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Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, 
avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld 
miljö för att kunna erbjuda maximal avkoppling och njutning. 

En av Stockholms mest fantastiska tillgångar är dess skärgård. Tanken är att placera 
hotellet i Stockholms skärgård där besökaren förutom avkoppling kan vistas i och 
uppleva naturlig skärgårdsmiljö. Förutom de upplevelser och aktiviteter ett hotell i 
sig kan erbjuda finns där också direkt koppling till havet och till exempel vandrings- 
och motionsleder. 

Då byggnaden kommer att placeras i en känslig miljö, både när det gäller 
ekologiska såväl som estetiska aspekter, är mitt mål att försöka skapa en byggnad 
som anpassar sig och tar hänsyn till landskapet, utan att för den sakens skull bli 
osynlig och inte göra något anspråk på platsen alls.
Byggnaden ska alltså ta hänsyn till platsen ur ett ekologiskt, topografiskt samt 
material- och uttrycksmässigt perspektiv. Ambitionen är att kunna fokusera på 
materialval och detaljer ur ett så miljömedvetet perspektiv som möjligt. 

Min förhoppning är att till exempel sprängning kan uteslutas helt och att borttagning 
av träd och andra typiska växter för platsen undviks i så stor mån det går. 



Hotellet riktas först och främst till privata besökare, mest troligt i par och därför 
består merparten av rummen av dubbelrum, men det ska också finnas möjlighet för 
familjer eller större sällskap för till exempel konferens att besöka hotellet. 

Jag vill undersöka möjligheten att utforma ett hotell där hotellrummen är placerade 
separata och fristående enheter där varje rum har direkt koppling till naturen, både 
visuellt och fysiskt.
De mer publika och gemensamma utrymmena placeras tillsammans i en större 
huvudbyggnad, alternativt uppdelade i två mindre byggnader. 

Materialmässigt tänker jag mig naturliga och beständiga material som är lämpliga 
och klarar av den hårda väder det kan utsättas för i en såpass utsatt miljö som i 
den yttersta skärgården. Gärna traditionellt platstypiska material som till exempel 
trä och olika stenmaterial.  

Min intention  är att skapa en grupp byggnader vars uttryck på ett modernt sätt 
är influerat och inspirerat av platsens och skärgårdens befintliga byggnader. 
Byggnaderna ska kännas nya och moderna utan att vara helt främmande på 
platsen. 

För att hotellet ska vara någorlunda tillgängligt och inte alltför avskärmat från 
civilisationen har jag valt Utö i Stockholms södra skärgård som plats för mitt projekt. 
Utö är en av Stockholm skärgårds största och mest välbesökta öar, med ca 70.000 
besökare/år. Trots att är så pass välbesökt finns idag få övernattningsmöjligheter. 
Restiden till ön från Stockholms City är visserligen bara knappt två timmar med 
publika transportmedel vilket gör dagsturer möjliga, men den som vill uppleva 
skärgården i mer än några timmar får nöja sig med enklare logi, så som campingar 
eller vandrarhem. 

Den tilltänkta platsen för hotellet ligger på öns nordöstra del, tillgänglig med 
gångavstånd till bryggan och byn, men ändå på en avskild och lugn plats, 
inbäddad bland träden.
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På grund av sin situation i det yttersta havsbandet måste transport till och från 
hotellet fungera smidigt. Från centrala Stockholm tar man sig enkelt med pendeltåg 
och buss, alternativt bil till bryggan i Årsta havsbad på ca en timme. Mellan Årsta 
havsbad till Gruvbryggan på Utö går det båtar flera gånger om dagen, hela 
året om. Sommartid avgår även båtar direkt från centrala Stockholm. Det är också 
möjligt att lägga till med egen båt på ön. 

På ön är motordriven transport begränsad och transport sker till främst till fots eller 
med cykel, men möjlighet att ta sig mellan bryggan och hotellet med bil bör finnas, 
både för transport av gäster såväl som varor och avfall.

Hotellet ska i första hand kunna erbjuda avkopplande och hälsorelaterade 
aktiviteter för besökaren som till exempel spa, bad, rum för avkoppling och 
restauranger. Även föreläsningar om till exempel kostrådgivning ska kunna hållas för 
större grupper eller mer enskilt. Då verksamhet ska kunna bedrivas på hotellet både 
under sommartid och vintertid måste byggnader, kommunikationer och aktiviteter 
kunna anpassas därefter. 

Med närhet till naturen och kopplingar till resten av byn kan besökaren med lätthet 
ta del av andra aktiviteter som lämpar sig på ön. Förutom badplatser och vandrings- 
och cykelleder alldeles i närheten finns även möjlighet att bland annat hyra kanoter 
eller testa på olika idrotter genom öns idrottsförening. Under vinterhalvåret kan till 
exempel skridsko- eller längdskidåkning vara alternativ. För den som inte vill skärma 
av sig helt och hållet finns ett antal butiker och restauranger i byn. Inför jul anordnas 
även en välbesökt julmarknad. 



Program

Reception

Lobby/sällskapsrum

Restaurang med uteservering, bar

Kök -möjligtvis kopplat till trädgård/växthus 

Personalutrymmen, kontor, övernattningsrum för personal

Konferensrum/samlingsrum/föreläsningssal? - flexibelt

Mötesrum

Spa - massage, inomhusbad?, bastu, bubbelpool inomhus och utomhus. 

Träningslokal för tex Yoga

Gym

Omklädningsrum

Dubbelrum med badrum och egen uteplats ca 15-20 st

Familjerum ca 3-5 st

 
 



Preliminär tidsplan
v2 7-11/1 Platsbesök, insamling av ritningsmaterial, platsinfo mm

v3 14-18/1 Sortering av program, skissarbete

v4 21-25/1  Skissarbete, utformning av projekt

v5 28/1-1/2 Skissarbete, utformning av projekt

v6 4-8/2 Skissarbete, utformning av projekt

v7 11-15/2 Skissarbete, utformning av projekt

v8 18-22/2 Skissarbete, utformning av projekt

v9 25/2-1/3 Sammanställning av material, ritningar mm

v10 4-8/3  Delkritik

v1111-15/3 Vidareutveckling av projekt

v12 18-22/3 Vidareutveckling av projekt

v13 25-28/3 Vidareutveckling av projekt

v14 2-5/4 Vidareutveckling av projekt

v15 8-12/4 Vidareutveckling av projekt, Sammanställning av material

v16 15-19/4 Sammanställning av material, ritningar, modell mm

v17 22-26/4 Sammanställning av material, ritningarm modell mm

v18 29/4-3/5 Final seminar

v19 6-10/5 Komplettering av material, Presentationsarbete

v20 13-17/5 Presentationsarbete

v21 20-24/5 Slutkritik


