ett litet flytande utbildningscentrum i 
viken framför Havets Hus. Centret ska användas inom ramen för  

HAVETS HUS

VD: Maria Jämting, deltar i Husgruppen
Heltidsanställda: 7
Total budget: 7,5 miljoner
Lokalyta idag: 1 600 kvm
Besökare per år: 80 000
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F O L K E T S  H U S

Folkets Hus ligger en bit upp på Kungsgatan i ett eget hus som 
innehåller biograf (187 platser), rum för nästan 10 fasta hyresgäster 
samt konferens- och möteslokaler (12, 20 40 respektive 200 platser) 
och replokaler. Föreningen är ansluten till ”Folkets Hus och Parker” 
men är idag mindre av en folkrörelse och försöker vara mer av en 
neutral aktör. Folkets Hus omsätter tre miljoner kronor. Den stora 
intäkten står biografen för, omkring en miljon kronor. Kommunen står 
för ett driftsbidrag medan de fasta hyresgästerna och bokade 
konferenser/möten täcker upp resten av intäkterna.  

Folkets Hus har satsat mycket på tekniken för att kunna hänga med i 
konkurrensen och de krav som ställs på dagens biografer. Mycket av 
denna teknik går att ta med sig till nya lokaler. Under en del kvällar 
serveras mat till bio, t ex när det visas opera. Det finns inget eget kök 
eller café och därför finns ett samarbete med restaurang The Old House 
Inn på torget. Att kunna erbjuda helhetslösningar är något som skall 
utvecklas, speciellt under temakvällar och livevisningar av
konserter och teaterföreställningar som annars är svåra att locka till 
Lysekil. Man vill även utveckla samarbetet med skolan och låta 
eleverna utnyttja biografen under dagtid. Folkets Hus vill utveckla 
satsningen på ungdomar med bättre replokaler och utrymmen för t ex 
fotografi. 

FOLKETS HUS

Föreståndare: Ronnie Winsnes, deltar i husgruppen 
Heltidsanställda: 3 plus tim-anställda i bion
Total budget: 3 miljoner
Lokalyta idag: 1 100 kvm
Besökare per år: 25 000
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allt för små och de måste hela tiden arbeta för att få plats med allt. 
Med mer teknik och digital sökning kan många boklån ske digitalt. 
Bibliotekarien hämtar sedan ut boken ur arkivet. Men bokhyllan och 
exponeringen av böcker fyller fortfarande en stor funktion, här kan 
låntagare gå och titta länge innan man hittar en bok man önskar. 
Biblioteket är inte bara till för dem som vet precis vad de söker, utan 
även för de som inte vet vad de söker eller inte ens vet att de söker. 
Tappar man bort det perspektivet förloras den breda idén om
kunskapssökning. 

B I B L I O T E K E T

I Lysekils kommun finns tre bibliotek. Ett huvudbibliotek i central-
orten och två filialbibliotek vilka är belägna i Brastad och Grundsund 
på Skaftö. De ligger under enheten för Kultur och Fritid. Som alla 
kommunala bibliotek lyder Lysekils under bibliotekslagen vilken sätter 
en stor del av agendan för biblioteket och dess innehåll. Det 
traditionella biblioteket är främst för utlåning av böcker men det blir 
allt vanligare av utlåning av cd-skivor, filmer och ett växande arkiv 
av digitalt material. Biblioteken tar mer formen av en slags central 
för sökning av information och kunskapspåfyllning. I Lysekil huvud-
bibliotek är visionen att vara ”samhällets vardagsrum” och en mötes-
plats som drar till sig många olika grupper. Utöver basen av utlåning av 
böcker finns här tidningar att läsa, författarseminarier, sagostunder och 
andra aktiviteter för barn och man engagerar sig mycket i kulturveckan. 
En del av dessa aktiviteter ställer krav på rumsliga förutsättningar som 
ligger lite utanför det traditionella biblioteket. Det skall till exempel 
både finnas rum för möten och livliga diskussioner och rum för läsning 
i lugn och ro. Visionen att vara ett ”samhällets vardagsrum”
innehåller alltså mycket mer än att bara vara ett traditionellt bibliotek. 
Även om utlåning av böcker är basen i verksamheten under en 
överskådlig framtid, är Lysekils bibliotek positiv till utveckling och 
utvidgning av vad ett bibliotek kan vara.

Huvudbiblioteket ligger vid stadens viktiga stråk Kungsgatan vilket  
tjänar idén om biblioteket som mötesplats. Vid intervju med både 
enhetschef Per Bäckström och personal beskrivs dock lokalerna som 

BIBLIOTEKET

Enhetschef Kultur och Fritid: Per Bäckström, deltar i Husgruppen
Heltidsanställda: 7,5 (inkl två filialbibliotek, öppet två dagar i veckan) 
Total budget: Knappt 6 miljoner 
Lokalyta idag: 850 kvm
Besökare per år: 78 000



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06

besökarnas inträden. Dessa är dock små och som det ser ut idag gör 
sällskapet underskott varje år och de ekonomiska resurserna minskar. 
Med nuvarande förutsättningar har Vikarvet inte råd att underhålla sina 
byggnader och i längden inte heller samlingarna. Fastigheterna och 
samlingarna är inte på något sätt ointressanta men frågan kvarstår hur 
de skall visas upp och kommuniceras för att finna allmänhetens
intresse?

V I K A RV E T

Vikarvet är ett sällskap som sedan grundandet 1915 haft som syfte att 
bevara intresset för Bohusläns kulturhistoriska arv. Inom ramen för 
detta ändamål drivs ett litet museum vid Pinnevik med samlingar av 
bohuslänsk byggnadskultur, främst från kusttrakterna, allmogeföremål, 
husgeråd och redskap, särskilt tillhörande fisket och sjöfarten. 
Vikarvet ger också ut en kulturhistorisk årsskrift och äger och förvaltar 
både byggnader och fastigheter av kulturhistoriskt värde. 
Vikarvets intäkter ligger i medlemmarnas årsavgifter och musei-

VIKARVET

Styresman: Jan Thulin, deltar i husgruppen 
Heltidsanställda: 1
Omsättning: 400 000
Lokalyta idag: 400 kvm
Besökare per år:  2000 - 5000
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Det är inget nytt att slå samman olika aktörer för vinna fördelar genom 
samverkan. I många fall handlar det om att slå samman funktioner och 
dela på anställda, så som vaktmästare, receptionister och annan mer 
serviceinriktad personal. På det sättet kan man hitta en bättre balans 
om olika aktörer har olika behov av personal sett över tid. I Upplevel-
secenter drar t ex Havets Hus än så länge långt fler besökare på som-
maren medan biblioteket och Folkets Hus har mer jämnt flöde över 
året. Att kunna dela på servicepersonal innebär också att 
specialiserad personal kan lägga mer tid på det den är utbildad för. Ett 
exempel är Havets Hus som tyvärr är utformad så att reception, restau-
rang och shop är åtskilda från varandra vilket innebär att de måste vara 
bemannade av tre olika personer oavsett hur många besökare som finns 
i huset. Hade dessa funktioner legat samlat hade de ofta räckt med en 
personal för att sköta dem medan annan personal kunnat arbeta med 
övriga för verksamheten viktiga arbetsuppgifter. 

Det finns också många exempel på hur man slagit samman olika 
verksamheter med liknande lokalbehov för att låta dem dela på ytor 
och funktioner. Detta ställer givetvis krav med flexibla lösningar och 
generella rum. Här kan nämnas ett flertal kultur- och medborgarhus, till 
exempel det nyligen invigda i Luleå. 

