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Idén att utforma ett landskapshotell kom från en intention att, efter flera års utbildning 
där projekt i urbana miljöer har varit i klar majoritet, arbeta fram ett förslag där 
byggnaden förhåller sig och anpassas till ett orört landskap istället för ett antal 
redan existerande byggnader och funktioner. Att utveckla ett projekt där arkitekturen 
av en enda byggnad (eller som i detta fall en grupp sammanhållna byggnader) 
definerar och formar platsen. Att det blev just ett hotell kom från ett intressse att 
arbeta med ett program där det väldigt privata (hotellrummet) möter det öppna 
och sociala (gemensamma ytor). 

I ett tidigt skede i projektet uppstod en önskan om att kunna “rita mig fram” till en 
byggnad. Med det menas att kontinuerligt utveckla och undersöka rumsligheter 
och kopplingar mellan byggnadsvolymer genom plan- och sektionsritningar, 
perspektivsskisser, skissmodeller etc. Att regelbundet visualisera och testa idéer i 
ritningsskisser och sedan fatta beslut utifrån dessa. 

Innan projektet startade var det många aspekter som var oklara och som har 
utvecklats under terminens gång. Det mest utmanande har varit att vara sin egen 
klient. Då det inte fanns någon riktig beställare som har egna krav och idéer - 
som det ju i ett verkligt projekt skulle finnas i de allra flesta fall - har det varit svårt 
att utforma och anpassa mig till programmet. Programmet har därför ändrats och 
utvecklats i samband med att projektet utvecklats, på både gott och ont. 

Ungefärlig plats bestämdes tidigt i planeringsprocessen men det var inte förrän 
vid första platsbesöket som en exakt plats kunde utses. Allra viktigast och ledande 
genom hela projektet har varit att utforska och utveckla rumsligheter, volymer 
och rörelse i förhållande till den utvalda platsen. Detta gjorde att den specifika 
platsen för projektet kom att bli betydligt viktigare än Utö som helhet och dess 
placering i skärgården. Byggnaden är noga anpassad utefter platsens topografi 
och växtlighet men teoretiskt sett skulle en byggnad som följer samma koncept och 
principer kunna utformas i vilket liknande skärgårdsområde som helst. 


