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Abstract 

 

Abstract 
Sälen is the biggest ski resort in northern Europe and is under development to 
meet the tourist requirements. Skistar AB own and manage ski resorts in Sweden 
and Norway. Skistar AB is planning for a new Skilodge in Hundfjället housing 300 
beds to enhance the area as a ski resort. 
The purpose of our final thesis work is to gather knowledge about how tourist 
housing in ski resort works. The aim is to investigate controlling factors when you 
exploit a tourist housing in the mountains. This will end up in a proposition of a 
Skilodge in the centre of Hundfjället. 
After meetings with Skistar AB diagrams with wanted functions and spaces have 
been worked out. Inventories of the area have been done at the site in the centre 
of Hundfjället where buildings and surroundings have been inspected. 
Reference projects have been studied in literature and on the Internet, but also on 
site in Sälen. Different types of housing have been studied to get an understanding 
about housing in the mountains.  
Laws and rules have been investigated as well as the expression “Storslagen 
Fjällmiljö” because these resorts lies in sensitive ecological environments and 
animals and environments needs to be taken under consideration. 
Based on these conditions and the troll theme in Hundfjället a proposition of a 
Skilodge has been designed. This proposition will later on be presented for Skistar 
AB.  
Tourist housing in the mountains are often located in remote locations and that 
influences the functions to be compared with regular apartments, houses etc. and 
its functions. Natural material as wood and stone are reflected in the buildings. 
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Sammanfattning 
Sälen är norra Europas största skidcentrum och är under utveckling för att möta 
turistbehovet. Skistar AB äger och förvaltar alpindestinationer i Sverige och 
Norge. I Hundfjället planerar Skistar AB ett nytt turistboende för ca 300 personer 
för att förstärka området som skidcentrum.  
Syftet med detta examensarbete är att få kunskaper om hur turistboende i 
skidorter fungerar och vilka funktioner som eftersträvas. Målet är att utreda 
styrande faktorer för etablering av turistboende i fjällmiljö. Detta ska avslutas i ett 
förslag på en Skilodge (hotellanläggning) i Hundfjällets centrum. 
Ett planprogram har tagits fram efter möten med Skistar AB för att få fram 
eftersträvade funktioner och utrymmen. Områdesinventering har gjorts på plats i 
Hundfjällets centrum där rådande förutsättningar, bebyggelse och omgivning 
inspekterats. 
Referenser har studerats i litteratur och via internet, men också på plats i 
alpincentrum i Sälen. Referensobjekt av större hotellanläggningar, stugor m.m. i 
fjällmiljö har studerats för att få en uppfattning om hur boende i fjällvärlden ser 
ut.  
Lagar och regler för hotellanläggningar har beaktats samt begreppet ”Storslagen 
Fjällmiljö” då dessa anläggningar ofta ligger i ekologiskt känsliga områden där 
hänsyn måste beaktas för djur och natur. 
Ett förslag har tagits fram efter dessa förutsättningar med hänsyn till byggnadens 
inverkan på omgivningen och trolltemat i Hundfjället. Förslaget kommer att 
presenteras för Skistar AB. 
Turistboende i fjällmiljö ligger ofta avlägset och påverkar därför funktionerna i 
boendet med fokus på självhushåll. En tydlig återspegling av naturen återfinns i 
material av trä och sten.  
 

Nyckelord 
 
Fjällboende 
Fjällmiljö 
Hotell  
Sälen  
Sälenfjällen 
Turistboende
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1 Inledning 
Vi har i samarbete med agnasArk AB i Leksand fått i uppdrag av Skistar AB att 
ta fram ett förslag på ett turistboende i centrala Hundfjället i Sälen. Detta arbete 
utförs som en avlutande del i det treåriga byggnadstekniska 
högskoleingenjörsprogrammet med inriktning byggnadsutformning och 
arkitektur vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Handledare på Tekniska 
Högskolan är Göran Hellborg och vid agnasArk AB Daniel Boberg. 
 

1.1 Bakgrund 
Koncernen Skistar AB äger alpindestinationerna Sälen, Vemdalen och Åre i 
Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Kärnverksamheten är alpin 
skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum [1]. För att förstärka Hundfjället 
som ett skidcentrum planerar Skistar AB här ett turistboende för ca 300 personer. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att få kunskaper om hur turistboende i 
skidorter fungerar och vilka funktioner som eftersträvas. 
Målet är att utreda styrande faktorer för etablering av turistboende i fjällmiljö.  
Frågeställningar: 
Vilka miljöaspekter är känsliga vid etablering i fjällmiljö?  
Hur ser boende i skidområden ut idag? 
Hur kan ett turistboende för ca 300 personer anordnas i fjällmiljö? 
 