På flera håll runt om i landet har man slagit ihop turistbyrå med 
bibliotek för att öka service för både boende och besökare. Biblioteken 
är ju tänkta att fungera som ett slags informationscentrum och att även 
införliva turistinformation är naturligt. Turistbyrån kan därmed 

C E N T R A L I S E R AT  E L L E R  K L U S T E R ?

D E L  3 . 

En av de initiala frågorna att studera var alltså om Upplevelsecenters 
inblandade aktörer skall samlas under ett tak eller om de tjänar på att 
hänga samman i ett kluster. Vad tjänar bäst de övergripande målen för 
Upplevelsecenter? Här har förutsättningar för de olika aktörerna 
analyserats genom intervjuer, inläsning av verksamhetsplaner och 
platsbesök. Tidigt ställdes frågan var vad de tjänar på att samverka och 
ligga i samma hus? Kan det effektivisera personalstyrkan? Kan de dela 
på lokalytor och funktioner? Vad innebär det för biljettpriser och image 
för respektive aktör? Under processens lopp kompletterades dessa 
frågeställningar med frågan om Upplevelsecenters utbyte med den 
omgivande staden. Hur fungerade ett centraliserat Upplevelsecenter 
respektive ett Upplevelsecenter i en klusterbildning på olika platser i 
staden? 

VA R F Ö R  S A M V E R K A ?

Idén med att samla de aktörer som nämndes i del 2 under ett gemen-
samt paraply är alltså dels de samverkansfördelar enskilda aktörer kan 
dra av att vara i närheten av varandra men också att de tillsammans 
skapar en bättre upplevelse för besökare. Detta kan innebära att samla 
alla aktörer i en byggnad men även ett kluster av aktörer i ett nära 
sammanhang är alltså intressant. En utredning måste ställa frågan hur 
det påverkar den interna kommunikationen och de inblandade parternas 
möjligheter till samarbete likväl som Upplevelsecenters utbyte med 
den omgivande staden och befintlig bebyggelse. Den senare frågan har 
väldigt stor betydelse i Lysekil.
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med böcker om innehållet i den senaste utställningen. Kan man sedan 
koppla ett boende som förlänger upplevelsen av havet till dygnets sista 
timmar kan man tala om en helhetsupplevelse av hög klass. Att kunna 
arbeta efter denna modell är något som alla inblandade aktörer i 
Upplevelsecenter själva frågat efter på olika sätt. 

Sammanfattning: 

 - Samverka för att dela på personal
 - Samverka för att specialisera personal
 - Samverka för att dela på lokalyta och funktioner
 - Samverka för att kunna förlänga öppetider 
 - Samverka för att attrahera fler målgrupper
 - Samverka för att skapa helhetsupplevelser

A L LT  U N D E R  E T T  TA K  E L L E R  K L U S T E R ?

Med så många osäkra faktorer är det i detta skede svårt att noggrant 
utreda hur ett Upplevelsecenter tjänar på att ligga samlat i en byggnad 
eller i kluster av flera byggnader. Dels är det i dagsläget oklart vilka 
aktörer som slutligen skall ingå i ett Upplevelsecenter. Utan att ha detta 
klart för sig är det svårt att veta vilken lokalyta som kan sparas och 
vilken personal som kan delas. Det är också oklart var Upplevelse-
center skall etableras. Platsen ställer sina krav på både storlek och 
innehåll. Lysekil är trångt och att uppföra en enda stor byggnad med 
alla aktörer är därför praktiskt taget omöjligt i stora delar av staden. 
Men det går att principiellt resonera kring de två alternativen och ha 

förlänga sina öppettider och hålla öppet över hela året, vilket är en 
viktig förutsättning när även lågsäsongen skall göras attraktiv. Exempel 
på detta är Höllviken, Oxelösund och Åre. 

I andra fall har olika verksamheter med olika målgrupper slagits 
samman för att skapa mötesplatser dit olika människor attraheras. Detta 
exempel är väldigt viktigt för Upplevelsecenter, både med tanke på 
visionen om att skapa en mötesplats men också därför att familjer är 
en stor målgrupp. Det talas allt oftare om ”tillsammansfaktorn”. Det är 
inte bara attraktionen i sig som är viktig, det är just att man upplever 
attraktionen tillsammans som är det viktiga. Själva upplevelsen blir 
kanske som bäst om den ger en kick till familjelivet? På ett 
Upplevelsecenter skall både vuxna och barn i olika åldrar kunna trivas, 
hitta något att intressera sig för, så att de vill uppleva huset med 
varandra och även komma tillbaka.

Sist men inte minst kan flera olika verksamheter och funktioner till-
sammans skapa den helhetsupplevelse som för besökaren blir både 
extra minnesvärd och prisvärd. En helhetsupplevelse innebär att dess 
delar hänger samman och tillsammans ger något extra för kunden. I ett 
Upplevelsecenter med Havets Hus kan upplevelsen av västerhavet bli 
så mycket starkare när utställningarna kompletteras av övriga 
aktörers resurser. På restaurangen serveras måltider som bygger på 
unika råvaror som bara västerhavet har att erbjuda, aktivitetsföretagare 
erbjuder färder ut på havet med fiske, kajakpadling och dykning, bio-
grafen utnyttjas för stora filmvisningar och kanske direktsändning av 
vad som pågår vid revet utanför och biblioteket har väl synliga hyllor 
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del två är kommunens vision för staden att den skall vara en mötesplats 
för både Lysekilsbor och turister vilket alltså stämmer överens med det 
övergripande målet för Upplevelsecenter. Ett livligt utbyte dessa två 
enheter emellan kan alltså tjäna dubbelt. Det öppna offentliga rummet 
infogas i klustret och därmed skapas ett intresse från 
Upplevelsecenter att ge tillbaka och stärka det. Fler entréer och 
kommunikation mellan klustrets olika delar sker på gatorna vilket 
automatiskt bidrar till rörelse i stadsdelen. Upplevelsecenters samlande 
funktioner kan ligga i mellanrummen, entrébyggnad och reception kan 
etableras i en egen byggnad där besökare köper biljetter till övriga 
funktioner. Dessa idéer bygger på ett öppet offentligt rum, tillgängligt 
för alla, även utanför öppettider. 

Med ett kluster ges också större möjlighet att passa in i Lysekils 
småskaliga stadsmiljö och knappa ytor. En del aktörer kan inhysas 
i befintliga byggnader, något som är speciellt intressant i de många 
stadsmiljöer som är av kulturhistoriskt värde. Här skapas möjligheter 
för Upplevelsecenter att direkt bidra till förvaltandet av stadens 
kulturarv genom att kulturbyggnader ges en användning och anled-
ning att rustas upp. Ett kluster innebär även större flexibilitet de olika 
aktörerna emellan. De styr mer självständigt över sin egen del och kan 
växa eller omvandlas oberoende av varandra. Här krävs dock en balans 
mellan självständighet och att tillhöra en helhet, klustret måste 
upplevas och fungera som en sammanhängande enhet för att det
skall vara värd mödan bakom sin egen tillblivelse.  

detta resonemang med sig när projektet får tydligare konturer. 
Att samla alla aktörer i en byggnad torde innebära bäst förutsättningar 
för samarbete om lokalyta och personal. Här kan Upplevelsecenter ges 
en gemensam entré med gemensam reception och personal kan dela på 
mycket backstage yta. Besökare kan lätt ta sig mellan byggnadens olika 
delar och funktioner, även då vädret är ogästvänligt. Att samla alla 
aktörer i en byggnad ger också en mental tydlighet. 

