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Sammanfattning

  
Abstract

The municipality of Mariestad launched, in year 2004, a competition to plan 
the transformation of the old industrial harbor into a new borough. The new 
section under the name Sjöstaden will contain various settlements with 
housing, meeting places and many other types of activities. 

In the middle of the planned area there is now a concrete silo. It is no longer in 
use and a decision has been made to demolish the building. 

Mariestad is expected to grow in scale within the following years, both in terms 
of population and as a tourist destination. In doing so, the municipality needs to 
develop their business. 

On this basis, this thesis is about developing a hotel in the harbor of Mariestad. 
According to the municipality's wishes the site will be planned for a hotel with 
about 40 rooms, conference opportunity, restaurant and a small spa area. 

Our purpose is to, in consultation with the municipality through the city 
architect Johan Hjalmarsson, design and plan a hotel on the site where the silo 
stands today. The building design must interact with the building environment, 
especially the Old Town, which lies adjacent to the site. At the same time, the 
hotel needs to have its own modern expression.

The main purpose is to plan and design the building which is the focus in this 
report. For a starting point for future work, relevant reference objects are 
studied.

As a presentation the project is presented on posters. These are included as 
attachments to this report.

                                                                                       
1

                                      Abstract                                         



Sammanfattning

Sammanfattning
Maristads kommun utlyste år 2004 en arkitekttävling med syfte att planera och 
utforma den gamla industrihamnen till en ny stadsdel. Den nya delen under 
namnet Sjöstaden ska innehålla varierande bebyggelse med bostäder, 
mötesplatser och många andra typer av verksamheter. 

På en av tomterna, Kv. Kornet, i planområdet ligger idag en betongsilo. 
Verksamheten är numera nedlagd och beslut har tagits om att riva byggnaden. 

Mariestad förväntas att inom de närmsta åren växa i omfattning både vad gäller 
invånarantal och som turistort. I och med detta behöver kommunen utveckla sin 
näringsverksamhet. Med detta som grund handlar detta examensarbete om att 
utforma lokaler för  hotellverksamhet i Mariestads hamnområde. Enligt 
kommunens önskemål ska tomten planeras för ett hotell med ungefär 40 rum, 
konferensmöjlighet, restaurang samt en mindre spaanläggning.

Arbetets syfte är att i samråd med kommunen, via stadsarkitekt Johan 
Hjalmarsson, utforma och planera en hotellbyggnad på den tomt där silon står 
idag. Byggnadens utformning skall samspela med omgivande bebyggelse, 
framför allt Gamla Stan som ligger i anslutning till den aktuella tomten. 
Samtidigt ska byggnaden också ha sitt egna utryck och formspråk

Huvudsyftet  är att planera och utforma byggnaden därav ligger tyngdpunkten i 
rapporten på denna del. Relevanta referensobjekt studeras för en utgångspunkt 
för fortsatt arbete. 

Som redovisning av projektet presenteras förslaget på affischer. Dessa finns 
med som bilagor i denna rapport.
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Inledning

1 Inledning
År 2004 anordnade Mariestads kommun en arkitekttävling med syfte att 
planera och utforma en helt ny stadsdel. Den gamla industrihamnen brukas inte 
längre och istället skall ett helt nytt område ta form med bostäder, mötesplatser 
och många andra verksamheter. I nuläget handlar det i huvudsak om två 
områden som skall bebyggas, piren och den inre hamnen. Detta examensarbete 
syftar till att utforma och utveckla en del av den inre hamnen. 

Denna rapport är ett arbete som utförs åt Mariestads kommun och som är en del 
i den byggtekniska utbildningen på Tekniska högskolan i Jönköping. 

Tillsammans med stadsarkitekten Johan Hjalmarsson diskuteras och utreds 
vilken typ av verksamhet som är lämplig för tomten, viktiga ståndpunkter inom 
kommunen samt vilka ramar arbetet ska hållas inom. 

1.1 Bakgrund
”Under asfalten finns en strand” var det förslag som vann den utlysta 
arkitekttävlingen över Mariestads hamnområde. I samband med förslaget togs 
en fördjupad översiktsplan fram över området där i huvudsak tre områden 
planerades. Delar av områdena har redan påbörjats och vissa är helt 
färdigställda.

Det område som behandlas i detta examensarbete är den inre hamnen som 
består av varierande bebyggelse och verksamhet. Området omfattades ej av 
arkitekttävlingen och där har därför  ingen detaljerad planbeskrivning. 

I dagsläget finns ett antal hamnmagasin, en restaurang, kiosk, P-platser samt en 
spannmålssilo med tillhörande lagerbyggnad på området. Silobyggnaden har 
under många år varit en oönskad byggnad i kommunen. Den har en stor volym 
och ett formspråk som stör stadsbilden. Särskilt då den gamla delen av staden 
som är av riksintresse gränsar till tomten där silon står. 

Det har under flertalet år pågått diskussioner om huruvida silon skall stå kvar 
eller om den skall rivas. Lantmännen som äger silon har nu tagit beslutet i 
samråd med kommunen om att den skall rivas för att möjliggöra annan 
verksamhet på tomten. 

Kommunen har under en längre tid gjort utredningar över tomten för att 
komma fram till en lämplig verksamhet. Mariestad är en stad i utveckling och i 
takt med att staden växer ökar behovet av servicefunktioner i samhället. Man 
har kommit fram till att behovet av hotell och konferensverksamhet är stort i 
staden och behöver därför utökas. Därför hanterar detta examensarbete denna 
typ av verksamhet genom planering, utredning och utformning.
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Inledning

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på en hotellverksamhet 
i Mariestad. Genom analyser och utredningar ska en funktionell och estetiskt 
tilltalande byggnad uppnås. Byggnaden anpassas på ett sätt som gör att den 
passar in i den omgivande miljön och på platsen. Tyngdpunkten ligger på 
byggnadens yttre formspråk samt byggnadens olika funktioner. Som ett resultat 
av denna rapport presenteras ett förslag i affischform till Mariestads kommun.

1.3 Avgränsningar
För att åstadkomma ett bra resultat koncentreras arbetet genom fördjupning 
inom specifika områden samtidigt som vissa utelämnas. I utredningen arbetas 
ett program fram. Detta görs genom en grundläggandeutredning som resulterar 
i ett byggprogram, och som i sin tur ligger till grund för gestaltningsarbetet.

Tekniska installationer så som el, vatten och ventilation redovisas enbart i form 
av disponerade ytor. När det gäller byggnadens bärande struktur görs inte heller 
några beräkningar utan endast en ingenjörsmässig bedömning som får ligga till 
grund för en eventuell fortsatt detaljutformning. I utredningen behandlas inte 
geotekniska förutsättningar, förutom hänsyn till marknivå och väderstreck.

För att ytterligare koncentrera arbetet utförs inte heller några ekonomiska 
kalkyler över projektet. 

1.4 Disposition
Rapporten inleds med en historisk bakgrund som beskriver Mariestads 
hamnområde och syftar till att göra läsaren införstådd i de problem och 
utmaningar som kommunen står inför.

Kapitlet ”Förutsättningar” ger information om vad som ligger till grund för 
uppdraget.

Som nästa steg presenteras ett antal referensobjekt. Där analyseras de olika 
byggnaderna för att vidareföra tankar och idéer i det egna arbetet.

Nästkommande del ägnas åt att analysera tomten, rörelsescheman, utformning 
och utredning av funktions- och utrymmesbehov.

Vidare studeras volymer där fokus läggs på byggnaden som sådan men även i 
ett bredare perspektiv med byggnaden i samband med omkringliggande miljö. 
För att ge rapporten ytterligare substans kommer vissa tekniska aspekter 
hanteras.
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Förutsättningar

2 Förutsättningar
2.1 Bakgrundsbeskrivning

2.1.1 Allmän bakgrund – Mariestad

Bild 1 Vy över hamnen i Mariestad 

Mariestads kommun med ungefär 25 000 invånare är belägen öster om Vänern 
i norra Götaland, mellan Stockholm och Göteborg.

Staden är en av mellan-Sveriges mest attraktiva lägen för boende, arbete och 
fritid på grund av det sjönära läget med långa grunda stränder mot Vänern. 
Mariestad kännetecknas av dess småstadskaraktär, domkyrka och sjönära läge 
med 14 mil kuststräcka och en skärgård med tusentals öar, kobbar och skär.

Tills för några år sedan var Mariestad residensstad i Skaraborgs län. Staden har 
därför varit förvaltningsstad för verksamheter som länsstyrelse och landstingets 
centralförvaltnig. I samband med bildandet av Västra Götalands län upphörde 
förvaltningen i staden och verksamheterna flyttades till större städer som 
Göteborg. Idag sysselsätter befolkningen sig med att arbeta på företag som 
Elektrolux, Metsä Tissue, SCA och Klings glass.

Främst under somrarna är Mariestad en stor turiststad. Till de främsta 
sevärdheterna inne i Mariestad hör Gamla stan med träbebyggelse från 1700-
och 1800-talen.

Staden är ett populärt tillhåll för båtturister på grund av dess stora insjöskärgård 
och öar som Torsö och Brommö med deras vackra stränder och rika naturliv. I 
folkmun kallas Mariestad för ”Vänerns pärla”. Göta Kanals utlopp vid Sjötorp i 
norra delen av kommunen lockar många båtgäster.

En god tillgång på attraktiva bostäder gynnar tillväxten och är en nödvändig 
resurs för att attrahera nya invånare och ny företagsamhet. Därför håller nu 
Mariestad på att etablera nya bostadsområden med sjönära läge. Exploateringen 
av Sjöstaden i norra hamnområdet är planerad att påbörjas innan år 2011.
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Förutsättningar

2.1.2 Historik

Mariestad grundades år 1583 av hertig Karl, son till Gustav Vasa, som senare 
blev kung Karl IX. Staden döptes efter hans fru Maria av Pfalz som då kallades 
Marias stad för att senare bli Mariestad.

Genom sitt strategiska läge vid Tidans utlopp i Vänern blev staden en viktig 
handelsort. Detta var en stor bidragande faktor till Mariestads tillväxt och 
utveckling.

Domkyrkan i sengotisk stil anlades år 1593-1619. Denna byggdes om efter den 
stora stadsbranden i slutet av 1600-talet då stora delar av området, där den 
nuvarande gamla stan ligger, förstördes.1

Efter andra världskriget har staden haft många industrier, bland annat 
tändstickstillverkning och bryggeri. Ännu idag finns varumärket Mariestad som 
är en populär ölsort. I Mariestad tillverkades även den kända Unica-Boxen av 
Aktiebolaget Tidan.2

I Mariestads hamnområde har stora utfyllnadsarbeten gjorts genom åren för att 
öka dess yta till förmån för förbättrad handel och kommunikation. Det tidigast 
kända arbetet, att utvinna ny mark, påbörjades år 1790. Byggnadsarbetet av det 
större hamnområdet norr om Gamla stan påbörjades i slutet av 1950-talet och

pågick i ett par decennier. Västra småbåtshamnen byggdes under 60-talet och 
den yttre och den östra hamnen etablerades under 70-talet.3

I början av 1900-talet uppfördes en siloanläggning i trä i inre hamnen. Denna 
revs och år 1966 ersattes den med en betongsilo. Verksamheten upphörde 2006.