1.3 Avgränsningar 
Plats- och områdesanalyser i fjällmiljöer kommer pga. det givna projektet i 
Hundfjället avgränsas till detta område samt omnejd. Lagar och regler kring 
exploatering kommer därför avgränsas till enbart Sälenfjällen.  
Beräkningar kring konstruktion, VVS, ekologi och ekonomi kommer inte att 
beröras i rapporten men kommer medvetet att finnas med under 
utformningsprocessen.  
 

1.4 Genomförande 
Områdesinventeringar har gjort på plats i Hundfjällets centrum för att få en bra 
uppfattning om områdets förutsättningar för hur Hundfjället upplevs som 
turistcentrum. Besök har även gjorts på andra alpina anläggningar runt om i Sälen 
för inspiration till utformning m.m. Möten med Skistar AB har genomförts där 
önskemål om funktioner och utformning har diskuterats.  
Faktainhämtning kring referensprojekt, lagar och regler har införskaffats via 
internet, tidsskrifter och litteratur.   
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad under huvudrubrikerna Förutsättningar, Referensobjekt, 
Planering och utformning och Slutsats och diskussion. 
Under Förutsättningar ges en allmän beskrivning av Sälen och Hundfjället som 
skidort. Områdesinventering i Hundfjället, tekniska förutsättningar, natur och 
klimat samt lagar och regler behandlas också under denna rubrik. 
I Referensprojekt utreds ett antal referensprojekt med fokus på boende och 
funktioner. 
Planering och utformning behandlar vårt eget förslag med tankegångarna till 
utformningen av Skilodge Hundfjället. 
I Slutsats och diskussion diskuteras förslaget och inhämtad fakta.

2 Förutsättningar
2.1 Områdesinventering 

2.1.1 Sälen 

Malung-Sälen ligger i västra Dalarna och är en turistkommun, ett skidcentrum 
med Sveriges sydligaste fjäll med en total pistlängd på 155 km. Det är norra 
Europas största vintersportområde och är Sveriges fjärde största turistkommun 
och har ca 2 miljoner gästnätter per år [2], [3]. 
Turistindustrin i Sälenfjällen är en av kommunens basindustrier. Utvecklingen har 
varit kraftig under de senaste 30 åren. Idag finns det ca 60 000 turistbäddar. Det 
finns stora hotellanläggningar i Lindvallen, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället, 
Kläppen Ski Resort och Stöten. Det finns även andra boendeanläggningar som 
t.ex. stugområden och mindre hotell. Skistar AB äger och förvaltar Lindvallen, 
Högfjället, Tandådalen och Hundfjället som har sammanlagt 116 nedfarter och 96 
liftar. 
Vinterturismen uppskattas till 90 % av turistnäringens omsättning i Sälenfjällen. 
Barmarksturismen ökar kraftigt, fiske- och vandringsturismen har alltid varit stor 
samtidigt som event-turismen är på framtåg. En integrerande utveckling äger rum 
mellan Sveriges och Norges största vintersportcentrum. Det finns idag ett 
gränsöverstigande ägande med svenska ägare i Trysil och norska ägare i Stöten [4], 
[5].  

2.1.2 Hundfjället 

Hundfjället som skiddestinationen är inriktat mot barnfamiljer. Varje år passerar 
800 000 skidåkare Trollskogen som är Hundfjällets ansikte utåt och Europas 
största träskulpturpark [6], [7]. Trollskogen är 1,5 km lång där du på skidor åker i 
en skog med 450 unika träskulpturer. Hundfjället är sammankopplat med 
Tandådalen och har tillsammans 59 nedfarter och 42 liftar [8].  
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Det finns boende i form av stugbyar, hotell och lägenheter. Närhet till ett flertal 
restauranger finns bl.a. i Hundfjällscenter med en anslutande livsmedelbutik 
(Tempo) [9]. Här finns en befintlig badanläggning, vilket var den största i 
Sälenfjällen innan Experium stod klart år 2009. 