Men en centraliserad byggnad innebär en del frågetecken, framför allt 
i fråga om Upplevelsecenters utbyte med den övriga staden. Om alla 
aktörer samlas i en byggnad blir det ofrånkomligen en stor sådan som 
skall passas in i en småskalig stadsmiljö, något som inte är möjligt i 
stora delar av Lysekil. Hur etableras entrén och hur filtreras besökare 
vidare efter entré och receptionen?  Om Upplevelsecenter vänds inåt 
mot sitt eget inre ställs frågan vad byggnaden ger tillbaka till stadsli-
vet som i del två utmärktes som både unikt och värdefullt för Lysekil? 
Vad upplever besökare av staden om det räcker att hon rör sig innanför 
Upplevelsecenters väggar? 

Att samla alla aktörer i olika byggnader i ett kluster innebär sämre 
förutsättningar att dela på lokalyta och personal. De olika aktörerna 
måste placeras så att de hänger ihop som ett kluster, någonstans går en 
fysisk gräns där det är svårt att samverka internt och då det inte längre 
upplevs som att det hänger samman.

Den stora fördelen med ett kluster är istället potentialen för utbyte 
mellan Upplevelsecenter och den övriga staden. Som redan nämnts i 
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Kungsgatan är Lysekils huvudgata och stadslivets pulsåder. Denna 
gata förlängs ner mot havet vid Södra respektive Norra Hamnen och 
båda dessa två områden är alltså möjliga lägen för Upplevelsecenter. 
Under framför allt sommartid rör sig många längs med södra kajen 
bort mot Havsbadsparken. Här finns många publika funktioner och i 
kombination med ett mycket attraktivt läge vid havet lämpar sig även 
Havsbadsparken bra för ett Upplevelsecenter. Detta ger sammanlagt tre 
möjliga lägen, vilkas karaktär och olika förutsättningar skall 
diskuteras. 

L O K A L I S E R I N G

D E L  4 . 

M Ö J L I G A L Ä G E N

Upplevelsecenter skall vara en mötesplats för både Lysekilsbor och 
besökare vilket innebär att det bör ligga där många människor rör sig 
varje dag, året runt. Även om det finns attraktiva lägen ute i kommunen 
är det i Lysekils centrala stadsstruktur som är den mest naturliga 
mötesplatsen, och vikten av att nyttja detta diskuterades i del två i 
denna text. Alla möjliga alternativ som ligger utanför Lysekils 
stadskärna räknas alltså bort redan här.

I del tre delades inblandade aktörer in i två grupper. Till den första 
gruppen läggs de aktörer som tjänar på att ligga där människor 
ständigt passerar. Hit räknas Biblioteket, Folkets Hus, medborgarkon-
tor, minisaluhall, företagarforum och medborgarservice. Dessa aktörer 
är beroende av en årlig ström av förbipasserande människor och är 
viktiga pjäser i det som bygger livet på staden Lysekils gator. 

Till den andra kategorin läggs Havets Hus, Skagerraks Sjörövare och 
övriga marina aktiviteter och dessa är beroende av absolut närhet till 
havet och som besöksmål tjänar de förmodligen mer på ett spektakulärt 
läge än att ligga centralt i staden. Det sammanlagda kravet från dessa 
två grupper är alltså att Upplevelsecenter skall ligga där staden möter 
havet.
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Planerat köpcenter
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3 MÖJLIGA PLACERINGAR MED OLIKA KARAKTÄR

SÖDRA HAMNEN

HAVSBADSOMRÅDET

NORRA HAMNEN



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06

PA R K E R I N G S  O C H  Å T K O M S T

Oavsett var Upplevelsecenter placeras kommer det öka trycket på 
parkeringsplatser i Lysekil och påverka stadens flöden. Stadens
placering längst ut på ett näs gör den till en återvändsgränd med endast 
en in- och utfart. Det är redan idag trångt och under framför allt 
sommartid saknas parkeringsplatser. Även om Upplevelsecenter aldrig 
realiseras behöver kommunen ta itu med parkeringsfrågan för att om 
staden skall kunna bli en exportmogen destination med god tillgäng-
lighet. Att bygga parkering är en stor investering men frågan vad det 
kostar att inte göra den investeringen måste också ställas och 
utvärderas. 

Inget av de möjliga lägen för ett Upplevelsecenter som beskrivs ovan 
har god tillgång på parkering eller plats för att etablera ny sådan. Alla 
alternativ kräver alltså en mer eller mindre extern lösning. Tidigare 
utredningar har visat på möjligheten att göra parkering av bergrummet 
under kyrkan eller en distansparkering vid Konsums gamla placering. 
Den senare idén kräver skytteltrafik in till centrum men liknande 
principer har tillämpats både i Strömstad och Trelleborg. Det är även 
möjligt att lägga parkering i en p-ark inne vid Grötö. En sådan lösning 
är flexibel och en p-ark kan smälta in mot bakgrunden av halvöns 
relativt anonyma industribebyggelse. 

Ett betongdäck ovan fotbollsplanen vid gamla gymnasieskolan? 
Fotbollsplanen rymmer nästan 350 parkingsplatser. Om bilarna i snitt medför 
tre passagerare motsvarar det 1000 människor. 
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1. Parkering i bergrummet 
under kyrkan

2. P-Ark

3. Externparkering 
med skytteltrafik4. Skolans fotbollsplan
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3. Externparkering 
med skytteltrafik

Omgivande bebyggelse

 +
 Vacker vy in mot staden.
 Variation i skala, material och ålder på omgivande bebyggelse

 -
 Domineras av anonym industribebyggelse

Verksamheter och läget i staden. 

 +
 Stadens entré med direkt närhet till Södra Hamnens busstation, 
 färjeterminal, Rosviks torg och Kommunhus. Planer på nytt 
 köpcentrum.
 Kungsgatans avslutning mot havet.

 - 
 Landsvägsgatan upplevs tillsammans med spårområdet som   
 en barriär mellan staden och Södra Hamnen, är idag    
 något otillgängligt. 

 Domineras av tyngre verksamheter, industri och shippingtrafik.

S Ö D R A H A M N E N

Södra Hamnen ligger vid stadens entré och är därmed lätt att nå. Häri-
från kan man sedan fortsätta längs med Landsvägsgatan eller svänga in 
mot centrum och Kungstorget via Kungsgatan. Här finns långtgående 
planer för etablering av ett nytt köpcentra och även idéer kring att 
förlägga både busstation och färjetrafiken hit. Om dessa planer reali-
seras kommer fler människor att röra sig i området och Kungsgatan får 
en naturlig förlängning hela vägen ner mot kajen. Södra Hamnen är 
en starkt urban och av människan påverkad miljö. Åt sydväst får man 
en vacker vy in mot staden, åt söder finns öppen skärgård och åt öster 
domineras bilden av en relativt anonym industribebyggelse på Grötö. 
Hamnen belastas av shipping trafik och andra tyngre båttrafik. De två 
senaste åren har verksamheterna på Grötö utökats. Seabased planerar 
etablering, Byggmax är på väg och det planerade köpcentra tar mycket 
plats i anspråk. Kvar finns väldigt lite mark att bygga på. 

Naturlig karaktär

 +
 Vy ut mot skärgård

 -
 Starkt urbaniserad miljö
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Vy ut mot skärgård. Foto: Per Nadén Vy in mot staden. Foto: Per Nadén Kollektivtrafik och färjeläge. Foto: Per Nadén

S Ö D R A H A M N E N
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N O R R A H A M N E N

Norra Hamnen har tidigare beskrivits som Lysekils norrvända baksida. 
Så har det inte alltid varit, det är här som några av stadens äldsta 
delar ligger och när nu hamnens lite tyngre verksamheter flyttar finns 
en ambition att låta stadens centrum växa ner mot vattnet. För att 
lyckas med detta krävs bostäder och handel men även öppna publika 
funktioner som lockar människor till en ny stadsdel. De fastigheter som 
ligger längs med vattnet ägs av det privata bolaget Norra Hamnen i 
Lysekil AB.