Bild 2 Mariestad under tidigt 1900-tal 

1 Bra böckers lexikon #15 bokförlaget bra böcker s.240
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariestad
3 Detaljplaneprogram – Inre hamnen, bryggan & piren s.8
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Förutsättningar

2.1.3 Sjöstaden

År 2004 till 2005 genomfördes en internationell arkitekttävling för att planera 
Mariestads front mot Vänern, en framtida stadsdel vid hamnområdet i staden. 
Tävlingen vanns av AIM Architects med förslaget ”Under asfalten finns en 
strand”.

Med vinnarbidraget som grund, samt ett samarbete med AIM architects och CH 
arkitekter, har en fördjupad översiktsplan för hamn och strandområdet arbetats 
fram för den framtida Sjöstaden i kommunen. I planerna för hamnområdet 
ingår en sandstrand, bostäder och publika byggnader som ett konserthus och 
badhus.

Den blivande Sjöstaden förväntas bli en av stadens och Vänerregionens mest 
eftertraktade stadsdelar på grund av dess attraktiva läge mitt i staden med inte 
mer än några meter till vattnet. Boende kommer ha sjöutsikt i flertal riktningar 
och lika nära till båt som bil.

Utmed den västra sidan av piren planeras en bostadsbebyggelse med markerad, 
stram fasad med möjlighet till affärsverksamhet på gatuplan. Längst den södra 
hamnsidan, nära stranden, är kvarteren mer öppna och husen varierar i 
utbredning. Byggnaderna sträcker sig från två till sju våningar. Bebyggelsen 
minskar i höjdled ju närmre staden den är placerad för att Gamla stan ska 
framträda och bibehålla sin karaktäristiska skyline.

                                                                                       
12

Bild 3 Flygbild över det planerade området i sjöstaden      

8



Förutsättningar

Bebyggelsestrukturen längs Hamngatan har enligt den fördjupade 
översiktsplanen hämtat sin inspiration från hamnmagasin och ska kompletteras 
med en lägre bebyggelse som binder samman kvarteren och förtydligar 
gaturummet.

Inre Hamnen ska enligt översiktsplanen kompletteras med småskalig 
bebyggelse för att tydliggöra befintliga gaturum och stråk.

En publik byggnad placeras vid övergången till piren. Denna markerar starten 
på pirens bebyggelse samtidigt som byggnaden ligger nära den befintliga 
staden. Byggnaden är tänkt att sträcka sig högre än omgivande bebyggelse och 
fungera som ett landmärke. Troligen kommer ett konserthus anläggas på 
platsen.

Den nya bebyggelsen vid inre hamnen och på piren kommer att skapa 
attraktionskraft vid vattnet och skapa nya rörelsestråk från Nya torget genom 
Gamla stan. På så sätt tror kommunen att rörelsen genom Gamla stan kommer 
öka markant och därmed skapa förutsättningar för nya verksamheter.

Strandpromenaden binder samman planområdets delområden och fungerar 
gestaltningsmässigt som områdets röda tråd. Den är sammankopplad med den 
övriga staden via cykel och gångvägsnät och det är därför lätt att ta sig till fots 
till andra delar av staden som exempelvis Ekuddens camping eller Snapens 
friluftsområde.
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Förutsättningar

2.1.4 Hotellbehov i Mariestad

Mitt i gästhamnen ligger idag en spannmålssilo i form av en stor 
betonganläggning som ägs av Lantmännen. Denna är idag inte längre i bruk. 
Diskussioner har pågått mellan kommunen och Lantmännen huruvida 
byggnaden ska bevaras eller inte.

Lantmännen önskar att Silon, istället för att rivas, byggs om till förslagsvis 
hotell. Wingårdhs arkitektkontor gjorde år 2008 en idéskiss på hur byggnaden 
skulle kunna se ut. Kommunen ansåg ändå att byggnaden inte passade in i den 
önskade stadsbilden och i december samma år togs beslut på att Silon ska rivas. 
Enligt planerna ska rivningen påbörjas redan under hösten år 2009.

Det finns ännu oklarheter om vad tomten kommer att användas till. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen ska tomten användas till huvudsakligen privata 
bostadshus med delvis publika lokaler. Kommunen är enligt stadsarkitekt Johan

Hjalmarsson är inte främmande till att etablera en hotellverksamhet på platsen. 
Ökad turism och befolkningstillväxt i och med sjöstaden samt etableringen på 
Ekudden har lett till en större efterfrågan av hotellverksamhet. Den 
hotellverksamhet som bedrivs i Mariestad idag är ej tillräcklig under 
sommarhalvåret. I vinnarbidraget ”Under asfalten finns en strand” planeras ett 
hotell med 100 rum strax norr om den plats där silon idag befinner sig.

Med detta som grund handlar detta examensarbete om att utforma lokaler för 
hotellverksamhet i Mariestads gästhamn. Uppdragsgivare är Mariestads 
kommun och enligt deras önskemål ska tomten planeras för ett hotell med 
ungefär 40 rum, konferensmöjlighet, restaurang samt en mindre spaverksamhet.

En stor del av utformningen är att skapa en verksamhet som inte bara riktar sig 
mot turister utan även mot Mariestads befolkning. Restaurang och spa ska ge 
ett tydligt intryck av att det är öppet för allmänheten.
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Förutsättningar

2.2 Områdesbeskrivning

2.2.1 Bebyggelsestruktur

I den inre hamnen där gästhamnen är placerad finns idag ett antal byggnader 
som innehåller servicefunktioner samt två restauranger. Strax norr om 
gästhamnen på Kv. Kornet står spannmålssilon synlig från stora delar av 
centrala Mariestad. Silon är omgiven av lägre lagerbyggnader och 
betongelement.

Norr om silon ligger Hamnmagasinet som bedriver försäljning av båttillbehör. 
Övrig bebyggelse i hamnområdet är gles och av varierande ålder och funktion. 
Byggnaderna på piren innehåller funktioner som servar hamnverksamheter och 
saknar arkitektoniskt värde.
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Förutsättningar

2.2.2 Angränsande områden

Gamla stans bebyggelse har pekats ut av staten som riksintresse. Området har 
av olika skäl så höga värden att de bedöms vara viktiga för hela landet, inte 
bara för regionen eller kommunen. Riksintressen skall enligt Miljöbalken 
skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller som försvårar 
utnyttjandet av riksintresseområdet för det ändamål som det är avsatt för. 

Gamla stan i Mariestad är en av länets mest välbevarade trästäder. Handels och 
hantverkargårdarnas bakgårdar har bibehållits i ovanlig utsträckning. 
Stadsdelen består främst av träbyggnader i ett och två våningsplan från 1700- 
och 1800-talen. Husen har i regel långsidan i gatuliv och vanligen är hela 
tomtbredden mot gatan bebyggd. De timrade husen är antingen panelklädda 
eller putsade. De flesta av gathusen är målade i ljusa pastellfärger. 
Gårdsbebyggelsen är däremot rödfärgad. 

Det befintliga gatunätet i Gamla stan tillkom efter stadsbranden år 1693 då 
äldre gator rätades ut och den gamla kungsträdgården skänktes till staden för att 
nyttjas som bostäder. Rutnätsplanen kom inte att omfatta området norr om 
kyrkan eftersom branden inte nådde dit. 

2.2.3 Grönstruktur

Silons omgivande markstruktur avlöses av asfalt, kullersten och grus. Idag 
finns inga gräsytor i gästhamnen utan det närmaste publika grönområdet ligger 
vid Karlsholme folkpark. 

Kommunen strävar efter god tillgång på vattennära grönmiljöer och det är 
därför av intresse att i planområdet öppna upp sten och asfaltsbelagda ytor till 
förmån för grönytor.

Vid Karlsholme folkpark växer många stora träd som har betydelse för 
rumsbildning och miljö. Strandkanten längs folkparken består av grova stenar 
där det växer både vass och sly. Det sammanlagda antalet besökare i 
parkområdet är stort och beräknas till ca 250 000 per år. 

Norr om Gamla stan finns en beachvolleyplan och en bouleanläggning som är 
tillgängliga för allmänheten och flitigt använda under sommarhalvåret. 
Grönstrukturen i sjöstaden bör ses dels i ett översiktligt perspektiv och dels i ett 
detaljerat perspektiv. I det översiktliga kan man se två sammanbindande och 
samtidigt var för sig unika grönområden: Karlsholme och den blivande 
Sjöhagaparken. Parkområdena är tänkt att fungera som transparens genom 
staden så att vattnet kan skönjas långt in ifrån strandkanten.
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Förutsättningar

2.2.4 Trafik och hamn

Tomten nås idag med fordon från norr genom Hamngatan via Nygatan eller 
Strandvägen. Dessa leder trafiken genom stadens relativt trånga centrum. Man 
kan även nå området söder ifrån via Marieholmsbron eller Kungsgatan. Båda 
alternativ av lederna är relativt vältrafikerade.

Idag används piren som parkering och uppställningsplats för småbåtshamnen. 
En tydligare parkeringsstruktur bör eftersträvas i planeringen av området. 
Möjligheten till att förvara uppställda småbåtar i hamnområdet upphör i 
samband med Sjöstaden.

Inre hamnen har en 360 meter lång lastkaj som kan trafikeras av båtar med 
längd upp till 77 meter. För möjligheten att lasta av och på större fartyg måste 
området söder om silon vara obebyggt. Detta är nödvändigt för de större 
industrierna i Mariestad som behöver hamnen för transport av gods. 

Idag fungerar den norra hamnen som  plats för vinteruppställning av småbåtar. 
Yttre hamnens vattendjup är omkring 5 meter. Här finns en 80 meter lång 
lastkaj. Här ligger även Sjöfartsverkets arbetsplats. De ansvarar bland annat för 
att pricka ut farleder. Västra hamnen har idag ca 280 fasta båtplatser för båtar 
med ett djupgående upp till 2,5 meter. Den östra hamnen innehåller ca 470 
platser för båtar med ett djupgående upp till 2 meter. Djupet varierar inom 
hamnen. 

Enligt medborgarkontoret i Mariestad var ungefär en fjärdedel hyrda av boende 
utanför kommunen. Båtplatserna är idag en bristvara och väntetiderna ligger på 
över ett år. I inre hamnen finns några permanenta båtplatser samt gästhamn. I 
anslutning till nybebyggelsen vid Ekudden har en småbåtshamn anlagts i 
Tidans mynning.

2.2.5 Kollektivtrafik

Mariestads resecentrum har täta tåg och bussförbindelser inom kommunen och 
till angränsande städer samt flera dagliga avgångar mot Stockholm, Göteborg, 
Örebro, Jönköping och Karlstad. De täta förbindelserna gör det lätt att som 
Mariestadsbo att pendla och göra tillfälliga reser. Det underlättar även för 
turister att nå staden utan eget fordon.

