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”Hotell – Stockholms skärgård” 
”Hotel – The archipelago of 

Stockholm” 
  



HOTELL Hotellet på Skatholmen i Stockholms mellanskärgård har en öppen struktur präglad av gästfrihet och naturen utanför. Hotellrummen har slående utsikt över ölandskapet och lummiga skogar.Med tanke på 
den biologiska mångfalden och värdefull natur har byggnaden utformats med en struktur som inte ska vara för påträngande på omgivande landskap. Byggnaden är tänkt att smälta in i den mörka siluetten 

av ön och ge ett lätt fotavtryck på topogra�n i landskapet.
Den slutliga strukturen, främst mot vattnet, för tanken till en båt med en kommandobrygga. Trots byggnadens något lekfulla utformning skapas en helhet med hjälp av materialval och liknande form-

språk, både i plan och fasad. Hotellrummen är ordnade och placerade linjärt längs med tre axlar, som sy�ar till att maximera exponeringen av solljus under hela dagen, samt att skapa stora öppna ytor. 
Utformningen gör att hotellgästen kan välja vilken typ av solljus hen föredrar. 

Stora glaspartier ramar in skärgården utanför. De stora glaspartierna fungerar även som stora speglar och gör att byggnaden re�ekterar den omgivande miljön, vilket resulterar i att byggnaden, till 
synes, ger ett mindre markant avtryck på platsen. 
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Om man tittar på kartan till vänster (situations-
plan skala 1:100 000) så ser man att det inte 
�nns många hotell eller vandrarhem i 
Stockholms mellanskärgård eller ytterskärgård. 

Vaxholmsbolagets båtar tra�kerar skärgården, 
men rör sig mellan de mer bebyggda öarna där 
den vilda naturen och avskildheten o�ast inte är 
lika påtaglig. Nuvarande hotell ligger på dessa 
öar.Hela Stockholms skärgård är påverkad av 
mänsklig aktivitet, men trots det har stora delar 
av skärgården ännu karaktär av orörd vildmark. 
Naturen och närheten till miljonstaden 
Stockholm gör skärgården oskattbar ur 
rekreationssynpunkt. Skärgårdens 
svårtillgänglighet gör dock att många inte kan 
njuta av den eller röra sig mellan de otra�kerade 
öarna. 

Hotellet skall ligga på en ö i mellanskärgården, 
Skatholmen (Ögrupp markerad i rött). Ön 
ligger på ett bekvämt avstånd från Stockholm 
(Ca 1 h 40 min med buss och Vaxholmsbåt) Jag 
valde ön e�ersom det är en central plats i 
anslutning till några farleder där många båtar 
passerar, samt nära till brygga där Vaxholmsbåt 
angör. Det �nns inga andra hotell/vandrarhem i 
detta område. Mitt hotell ligger nära ett stort 
öppet vatten, Kanholms�ärden, samt i direkt 
anslutning till två stora obebyggda öar. Helt 
obebyggda öar är inte så många i detta område.

I en hotellbokning kommer det ingå transport 
till och från hotellet, antingen från Sollenkroka 
(närmaste bussändhållplats) eller Ytterö 
(närmaste Vaxholmsbåtbrygga). Att bli hämtad 
på annan plats går naturligtvis att ordna, varför 
inte Nybrokajen? 
Väl ute på hotellet kommer det �nnas 
rekreationer i form av båtturer, svamp-
plockning, �ske, vandring, bad, vattensporter, 
vedhuggning, bastubad etc. 
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SITUATIONSPLAN
SKALA 1:8000

STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, 
VÄRMDÖ KOMMUN

Skärgården har mycket stora natur- och kulturvärden som 
�era borde få ta del av. En storandel av Östersjöns fågel- och 
�skbestånd �nns i Stockholms 
skärgårdsområden. Stränder, grunda vattenområden, orörda 
skogar, ädellövskog och berghällar som blivit slipade av 
inlandsisen är något som många svenskar inte har upplevt. 
Jag vill öppna upp skärgården och visa hur fantastisk den är.