2.1.3 Lokalisering 

 
Figur 1: Lokalisering av Hundfjället 
 
Malung-Sälens kommun har en bra geografisk närhet till större 
befolkningsdestinationer. Mellan Malung och Oslo är det 25 mil och till 
Stockholm ca 35 mil. Riksväg 71 kommer vidare från Malung och bildar 
huvudleden genom Sälenfjällen innan den slutar vid den norska riksgränsen [2]. 
Från Sälens centrum ligger Hundfjället ca 20 km västerut längs med riksväg 71, 
även kallat Fjällvägen. På vägen passeras Lindvallen och Tandådalen innan 
Hundfjället nås. Fjällvägen fortsätter sedan till riksgränsen mot Norge och Trysils 
skidområde. En mindre väg, Stjärnvägen förbinder Hundfjället med Tandådalen. 
Stora parkeringsytor för buss och bil finns vid infarten till Hundfjällscentret samt 
österut från centret. Väl i Hundfjället ligger liftsystem, pister och skidspår inom ett 
nära avstånd från Hundfjällscentret och parkeringar. Runt om i området finns 
flertalet stugbyar. 

2.1.4 Natur 

Malung-Sälens kommun tillhör den Norra barrskogsregionen med en uppdelning i 
fjälltaigan och mellantaigan. De mest förekommande jordarterna i kommunen är 
morän av olika slag som täcker hela kommunens yta förutom i Västerdalälvens 
dalgång som mest består av lättodlad sandjord. Fjällen består av sandsten med 
branta sidor och flacka platåer [2, s. 7].   
Många områden är klassade som riksintressen enligt miljöbalken vilket medför att 
en balans mellan ny exploatering och bevarandet av den befintliga miljön måste 
beaktas. 
Förekommande riksintressen [2, s. 13]: 

• Friluftsliv 
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• Naturmiljö 
• Natura 2000 
• Kulturmiljö 

2.1.5 Klimat 

Malung-Sälens kommun ligger på en nivå av ca 300 meter över havet och ligger 
mitt i Skandinavien, där av orsakerna till ett kallt inlandsklimat. Detta innebär att 
senvinter och vår är mycket solrika och dagarna vintertid är längre än någonstans 
utefter den svenska fjällkedjan. Klimattypen är av kalltempererat skogs- och 
snöklimat vilket är en bidragande faktor till utvecklingen av vintersportområdet. 
Det finns snö i området ca 175-200 dagar om året [2, s. 6-7]. 

2.1.6 Avlopp 

Fjällanläggningarna som bedrivs i fjällen är beroende av vattendragen i området 
för utsläpp av renat avloppsvatten. I Sälenområdet är belastningen på avloppet 
mätt som antal bäddar/personer. 
Västerdalälven har störst kapacitet för fjällnäringens reningsverk. Det finns totalt 
11 kommunala reningsverk i Malung-Sälen. Vattendrag som Tandån och Köarån 
har redan nått sin kapacitet och därmed finns det en begränsad nivå för 
fjällnäringens anläggningar. 
Det finns ett reningsverk i Tandådalen som har tillstånd att förse 16000 bäddar. I 
det området finns det för närvarande 19900 bäddar vilket överskrider den tillåtna 
kapaciteten. En utökning av reningsverket är inte tillåtet p.g.a. de ekologiska 
förutsättningarna i Tandån. En pumpkedja har därför installerats som 
transporterar avloppsvatten från Tandådalen/Hundfjället till Sälfjällets 
reningsverk, som vid projektering har en återstående kapacitet på ca 8000 
personer. Sälfjället har därefter en återstående kapacitet på drygt 2000 bäddar. 
Utbyggnader i Tandådalen/Hundfjället kommer därför att påverka belastningen 
på Sälfjällets reningsverk och om denna belastning överskrids måste en ny 
utloppsledning byggas i Västerdalälven för att möta kapaciteten. En utredning om 
att bygga till påbörjades 2008 [2, s. 102-103].  