2.2.6 Gång- och cykelstråk

Idag finns en bitvis asfalterad, bitvis grusad gång och cykelstråk som löper 
utmed Hamngatan, från hamnområdet i väster via Karlsholme och österut. 
Hamnbron som förbinder Gamla stan med Ekudden över Tidan har nyligen 
färdigställts. På så sätt förlängs gång- och cykelstråket västerut.4

4 Detaljplaneprogram Del 1 
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3 Referensobjekt
I följande kapitel presenteras ett antal olika byggnader, både med 
hotellverksamhet men även andra typer av funktioner och verksamheter. Dessa 
byggnader har valts ut dels för att studera det arkitektoniska formspråket och 
tekniska lösningar för dessa men dels också för att studera funktioner och 
disponering av ytor.

3.1 Hotell Avalon

Hotellet ritades och projekterades av arkitektkontoret Semrén och Månsson. 
Byggnation tog form och utfördes under år 2007. Bygget av hotellet var ett 
uppdrag åt Bygg Göta Göteborg AB på grund av en brand som i slutet av 60-
talet totalförstörde hörnbyggnaden mot kungsportsplatsen.
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Bild 7, Situationsplan, Avalon Hotel Göteborg, egen bearbetning

Bild 6  Avalon Hotel Göteborg Entrésida
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Under denna period fanns många idéer och förslag för diverse byggnationer på 
tomten. Då tomten har ett viktigt strategiskt läge samt en komplex geometrisk 
form var det oerhört viktigt att finna en lösning som kunde kombinera ett 
offentligt innehåll och ett passande arkitektoniskt utryck. Därför formades 
byggnaden och detaljplanen parallellt genom kontinuerliga workshops med 
stadsbyggnadskontoret.

I det tidiga skedet saknades ännu vetskapen om vilken typ av verksamhet som 
skulle inrymmas. I samspel med att byggnadens exteriör arbetades fram 
bestämdes dock att byggnaden skulle innehålla verksamhet med hotell, 
restaurang och bar. Den resulterande byggnaden har en bruttoarea på 5 960 
kvadratmeter med totalt 109 hotellrum fördelat på 5 våningar samt restaurang 
och bar i entréplan.

Bild 7, Situationsplan, Avalon Hotel Göteborg, egen bearbetning, ej skala

Vid utformning av byggnadens volym har man utgått från tomtens geometriska 
form. Byggnaden följer tomtens linjer med en liten konform samt en bruten 
linje som följer byggnaden såväl exteriört som interiört. Den upplevs som 
väldigt kompakt men samtidigt välplanerad då den rymmer många rum på en 
relativt liten yta. Hotellet känns småskaligt men inrymmer ändå många 
funktioner.
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Huset har tre entréer, en för restaurangen, en för hotellets gäster samt en 
personalentré. På bottenplan är hotellet uppdelat så att restaurangen fungerar 
som en separat funktion så att hotellgästerna inte störs av övriga gäster. De 
olika rummen i entréplanet varierar kraftigt både volymmässigt och geometrisk 
form vilket bidrar till en labyrintkänsla.

Då byggnadens volym inte är likformig varierar utformningen på rummen inne 
i huset. Varje hotellrum har i stort sett olika utformning och olika 
inredningsdetaljer. Det finns många ovanliga lösningar på funktioner i rummen, 
ett exempel är badrummen där man har använt ett så kallat ”open bath”, vilket 
innebär att badkaret är placerat mitt i rummet utan väggar.  Rummen upplevs 
som att de är utformade individuellt och sedan sammanfogade för att passa in i 
byggnadens volym. På taket finns även en mindre spaanläggning med 
tillhörande pool som har ett spektakulärt utförande då en liten bit av poolen 
skjuter ut och hänger över kanten på taket.

Alla servicefunktioner är placerade i bottenplan och blir på så vis en mer 
offentlig del av byggnaden. Samtidigt utgörs resterande del av byggnaden 
enbart av trapphus samt hotellrum. Detta gör att hotellet blir komprimerat på ett 
bra och smidigt sätt.

Formspråket i byggnaden karaktäriseras inte så mycket av fasadmaterialet utan 
istället av en enkel geometrisk form, genom att endast skapa en snedd linje som 
går igenom hela huset återskapas ett spännande formspråk i hela fasaden. 
Genom att komplettera fasaden med en annorlunda fönstersättning på 
bottenplan ges byggnaden ett effektfullt uttryck samt en tydlig gräns mellan 
inne och ute.5

Avalon valdes som referensobjekt på grund av dess stora krav när det gäller 
anpassning till tomten vid utformandet av hotellet. Oregelbundna väggar och 
rum knyts tillsammans i en helhet som är av intresse att studera eftersom hotell 
i Sverige tenderar att vara relativt traditionella i sin utformning.

Hotellet klassas som medelstort och det kan vara av intresse att studera olika 
funktioner och lösningar som krävs i ett hotell av denna storlek, bland annat när 
det gäller restaurang och lobby.

5 Arkitektur, nummer 2, 2008, sid 64-65
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3.2 Holiday Club Åre
Hotellet ritades och projekterades av det finska arkitektkontoret Evata. WSP 
har projekterat konstruktionen. Bygget var ett uppdrag åt Holiday Club Sweden 
AB och utfördes mellan år 2002 och 2004. Syftet med hotellet var att utöka 
turistnäringen i byn samt att på sikt göra Åre till en året runt-destination. 
Hotellet består av ett stort komplex som omfattar hela 22 500 kvadratmeter yta. 
Totalt finns det 157 hotellrum, upplevelsebad, spa, restauranger, 
barnaktivitetscenter samt ett konferenscenter med multihall för upp till 2000 
personer.6 

I hotellet finns en tydlig uppdelning mellan de offentliga funktionerna och de 
mer privata delarna med hotellrum. Det finns egentligen bara en entré som är 
av mer offentlig karaktär. Entrén är relativt stor och har en tydlig markering 
och öppnar upp sig till en stor och öppen lobby med reception. Till skillnad 
från Avalon ligger samtliga funktioner så som restaurang, bad, spa, konferens i 
ett mer öppet samband och man kan i stort sett överblicka hela anläggningen 
från lobbyn.

Totalt finns 640 bäddar och rummen varierar från vanliga dubbelrum till 
speciella familjerum samt exklusiva sviter. Den del där hotellrummen finns är 
tydligt utformad för att skapa en enkel fördelning och placering av rum. Det 
syns att det finns en tydlig symmetri i korridoren. Rummen är placerade 
spegelvända för bästa möjliga nyttjande av ytan. 

6 http://www.architects.poyry.fi/en/reffx/HC_Åre-description.pdf
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Bild 8 Holiday Club Åre lobbyn 

17



    Planering och Utformning

I rummens utformning finns en tydlig uppdelning av aktivitetszoner och man 
kan se att det finns en klassisk planlösning. En avvikande detalj är att rummen 
som vetter mot Åresjön är försedda med balkong. Vid en närmare studie av 
sviterna finns annorlunda detaljer samt en avvikande planlösning. De är oftast 
placerade i hörnlägen vilket ger en högre kvalitet på utsikt samt ljusinsläpp. 7

Bild 9 Holiday Club Åre, Hotellrum 

Hotellet är uppdelat i flera delar med spa och badanläggning. I anslutning till 
badanläggningen finns en separat bastuavdelning med sex olika bastutyper 
samt ett flertal småpooler med avkopplingsrum. I en separat del av hotellet 
finns även en spa avdelning med 19 behandlingsrum för olika typer av 
behandlingar.

7 Informationsbroschyr, Holiday Club, 2004
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Bild 10 Holiday Club Åre, Bastuvärld 
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Konferensavdelningen har relativt stora proportioner och är dimensionerad för 
upp till 2000 personer. Det finns dock en flexibilitet i anläggningen som gör att 
konferenser kan anpassas för två personer också. Hela anläggningen består i 
huvudsak av fyra större enheter som är möjliga att dela av med hjälp av 
skjutväggar. Totalt sett går det att skapa 17 olika möteslokaler.8 

Det har varit av intresse att studera denna byggnad och dess olika verksamheter 
eftersom den på många punkter liknar den tänkta verksamheten i 
examensarbetet.

Skillnaden ligger huvudsakligen i skalan eftersom ett hotell av denna storlek 
troligen ej vore lämplig i Mariestad.

Holiday Clubs yttre formspråk är väldigt storskaligt och det finns därför även 
här svårigheter i jämförelse. Därför studeras huvudsakligen det interiöra 
formspråket och dess olika funktioner.

8 http://www.holidayclub.se/konferens/lokaler/ 
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Bild  11 Holiday Club Åre, plan över konferensrum, egen bearbetning
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3.3  Hotellbadet Ängelmoln

Hotellbadet ”Ängelmoln” är ett förslag i en allmän arkitekttävling om 
utformning av ett nytt badhus i centrala Ängelholm. Tävlingsförslagen var 
anonyma och i december 2008 hade 190 godkända förslag lämnas in. Förutom 
Sverige så kom förslagen från flera europeiska länder samt från USA och Kina.

Tävlingsuppgiften var att gestalta Ängelholms nya badhus för att skapa en mer 
dynamisk stadskärna. Med sitt centrala läge och med närhet till 
kommunikationer ska badhuset vara ett landmärke och utgöra en viktig symbol 
för staden.9

Hotellbadet ”Ängelmoln” har utformats som ett pixelerat moln och får därmed 
ett mycket karakteristiskt utseende.

Bild 13 Vy över innergården

9 http://www.arkitekt.se/s47197/f7989
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Bild 12 Vy över Hotellbadet Ängelsmoln 
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Förslaget består av en konferens, spa och hotellanläggning. Hotell och spa 
ligger upphöjt med omkringliggande glasytor som ger en illusion av att 
byggnadsdelen svävar över badanläggningen på bottenplan. Badanläggningen 
fungerar som en självständig enhet i en separat del av byggnaden.

Hotellet består av tre våningar totalt. På markplan är hotellets administration 
placerad tillsammans med två konferensrum som kan avdelas till mindre 
enheter. 

På våning två och tre finns hotellrum, loungeutrymmen spritt samt ytterligare 
ett konferensrum. Totalt finns 48 hotellrum.

Spaavdelning och sporthallar är placerade på våning tre. Dessa skiljs av från 
hotellrummen genom en öppen innergård. Det finns två omklädningsrum för 
damer samt två för herrar. Spaavdelningen har bastu, termiskt bad, kallbad, 
solarierum samt soldäck och relax. Den bärande konstruktionen består av 
betong. 

Överhänget på tolv meter ut från glasfasaden skuggar takkonstruktionen för 
direkt solljus på högsommaren men släpper in solen och värmen under 
resterande årstider. Byggnaden är energisnål då den är utrustad med solfångare, 
bioklimatisk ventilation och bergvärme.10

Hotellbadet Ängelmoln studeras närmare på grund av dess storlek som är
jämförbar med den önskade verksamheten i Mariestad. Referensobjektet är 
även inriktat på badverksamhet med spa vilket även planeras i Hotell 
Sjöstaden.