Vi måste bevara skärgårdens kvaliteter och därför bör 
bebyggelsen och dess 
arkitektur göra ett så litet ingrepp som möjligt i naturen. 
Bebyggelsen ska vara platsspeci�k och smälta in i naturen. 
Jag vistas mycket i skärgården under 
sommarhalvåret och har sett hur nya skrytbyggen tar form 
och blir �era. O�a är dessa hus mindre anpassade till 
naturen än den gamla bebyggelsen. I somras såg jag ett 
upprörande exempel där man hade sprängt bort berget i 
strandlinjen för att 
möjliggöra grundsättning för ett nytt hus. Det blir ett 
permanent ingrepp i naturen som inte går att reparera. Så får 
det inte gå till.

Jag vill utnyttja skärgårdens allmänningar så att de, som 
namnet antyder, blir allmänna och görs tillgängliga för folk. 
Detta ska ske genom ett platsspeci�kt hotell som står i 
relation till den omgivande miljöns behov och 
förutsättningar. Hotellet ska ligga på en plats där det �nns 
många olika typer av natur i närheten. Allmäningen, där 
hotelletligger, har relativt goda kommunikationer jämfört 
med övriga skärgården. Hotellet ligger dock inte på en ö där 
Vaxholmsbolagets båtar angör. 

E�er en tid till sjöss kan det vara skönt med en ordentligt 
tillredd maträtt istället för båtkökets/spritkökets 
gulaschsoppa. Att kunna tvätta av sig ordentligt och få sova i 
en mjuk säng istället för i båtens trånga kojer kan också 
förgylla semestern. 

Frågeställning: Går det att göra skärgården mera tillgänglig 
för allmänheten och exploatera utan att inkräkta på be�ntlig 
natur?



EN IDYLL

Fiskmåsar som skrattar, vinden i 
håret och vattenstänk i ansiktet.  
Havet och horisonten är ständigt 
närvarande och pockar på 
uppmärksamhet oavsett väder och 
årstid. Stockholms skärgårds 
unika landskap ski�ar från 
vindpinade vilda ytter-
skärgårdskobbar till lummiga 
innerskärgårdsvikar. Stockholms 
skärgård är en idyll.  

UTSIKT ÖVER KANHOLMSFJÄRDEN BERGHÄLL FRAMFÖR HOTELLET

PLATSEN DÄR HOTELLET SKA LIGGA 

SKÄRGÅRDSLANDSKAPET KRING HOTELLET



TRÄSK

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:800

Platsen

För att ta sig till hotellet måste man åka båt, 
en del av upplevelsen att vara i skärgården. 
Om man åker kollektivt kommer man till ön 
via en kort båttur från busshållsplatsen vid 
Sollenkroka eller Vaxholmsbåtens brygga vid 
Ytterö. Anledningen till att hotellet placeras 
på Skatholmen och inte på någon annan ö i 
detta område är att denna ö lämpar sig bättre 
för en större byggnad. Detta beror på de 
slipade, relativt små höjdförändringar på 
berget. Att lägga hotellet på öns lägre och 
planare delar är inte ett alternativ e�ersom 
dessa fylls med vatten på våren och mygg på 
sommaren. Hotellets höga läge, en bit bort 
från kärren, ska förhoppningsvis ge mer sol 
och mindre mygg, samt en bländande utsikt 
över Kanholms�ärden. Hotellet kommer att 
vara uppdelat, följa naturen och stå på 
plintar. Totalt så är huset uppdelat i tre 
nivåer som bestäms av naturen. 