2.1.7 Vatten  

Vatten är en viktig aspekt som behöver belysas vid nya exploateringar inom 
Sälenfjällen dels för att möta avlopp men också behovet av vattentillgång för 
tillverkning av konstsnö. I början på säsongen är behovet stort och de berörda 
områdena ligger i en miljö med känslig ekologi. Under tidig vintersäsong då 
pisterna byggs upp med konstsnö och antalet besökare i fjällen är stort råder också 
ett begränsat tillskott av rinnande vatten samtidigt som det finns en låg ekologisk 
aktivitet i vattnet [2, s. 95]. 
Det nuvarande skidområdet i Hundfjället består av ca 100 ha och av denna yta kan 
ungefär 75 % beläggas med konstsnö från befintlig snökanonanläggning. Planer på 
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att utvidga skidområdet med ca 7 ha på Västra Kalven och ytterligare 20 ha på 
nordostsidan av Hundfjället kräver en anmälan till Länsstyrelsen om ett samråd 
enligt miljöbalken för uttag av mer vatten. Befintligt uttag sker idag från 
Hundfjällsbäcken och den redan belastade Tandån [11, s. 25]. 
Ramdirektivet för vatten, som är ett nytt EG-direktiv antogs i december 2000 
kallat ”vattenförvaltning”. Ett direktiv för en mer effektiv och mer hållbar 
vattenhantering. Den viktigaste aspekten är att se till naturens egna gränser för 
vattnets flöde och avrinningsområden. Detta följs upp genom Miljöbalken, 
förordningar och föreskrifter från Naturvårdverket och SGU (Sveriges geologiska 
undersökning)[2, s. 95], [12]. 
Överföringen av vatten är därför reglerat. Det tas och används från ett vattendrag 
och tillförs sedan ett annat vattendrag för att behålla vattnets flöde. Då behovet av 
vatten är stort är en lösning att pumpa upp vatten från Västerdalälven för 
användning till snökanoner och dricksvatten. Detta för att minska belastningen på 
Tandån och Köarån [2, s. 95-96]. Vattentäkter med grundvatten finns i 
Tandådalen och har en kapacitet på 28800 bäddar. Med anslutningarna som finns 
idag till Tandådalens VV så finns det en återstående kapacitet på ca 9500 bäddar i 
området [2, s. 99-101].  
Utsläppen till åar och älvar utgörs främst av närsalter från hushåll och i fjällvärlden 
är det hotellverksamheten via reningsverken [2, s.142]. Riksdagens miljömål kring 
sjöar och vattendrag är att dessa miljöer ska bevaras för den naturliga 
produktionsförmågan, biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, friluftlivet och 
lanskapets ekologiska och vattenhushållande funktion. Grundvattnet ska bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag [13].  
Strandskydd är ett sätt att skydda vattendrag från föroreningar men också för 
bevarandet av friluftlivet och djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och 
vattenområden intill 100 meter. Inom planområdet för Tandådalen/Hundfjället 
finns det strandskydd för stora områden då det finns rikligt med vattendrag i form 
av åar, bäckar, diken etc. För upphävande av strandskyddet måste kommunen 
ansöka hos Länsstyrelsen. Särskilda skäl måste finnas för att strandskyddet ska 
upphävas [2, s. 164-166], [11, s. 16-17], [14, s. 126-128].  

2.1.8 Energi 

I Sälen är det direktverkande el som dominerar. Elen går framförallt till 
uppvärmning och varmvatten. Att ersätta all direktel i ett slag med t.ex. 
vattenbaserad fjärrvärme är kostsamt och är i dagsläget inte ekonomiskt 
försvarbart. Det finns dock några större anläggningar med vattenburna system och 
möjligheten till konvertering till bioenergi är goda. I större anläggningar med 
direktverkande elvärme kan varmvattenproduktionen konverteras till förnybar 
energi från pellets eller solvärme. Utnyttjandet av solenergin skulle kunna ses som 
en marknadsföringsåtgärd [2, s. 106-107]. Vindkraftsverk ligger också på agendan 
då förhållandena för detta är goda uppe på fjället [2, s. 108-110]  
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2.1.9 Miljöbilder 

 
Bild 1: Utsikt efter Fjällvägen 
 

 
Bild 2: Hundfjällets skidanläggning 
 

 
Bild 3: Bäcken genom Hundfjället 
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Bild 4: Utsikt från Hundfjället mot Norge 
 

 
Bild 5: Utsikt från Hundfjället mot Tandådalen 
 

 
Bild 6: Hundfjället 
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Bild 7: Hundfjällets centrum 
 

 
Bild 8: Hänvisning till trollskogen 
 

 
Bild 9: Trollskogen 
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Bild 10: Ringlande skidvägar genom Trollskogen 
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2.1.10 Bebyggelse 

 
Figur 2: Situationsplan Hundfjället 
 
1: Entréportal in till Hundfjället 
2: Trollskulptur 
3: Personalboende 
4 och 5: Lägenheter för uthyrning samt olycksfallsstation  
6: Hotellannex 
7: Sälen shop 
8: Hundfjällscenter  
9: Tempo, Hundfjället 
10: Stugby 
11: Trollstugan 
12: Grillkiosk  
13: Hundfjällets välkomstcenter 
14: Stadium Ski Hundfjället samt Skistarshop  
15: E8:an 
16: Restaurang, bar, afterski  
17: Lyktan, topprestaurang  
18: E8:an avstigning  
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1: Entréportal in till Hundfjället  

 
Bild 11: Entréportal 
Vid avfarten från Fjällvägen till Hundfjället står en portal (Bild 11) i gammal stil. 
Två stora träpelare håller upp ett tak av trä samt en skylt som hälsar välkommen 
till Hundfjället.  
 
