
Hamnbad i Västra hamnen 
Övning vid kursen Design som handling - SLU - Alnarp - vecka 43, 2003 
av Uid 

De senaste åren har ett nytt intresse för brukarmedverkan i planprocessen vuxit fram - ett intresse 
som står i opposition till idén om arkitekten som autonom skapare av sina verk.  
Öppna planeringsprocesser som aktivt involverar brukare med olika idéer och intressen kan skapa 
mer sammansatta och upplevelserika miljöer. Men brukarmedverkan kan också utsträckas till att 
omfatta realiseringsprocessen. Denna process har  inte nödvändigtvis någon avslutning. Genom 
användning kan brukarna vara med och förändra dessa miljöer över tid. 

Övningen går ut på att i team om tre till fyra personer arbeta fram ett förslag till hamnbad i Västra 
hamnen.  

 

Plats 
Hamnbadet ska placeras innanför den orangefärgade avgränsningen på kartan. 

Kapacitet 
1000 personer ska kunna vistas på anläggningen samtidigt.  

Ekonomi 
Hamnbadet har en budget på 5 miljoner kr. 

Funktionsprogram 
Hamnbadet ska tillgodose de krav och behov som olika grupper av brukare ställer (exempelvis 
handikappade, barnfamiljer, unga, muslimer, pensionärer). 
Hamnbadet ska ha: 
- En livräddare med möjlighet till övervakning av anläggningen samt förråd till 

livräddningsutrustning och omklädning 10 kvm. 
- Omklädning och förråd till simlärare 10 kvm. 
- Offentliga toaletter 20 kvm. 

Mål med övningen 
Att planlägga och genomföra en förhandlingssituation tillsammans med olika aktörer. Att 
koordinera och samordna myndighetskrav samt byggherrens och brukares önskemål till ett 
realiserbart förslag. Teamet skall dessutom redogöra för hur projektet kan utvecklas, förändras och 
anpassas över tid i förhållande till brukarnas önskemål, samt hur badet kan användas under olika 
tider på dygnet och under olika delar av året. 



Förhandlingssituationer 
I planerings- och realiseringsprocesser finns alltid situationer där divergerande och ibland helt 
motsatta intressen ska sammanföras. Det är er uppgift att planera dessa situationer så att 
resultatet blir ett kreativt möte där dessa intressen kan sammanfogas till ett förslag som är mer än 
summan av de enskilda intressena.  

Inbjudna aktörer 
Representanter för byggherre/myndighet samt representanter för potentiella brukargrupper med 
olika intressen. 

Redovisning 
- Valfria media. 
- Teamen ska redogöra för planerings- och realiseringsprocesserna samt för gestalningen av 

hamnbadet. 
- Varje team får 20 minuter till presentation som efterföljs av 40 minuters diskussion. 

Schema 
Måndag:  09.00-09.15 Introduktion till workshop 
 09.15-10.00 Föreläsning "Om planerings- och realiseringsprocesser" 
 10.30-16.30 Inledande projektutveckling i grupperna. 
 17.00-17.15 Presentation av hamnbad i Köpenhamn av PLOT arkitekter. 
 17.15-18.00 Diskussion kring utdelade texter 

Tisdag: 09.00-14.30 Projektutveckling och förberedelse inför samarbetssituation   
 14.30-15.15 Samarbetssituation med inbjudna brukare - grupp 1 
 15.15-16.00 Samarbetssituation med inbjudna brukare - grupp 2 
 17.00-18.00 Evaluering och diskussion 

Onsdag: 09.00-14.30 Projektutveckling och förberedelse inför byggherremöte 
 14.30-15.15 Byggherremöte - grupp 1 
 15.15-16.00 Byggherremöte - grupp 2 
 17.00-18.00 Evaluering och diskussion 

Torsdag: 09.00-14.30 Projektutveckling och förberedelse inför möte med myndighet 
 14.30-15.15 Möte med myndighet - grupp 1 
 15.15-16.00 Möte med myndighet - grupp 2 
 17.00-18.00 Evaluering och diskussion 

Fredag: 09.00-15.00 Projektutveckling och förberedelse inför genomgång. 
 15.00-17.00 Genomgång av projekten med inbjudna aktörer. 

HV och FF deltar hela måndagen samt tisdag, onsdag, torsdag och fredag eftermiddag. 
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