10 http://www.arkitekt.se/s47197/f7989 
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3.4 Black Barn
Pinc House är ett typhuskoncept som grundades år 2001 av designbyrån Pinc.
Black Barn är en husmodell designad av Pinc , People Incorporated, som är ett
husföretag på prefab marknaden som har ett nytt synsätt i en stark traditionell
bransch.11

Black Barn är en villa med en långsmal form, fasadmaterialet består av trä, 
målad med svart slamfärg. Taket täcks utvändigt av plåt som på distans ser ut 
som träpanel, detta för att skapa illusion av en enda volym. Väggar är behand-
lade med tjära för att utstå väder och vind.

Huset är ett modernt Long House, en stram lada med synliga takbjälkar. Huset
har speciella fönster som övergår från väggfönster till takfönster. Dessa släpper 
in ett mycket speciellt ljus som ej uppnås med traditionell fönstersättning.
Inredningen går i stilrent svartvitt med strama linjer och släta ytor.

Black Barn väljs som referensobjekt på grund av dess design i form av en en-
hetlig volym. Förutom själva utformningen kan speciella tekniska lösningar 
studeras, som exempelvis avsaknaden av takutsprång.

11 http://www.pinchouse.com/
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Bild 14 Black Barn  
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3.5 Villa Karlsson
Villa Karlsson är ett enfamiljshus ritad av arkitekterna Bolle Tham och Martin
Videgård Hansson. Den uppfördes mellan år 2002 och 2003 i Västerås.12

Villa Karlsson är ett traditionellt hus med sadeltak täckt från golv till nock med
kraftig träpanel målad i Falurött. Utformningen skapar en modern twist och ett
personligt utryck som för svensk träbyggnadstradition från 1800-talet in på 
2000-talet. En bidragande faktor är den otraditionella fönstersättningen i både 
fasaden och taket samt de udda solskydden och avsaknad av taksprång. 
Utvändigaplåtdetaljer är målade i samma färg som träfasaden.

Huset väljs som referensobjekt av samma anledning som Black Barn. Den 
främsta anledningen till att även denna byggnad studeras är att ytmaterialet i 
tak består helt av trä. Denna är ett intressant materialval och därför studeras de 
tekniska problemen och lösningarna.

12 www.Disajn.com/Nr4-2005/84.jpg 
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Bild 15 Fasadbild på Villa Karlsson 
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3.6 Stendörren Naturrum
Länsstyrelsen i Södermanlands län i samarbete med Naturvårdsverket och 
Sveriges Arkitekter utlyste under hösten 2006 en arkitekttävling om en 
utbyggnad av Stendörrens naturrum utanför Nyköping. Vinnare av tävlingen 
var förslaget ”Mitt i Naturen”, ritat av Wingårdh Arkitektkontor och NOD, 
Natur Orienterad Design.

Juryns kommentarer löd: ”Mitt i Naturen premieras för en gåtfull och lockande
byggnad – en transformation av den traditionella ekonomibyggnaden till en 
samtida gestalt – som med sin placering skickligt tar tillvara platsen och det  
omgivande landskapet samt annonserar sig tydligt mot besökare från olika 
väderstreck. Med ladans enkelhet skapas goda förutsättningar för vackra rum 
och en levande, väl fungerande verksamhet.”13

Med sin form påminner volymen om en lada i modern tappning. Formerna är
samtidigt utmanade genom att ladan krymper i omfång mot ena gaveln. In-
vändigt sträcker sig takhöjden ända upp till nock och skapar därmed rymd. 
Byggnaden inbjuder besökare från alla håll genom att den inte har någon direkt 
baksida.

Huset är konstruerat för passiv uppvärmning och arkitekturen har anpassats för 
att göra det möjligt att installera solfångare.

Förslaget väljs som referensobjekt på grund av dess unika formspråk, som
påminner om en lada, samt materialval. 

12  http://www.arkitekt.se/s29700 
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Bild 16 Perspektivbild Wingårdhs förslag till naturrum utanför Nyköping 
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4  Planering och utformning
4.1 Tomtutredning 

Besökare som inte kommer från Mariestad når vanligtvis staden antingen från
E20, som löper precis intill staden, eller från Skövdehållet via riksväg 26. Det 
finns tre infartsleder till staden, Stockholmsvägen i norr, Göteborgsvägen i syd 
och Sandbäcksvägen i öst. Samtliga leder knyts ihop vid Nya torget och 
stadsparken och mynnar ut i Nygatan som leder trafiken mot vattnet och runt 
stadens centrum mot gästhamnen där Kv. Kornet ligger. Bilister parkerar på 
den tänkta parkeringen söder om Hotell Sjöstaden. Rörelseschemat över staden 
i ovanstående bild ger en överskådlig blick över hur tomten nås. Mariestads 
centrum syns mitt i bild.

Kv. Kornet ligger mycket centralt i Mariestad med hamnläge vid Tidans utlopp. 
I öster ligger stadens gamla stadskärna, i norr ligger småbåtshamnen och 
Karlsholme folkpark och i syd ligger gästhamnen. Tomten på ungefär 7500 m2 
sträcker sig från kajkanten till Hamngatan om avgränsas i norr av en parkering 
tillhörande Hamnmagasinet, som bedriver försäljning av båttillbehör, och en 
parkering tillhörande gästhamnens besökare i söder. 

Bilister kan även nå hotellet genom att köra utmed Nya torget och ner genom 
Esplanaden som mynnar ut i Hamngatan. Därigenom möts besökare av 
hotellets södra fasad och får göra en västersväng för att nå parkeringen.
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Bild 17 Rörelseschema mot Kv. Kornet, egen bearbetning
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En stor del av stadens befolkning bor i stadens östra delar, Däribland 
Marieholm, Leksberg och Vadsbo. Här ligger även Vadsbygymnasiet och 
Mariestads Sjukhus. Besökare från detta håll kommer vanligen nå Kv. Kornet 
genom Marieholmsbron som går över Tidan. Bron ligger Sydväst om 
gästhamnen och trafikeras av bilister, cycklister och fotgänare. Även denna 
mynnar ut i hamngatan och gör att besökare når byggnaden från söder.

Resenärer som använder sig av lokaltrafik anländer till stadens resesentrum 
som ligger längst nygatan, ungefär 300 meter till Nya torget, på motsatt sida av 
Gamla stan som Kv. Kornet. Det finns flera gator som löper rätt igenom Gamla 
stan för gångtraffikanerna att nyttja, men mest trafikerad för fotgängare är 
Telegrafgatan som går mellan stationsbyggnaden och gästhamnen.

På planområdet står idag en 25 meter hög betongsilo, konstruerad av armerad 
betong och innehåller lager- och kontorslokaler. På tomten finns ett större 
plåtmagasin i anslutning till silon. Lagringskapaciteten i silon uppgår till 7000 
ton spannmål, fördelade på 26 celler. Det lägre magasinet på kajen kan lagra 
3000 ton spannmål.

Marken har inga nivåskillnader och byggnaden har inget källarplan.

Det har som tidigare nämnts tagits beslut om att riva silon och arbetet förväntas
påbörjas under hösten 2009. Betongmassorna kommer att användas som 
utfyllnadsmaterial till den nya Sjöstaden vid piren.

Enligt Mariestads kommuns krav ska siktlinjer från Fabriksgatan och
Prästgårdsgatan även fortsättningsvis hållas fria. Detaljplanen innehåller flera
åtgärder för att förstärka stadens siktlinjer. Kommande bebyggelse på Kv. 
Kornet får därför inte överträda den befintliga tomtgränsen.

                                                                                     
2826



    Planering och Utformning

4.2 Byggnads- och tomtindelning 

Hotell Sjöstaden består av två separata byggnader som fungerar i en
sammanhängande enhet. Ena byggnaden består av hotell och konferens, den 
andra byggnaden innehåller spaavdelning och restaurang.

Rörelseschemat ovan visar hur besökare närmar sig hotellet. Detta är markerat
med röda pilar. Gäster leds in till innergården mellan byggnaderna, där 
huvudentréer för hotell och spa/restaurangbyggnaden ligger. Dessa är 
markerade med tjockare pilar i rörelseschemat. Sommartid kan 
restauangbesökare nå restaurangen från uteserveringen. Det finns även en 
mindre entré på hotellets östra sida för minsta möjliga gångavstånd till 
Karlsholmes folkpark eller gamla stan. Denna entré kommer ej nyttjas i större 
omfattning då det ej är ett naturligt gångstråk längst Nygatan.

Fotgängare och cyklister går vanligtvis hamnstråket på byggnationens västra 
sida. 
Hotellet, med en bruttoarea på 740 kvadratmeter, ligger närmast Gamla stan 
och restaurang och spa ligger närmast vattnet. Hotellgäster får fortfarande 
utsikt mot hamnen då byggnaden sträcker sig högre än framförliggande 
byggnad. Vid huvudentrén är det öppet från golv på entréplan till takets högsta 
punkt och ger besökare en upplevelse av rymd.
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Bild 18 Skiss över tomten med rörelseschema, egen bearbetning, ej skala
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Byggnaden består av fyra plan. På entréplan finns konferensutrymmen med 
justerbara skiljeväggar för att skapa en flexibel planlösning. Administration och 
café placeras i byggnadens södra del. På andra till fjärde våningen ligger 
hotellrummen. Hänsyn har tagits till installationernas placering vid 
utformningen av hotellets rum, där rummen är spegelvända så att badrum ligger 
vägg i vägg mot varandra. Rummen nås av en korridor med en normal bredd på 
1,5 meter. Där dörrar in till rummen är placerade har korridorens bredd utökats 
till 2,5 meter för att underlätta passage. Det finns standard rum, 
handikappanpassade rum samt sviter.

Restaurang- och spabyggnadens entré rymmer en gemensam reception till 
besökare. Till vänster om denna ligger restaurangen och till höger ligger 
spaavdelningen. På andra våningen i södra delen av byggnaden ligger 
personalavdelning. Byggnaden har en bruttoarea på 660 kvadratmeter.

Parkeringen till Hotell Sjöstaden ligger söder om byggnaderna, på samma plats 
där det idag är en befintlig parkering. Denna utökas och rustas upp för att skapa 
plats för 58 parkeringsplatser varav 4 är handikappsanpassade. Parkeringen 
finns tillgänglig för både Hotell Sjöstadens gäster och allmänheten.
Ett kylt soprum är placerat på södra gaveln i anslutning till restaurangen där 
lastbilar lätt kan ta sig fram och hämta och lasta av.

                                                                                     
3028



    Planering och Utformning

4.3 Funktions och utrymmesbehov 
För att lyckas åstadkomma en bra disposition över byggnaden behöver man
definiera vilka funktioner som behövs, vad de kräver för utrymmen samt vad de 
har för kopplingar till varandra. Som första steg görs en verksamhetsanalys där 
uppställningar görs över hur mycket personal som kommer att vistas i 
lokalerna. Detta för att kunna få en uppfattning om hur stora ytor som kan 
komma att behövas.

Tjänsteområde Antal anställda
Reception 5
Administration 2
Städ 4
Restaurang 13
Spa 4
Totalt 29

Tjänsteområde Antal arbetande samtidigt
Reception 2
Administration 2
Städ 3
Restaurang 8
Spa 3

Totalt 18
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Bild 19 Personalbehov, egen bearbetning
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Som steg två studeras vilka olika funktioner samt aktiviteter som finns i
verksamheten. För att kunna göra en disposition över byggnaden måste sam-
band mellan de olika funktionerna studeras och analyseras. Som ett resultat av 
detta utformas ett sambandsschema som ligger till grund för den fortsatta
utformningen

Som rekommendation bör rum, toaletter, badrum, duschar, korridorer och
städförråd utgöra mellan femtio till sextio procent av den totala ytan i en 
hotellbyggnad.