2: Trollskulptur 

 
Bild 12: Trollskulptur 
På östra sidan om entréportalen står en stor skulptur (Bild 12) med två troll, en 
björn och en älg.  
 
3: Personalboende 

 
Bild 13: Personalboende 
På västra sidan finns två enplansbyggnader som används som renodlade 
personalbostäder (Bild 13). Båda husen har mörkbrun träfasad och är uppbyggda 
av baracker vilket gör dem relativt enkla att flytta.  
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4 och 5: Lägenheter för uthyrning samt olycksfallsstation  

  
Bild 14: Lägenheter Bild 15: Lägenheter samt olycksfallsstation 
Längre in i området ligger två mindre hus med uthyrningslägenheter. Det ena (Bild 
14) är ett enplanshus medan det andra (Bild 15) är ett suterränghus med förråd 
samt olycksfallsstation i suterrängplanet. Bägge husen har mörkbrun träfasad på 
övre plan och huset med suterräng har gråpustad fasad i suterrängplanet. En av 
byggnaderna (Bild 15) ligger på den planerade platsen för den nya Skilodgen och 
kommer att rivas.  
 
6: Hotellannex 

 
Bild 16: Hotellannex  
I kombination med ovanstående byggnader finns ett hotellannex (Bild 16). Även 
denna byggnad är ett suterränghus men med hotellrum i bägge plan. Brun träfasad 
med svarta och vita detaljer.  
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7: Sälen shop  

 
Bild 17: Sälen Shop  
Strax söder om hotellet ligger en tältbyggnad med bågformat tak (Bild 17). Huset 
har mörkbrun träfasad upp till ca 2,4 meter och ovan detta en mörkbrun tältduk. 
Byggnaden innehåller en legobutik samt möjligheter för amning. Denna byggnad 
ligger på den planerade platsen för den nya Skilodgen och kommer att flyttas. 
 
8: Hundfjällscenter  

 
Bild 18: Hundfjällscenter 
Mitt i Hundfjället ligger Hundfjällscenter (Bild 18). Detta utgör den största 
byggnaden i området. Den är fyra våningar hög och är utformad i en halvbåge 
som öppnar upp sig mot söder. Byggnaden är uppdelad i två delar där den större, 
östra, delen av byggnaden innehåller bostadsrättslägenheter medan den andra, 
västra, innehåller restaurang, badanläggning med spa, bar samt 
konferensmöjligheter. Byggnaden är utförd i vit putsad fasad med röda och vita 
detaljer. 
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9: Tempo, Hundfjället 

  
Bild 19: Tempo, Hundfjället 
Väster om och anslutet till Hundfjällscenter ligger en Tempobutik (Bild 19). Detta 
är en mindre livsmedelsbutik med huvudingången från norr. Huset är ett 
suterränghus med mörkbrun träpanel på övre plan och grå puts på 
suterrängvåningen. Denna byggnad ligger på den planerade platsen för den nya 
Skilodgen och kommer att rivas. 
 
10: Stugby 

 
Bild 20: Stugby 
Norr om Hundfjällscenter ligger en liten stugby med parstugor (Bild 20). Det är 
suterrängstugor där några har en vitputsad fasad och några en röd timmerfasad. 
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11: Trollstugan  

 
Bild 21: Trollstugan 
Lite väster om skidtorget ligger Trollstugan (Bild 21) som används som 
värmestuga, café, gästservice samt för skidskola. Denna byggnad är en 
enplansbyggnad med varmt tak och är byggd i mörkbrun träfasad och med gul-
bruna detaljer.  
 
12: Grillkiosk  

 
Bild 22: Grillkiosk 
Strax öster om Trollstugan på väg mot skidtorget ligger en liten grillkiosk i timmer 
(Bild 22) som serverar enklare förnödenheter.  
 