Den byggbara marken är till stor del platt industrimark. Bebyggel-
sen på de dessa fastigheter är relativt anonym industribebyggelse och 
medelstora hallar. Bebyggelsen på de omgivande bergens sluttningar är 
till största delen friliggande småhus, både Gamlestans karaktärsstarka 
kulturskyddade bebyggelse till enklare villor från den senare hälften av 
1900-talet. Det finns verksamheter i husen som kantar Drottninggatan. 
I Norra Hamnen invigs det nya Campus Väst till våren 2012 med bl a 
gymnasium, högskolecentrum, restaurang och mötesrum att boka. Här 
finns även café och föreningen L. Laurin håller till i en av de äldre 
hallarna. Närheten till Kungsgatan innebär också närhet till handel, 
Folkets Hus och biblioteket där det ligger idag. Det finns planer på
hotell, restaurang och utbyggd gästhamn men för att dessa skall 
realiseras krävs vilja och injektioner, inte bara från investerare.  

Industribebyggelse i förgrunden,Gamlestan till höger och hamnen till vänster. 
Foto: Per Nadén
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Verksamheter och läget i staden. 

 +
 Område under utveckling, planer på hotell, restaurang och 
 utbyggd gästhamn. Direkt närhet till Campus Väst med bl a   
 gymnasium, Högskolecentrum, restaurang och mötesrum att   
 hyra.    
 Direkt anslutning till Kungsgatan

 - 
 Norra Hamnen ligger idag lite utanför absolut centrum, beskrivs  
 ibland som en baksida.
 Kräver satsning på stadsutveckling i området.

N O R R A H A M N E N

Naturlig karaktär

 +
 Granitberg, stenbrott, utsikt mot skärgård och öppet hav
 Närhet till Stångehuvud
 

 -
 Byggbara fastigheter består av platt industrimark
 Lerbotten

Omgivande bebyggelse

 +
 Variation i skala, material och ålder på bebyggelse
 Närhet till Gamlestan, stadens äldsta del.

 -
 Stor del anonym industribebyggelse
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Vy ut mot skärgård Omgivande bebyggelse både i form av 
Gamlestans täta fiskeläge och anonym 
industribebyggeselse från förra seklet

Kopplingen Kungsgatan-Norra Hamnen måste 
förtydligas!

N O R R A H A M N E N
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N O R R A H A M N E N

Panorama över Norra Hamnen med Campus Väst till vänster och staden till höger.
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H AV S B A D S O M R Å D E T

Havsbadsområdet ligger långt ute på Stångenäsets sydvästra udde. Här 
bjuds på en vacker vy ut mot både öppet hav och skärgård och Bohus-
läns karaktäristiska berg av granit blottas både som naturligt slipade 
hällar och i skarpa bergbrott. Under mitten av 1800-talet etablerade 
sig Lysekil som en av de stora badorterna på Västkusten. Detta syns 
tydligt i Havsbadsområdet, där både kallbad- och varmbadhus uppför-
des tillsammans med societetshus och badrestarung. Strax intill parken 
byggde Curman sina berömda villor i en slags fornnordisk stil. Denna 
tid är en viktig epok i Lysekils historia och tidstypiska träbyggnader 
är välbevarade (Societetshuset Oscars brann visserligen ner 1985 och 
återuppbyggdes i samma form men med mycket enklare material och 
detaljer). Idag bedrivs här både havsbaserad forskning i Havsfiskelabo-
ratoriet och havsbaserade upplevelser i Havets Hus. Restaurangen hål-
ler öppet sommartid, man kan övernatta på Strandflickornas, det finns 
en stor gästhamn och kallbadhuset finns kvar. Faciliteterna är dock i 
stort behov av restaurering. Havsbadsområdet står under riksintresse 
för kulturmiljövården vilket ställer krav när man vill bygga till i områ-
det. Det är ganska trångt idag, få ytor för parkering och nybyggnader. Havsbadsparken i förgrunden, sedan restaurangen, gästhamnens servicestation, det

vita kallbadhuset och sist Släggö i bakgrunden. 
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Verksamheter och läget i staden. 

 +
 Många verksamheter och evenemang, framför allt sommartid 
 Naturligt flöde av människor, framför allt sommartid
 Kommunen äger stor del av marken

 - 
 Obalanserat flöde över säsongen; vintertid är Havsbadsområ  
 det mera öde.
 Havsbadsområdet ligger långt ut och beskrivs som en
 återvändsgränd.

H AV S B A D S O M R Å D E T

Naturlig karaktär

 +
 Granitberg, stenbrott, södervänd utsikt mot skärgård och  
 öppet hav
 Närhet till Stångehuvud och Pinnevik
 God vattenkvalitet

 -
 Väderutsatt

Omgivande bebyggelse

 +
 Intressant kulturhistorisk miljö med många karaktärsstarka   
 byggnader,
 Curmans villor och närhet till Vikarvet

 -
 Kulturminnesskyddet kräver stor känslighet och lång process   
 med överklaganden. Väldigt trångt, få större samman   
 hängande ytor att bebygga.
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Havsfikelaboratoriet och vy ut mot skärgård.
Foto: Per Nadén

Området är klassat som ett riksintresse för 
kulturmijövården. Foto: Per Nadén

En vanlig höstdag kan Havsbadsområdet vara 
ganska tomt på människor. Foto: Per Nadén

H AV S B A D S O M R Å D E T
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H AV S B A D S O M R Å D E T

Foto: Per Nadén
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M AT R I S  AV  M Ö J L I G H E T E R

I förstudien har det alltså utretts hur Upplevesecenter påverkas om dess 
aktörer ligger centraliserat i samma byggnad eller om de ligger med 
närhet till varandra i ett samlat kluster. Vidare har vi studerat hur dessa 
två olika kombinationer fungerar på de tre platserna som är beskrivna 
ovan. Vi har också funderat på vad som händer om Havets Hus inte är 
med i Uppelvesecenter. Lägger man samman dessa alternativ ges en 
matris med tolv olika kombinationer. Tre av alternativen kan av 
naturliga skäl tas bort direkt, det är till exempel ointressant att titta 
på ett kluster utan Havets hus i Havbadsområdet då Havets Hus redan 
ligger här. För att utvärdera dessa kombinationer har de stämts av mot 
målen för Upplevesecenter. I utvärderingen har de fått plus och minus i 
olika aspekter och sedan ett samlat betyg. Husgruppen har delgivits 
utvärderingen och haft möjlighet att kommentera den. 

    Södra Hamnen    Havsbadsområdet  Norra Hamnen
   
Centraliserat       A         B       C
Centraliserat + HH          D       E
Kluster        F         G
Kluster + HH           H       I



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06

R E S U LTAT

T V Å  H U V U D A LT E R N AT I V

Utredningen visar alltså att Södra Hamnen drar fördel av att ligga vid 
stadens entré och det flöde av människor som på sikt kan komma att 
uppstå här när köpcentret byggts ut och stora delar av kollektivtrafiken 
förlagts hit. De senaste årens utveckling med fler tyngre verksamheter, 
shipping trafik och allt mindre byggbar mark, gör dock området orim-
ligt som alternativ för ett Upplevelsecenter och väljs därför bort.

Att samla alla aktörer i Upplevelsecenter under samma tak i 
Havsbadsområdet är i princip omöjligt då det inte finns plats för större 
nybyggnation i området. Däremot går det att skapa ett samlat kluster av 
alla aktörer i både befintlig bebyggelse och mindre tillägg. Ett flertal 
aktörer ligger redan här, däribland Havets Hus, och ett kluster i 
Havsbadsområdet räknas därmed som ett första alternativ.