Entré, lobby samt reception bör utgöra mellan fyra till sju procent. Andra ytor 
så som restauranger, barer samt andra ytor för gäster bör utgöra mellan fyra till 
sju procent. Konferenslokaler och andra typer av ytor för kommunikation bör 
utgöra mellan fyra till tolv procent. Ytor för arbetande personal så som kök och
personalrum bör utgöra mellan nio till fjorton procent.

Kontorsutrymmen med administration samt ledning bör utgöra mellan ett till 
två procent. Underhåll och reparation bör utgöra mellan fyra till sju procent. 
Dessa ytor är de ytor som vanligtviss finns med i ett hotell. När det gäller andra 
ytor varierar dessa från hotell till hotell.

Vid den typ av hotell som Hotell Sjöstaden planeras resultera i finns de flesta 
med, dock saknas bra uppgifter gällande ett spa. För att komma fram till 
uppgifter gällande utformningen studeras flera befintliga spa och därigenom 
görs en egen uppskattning av verksamheter och ytor i avdelningen. 14

14 Neufert: Architects´Data. Third Edition. (2000) Blackwell Science Ltd
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Bild 20  Sambandsschema, egen bearbetning
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4.3.1 Hotellrum

Utrymmen där hotellrummen placeras är ytterst viktigt att planera väl eftersom 
de upptar i regel mellan 50 till 60 procent av hela hotellverksamheten. Det är 
viktigt att utnyttja ytan väl eftersom man vill maximera mängden rum att hyra 
ut vilket ger inkomster till verksamheten. Vid utformning av ytan är det också 
vikigt att utforma praktiska och tydliga ytor för kommunikation så som 
korridorer, uppehållsrum och liknande. Samtidigt vill man minimera 
transportsträckor för att underlätta såväl för hotellgästerna som för de anställda.

Det är eftersträvansvärt att placera hotellrummen så att de får en tydlig 
koppling till lobbyn. I många sammanhang vill man ha en god kommunikation 
till samtliga funktioner i byggnaden. I detta fall väljs att dela upp funktionerna 
tydligare. Detta för att det finns ett krav i byggprogrammet på att hotellet ska 
fungera för sig och restaurang respektive spa ska fungera för sig. I förslaget 
placeras hotellrum och konferensanläggning i ett nära samband eftersom det i 
regel är hotellgäster som befinner sig i konferenslokalerna och vise versa.

Analys av våningsplan

När man planerar och utformar ytor för hotellrum i en byggnad finns det ett 
antal planlösningar som man kan utgå ifrån och lägga som grund i sin 
utformning. De typer man brukar prata om är enkelsidigt plan, dubbelsidigt 
plan, förskjutet plan, punktformigt plan, cirkulärt plan, triangulärt plan samt 
plan med atrium.

Vid planering och utformning av våningsplanen och planlösningarna för
hotellrummen utgås ifrån ett dubbelsidigt våningsplan. Ett typiskt våningsplan
har en korridor i mitten med rum på båda sidor och trapphus med hiss i mitten 
av huset. Denna lösning ger bra möjligheter att placera rummen spegelvända 
mot varandra vilket är bra för att kunna utnyttja ett och samma schakt för två 
rum. Det är också det mest smidiga alternativet för placering av trapphus, hiss 
och servicefunktioner.

Svårigheten med en sådan utformning av våningsplan är att byggnaden får ett
enformigt formspråk på utsidan och det kräver ett mer omfattande detaljarbete 
för att skapa en intressant fasad. För att hitta en lösning på detta modifieras 
planen genom att vinkla huskroppen trettio grader, vilket ger byggnaden en 
intressantare form. Genom formen uppnås även en elegantare planlösning där 
planet delas upp i två delar och skiljs av med lobbyn som är öppen från golv 
ändå upp till tak.
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Analys av planlösning

Det finns i regel tre aspekter att observera extra noga när man utformar
planlösningen för ett hotellrum: bredden på rummet, längden (räknat från
badrum till yttervägg) och storleken på badrummet. Dessa tre aspekter sägs 
vara de som ger störst intryck på gästen och som påverkar planlösningen av 
rummet i störst utsträckning.

Oftast delas rummen in i olika storlekar och planlösningar beroende på vilken
stjärnstatus hotellet har. De större rummen tillhör i regel en högre klass med 
batter standard och service. Det finns dock undantag där en särskild storlek 
krävs för till exempel handikappsanpassning eller särskilda rum anpassade för 
familjer.

Två plan av hotellet utformas med klassiska hotellrum och klassisk standard. 
För att öka hotellets utbud utformas två rum som specialanpassade för 
handikappade samt två rum specialanpassade för barnfamiljer.

Eftersom övre planet på hotellbyggnaden har en speciell utformning och ej går 
att utforma som den övriga standardplanen har detta plan gett plats åt två sviter.

Planlösningar för hotellrum är väldigt strikta och följer ofta en tydlig enhetlig
utformning av planen. I arbetet följs denna standard vid utformning av
hotellrummen. Man brukar dela upp rummet i form av aktivitetszoner, dessa 
zoner beskriver en viss typ av funktion där storleken på dessa avgör hur många 
personer som rummet är anpassat för.

Bild 21  Illustration av aktivitetszoner i ett hotellrum egen bearbetning
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Standardrummen är anpassade för en till två personer och har måtten 4,1 
gånger 5,7 meter. I rummen väljes en standardmässig placering av 
aktivitetszoner: ingång med hall, badrum, sovplats, arbetsyta samt yta för 
avkoppling. Väggen är indragen vid entrén för att på så sätt erhålla bättre 
passagemått i korridoren när dörren öppnas. 15

Bild 22  Planlösning över ett hotellrum i standardklass egen bearbetning

15 Rutes, Penner och Adams: Hotel Design, Planning and Development, First edition 2001, Elsevier 
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4.3.2 Konferens

Konferenslokalerna är en funktion som har en tydlig koppling till hotellet. 
Därför placeras utrymmet för konferensverksamheten i samma byggnad som
hotellrummen.

Då dimensionerna på hotellet är relativt små så anpassas 
konferensanläggningen till dessa. Detta resulterar i ett krav i byggprogrammet 
där konferensanläggningen innehåller tre till fyra rum med flexibel planlösning.

Flexibla utrymmen utformas efter de exempel som har studerats i 
referensobjekten. Holiday Club i Åre har varit det objekt som har bidraget med 
mest inspiration till konferenslokalerna. Genom att skapa två egna rum som var 
för sig är avdelade med en ljudtät skjutvägg kan fyra konferensrum 
åstadkommas.

Bild 23 Planlösning över konferenslokaler egen bearbetning
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4.3.3 Lobby

Hotellobbyn placeras i centrum av hotellbyggnaden. Det är denna del som har 
störst påverkan på hotellgäster eftersom det första intrycket sätter prägel på 
hela hotellet. Lobbyn fungerar som hotellets samlingsplats och leder vidare till 
olika delar av byggnaden. 

Till höger om entrén ligger receptionen. Det finns även några privata 
sittområden vid lobby baren. Det är extra utrymme framför receptionsdisken så 
att det finns köutrymme för gästerna och plats för bagage.16

Bild 24 Planlösning över lobby och Lounge egen bearbetning

16 Rutes, Penner och Adams: Hotel Design, Planning and Development, First edition 2001, Elsevier 
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4.3.4 Spa

En mindre spaanläggning, utformad för cirka 30 gäster, är placerad i Hotell
Sjöstaden. Den är öppen för både hotellgäster och allmänheten och har en
nettoarea på 290 kvadratmeter. Spaanläggningen består av två våningar.

På entréplan ligger ett herr- och ett damomklädningsrum. 
Damomklädningsrummet är lite större på grund av att det innehåller en
handikappstoalett med egen dusch för att uppnå kraven som BBR ställer på
tillgänglighet för rörelsehindrade. En handikappslift finns tillgänglig för bad.

Ett litet poolområde med en bubbel- och en avkylande pool placeras längs
byggnadens västra fasad. En romersk- och turkiskbastu finns samt en
relaxavdelning på 28m2.

På övre våning finns sittplatser och två behandlingsrum samt ett kontor för
personalbruk. Avdelningen är öppet utformad där stora ytor med fönster täcker
den västra fasaden och gäster har utsikt ut mot hamnen.

För att skapa en tropisk atmosfär är spaavdelningens lufttemperatur över medel,
gäster kan då gå i badkläder utan att känna sig frusna. Tropiska växter är
utplacerade runt om i spaavdelningen. Växterna trivs i en mer fuktig miljö och 
är ytterligare en anledning till den ökade lufttemperaturen

Bild 25 Planlösning över spaavdelning, gatuplan, egen bearbetning, ej skala
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Bild 26 Planlösning över spa, plan 1, egen bearbetning, ej skala

4.3.5 Restaurang

På planområdet planeras en restaurang i byggnaden närmast kajen. Denna ska
utnyttjas året runt och under sommarhalvåret kommer även en uteservering att 
nyttjas. Restaurangen dimensioners därför för 70 gäster under vinterhalvåret 
samt 150 gäster under sommarhalvåret.

Orsakssambanden är grundläggande när det gäller restaurangens utformning.
Viktiga delar i en restaurang är serveringen, köket, förråd, disk, kyl och 
frysrum. Dessa måste disponeras på lämpligt sätt för att arbete och hantering 
ska fungera smidigt.

För att utforma restaurangdelen måste gällande lagar och regler tillämpas. Det
handlar främst om Boverket byggregler, Arbetsmiljöverkets regler samt
Livsmedelsverkets regler för hygien.
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Bild 27 Planlösning över restaurang och kök, gatuplan, egen bearbetning, ej skala

4.3.6 Kök

Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen antogs 
av riksdagen år 1977. Regeringen har även utfärdat en arbetsmiljöförordning 
med vissa kompletterande regler.

Arbetsmiljölagen (AML) ger ramen för Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Arbetsmiljön omfattar tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala 
faktorer samt arbetets innehåll.

Rumshöjden i en arbetslokal får enligt AML variera mellan 2,1 till 2,7 meter. I 
de fall då en takhöjd lägre än 2,7 meter används får ett mindre antal personer 
vistas I rummet jämfört med om rummet har en takhöjd över 2,7 meter. Detta 
är helt enligt utformningen av lokalen.
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Tillgång till dagsljus i arbetslokaler är av stor vikt för välbefinnande. Lampor 
kan inte kompensera brist på dagsljus. Enligt BBR bör fönsterarean motsvara 
10% av golvarean. Detta är svårt att lösa i ett restaurangkök eftersom 
verksamheten bör vara till stor del dold för allmänheten. 

Där det är möjligt placeras fönster med hög bröstningshöjd för att hindra insyn 
och underlätta möblering, bland annat i diskutrymmet.