13: Hundfjällets välkomstcenter 

 
Bild 23: Hundfjällets välkomstcenter  
Öster om skidtorget ligger Hundfjällets välkomstcenter (Bild 23). Denna byggnad 
innehåller Skistars reception samt Skistarshop. Byggnaden har röd träfasad med 
svarta detaljer.  
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14: Stadium Ski Hundfjället samt Skistarshop  

 
Bild 24: Stadium Ski Hundfjället samt Skistarshop 
Bredvid Hudfjällets välkomstcenter ligger Stadium Ski Hundfjället samt ännu en 
Skistarshop (Bild 24) för uthyrning samt reparation av skidor. Byggnaden är i ett 
plan och har en röd-brun träfasad.   
 
15: E8:an 

 
Bild 25: E8:an  
Väster om Stadium Ski ligger huvudliften för Hundfjället, E8:an (Bild 25). 
Bygganden utgör startstation för en åttastolslift som leder upp på fjället. 
Byggnaden är öppen nertill och har valmat tak i gammal stil med trä och röd-brun 
träfasad.  
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16: Restaurang, bar, afterski  

 
Bild 26: Restaurang, bar, afterski  
Bredvid starten av E8:an ligger en Restaurang samt bar med afterski (Bild 26) 
precis i anslutning till pisterna. Byggnaden är i ett plan och har svart träfasad.   
 
17: Lyktan, topprestaurang  

 
Bild 27: Lyktan, topprestaurang  
På väg upp med E8:an passeras toppstugan Lyktan (Bild 27). Detta är en 
restaurang samt toppstuga med utsikt ända till Trysil. Den har svart träfasad med 
röda detaljer.  
 
18: E8:an avstigning  

 
Bild 28: E8:an avstigning 
Vid avstigningen av E8:an finns Sälens enda träbeklädda liftavstigningshus (Bild 
28). Grå träfasad i lite runda former omger detta. Bredvid huset står ett flertal 
trollfigurer i trä.  
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2.2 Lagar och regler  

2.2.1 Byggnadsbestämmelser i Sälenfjällen 

2.2.1.1 Fritidsbostäder 

Kommunen är restriktivt inställd till planändringar inom områden med 
fritidstomter eller stugbyar. Planändringar med syfte att dela tomter, höja 
byggrätten på enstaka fastigheter eller komplettera med enstaka byggnader. 
Den vanligaste förekommande byggrätten på fritidstomter är max 120 m2 
byggnadsarea på en tomtareal av minst 1200 m2. En tätare exploateringsgrad är 
motiverad i lägen nära anläggningscentra. 
I början av 1990-talet har ett antal planläggningar i Lindvallenområdet och i 
Hundfjälletområdet gjorts. En förhöjd byggrätt av ca 120 m2 byggnadsarea/300 
m2 bruttoarea+25 m2 tillägg för balkonger och skärmtak, på tomter av som minst 
900 m2. Detta har motiverats av goda lägen i anslutning till anläggningscentra och 
liftar. Från Malung-Sälens kommun finns det inga hinder för ännu högre 
byggrätter så länge de befinner sig i dessa områden, förutsatt att tomtareor står i 
en rimlig proportion till byggrätterna och att lämpligt utformade 
planbestämmelser finns. 
Bostäder för åretruntbruk bör främst tillkomma i orterna Sälen och Rörbäcksnäs 
m.fl. [2, s. 157-158, 173]. 

2.2.1.2 Turistanläggningar 

Bebyggelse av nya turistanläggningar eller utveckling av befintliga anläggningar i 
helt nya områden ska föregås av att en fördjupad översiktsplan upprättas med 
därpå följande detaljplaneläggning. 
Inom randzonen (Figur 3)till centrala fjällområdet får etablering av projekt ske 
med goda naturliga förutsättningar, välgenomtänkta affärsidéer och som är en 
förstärkning av Sälenfjällets aktivitetsutbud. 
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Figur 3: Begreppsdefinitioner i fjällområdet 
Hänsyn ska tas till naturområden, landskapsbilder, det rörliga friluftslivet och krav 
på att vatten- och avloppsfrågor är lösta. Balansen mellan turistnäringen och 
bevarandet av natur- och kulturintressen ska ske i en takt som inte har en negativ 
inverkan på den omgivande miljön. Som nämnts tidigare erhålls en större 
exploateringsgrad om fritidsbebyggelse uppförs nära turistanläggningarnas centra.  
Grundläggande krav för ny etablering är att räddningstjänstens krav uppfylls. Att 
tillgänglig kapacitet finns hos avloppsledningsnät och reningsverk samt att 
tillfredsställande vattenförsörjning kan ordnas [2, s. 172]. 
Med hänsyn till insatstider bör ny bebyggelse i första hand lokaliseras inom 
rekommenderat avstånd. Om räddningstjänsten inte kan förväntas ingripa inom 
normal insatstid (10-30 min) ställs särskilda krav på brandskyddsåtgärder.  
Byggnaden ska kunna utrymmas på avsett sätt så att människor inte kommer till 
skada och branden ska inte kunna spridas till närliggande byggnader. För större 
objekt/anläggningar såsom hotell ska det finnas en ”prioriterad brandpost” på ett 
avstånd som högs får uppgå till 150 m [2, s. 160, 181 ]. 