I Norra Hamnen finns ytor för att samla Upplevelscenter i en enda stor 
byggnad men här finns däremot inga tydliga incitament att göra ett 
kluster av nya byggnader. Ett andra alternativ är alltså att samla allt 
under ett tak i Norra Hamnen. 

D E L  5 . 

Kluster i Havsbadsområdet

Allt under ett tak i 
Norra Hamnen
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Som centrum på cirkeln återupptas en gammal idé om en utomhusscen. 
Tillsammans med befintliga verksamheter i Havsbadsområdet skapar 
dessa tillägg en maritimt besöksmål och attraktiv mötesplats vid havet 
för såväl besökare som för Lysekilsbor året runt. Alternativet svarar 
alltså mot det övergripande målet för Upplevelsecenter. 

Detta förslag innebär att man utvecklar Havsbadsområdet och förvaltar 
dess byggnader vilket är en förutsättning för bevarande. Detta stämmer 
bra överens med Upplevelsecenters övergripande mål om att förvalta 
vårt kulturarv. Kommunen äger flera av fastigheterna, man kan därför 
börja omgående med arbetet och det finns möjlighet att arbeta i 
avgränsade etapper. 

Havsbadområdet är redan idag attraktivt, speciellt under sommar-
halvåret. Om Upplevesecenter hamnar här blir det ytterligare tryck och 
frågan om hur det påverkar övriga Lysekil måste ställas. Vad händer till 
exempel med Kungsgatan och dess näringsidkare om både Folkets hus 
och biblioteket flyttar här ifrån? Smågatans betydelse för Lysekil har 
redan diskuterats och att den lever är oerhört viktigt för staden. 

K L U S T E R  I  H AV S B A D S O M R Å D E T

I Havsbadsområdet ligger redan idag ett antal funktioner och aktörer 
vilka är aktuella för Upplevelsecenter. Hit räknas självklart Havets 
Hus och marina aktivitetsföretag men även gästhamnen, kallbadhuset, 
Oscars, Havsfiskelaboratoriet kan infogas i konceptet. Till det kommer 
också närhet Vikarvet och närheten till Stångehuvud och grunden finns 
för ett Upplevelsecenter. De förstnämnda ligger dessutom i en söder-
vänd halvcirkel där havet är i fokus och denna cirkel kan kompletteras 
med övriga aktörer. 

Biblioteket kan tillsammans med turistbyrå husera i Oscars medan 
Folkets Hus tar plats i en utbyggnad, alternativt en nybyggnad alldeles 
i anslutning till den befintliga byggnaden. Skagerraks Sjörövare kan 
ta plats tillsammans med de marina aktivitetsföretagen i en nybyggnad 
ute på Släggö. Läget ställer stora byggnadstekniska och tillgänglighets-
mässiga krav men det spektakulära läget borde ha alla möjligheter att 
bidra till en karaktärsstark arkitektur, alldeles där granitberget reser sig 
ur havet.  För att ge bättre förutsättningar för kajakpaddling, dykning 
och rum under ytan föreslås en pir som tillsammans med Släggö ramar 
in viken och fullbordar cirkeln. Denna kan göras mobil för att inte ut-
göra ett hinder för seglingstävlingar. Eller varför inte vara läktarplats? 
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HAVETS HUS

HAVSFISKE-
LABORATORIET

VIKARVET

STRANDFLICKORNAS OSKARS

GÄSTHAMN

KALLBADHUS

HAVSBADSPARKEN

!
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STR
ANDFL

IC
KORNAS

Gästhamn och servicestation 
rustas upp. 

4.
Kallbadhus renoveras. 
5.

Havsbadsrestaurangens 
öppettider förlängs.

3.
Oscars byggs om till kulturhus med 
bibliotek, folkets hus och turistbyrå.
Närliggande mark undersöks för 
utbyggnad. 

1.

1.

Bergrum tas tillvara och ges en 
användning, kanske en bar?

2.

2.

3.

4.
5.
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Havsfiskelaboratoriet. 
Skyddande pir anläggs, finns 
flytande för flexibel lösning. 

Havets Hus bygger rum under 
ytan och utför genomgripande 
om- och tillbyggnader.

Flytande scen utgör centrum 
på cirkeln.

Strandflickornas. Skagerraks Sjörövare 
installeras tillsammans med 
marin äventyrsturism i en 
nybyggnation på Släggö. 

6. 7. 9.8. 10.

6.

7.

8.

9.

10.
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Skagerraks Sjörövare i en nybyggnad på Släggö.

Nästa sida: En nybyggnad ute på Släggö utnyttjar mötet mellan hav och granitberg.

Därefter: Ett kluster i Havsbadsområdet fokuserar inte bara på en
 nybyggnad utan kan lyfta hela området.

Kajak

Klättring

Berget tillgängligörs

Utställning i olika nivåer



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06

SS	  

HH	  

Ö/I	  

OK	  

SKAGERRAKS 
SJÖRÖVARE

HAVETS HUS

INFRASTRUKTUR / 
ÖVRIGT

OSCARS 
KULTURHUS

K O S T N A D  K L U S T E R  I  H AV S B A D O M R Å D E T

När investeringskalkyler upprättas för byggnation blir svaren lika 
precisa som frågorna. Ju mer vi vet om byggprojeket desto mer precis blir 
kalkylen. I det här fallet vet vi lite om förutsättningarna och kalkylen blir 
därför därefter. Men den visar i vilken nivå som investeringen för 
Upplevelsecenter ligger. Räknar man med schablonpriser på olika ytor, 
både ny- och ombyggnad så ligger ett kluster i havsbadsområdet i storleks-
ordningen 270 till 300 miljoner kronor. Schablonpriser inom parentes:

HAVETS HUS
Ombyggnation bef lokaler    1 500 kvm (14 000 tkr/kvm)
Nybyggnation rum under ytan   1 000 kvm (30 tkr/kvm)

OSCARS KULTURHUS*
Ombyggnation av Oscars   1 500 kvm (5 tkr/kvm)
Oscars byggs till för bibliotek, nybyggnation 1 100 kvm (22 tkr/kvm)

SKAGERRAKS SJÖRÖVARE**    2 500 kvm (23-40 tkrkvm***) 

  
     
Utöver dessa kostnader tillkommer en stor post för infrastruktur,
byggande av pir och upprustning av gästhamn och kallbadhus. 

* = Bibliotek, Folkets Hus, Medborgarservice, Vikarvet, Företagarforum, 
     Mottagarorganisation och Medborgarservice

** = Utställningen Skagerraks Sjörövare, Konceptrestaurang, Maritim Äventyrsturism

*** = 40 tkr/kvm för ytor inkl utställning, 23 tkr/kvm för övriga ytor 

Kostnadsfördelning:
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INFRASTRUKTUR / 
ÖVRIGT

omkring tio tusen kvadratmeter, vilket går att jämföra med Campus 
Väst dryga nio tusen kvadratmeter. Norra Hamnen ligger i en sänka och 
med sina omgivande berg tål området en större skala i bebygg-
elsen. Även en stor del av hamnens industribyggnader och hallar är 
i den större skalan och Upplevesecenter kan ansluta till dem. 

I Norra Hamnen ligger Upplevelsecenter i direkt närhet till förläng-
ningen av Kungsgatan och bidrar till utvecklingen av en ny stadsdel 
som balanserar stadens södra och norra sida. Byggnaden kan ha ett 
utbyte med Campus Väst, bidra till en nödvändig upprustning av gäst-
hamnen och det finns stråk ut mot både Stångehuvud och 
Skeppsholmen. 