Enligt BBR får utrymmen för avfallshanteringen ej placeras så att avfall måste
transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller att
matavfall måste transporteras genom kommunikationsutrymmen i direkt
anslutning dessa utrymmen. Livsmedelsverket kräver att det måste finnas
möjlighet att på rätt sätt kunna förvara livsmedelsavfall utan att denna orsakar
dålig lukt, smitta eller skadedjursangrepp. En vanlig lösning är installation av
kylanordning i soprum. Denna placeras i en separat byggnad i anslutning till
lastkaj och ingång, strategiskt placerad för både kök och hotellpersonal att 
nyttja och utan att avfall måste transporteras enligt BBR otillåtna sträckor.

Enligt Arbetsmiljöverkets bör ett restaurangkök ha utrymme för rullande 
hantering med vagnar. De rekommenderar även en miljö anpassad med 
tillgänglighet vilket innebär tillräcklig passagebredd, fria ytor för manövrering 
samt minimala nivåskillnader. Köket utformas därför enligt dessa 
rekommendationer.

En separat del för varumottagning är förlagd vid södra gaveln för att underlätta
varuhantering. En lastkaj är placerad i anslutning till restaurangen och 
sophanteringen är dold bakom ett raster. Lastkajer skall vara utformade så det 
inte föreligger risker vid mottagande av varor samt lättillgängligt för lastfordon. 
För att organisera logistiken ligger varumottagningen i anslutning till varulager 
samt kyl och frysrum.

Dörrar i ett restaurangkök blir oftast mycket trafikerade och två personer måste
ofta mötas. För att undvika att behöva väja vid de mest trafikerade delarna 
behövs ett passagemått på 1,2 meter. För att en transport och städvagnar ska 
kunna komma igenom dörrarna krävs ett minimimått på 1 meter. De skall vara 
lätta att ställa upp så det är lätt för serveringspersonal och transportvagnar att 
passera. Det måste finnas tillgång till städ och diskutrymme. Diskrum placeras 
fördelaktigt i ett separat rum eftersom en diskmaskin generar mycket fukt. 
Bakterier sprids även lätt med hjälp av vattenpartiklar. Diskutrymmet skall vara 
strategiskt placerat för att göra transportsträckorna så korta som möjligt till och 
från kök och servering. Denna placeras då därför mitt emot köket, närmast 
serveringen.

Städutrymmen ska rymma nödvändig städutrustning. För att kunna nyttja
utrymmet under trappan placeras städutrymmet där. 17

17 Arbetsmiljölagen och dess förordning
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Fett som släpps ut i avloppet stelnar när vattentemperaturen sjunker. Detta gör 
att avloppsrör riskerar att sättas igen när stelnat fett fastnar på insidan. För att
förhindra stopp i avloppet ställer Naturvårdsverket krav på att verksamheter 
som hanterar och tillverkar livsmedel ska ha fettavskiljare. Denna placeras i 
köksdelen under mark.18

4.3.7 Servering

Via lobbyn i restaurang- och spabyggnaden leds gäster in i serveringen. Direkt 
till vänster om entrén finns en bemannad garderob. Därefter möts gästen av en
oregelbunden formad bar där möjlighet finns att ta en fördrink innan de blir
placerade till bords.

Sommartid finns en uteservering som nås genom att serveringens fönsterdörrar
öppnas.

När det gäller bordsplacering bör en flexibel lösning eftersträvas. Rektangulära
bord är de som tar minst plats, även om runda bord är mer lättplacerade. Bord 
om sex, fyra samt två placeras ut i serveringen och kan lätt skjuvas ihop vid be-
hov.

Toaletter är placerade bakom en skiljevägg nära entrén. Det finns en handikapp
WC enligt BBR:s krav, en damtoaletter med fyra bås samt en herrtoalett med 
tre bås. 

18 Statens naturvårdsverks författningssamling - Miljöskydd
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4.3.8 Administration

Restaurang, kök och spa är alla mycket olika verksamheter när det gäller
administration. Det är därför praktiskt att delvis skilja dessa åt.

Ett centralt personal- och kökskontor placeras i anslutning till personalingången 
och köket. Två mindre kontor läggs i spaentrén samt i hotellobbyn. Respektive 
del har eget kassa system och ekonomisk administration.

Restaurang, kök och spa är alla mycket olika verksamheter när det gäller
administration. Det är därför praktiskt att delvis skilja dessa åt.
 

Bild 28 Planlösning över Reception och administration, gatuplan, egen bearbetning, ej skala
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4.3.9 Personalutrymmen

En god arbetsmiljö kräver ett väldisponerat och trivsamt personalutrymme med 
plats för måltider, ombyte, tvätt och vila.19

På andra våningen, i södra delen av restaurang- och spabyggnaden, disponeras 
utrymme för personal som nås antingen via restaurangköket eller genom 
personalingången på södra gaveln. I anslutning till entrén finns stämpelur samt 
en trappa upp till personalavdelningen.

Personalavdelningen dimensioneras för en personalstyrka på cirka 30 personer 
enligt följande tabell:

Tjänsteområde Antal anställda
Reception 5
Administration 2
Städ 4
Restaurang 13
Spa 4
Totalt 29
  
Sannolikheten att samtliga anställda befinner sig på arbetsplatsen eller nyttjar 
personalutrymmet samtidigt är minimal och personalutrymmet utformas därför 
för att samtidigt kunna rymma runt 20 personer enligt följande tabell:

Tjänsteområde Antal arbetande samtidigt
Reception 2
Administration 2
Städ 3
Restaurang 8
Spa 3
Totalt 18
  
Personalutrymmet består av två separata omklädningsrum för damer och herrar, 
med två toaletter i varje samt en dusch och tvättmaskin i varje. Samtliga 
anställda har  tillgång till ett eget skåp som är delat i två delar för att skilja på 
arbetskläder och privata kläder.

19Arbetsmiljölagen och dess förordning 
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För att anställda ska ha möjlighet att tvätta sina arbetskläder på plats finns 
tvättmaskin i duschrummet.

Ett separat rastrum planeras med matbord och ett mindre kök innehållande kyl 
och frys, mikrovågsugnar samt diskho.  

En yta disponeras även för en soffgrupp där möjlighet ges till vila och 
avkoppling.

Bild 29 Planlösning över personalrum, egen bearbetning
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4.4 Lokalprogram

4.4.1 Byggnad hotell och konferens

Totalt 747m2 nedervåning
Fläktrum och teknikcentral 52 m2

Hotell
Rum 34st 20m2 med toalett 4m2

Rum 2 stycken 28m2 med toalett 6m2

Rum 2 stycken 25m2 med toalett 4m2

Svit vänster 62m2 med toalett 20m2

Svit höger 48m2 med toalett 20m2

Konferens
Konferens rum 120m2 kan delas av till två 60m2 rum
Konferensrum 56m2 kan delas av till två 28m2 rum
Förråd 39m2

Toalett 6m2

Kassavalv 14m2

Totalt 275m2 

Bar/Lounge
Bar/Lounge 248m2

2 stycken toalett med tre bås 14m2 var
Reception
Receptionsdisk 14m2

Bagagerum 9m2

Kontor 19m2

Toalett 3m2

Arkiveringsrum 6m2

Totalt 54m2
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4.4.2 Byggnad spa och restaurang

Totalt 660m2 på nedervåning
Fläktrum och teknikcentral  25m2

Lobby till Spa och restaurangbyggnad
Totalt 42m2  

Spaavdelning

Omklädningsrum herr 22m2 och med toalett på 3m2

Omklädningsrum dam 30m2 och med handikappstoalett 7m2

Poolområde 167m2

Romersk bastu  16m2

Turkisk bastu  9m2

Relaxavdelning 28m2

Totalt nedervåning 290m2

Sittplatser övervåning 50m2

Kontor övervåning 9m2 med toalett 2m2

Behandlingsrum nr1 18m2

Behandlingsrum nr2 23m2

Totalt övervåning 105m2

Restaurang
Bar och bordsplatser 130m2

Toalett fyra bås 10m2

Handikappstoalett 5m2

Garderob 7m2

Toalett tre bås 7m2

Diskrum 14m2

Kontorsrum 13m2

Kök  22m2

Kylrum 5m2

Frysrum 5m2

Skafferi 6m2

Totalt nedervåning 283m2

Personalutrymme
Samlingsrum76m2

Omklädningsrum herr 23m2 med toalett 3m2 och duschrum 4m2

Omklädningsrum dam 23m2 med toalett 3m2 och duschrum 4m2

Totalt övervåning 137m2

Soprum
8m2
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4.5 Gestaltning

4.5.1 Formspråk

Bild 30  Skiss över Hotellanläggningen, egen bearbetning

Grundtanken i utformningen av hotellkomplexet var att skala ner den stora och
kompakta volym som silobyggnaden utgör idag. Istället skapades en byggnad 
med en nättare volym som istället ger intryck av lätthet och enkelhet. Resultatet 
blev två separata kroppar som tillsammans verkar i en helhet.

Beställarens önskemål var att hotellet ej på något sätt får konkurrera ut Gamla
stans charm utan istället lyfta fram den äldre stadsdelen. Detta blev den största
utmaningen då det gäller utformning av byggnaden, eftersom önskan var att
undvika en byggnad som ser ut att ha uppförts för århundraden sedan och 
istället utforma en modern byggnad från 2000-talet som harmoniserar med 
Gamla stan.

Under skissprocessen växte en idé fram med att gestalta byggnaderna så att de
upplevs som enhetliga volymer istället för traditionella byggnader med tydliga
gränser mellan tak, golv och vägg. Resultatet blev en ladulik anläggning som 
genom sitt formspråk smälter in i omgivningen och skapar ett diskret intryck 
samtidigt som den representerar något säreget och nytänkande i stadsmiljön. 

Hotell samt spa- och restaurangdel placeras i två separata byggnadskroppar.
Gestaltningen skiljer sig åt men verkar tillsammans i en helhet. Restaurang- 
och spadelen är lägre med en till två våningar medan hotelldelen sträcker sig 
högre med fyra våningar.

Hotell Sjöstaden präglas av en avsaknad av raka vinklar och har istället många 
trubbiga vinklar, lutande linjer och svepande former. Dessa tre termer 
genomgår exteriören, interiören såväl som omgivande miljö.
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4.5.2 Glaspartier, fönster och dörrar

Bild 31  Skiss över fönstersättning i hotellbyggnaden, egen bearbetning

Tjockleken i vägg möjliggör ett unikt ljusinsläpp där ljuset kan silas igenom.
Fönstren placeras därför djupt in i väggen.

I och med de oregelbundna väggarna och vinklarna är det viktigt att samma stil
följs när det gäller fönstren. Hotelldelen får ett säreget utseende genom ett stort
genomgående glasparti som sträcker sig runt hela byggnaden både i tak och i 
vägg. Detta skapar en ljus entréhall som får betraktaren att uppleva en stor 
rymd I lokalen.

Fönstersättningen i hotell- och konferensrummen består av tre olika 
fönsterformer som upprepas och skapar ett vågliknande mönster. Detta syns 
tydligt på ovanstående skiss.