2.2.2 Miljöbestämmelser i Sälenfjällen (Miljöbalken) 

Det tionde miljömålet är storslagen fjällmiljö. ”Fjällen ska ha en hög grad av 
ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och 
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 
ingrepp och andra störningar” [40].  
Miljöbalken ersatte 1999 Naturresurslagen (NRL) och trädde i kraft 1 januari och 
ersatte då 15 fristående lagar inom miljöområdet [15].  
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Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och därigenom 
tillförsäkra nuvarande och kommande generationers en hälsosam och god 
livsmiljö. Natur – och kulturområden ska skyddas och vårdas och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. En god hushållning av mark och vatten ska tryggas [14, s. 
109]. 
Lagstiftning 
Enligt miljöbalken [14, s. 111-112] och Sälens översiktsplan [2, s. 68] ska mark och 
vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Skydd regleras av dessa områden genom 
bildande av nationalpark, naturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- 
och växtskyddsområde, strandskyddsområde m.fl. och bestäms av länsstyrelsen 
och kommunen [14, s. 124-126], [2, s.68].  
Ekologiskt känsliga områden. 
En ekologisk synpunkt ska utgöra grunden för all planering och utnyttjande av 
mark- och vattenområden. Människans utnyttjande av naturen får inte på något 
sätt ske på bekostnaden av växt- och djurliv och av brytning av naturresurser och 
biotoper. Dessa områden är kommunens skyldighet att skydda för att behålla den 
ekologiska mångfalden.  Dessa områden utgörs främst av olika typer av 
naturområden som; våtmark, ängs- och betesmarker, natura 2000-områden, 
naturreservat, fjällnära skog och kalfjällsområden m.m. [2, s. 68].  
Natura 2000-område 
Miljöbalken har beslutat att Hundfjället är ett godkänt natura 2000-område och ett 
särskilt skydd ges med stöd av miljöbalken [14, s. 130]. Detta område har ett starkt 
skydd och kräver regeringens tillstånd för exploatering. Området på Hundfjällets 
sydvästra sluttning har en topografi bestående av raviner, hällmarker och 
källflöden och här påträffas en rad mer eller mindre hotade urskogsväxter. Skogen 
på västsluttning består av barrskog med värdefull växtlighet samt är av intresse för 
friluftslivet [2, s. 68].  
Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotning av djur, växter och att deras 
livsmiljöer förstörs. Det utses med stöd av två direktiv; fågeldirektivet 1979 och 
habitatdirektivet från 1992. Dessa är grunden för EU:s naturvårdspolitik och den 
har i sin tur rötter i internationella överenskommelser. Den viktigaste är 
konventionen om biologisk mångfald, som antogs vid FN:s miljökonferens i Rio 
1992 [16].  

Områden av riksintresse 
Enligt miljöbalken klassas Hundfjället som ett riksintresse som är av intresse för 
friluftslivet lokalt, nationellt och internationellt. Mark- och vattenområden som 
har betydelse för allmänheten ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur eller 
kulturmiljön [2, s. 69], [14, s. 112].  
Transtrandsfjället (som Hundfjället ingår i) är också utpekat som riksintresse för 
turism och rebearbetning. Området har riklig tillgång till vandringsmöjligheter, 
skidåkning, skoteråkning, jakt och fiske och ska beaktas vid exploatering eller 
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andra ingrepp på miljön [14, s. 113].  
 

  
Figur 4: Malung-Sälens kommun, riksintressen  
Naturreservat 
Det finns 12 naturreservat i Malung-Sälens kommun. Hundfjället är ett av dem 
med syfte att bevara den biologiska mångfalden och friluftslivet. Ett område som 
skyddar, återställer eller nyskapar värdefull naturmiljö och arter får förklaras som 
naturreservat. Området består av en yta på 580 ha (Figur 4) [2, s. 70], [14, s. 124] .  