A L LT  U N D E R  E T T  TA K  I  N O R R A H A M N E N

De byggbara fastigheter i Norra Hamnen som har vattenkontakt ägs av 
det privata bolaget Norra Hamnen i Lysekil AB och om Upplevelse-
center skall etableras här krävs naturligtvis en tidig dialog med detta 
bolag. Hur denna dialog utvecklas är helt  avgörande för vilken väg som 
ett Upplevesecenter slutligen tar, men oavsett det kan följande sägas 
om en etablering i Norra hamnen:

I Norra Hamnen finns alltså relativt stora fria ytor och mer yta kan 
komma att frigöras om de lite tyngre verksamheterna flyttar från 
området. Här finns alltså möjligheter att samla Upplevelscenter hela 
innehåll under samma tak i en enda stor byggnad. Beroende på vilka 
aktörer som i slutändan kommer delta rör det sig om en byggnad på 
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GAMLESTAN

KOMMERSIELLT STRÅK
CAMPUS VÄST

CAFÉ

RESTAURANG

GÄSTHAMN

SKEPPSHOLMEN

LAURIN

NATURRESERVAT
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Hela Upplevesecenter under ett tak. Stor inre hall samlar Bibliotek, Havets Hus och Skagerraks Sjörövare.
 Kajen alldeles utanför serveringen. Nästa sida: Exteriörbild
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HAVETS	  HUS	  -‐	  2	  400	  kvm	  

	  SKAGERRAKS	  SJÖRÖVARE	  -‐	  1	  200	  kvm	  

ENTRÉHALL,	  UTSTÄLLNING	  -‐	  1	  000	  kvm	  

BIBLIOTEKET	  -‐	  900	  kvm	  

FOLKETS	  HUS	  -‐	  800	  kvm	  

TEKNIK.	  PERSONAL,	  KOMMUNIKATION	  -‐	  700	  
kvm	  

MARITIM	  ÄVENTYRSTURISM	  -‐	  600	  kvm	  

KONCEPTRESTAURANG	  -‐	  500	  kvm	  

MINISALUHALL	  -‐	  200	  kvm	  

MOTTAGARORGANISATION	  -‐	  100	  kvm	  

MEDBORGARSERVICE	  -‐	  100	  kvm	  

FÖRETAGARFORUM	  -‐	  100	  kvm	  

K O S T N A D  A L LT  U N D E R  E T T  TA K  I  N O R R A 
H A M N E N

När investeringskalkyler upprättas för byggnation blir svaren lika 
precisa som frågorna. Ju mer vi vet om byggprojeket desto mer precis 
blir kalkylen. I det här fallet vet vi lite om förutsättningarna och 
kalkylen blir därför därefter. Men den visar i vilken nivå som 
investeringen för Upplevelsecenter ligger. Räknar man med schablon-
priser nybyggnad så ligger nybyggnad med alla aktörer under samma 
ta i storleksordningen 300-320 miljoner kronor. Observera att priset för 
fastigheten ligger utanför denna kostnad. 
Schablonpriser inom parentes:

Kostnadsfördelning:

FOLKETS HUS    800 m2    (22 tkr / kvm)
BIBLIOTEKET    900 m2   (21 tkr / kvm)
HAVETS HUS    2 400 m2   (30 tkr / kvm)
MOTTAGARORGANISATION  100 m2   (21 tkr / kvm)
MEDBORGARSERVICE   100  m2   (22 tkr / kvm)
FÖRETAGARFORUM   100 m2    (22 tkr / kvm)
MINISALUHALL    200 m2   (22 tkr / kvm)
KONCEPTRESTAURANG  500 m2    (23 tkr / kvm)
SKAGERRAKS SJÖRÖVARE  1 200 m2   (40 tkr / kvm inkl utställing)
MARITIM ÄVENTYRSTURISM  600 m2    (22 tkr / kvm)
VIKARVET    Deltar med utställningsmaterial

ENTRÉHALL, TEKNIK   1 000  m2    (23 tkr / kvm)
PERSONAL, KOMMUNIKATION  700 m2   (21 tkr / kvm)
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-  Upplevelsecenter skall ha olika aktörer vilka kompletterar    
 varandra och tillsammans kan bedriva bättre verksamhet och   
 leverera bättre upplevelser för besökare

- Upplevelsecenter skall vara en mötesplats som profilerar,
 utnyttjar och stärker Lysekils centrala stadskärna och dess    
 unika läge vid havet

- Upplevelsecenter skall bidra till ett bättre värdskap, bidra till   
 balans mellan säsongerna och utveckla destinationen som    
 helhet

Den sista punkten är det som avslutar denna rapport. Om Upplevelse-
center realiseras i full skala tar projektet inte slut när invigningsbanden 
är klippta. Det är då det stora arbetet börjar, det är då stora resurser 
måste läggas på arbetet utåt mot alla de små och stora företag som ar-
betar i kommunen med gemensamma mål. Upplevesecenter kan genom 
sin dignitet ses som en magnet som drar besökare till sig. Samtidigt 
skall besökarna bara få en försmak av vad som Lysekil och Bohuslän 
har att bjuda på och sedan bli lotsade vidare ut i landskapet. Därute 
väntar matupplevelser på landsbygden och skaldjursfiske i skärgården, 
klätterklubbar uppe i Brodalen och dykare i Gullmarn, Karolinernas 
vänner, historiska spel i staden och mycket, mycket mer. 

AV S L U T N I N G

D E L  6 . 

T V Å  A LT E R N AT I V

Det ingick i uppdraget att studera och synliggöra förutsättningarna 
för en lokalisering av Upplevelsecenter i Lysekil och analysen ger 
alltså två huvudalternativ; ett kluster vid Havsbadsområdet och allt 
under ett tak i Norra Hamnen. Båda dessa alternativ svarar upp mot 
de över-gripande målen för Upplevelsecenter men är i övrig väldigt 
olika. Att skapa ett kluster vid Havsbadsområdet är ett väldigt konkret 
och tillgängligt alternativ. Här ligger flera viktiga aktörer redan idag, 
däribland Havets Hus, och kommunen äger mycket av marken. Det går 
alltså att fördjupa analysen och etappvis påbörja projektering av olika 
delar. I Norra Hamnen går det att bygga hela Upplevelsecenter under 
ett tak men så länge extern part äger marken är dialogen med 
fastighetsägarna den mest kritiska frågan. 

Båda alternativen har genom sina skillnader olika fördelar och nack-
delar och bedömningen av dem kräver att många olika röster kommer 
till tals under projektets fortsatta process. Avslutningsvis vill jag 
sammanfatta de faktorer som rapporten beskriver, steg för steg, och 
som jag vill poängtera som extra viktiga för Upplevelsecenters 
välgång:

- Upplevelsecenter skall ta avstamp i Västra Götalands profil    
 och därigenom stärka regionen som resmål

- Upplevelsecenter skall vara en tydlig dragare som är med och   
 bygger destination Bohuslän

Kluster i Havsbadsområdet

Allt under ett tak i 
Norra Hamnen
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Upplevelsecenter skall förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.

+
Närhet till planerat köpcenter och reseterminal ger jämn ström av människor och där-
med exponeringsmöjligheter.
Vacker vy in mot staden. 

-
Domineras av industrihamnen med sin anonyma bebyggelse. 

Betyg 2

Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av nya säsonger.

+
Närhet reseterminal ger jämn ström av människor. 
Närhet till planerat köpcenter ger jämn ström av människor. 

-

Betyg 2

Upplevelsecenter skall vara besöksmål av hög kvalité och bidra till Lysekils goda värdskap.  

+
Turistbyrå och mottagarorganisation hamnar vid stadens entré med närhet till bussta-
tion och färjeterminal. 
Breddar turistiska attraktioner på Lysekil södra sida. 

-
Kräver satsning för att lyfta utemiljön. 

Betyg 3

P L AT S E R
B I L A G A  1 .