Restaurang- och spabyggnaden har stora glaspartier som är utformade på 
liknande sätt som hotelldelens fönster. Dessa har låg bröstningshöjd och övre 
kanten följer takets lutning. Entréer placeras i större glaspartier med stora 
parsvängdörrar. De utpekas även av ett skärmtak som skyddar mot väder.
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4.5.3 Materialval – utomhus

Eftersom hotellet utformas för att möjliggöra passiv uppvärmning och därmed 
är uppbyggt av en del kretsloppstänkande bör även ekologiska aspekter beaktas 
när det gäller val av material. Detta ligger i tiden i och med alla diskussioner 
om hållbart byggande.

För att restaurang- och spadelen samt hotelldelen ska samspela på bästa sätt 
med varandra väljs samma material på båda byggnader.

För att dessa ska upplevas som en enhetlig volym bör tak och väggar bestå av
samma material eller av liknande material färgmässigt som exempelvis mörka
träväggar och mörkt plåttak.

Det blir allt vanligare att tillämpa gammal traditionell träbyggnadsteknik i
nybyggnationer. Referensobjekten Black Barn, Villa Karlsson och Naturrum i
Ödeshög är goda exempel på detta. Samtliga har arbetat med det volymmässiga
formspråket, som efterstävas i utformningen av hotellet, genom att de har 
träpanel både i yttervägg och tak.

När det gäller hotelldelens tak har detta ej tillräcklig lutning för att kunna
konstrueras med trätak. Därför placeras ett plåttak, med samma profil och färg
som träpanelen, på denna byggnad. Detta spelar mindre roll när det gäller den
estetiska aspekten då taket ej är synligt på samma sätt som restaurang- och
spabyggnaden på grund av dess höjd.

4.5.4 Materialval – inomhus

Valet av hållbara byggnadsmaterial bör i så stor mån som möjligt genomgå 
hela byggnaden, både in och utvändigt.

Golv i lobby och entréer är klätt i natursten och väggarna är klädda med lig-
gande, lutad träpanel som påminner besökaren om byggnadens sjönära läge.
Golvbeklädnad i konferens består av ett mörkt trägolv som resulterar i bättre
akustik än ett stengolv. Hotellrummen har trägolv eftersom dessa är behagl-
igare än sten att gå på utan skor. Natursten används istället som våtrumsbekläd-
nad.
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4.5.5 Gestaltning av omgivande miljö

Bild  32  Skiss som visar byggnaden i dess omgivning egen bearbetning

En hamnpromenad kommer enligt den fördjupade översiktsplanen dras från 
norra hamnområdet till gästhamnen. Ytan mellan hotellet och vattnet kommer
därigenom bli ett populärt gångstråk och det är därför viktigt att den omgivande
miljön är attraktiv för att attrahera gäster.

Den befintliga parkeringen söder om hotellkvarteret kommer att nyttjas av Ho-
tell Sjöstaden. Denna måste därmed utökas något och rustas upp. Idag är park-
eringen i nedgånget skick och ej representabel för den önskade stadsbilden. 
Den befintliga parkeringen måste därmed ges en tydligare vilket görs genom 
tydliga gränsdragningar mellan parkeringsplats och genomfart. Träd planteras 
med jämna mellanrum för att bryta upp den hårda ytan och skapa en grönare 
stadsmiljö.

En brygga med svepande former är placerad i anslutning till kajen och är utfor-
mad för att fungera som sittplats åt förbipasserande.

Stenbelagda, rundade gångar sträcker sig genom tomtens gångstråk från
strandpromenad och väg fram till entréerna. Gångarna omges av planteringar och 
trädgårdsarrangemang, anlagda på svepande betongplattformar med ingjutna sittplat-
ser. Tillsammans skapar dessa levande gröna rum i utemiljön.
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Ljussättningen utomhus är en väsentlig del i utformningen av den omgivande
miljön och är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa en
stämningsfull atmosfär. Rätt ljussättning skapar skönhet i sig.

Ljuset är grundläggande för vår rumsuppfattning och kan förstärka byggnadens
karaktär. För att lätt kunna orientera är det viktigt med kontraster mellan ljus 
och skugga. Ljuset lockar och väcker nyfikenhet och skapar miljöer där män-
niskor vill vistas. Fasad, parkering och promenadstråk kommer därför belysas 
med lämplig ljussättning.

4.6 Teknisk utformning

4.6.1 Installationer

Båda byggnaderna har från/tilluft värmeväxlare där värmeåtervinningen uppgår 
till 80%. Byggnaderna har fjärrvärme som primärvärme/varmvatten system.

På övre plan i båda byggnader finns fläktrum och teknikcentral. Fläktrummet 
har en dimension på cirka 50m2 och teknikcentralen på cirka 10m2. Vid 
utformandet av restaurang- och spabyggnaden tas extra hänsyn till höga halter 
av ångor från bad och kök.

Utrymme för ett mindre teknikrum på 1m2  disponeras på våning två till fyra i 
hotellbyggnaden, där bland annat proppskåp placeras. 

Ett hisschakt på 22m 2 placeras i mitten av hotellet med ett anslutande trapphus.

4.6.2 Tak/Grund/Vägg

Hotell Sjöstaden utformas för att fungera som en energisparbyggnad. Bygg-
naderna måste därför vara välisolerade och täta i både tak, väggar och golv.

Trä är ett väl använt material och återfinns i både tak och fasad. Taket på
restaurang och spabyggnaden är ett trätak inspirerad av svensk träbyggnadstra-
dition. Dessa har en normal livslängd på runt 80 år. Trätaken
kräver en minsta lutning på 30 grader, vilket är helt enligt utformningen av
restaurang och spabyggnaden. Denna lutning räcker för avrinning av regn och 
snö på taket.20

Hotellbyggnaden har mindre taklutning och utformas därför med plåttak som
klarar av avrinning på lägre lutningar. Plåttaket är i samma kulör som fasaden 
och ger en illusion av vara ett trätak.

20 Videgård Hansson, Martin, Tham & Videgård Hansson arkitekter
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Restaurang och spabyggnaden har sadeltak av typen faltak och hotellbygg-
naden har pulpettak. Faltak, ett tak av brädor så kallade falar, är av tätvuxet 
kärnvirke utan dödkvistar. Falarna läggs med varierande bredder med två vat-
tenränder I varje. Vattenränderna underlättar avrinningen på taket. 21

Hela byggnaderna är klädda i kraftig träpanel och hålslagen med fritt placerade
fönster i ett flertal olika storlekar. Exteriöra plåtdetaljer, som exempelvis 
stuprör, är målade i samma kulör som träfasaden.

Tak och fasad behandlas med tjärad lockpanel respektive faltak av bräder. 
Tjära är en äldre beprövad behandlingsmetod för utvändigt trä och framställs av 
träkol. Det är vanligt att sot- eller kolpartiklar kommer med i framställningen, 
vilket gör att tjäran ofta blir mörkbrun eller svartfärgad. För att få riktigt svart 
färg tillsätts kimrök.22

Bild 33 Ett traditionellt faltak 

21 Faltak, http://www.lansmuseetgotland.se/2141
22 Träguiden, http://traguiden.episerverhotell.net/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=657Page=6383
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Grund

Bild 34 Grundkonstruktion

1) Golvbeläggning
2) Betongplatta
3) Markskiva min 300 mm
4) Min 150 mm dränerande material
5) L-element

En betongplatta är vald som grund för att klara av att föra ner laster från 
byggnaden till marken. För att undvika köldbryggor och värmeförluster via 
grunden läggs ett 300 mm tjockt isolerskikt under plattan.
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Vägg

Bild 35 Väggkonstruktion

1) Träpanel
2) Vindtät vindväv
3) Korslagd regelstomme med 45mm isolering, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
4) Bärande stomme med mellanliggande isolering 170 mm, 
Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
5) Fristående isolerskikt 170 mm (utan reglar), Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
6) Plastfolie
7) Installationsskikt med 70 mm isolering, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
8) Gipsskiva

Väggen har en isolering på 455 mm för att minska värmeförluster. För att i så 
hög utsträckning som möjligt undvika köldbryggor samlas 
installationsledningar i gemensamma genomföringar och sedan tätas hålet igen 
för maximal täthet. Sedan görs all vidare dragning av ledningar i huset innanför 
tätskiktet vilket gör att man tillvaratar värme och undviker onödiga 
genomföringar i väggen.23

23 Paroc, http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Energikloka_konstruktioner.pdf
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Tak

Bild 36 Takkonstruktion

1) Gipskiva
2) Installationskikt med 70 mm isolering, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
3) Plastfolie
4) Lösull 500 mm
5) Luftspaltbildande skiva
6) Underlagspapp

Eftersom Hotell Sjöstaden är en energisnål byggnad och varmluft stiger är det 
en förutsättning att ha ett välisolerat och tätt tak. Därför dimensioneras 
takkonstruktionen med ett skikt av 500 mm lösull med extra isolering vid 
installationsskiktet.24

Lösullens stora fördel är att den är lätt att installera och det är en fuktsäker 
installation. Man sprutar isolering via en tät slang direkt från förpackning direkt 
in i konstruktionen. Metoden ger ingen spillisolering vilket sparar på miljön. 
Det är mycket enklare än att skära till och pussla med isolering i skivor och 
kanske den enda möjliga lösningen i ett trångt utrymme. 24

24 Paroc, http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Energikloka_konstruktioner.pdf
25 Lösull, http://www.sjomarkens.se/byggentrepr/losull_alla_konstruktioner.html
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4.6.3 Brandsäkerhet

Brandsäkerheten säkerställs genom att byggnaden följer BBR:s krav på
brandsäkerhet.

Kraven gällande brandsäkerhet är funktionsbaserade. Detta innebär att bygg-
naden måste uppfylla vissa funktioner och utifrån dessa krav kan material och 
konstruktioner väljas fritt. Ett exempel på detta är att brandcellsavskiljande 
väggar i mellan hotellrummen ska vara av brandteknisk klass EI 60, alltså stå 
emot brand i en timme.

Med brandcell menas en del av en byggnad inom vilken en brand, under en viss
tid, kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen 
ska vara avgränsad från byggnaden i övrigt genom brandväggar och bjälklag.

Det är inte bara hotellrummen som räknas som brandceller utan även
konferenslokaler, förråd med väskor, sängkläder och andra lättantändliga in-
nehåll som finns inom verksamheten.26 

Enligt BFS bör byggnaden utformas som Br1 enligt följande:

”Allmänt råd
Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i klass Br1.
Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i klass Br1:
– Byggnader avsedda för sovande som inte förväntas ha god
lokalkännedom.
– Byggnader avsedda för personer som har små förutsättningar att
själva sätta sig i säkerhet.
18 Senaste lydelse BFS 2005:17.
– Byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet.
Följande byggnader med två våningsplan bör utföras i lägst klass Br2:
– Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där
bostads- eller arbetsrum finns i vindsplanet.
– Byggnader med samlingslokaler i markplanet.
(BFS 2005:17).”27

Normalt ska det alltid finnas minst två utrymningsvägar, varav en i vissa fall 
kan utgöras av ett fönster förutsatt att fönstret är öppningsbart utan nyckel samt 
har en fri, vertikal öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters 
höjd. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,5 meter. Öppningens under-
kant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Ytterligare ett krav på utrymning via 
fönster är att utrymning ska kunna ske inom 10 minuter.