PLATSEN DÄR HOTELLET SKA LIGGA 



SEKTION BB
SKALA 1:200
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I det tjocka golvet ryms all teknisk utrustning, bland annat avlopp och 
ventilation (se tekniskt snitt). Övervåningsens golv smalnar av utåt för att ge 
ett mindre massivt och mer graciöst uttryck åt fasaden. 
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SEKTION AA
SKALA 1:200
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Hotellet kommer att ha en interiör som i huvudsak består av olika typer av 
trä (Se materialprover). Det kommer även att �nnas inslag av bärande 
vertikala betongelement i byggnaden. Taket är också täckt av trä, men av 
mindre dimensioner. Takets ”v-form” för tankarna till skrovet på en båt. 
Denna form bidrar även till att re�ektera och leda in ljus i byggnaden. 
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SKALA 1:200
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PLAN 2
SKALA 1:200
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TEKNISKT SNITT
SKALA 1:40

Tak, blå ski�er

Isoleringsskikt, tak

System med bärande väggar på plan 2

Bärande bjälklag av limträ mellan våningarna
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Huset angör marken med plintar

Bärande element av stål och betong  
fästs i berget 

BYGGTEKNISKA SYSTEM



Modell skala 1:1000

Modellstudie vit nåtning på formplywood

Modellstudie, fjällpanelModellstudie, opigmenterad tjära på spjälorModellstudie, pigmenterad tjära på kyrkspån

Modellstudie, panel inne i huset Modellstudie, från vänster- olackad spjäla, lackad spjäla (4lager lack), träbit behandlad med järnvitriol

Så här ser 4 dagars arbete och 500:- ut i fysisk form.... Tyvärr frångick jag denna modell eftersom jag valde en annan plats 

Materialval, fasad och dess uppbyggnad
 
Bebyggelsen Stockholms skärgård präglas av en kultur att 
bygga i trä. Längs med stränderna i området �nns allt från 
pampiga 1800-tals grosshandlarvillor till 1960-talshus. Det 
mesta är byggt i trä. Valet av material påverkar arkitekturen, 
som inte erbjuder mer än (för det mesta) rätblock med 
vertikala fasader, typiska sadeltak och höga plintar som 
medför iögonfallande höga socklar. 
Att frakta material och bygga i Skärgården är otroligt dyrt. 
Därför har jag utgått från en stomme som i huvudsak består 
av små element byggda av trä. Byggelement som ej kräver 
ly�kranar. Byggnaden har dock ett antal betongelement för att 
möjliggöra arkitektoniska visioner. Dessa betongelement är 
inte avancerade och i huvudsak lodräta element. Dessa är 
mindre känsliga för konstruktionsfel, som t.ex. ett horisontellt 
bärande betonggolv. Därför går det att successivt blanda till 
egen betong på platsen och allte�ersom bygga upp betong-
elementen. Detta är att föredra e�ersom transporter av betong 
ut i skärgården är otroligt krävande både ekonomiskt och 
logistiskt. 
I mitt område präglas landskapaet av massiva gråa klippor 
toppade med ett mörkt band av skog, samt en klarblå himmel. 
Att välja en fasad som är naturligt grå skulle vara ett bra sätt 
att anpassa byggnaden till landskapaet, om den 
bakomliggande terrängen var berg. Så är dock inte fallet. Min 
byggnad kommer upp en bit ovan berget, och därmed ovan 
den gråa nyansen. Den bakomliggande terrängen präglas 
istället av ett mörkt skogsparti som förefaller vara svart, på 
långt håll. För att få byggnaden att smälta in i miljön valde jag 
därför att måla min byggnad svart. Den svarta färgen kommer 
från tjära, som pigmenteras (likt färgen på en svart eka). 
Tjäran bidrar även till att omgivningen runt hotellet luktar 
härligt marint. Fasadmaterialet är så kallade träspån eller 
kyrkspån. Jag har valt att ”spänta” mina spån vilket innebär att 
man klyver träet längs med �brerna, till skillnad från sågade 
eller hyvlade spån. Detta ger även ett trådigt och mer livfullt 
uttryck när trådarna skapar skuggor på spånet beroende på 
var solen står. Livslängden förbättras även avsevärt. Späntade, 
styva stickspån är traditionellt handgjorda med ytor som 
följer träets �brer och inte suger åt sig så mycket vatten och 
har obehandlade en livslängd på 50-70 år. Hyvlade, böjliga 
spåna har ytor med en del avskurna �brer som suger åt sig 
vatten och har en livslängd på 20-40 år. Sågade spån har en 
livslängd på mindre än 20 år och de passar bäst till väggar.
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