S ö d r a  H a m n e n

Upplevelsecenter skall bli en samlingsplats för gammal och ung som alltid attraherar och 
utvecklas för både boende och besökare.

+
Stadens entré med direkt närhet till Södra Hamnens busstation och färjeterminal.
Relativ närhet till Rosviks torg och kommunhus. 
Nytt köpcenter planeras vilket förmodas locka människor till området.
Området innehåller en mängd verksamheter, många med anknytning till Lysekils tradi-
tionella näringar: Sjöfart, fiske och konservindustri. 

-
Landsvägsgatan upplevs tillsammans med spårområdet som en barriär mellan staden 
och Södra Hamnen, är idag något otillgängligt. 
Området genomkorsas inte av något naturligt gångstråk

Betyg 3

Upplevelsecenter skall bidra till forskning, lärande och upplevelser i och vid havet?

+
Närhet till turbåtar.

-
Frågetecken för vattenkvalité?
Stark prägel av industrihamn passar dåligt för dykning, kajaking och andra vattenba-
serade aktiviteter.
Stort avstånd till Havets Hus.
Stort avstånd till Marinbiologisk forskningsstation

Betyg 1
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Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling som helhet och skapa förutsätt-
ningar för en fungerande logistik. 

+
Alt 1 innebär att Upplevelsecenter placeras alldeles invid stadskärnans centrum till ett 
läge där kollektivtrafik, i form av buss och båtar, utgår ifrån. 
Köpcentrum planeras idag för området. 
Förlänger Södra Hamnens gångstråk.
Placeringen drar inte in biltrafik djupt in i staden. 

-
Planer på köpcenter konkurrerar om begränsad yta

Betyg 3

N o r r a  H a m n e n

Upplevelsecenter skall bli en samlingsplats för gammal och ung som alltid attraherar och 
utvecklas för både boende och besökare.

+
Område under utveckling, planer på hotell, restaurang och utbyggd gästhamn.
Direkt närhet till Campus Väst med bl a Gymnasium, Högskolecentrum, restaurang 
och mötesrum att hyra. 
Gästhamn med planer på utbyggnad.

-
Norra Hamnen ligger idag lite utanför absolut centrum, beskrivs ibland som en bak-
sida. Det kommer dock att förändras vartefter området tas i anspråk.
Kräver bättre övergång från Kungsgatan. 

Betyg 4

Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, både fysiskt, virtuellt och mentalt.

+
Placeringen ger ett relativt lättillgängligt besöksmål, både med kollektivtrafik såväl 
som privat biltrafik. 
Exponeringsmöjligheter mot färja och Landsvägsgatan. 

-
Är inte en naturlig del av Södra Hamnen. 

Betyg 2

Upplevelsecenter skall fungera som ett starkt företagarforum. 

+
Lättillgängligt från kollektivtrafik.
Närhet till stadens centrum.
Många verksamheter finns här idag.

-
Avstånd till forskning och utbildning.

Betyg 3

Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera resurserna för inblandade aktörer? 

+

-

Betyg
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Upplevelsecenter skall vara besöksmål av hög kvalité och bidra till Lysekils goda värdskap.  

+
I Norra Hamnen hamnar Upplevelsecenter i ett utvecklingsbart område

-
I Norra Hamnen saknar Upplevelsecenter direkt närhet till stadens centrum. 
Kräver satsning på stadsutveckling i området. Tycker inte att man ska överdriva att 
det saknas direkt koppling till centrum. Staden är så liten och på sikt kommer området 
att upplevas mer nära.

Betyg 3 

Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, både fysiskt, virtuellt och mentalt.

+
Relativt tillgängligt besöksmål i en stadsdel under omvandling. 

-
Upplevelsecenter hamnar långt ut. Se kommentar ovan
Kräver satsning på stadsutveckling i området.

Betyg 3 

Upplevelsecenter skall bidra till forskning, lärande och upplevelser i och vid havet?

+
Direkt närhet till Campus Väst med bl a Gymnasium, Högskolecentrum, restaurang 
och mötesrum att hyra. 
Relativ närhet till Marinbiologisk forskningsstation
Utblick mot öppet hav och skärgård.
Något vindskyddat område, bra för kajaker, dykning etc.
Del av strandpromenad, närhet till Pinnevik och Stångehuvud.

-

Betyg 5

Upplevelsecenter skall förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.

+
Närhet till Gamlestan, stadens äldsta del.
Närhet till Skeppsholmen och resterna av fiskebyn från 1500-talet.
Närhet till Pinnevik och Vikarvet.
Norra Hamnen är en del av modern industrihistoria.

- 

Betyg 5

Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av nya säsonger.

+
En utveckling av Norra Hamnen breddar Lysekil som besöksmål och området kan ges 
en annan profil än Södra Hamnen vilken idag har tydligt fokus på sommaraktiviteter. 
-

Betyg



Per Nadén Arkitektur / 0709 - 39 72 02 / per@pernaden.se / www.pernaden.se / 2012 03 06

 

Upplevelsecenter skall fungera som ett starkt företagarforum. 

+
Närhet till flera andra företag i Norra Hamnen. 
Närhet till Campus Väst.

-
Ett läge lite utanför absolut centrum. Se kommentar ovan

Betyg 3 

Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera resurserna för inblandade aktörer? 

+

-

Betyg 

Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling som helhet och skapa förutsätt-
ningar för en fungerande logistik. 

+
Upplevelsecenter kan bli en strategiskt viktig spelare när en ny stadsdel utvecklas.
Adderar publik verksamhet till ett område som står under utveckling.
Norra Hamnen kan nås från två håll.
Viss yta till parkering finns.

-
Norra Hamnen ligger långt in, ökad belastning på stadens huvudgator.

Betyg 4
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Upplevelsecenter skall förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.

+
Intressant kulturhistorisk miljö med många karaktärsstarka byggnader
Sedan 1800-talets badgäster har Havsbadsparken blivit stadens soliga ”framsida” 
mot söder och havet
Närhet till Curmans villor
Närhet till Vikarvet

-
Kulturminnesskyddet kräver stor känslighet och 
Lång process med många överklaganden.
Väldigt trångt, få större sammanhängande ytor att bebygga.

Betyg: 4

Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av nya 
säsonger.

+

-

Betyg 

Upplevelsecenter skall vara besöksmål av hög kvalité och bidra till Lysekils goda värdskap.  

+
Här hamnar mottagarorganisation och turistbyrå hamnar där många besökare rör sig, 
framför allt under sommaren. 

-
Mottagarorganisation och turistbyrå hamnar långt ut. 

Betyg: 3

H a v s b a d s o m r å d e t

Upplevelsecenter skall bli en samlingsplats för gammal och ung som alltid attraherar och 
utvecklas för både boende och besökare.

+
Många verksamheter och evenemang sommartid 
Naturligt flöde av människor, framför allt sommartid
Del av upprustad strandpromenad

-
Obalanserat flöde över säsongen; vintertid är Havsbadsområdet mera öde.
Havsbadsområdet ligger långt ut och beskrivs ofta som en återvändsgränd.

Betyg: 4

Upplevelsecenter skall bidra till forskning, lärande och upplevelser i och vid havet?

+
Havets Hus redan etablerat här
Marinbiologisk forskningsstation etablerat här.
Kallbadhuset
Gästhamn, skall rustas upp
Granitberg och stenbrott
Utsikt mot skärgård och öppet hav
Närhet till Stångehuvud och Pinnevik
Årliga tävlingar i matchrace och andra seglingstävlingar.

-

Betyg 5
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Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling som helhet och skapa förutsätt-
ningar för en fungerande logistik. 

+
Här stärker Upplevelsecenter upp ett område som redan är attraktivt. 
För gående besökare nås Upplevelsecenter längs med en vacker hamnpromenad.