27 Regelsamling för byggande (BBR) s. 97-98
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Fönster som alternativ utrymningsväg kommer att gälla för hotellets översta
våning samt personalutrymmet på andra våning i restaurang- och spadelen. 
Detta möjliggörs genom att Mariestads brandstation ligger 100 meter från 
tomten och snabbt kan komma till undsättning vid behov av utrymning. Det är 
inte möjligt att dimensionera fönstren som nödutgångar i alla rum på samtliga 
våningar eftersom det skulle ta för lång tid att utrymma samtliga gäster. Istället 
placeras nödutgångar med brandtrappa på norra och södra gavelsidan.

Vid nybyggnad av hotell och restaurang krävs automatisk detektering av brand.
Byggnaderna måste även förses med ett utrymningslarm som ska kunna utlösas
manuellt och automatiskt. Larmknappar ska finnas på varje våningsplan och 
vara placerade vid lättåtkomliga platser samt i receptionen.28

4.6.4 Bärande struktur

Hotellbyggnaden är en relativt enkel struktur när det gäller det bärande 
systemet. Byggnadens formspråk ger dock ett mer komplext uttryck. I stora 
drag handlar det om en byggnad med likadana våningsplan och ett pulpettak.

Som bärande struktur till taket används limträbalkar i de sektioner med sviter. I
resterande sektioner användes istället av fackverksbalkar. Balkarna vilar i sin 
tur på de tvärgående yttre bärande väggarna samt de tvärgående innerväggarna 
som utgör korridor och hotellrum.

Planlösningen i bottenplan har flera funktioner som kräver större öppna ytor
därför krävs här en lösning med ett pelarebalk system.

Byggnaden med restaurang- och spaverksamhet är delvis utförd i endast ett 
plan. I både spa- samt restaurangdelen finns en etagevåning. Denna byggnad är 
även den I grunden uppbyggd med en relativt enkel struktur. Ytterväggarna är 
bärande och taket utgörs av ett sadeltak som bärs upp av limträbalkar.

28 Regelsamling för byggande (BBR)
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Nedan visas sektioner dragna genom byggnaderna. Dessa visar delar av
våningarnas uppbyggnad. Takhöjden är varierande eftersom den på många stäl-
len sträcker sig ända upp i nock. I arbetsutrymmen, hotellrum, toaletter och
korridorer är den 2,7 meter.

Bild 37 Sektion genom hotellrum, lounge samt restaurang, egen bearbetning, ej skala

Bild 38 Sektion genom entréhall samt spaavdelning med etage, egen bearbetning, ej skala
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5 Slutsats och diskussion
Den stora utmaningen när det gäller gestaltning var att forma en byggnad som 
ämnade att harmonisera med Gamla stan samtidigt som den skulle vara unik i 
sin karaktär. Personligen är vi mycket nöjda med resultatet och är övertygade 
om att byggnaderna skulle passa utmärkt in i stadsbilden. Vi har lyckats 
omforma traditionella lador och ge dem ett modernistiskt, stadsanpassat 
utseende.

En önskan från oss var att skapa en mötesplats för kommunens invånare och 
inte bara avvara området för hotellgäster. Hela utformningen har präglats av 
denna grundtanke och detta anser vi är märkbart genom rörlighet, följsamma 
former och öppna ytor och sittplattformar för umgänge.

Vi är mycket nöjda med utformningens tillvaratagande av det sjönära läget. 
Stora öppna fönsterytor har placerats i riktning mot vattnet samtidigt som rum 
där det är mindre önskvärt med stora glasade ytor ligger mot innegård och väg.

Ett problem vid projektets start var att få tydliga riktlinjer när det gäller
verksamhet från kommunens håll. I byggprogrammet fanns få direktiv och
samtliga ytor och verksamheter krävde noggranna efterforskningar. Om 
tydligare direktiv hade funnits hade denna tid kunnat ägnas åt gestaltning.

Nästa problem vi stötte på var när vi skulle tidsplanera vårat examensarbete. Vi
halkade snabbt efter den uppsatta tidplaneringen då förstudien tog betydligt 
längre tid än beräknad. Detta var tvunget på grund av avsaknaden av ett direkt
byggprogram med rumsprogram. Vid utformningen av delar som hotellrum och
restaurangkök var många krav och rekommendationer tvungna att uppfyllas 
och vi visste ej utrymmesbehovet för respektive del innan förstudien var 
avklarad.

Ytterligare svårigheter har varit att samordna vårat arbete. Gruppen består av 
tre starka viljor med skilda åsikter. Detta var en utmaning i sig och vi fick lära 
oss samarbeta och kompromissa.

Slutligen kan nämnas att projektet har varit roligt att genomföra. Möjlighet 
gavs att själva välja ämnesområde vilket ökade engagemanget och bidrog till 
ett helhjärtat engagemang i projektet.

                                                                                     
60

                                                  Slutsats och diskussion                                              

58



    Planering och Utformning

6 Referenser
6.1 Tryckta referenser
Arbetsmiljölagen och dess förordning (2009) Arbetsmiljöverket
ISBN 978-91–7464–480–7

Holiday Club Åre Informationsbroschyr (2004) Holiday Club

Hultin, Olof (2008) Hotellen det talas om. Avalon Hotel, Göteborg. Hotell som 
bygger stad, Arkitektur, nummer 2, 2008

Mariestads kommun, Aim Architects & CH arkitekter: Detaljplaneprogram Del 
1 (2009) Mariestads stadskontor

Neufert: Architects´Data, Third Edition, (2000) Blackwell Science Ltd
ISBN 063-20-57718

Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:6) (2006)
ISSN 1403-8234

Regelsamling för byggande (BBR) (2008) Boverket 
ISBN 978-91-86045-03-6

Rutes, Penner och Adams: Hotel Design, Planning and Development, First 
edition (2001) Elsevier Ltd
ISBN 978-03-93730-55-5

6.2 Otryckta referenser
Black Barn
http://www.pinchouse.com (2009-04-03)

Villa Karlsson
www.disajn.com/nr4-2005/84.jpg (2009-04-21)

Stendörren Naturrum
http://www.arkitekt.se/s29700 (2009-03-13)

Livsmedelsverkets vägledning för hygien
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/V
%C3%A4gledning%20om%20hygien%20051222.pdf (2009-04-28)

Holiday Club Åre
http://www.architects.poyry.fi/en/reffx/HC_Åre-description.pdf (2009-05-18)

                                                                                     
61

                                                           Referenser                                                             

59

http://www.architects.poyry.fi/en/reffx/HC_%C3%85re-description.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/V%C3%A4gledning%20om%20hygien%20051222.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/V%C3%A4gledning%20om%20hygien%20051222.pdf
http://www.arkitekt.se/s29700
http://www.disajn.com/nr4-2005/84.jpg
http://www.pinchouse.com/


    Planering och Utformning

6.3 Bildreferenser
[1] Bild 1 Vy över hamnen i Mariestad

http://www.mariestad.com/bilder/Mariestad_200307-
08/guestharbour5.jpg

[2] Bild 2 Mariestad under tidigt 1900-tal, Detaljplaneprogram del 1

[3]  Bild 3 Flygbild över det planerade området Sjöstaden
www.arkitekt.se/s14869/f1881/vinnarea3.pdf

 
[4]  Bild 4 Etappindelning för Sjöstaden, Detaljplaneprogram del 1

[5]  Bild 5 Karta över Mariestads centrum 
http://www.mariestad.se/archive/07_Kartor/mstad08.pdf

[6]  Bild 6 Avalon Hotel, Arkitektur, nummer 2, 2008, sid. 64

[7]  Bild 7 Situationsplan, Avalon Hotel Göteborg, egen bearbetning

[8] Bild 8 Holiday Club Åre lobbyn
http://www.architects.poyry.fi/en/reffx/HC_Åre-description.pdf

[9] Bild 9 Holiday Club Åre, hotellrum
http://www.holidayclub.se/hotell/boende/hotellrum/bilder/

[10]  Bild 10 Holiday Club Åre bastuvärld
http://www.holidayclub.se/hotell/badochsaunaworld/saunaworld/bi
ld er/

[11] Bild 11 Holiday Club Åre, plan över konferensrum, egen 
bearbetning

[12] Bild 12 Vy över fasad, Hotellbadet http://www.arkitekt.se/s47197/
f7989 

[13]  Bild 13 Vy över innergård, Hotellbadet 
http://www.arkitekt.se/s47197/f7989

[14]  Bild 14 Black Barn http://www.pinchouse.com/

[15]  Bild 15 Villa Karlsson 
http://www.pixelcreation.fr/fileadmin/img/sas_image/galerie/desig
n/maisons_rouges/Edition-2004-Villa-Karlsson.jpg

[16]  Bild 16 Naturrum http://www.arkitekt.se/s29762/f4703

                                                                                     
62

                                                           Referenser                                                             

60

http://www.arkitekt.se/s47197/f7989
http://www.arkitekt.se/s47197/f7989
http://www.arkitekt.se/s47197/f7989
http://www.mariestad.se/archive/07_Kartor/mstad08.pdf


    Planering och Utformning

[17]  Bild 17 Rörelseschema mot Kv. Kornet, egen bearbetning

[18]  Bild 18 Skiss över tomten med rörelseschema, egen bearbetning

[19]  Bild 19 Personalbehov, egen bearbetning

[20]  Bild 20 Sambandsschema, egen bearbetning

[21]  Bild 21 Illustration av aktivitetszoner, egen bearbetning

[22] Bild 22 Planlösning över ett hotellrum, egen bearbetning

[23] Bild 23 Planlösning över konferenslokaler, egen bearbetning

[24] Bild 24 Planlösning över lobby och lounge, egen bearbetning

[25] Bild 25 Planlösning över spa, gatuplan, egen bearbetning

[26] Bild 26 Planlösning över spa, plan 1, egen bearbetning

[27] Bild 27 Planlösning över restaurang och kök, egen bearbetning

[28] Bild 28 Planlösning över reception och administration, egen
bearbetning

[29] Bild 29 Planlösning över personalrum, egen bearbetning

[30] Bild 30 Skiss över Hotell Sjöstaden, egen bearbetning

[31] Bild 31 Skiss över fönstersättning, egen bearbetning

[32] Bild 32 Skiss över byggnaden i dess omgivning, egen bearbetning

[33] Bild 33 Ett traditionellt faltak, 
http://www.lansmuseetgotland.se/2141

[34] Bild 34 Grundkonstruktion,
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Energikloka_ko
ns truktioner.pdf

[35] Bild 35 Väggkonstruktion
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Energikloka_ko
nstruktioner.pdf

[36] Bild 36 Takkonstruktion
http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Energikloka_ko
nstruktioner.pdf
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    Planering och Utformning

[37] Bild 37 Sektion genom hotellrum, lounge samt restaurang, egen
bearbetning

[38] Bild 38 Sektion genom entréhall samt spaavdelning med etage, 
egen bearbetning
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Bilagor

8 Bilagor
Bilaga 1 Affisch 1
Bilaga 2 Affisch 2
Bilaga 3 Affisch 3
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