-
Havsbadsområdet är sommartid under stort tryck
Finns inte tillräckligt med parkering under högsäsong, t ex extern besöksparkering 
med skytteltrafik
Kommer att belasta redan hårt belastade gator med mer trafik. 
Bibliotek, medborgarkontor och andra funktioner av samhällskaraktär hamnar på 
längre avstånd från kommunhus och stadskärnan än idag.

Betyg 2

 

Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, både fysiskt, virtuellt och mentalt.

+
Här hamnar Upplevelsecenter där många besökare rör sig, framför allt under somma-
ren. 
Stärker upp ett redan attraktivt område. 

-

Betyg: 3

Upplevelsecenter skall fungera som ett starkt företagarforum. 

+
Havets Hus har redan etablerat ett mindre företagarhotell med fokus på marinbiolo-
gisk utveckling. 
Direkt närhet till både vandrarhem och hotell.

-
Relativt avstånd till stadens absoluta centrum.

Betyg 4

Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera resurserna för inblandade aktörer? 

+

-

Betyg 
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Upplevelsecenter skall förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.

+
Stort lokalprogram med både bibliotek, temporära och fasta utställningar, scener och 
filmduk. 

-

Betyg 5
Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av nya säsonger.

+
Stort innehåll skapar nya möjligheter för de mer turistiska delarna.
Samverkan mellan funktioner som besöks årligen (Bibliotek, Folkets hus, Bio) och 
funktioner som traditionellt har fokus på sommaren. 
Möjlighet att driva turistbyrå och mottagarorganisation

-

Betyg 4

Upplevelsecenter skall vara besöksmål av hög kvalité och bidra till Lysekils goda värdskap.  

+
Mottagarorganisation och turistbyrå i stadens största besöksmål

-
Stor satsning, risk för utarmning av mindre aktiviteter? 

Betyg 4

A l l t  u n d e r  s a m m a  t a k 

Södra Hamnen. Så länge det är shipping trafik, industri och annan tung verksamhet i Södra 
Hamnen är läget direkt dåligt för Havets Hus och Upplevelsecenters marina delar vilket påver-
kar kraftigt. Området tål en större skala och har en variation av karaktär i omgivande bebyg-
gelse att spela mot. 

Ej lämpligt i Havsbadsområdet på grund av områdets brist på sammanhängande utrymme. 
Även karaktär och skala på omgivande bebyggelse gör det svårt. 

Ytor för ett gemensamt hus finns i Norra Hamnen även om ägandet av fastigheterna är ett frå-
getecken. Här finns även en variation i bebyggelse och skala att spela mot. 

Upplevelsecenter skall bli en samlingsplats för gammal och ung som alltid attraherar och 
utvecklas för både boende och besökare.

+
Stort innehåll under samma tak.
Olika målgrupper: Barn (Havets Hus, Skagerraks Sjörövare). Ungdomar (Marina aktivi-
teter). Vuxna och alla åldrar (Folkets Hus och Bibliotek.
Rena besöksmål kompletteras med samhällsservice vilket ger förutsättning att locka 
både boende och besökare

-

Betyg 5

Upplevelsecenter skall bidra till forskning, lärande och upplevelser i och vid havet?

+
Stort innehåll under samma tak med fokus på havet. 
Havets Hus och Skagerraks Sjörövare kompletterar varandra väl. 
Bibliotek och Folkets Hus kompletterar varandra väl. 

-

Betyg 5
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Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling som helhet och skapa förutsätt-
ningar för en fungerande logistik. 

+
Stor satsning, kan fungera som viktig spelare när staden utvecklas.

-
Stor satsning kan utarma andra delar av staden, t ex plockas både Bibliotek och Fol-
kets Hus bort från Kungsgatan. 
Stor satsning kräver fungerande lösningar på parkering och transporter till området.
Frågetecken kring hur en gemensam byggnad öppnar sig mot staden. 

Betyg 3

 

Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, både fysiskt, virtuellt och mentalt.

+
Stor och ovanlig satsning i en stadsdel under utveckling kan ge medialt utrymme.

-
Frågetecken kring identitet och varumärken, var är det man besöker? Vad är det man 
betalar för?

Betyg 3

Upplevelsecenter skall fungera som ett starkt företagarforum. 

+
Stort innehåll med gemensam restaurang, gemensamma mötes- och konferensrum.
Både Havets Hus och Folkets Hus har etablerat mindre företagshotell

-

Betyg 4

Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera resurserna för inblandade aktörer? 

+
Allt programinnehåll under samma tak ger möjligheter till delning av personal.

-
Hur växer man självständigt inom ramen för en gemensam byggnad?

Betyg 4
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Upplevelsecenter skall förvalta, utveckla och berätta om kulturarvet.

+

-

Upplevelsecenter skall bidra till utveckling och skapande av nya säsonger.

+

-

Upplevelsecenter skall vara besöksmål av hög kvalité och bidra till Lysekils goda värdskap.  

+
Mottagarorganisation och turistbyrå i stadens största besöksmål

-
Förlorar mycket i att erbjuda besökare högkvalitativa helhetsupplevelser.
Måste kompensera förlusten av tydlighet 

Upplevelsecenter skall vara ett tillgängligt besöksmål, både fysiskt, virtuellt och mentalt.

+

-
Inte lika konceptuellt starkt med utspridda verksamheter
Måste kompensera förlusten av tydlighet 

K l u s t e r

Södra Hamnen. Så länge det är shipping trafik, industri och annan tung verksamhet i Södra 
Hamnen är läget direkt dåligt för Havets Hus och Upplevelsecenters marina delar vilket påver-
kar kraftigt. Området tål en större skala och har en variation av karaktär i omgivande bebyg-
gelse att spela mot. Möjlighet att arbeta med byggnader på bägge sidor av Banområdet/Lands-
vägsgatan för att minska känslan av barriär. 
Kräver omfattande upplyftning av den yttre miljön för att ett aktivitetsområde skall vara attrak-
tivt.

Havets Hus ligger redan i Havsbadsområdet och det är sedan möjligt att addera övriga verk-
samheter i befintliga byggnader och mindre nybyggnader. 

Ytor finns i Norra Hamnen även om ägandet av fastigheterna är ett frågetecken. Här finns även 
en variation i bebyggelse och skala att spela mot. 

Upplevelsecenter skall bli en samlingsplats för gammal och ung som alltid attraherar och 
utvecklas för både boende och besökare.

+
Stort innehåll i närhet av varandra, det offentliga stadsrummet blir tydligare integrerat. 
Olika målgrupper: Barn (Havets Hus, Skagerraks Sjörövare). Ungdomar (Marina aktivi-
teter). Vuxna och alla åldrar (Folkets Hus och 
Bibliotek).
Rena besöksmål kompletteras med samhällsservice vilket ger förutsättning att locka 
både boende och besökare

-
Saknar den direkta kontakten mellan olika verksamheter. 

Upplevelsecenter skall bidra till forskning, lärande och upplevelser i och vid havet?

+

-
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Upplevelsecenter skall fungera som ett starkt företagarforum. 

Ingen större skillnad gentemot att ha samlat hus.

Upplevelsecenter skall skapa synergieffekter och optimera resurserna för inblandade aktörer? 

+ 
Fokus på organisatoriskt samarbete. 
Närhet mellan inblandade aktörer ger viss möjlighet att dela på lokaler

-
Svårt att dela på personal i olika byggnader. 

Upplevelsecenter skall bidra till att stärka stadens utveckling som helhet och skapa 
förutsättningar för en fungerande logistik. 

+
Det offentliga stadsrummet kan integreras tydligare i Upplevelsecenter.
Uppdelade volymer stämmer överens med Lysekils profil som småstad med småskalig 
bebyggelse.

-