2.2.3 Detaljplan Hundfjället 

I bifogad (se bilaga 1) plankarta med bestämmelser, detaljplan för Hundfjällets 
centrum märks den planerade byggnadsformen ut.  
 

2.3 Designaspekter 

2.3.1 Ski Resort 

Att bevara naturen i snabbt växande skidorter kräver en strikt planering och 
miljökontroll. Detta är en regel vid ny exploatering. 

Samtidigt som behovet av större anläggningar växer för att mäta behovet av 
rekreation måste de komplexa ekologiska kraven uppnås. Genom en strukturerad 
projektering kan myndigheter på ett enkelt sätt följa upp om projekt inte följer de 
ställda kraven. 
Den viktigaste upplevelsen vid ankomst är bilden av orörd natur varav byggnader 
och fordon ska planeras på bästa sätt för en så liten påverkan på naturen som 
möjligt. En skilodge är generellt placerad i en sluttning med skid-faciliteter i 
anslutning till backarna [22, s. 99]. 
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Balkonger och takterrasser är populära men mer kostsamma i dessa snörika 
områden på grund av de dimensionerande snölasterna och tätning mot fukt. 
Gäster föredrar rum några våningar upp med panoramavyer ut över landskapet.  
Öppna spisar är att föredra i publika lokaler och sviter. I rum och sviter kan dusch 
vara utbytbara mot badkar i några utav rummen.  
Hållbara material ska användas för att undvika skidor på inredningen orsakat av 
skidpjäxor m.m. Stenbelagda ytor bör finnas i entréer där trafik med pjäxor och 
risk för mycket fukt är förekommande. Ljuddämpande mattor behövs i publika 
lokaler och kommunikationsytor för att dämpa ljudet från pjäxor. Dessa 
utrymmen kan vara korridorer till rummen. 
Barer och lounges bör designas för att möta flera målgrupper. En huvudbar med 
öppen spis, avslappnande möblemang och med utsikt över fjällen passar den 
”äldre” målgruppen och en bardel med dansgolv m.m. för den ”yngre” 
generationen. En kombination av dessa lokaler och målgrupper bidrar till en god 
boendemiljö [22, s. 99-100]. 

2.3.2 Designaspekter för hotellrum 

Viktiga arkitektoniska saker som bör beaktas vid utformningen är bl.a. 
orienteringen av byggnaden. Den ska synas utifrån och placering mot väderstreck 
och landskapsbilder för att skapa attraktiva lägen för rummen. Planering för 
framtida utbyggnader av fler rum och våningar och att reducera energikostnader är 
två andra saker som behöver beaktas. Likaså utrymningskrav och brandkrav för 
att på ett säkert sätt kunna utrymma vid brand [22, s. 257]. 

Vilken rum-mix det ska vara beror på målgrupperna som är tänkta att bo på 
hotellet. Detta bestämmer i sin tur rummets typiska dimensioner. Allt ifrån ett 
enkelrum till en svit för kungligt besök, hur planlösningen ska arrangeras och vilka 
aktivitetszoner som ska finnas. Bemötandet av rörelsehindrade så att deras behov 
tillmötesgås måste också finnas.  

Tre kritiska aspekter att titta på vid planering av hotellrum är; 

• Bredd insida rum 
• Längden på rummet från yttervägg till vägg badrum 
• Storlek badrum 

Bredden fastställer konstruktionen genom hela byggnaden då bredden av ett eller 
två rum bestämmer spännvidden. Den vanligaste bredden för enklare hotellrum 
med dubbelsäng längs med ena väggen, wc och en liten arbetsyta är 3,7 m. 
Bredder utöver ger möjligheter till att placera en säng/sängar efter en vägg medan 
vardagsrum och arbetsyta kan placeras efter den andra [22, s. 269-270]. 

Längden på rummet från yttervägg till vägg badrum kan utökas för att behålla en 
liten bredd. Sängdel, vardagsrumsdel och arbetsdel kan placeras efter varandra. 
Beroende på djupet som då skapas i rummet kan delar bli mörka beroende på 
placering.  
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Figur 5: Aktivitetszoner för ett hotellrum, ej skala 

Aktivitetszonerna (Figur 5)i ett typiskt hotellrum är en badrumszon, förvaring - 
och påklädningzon, sovdel i centrum av rummet och en sitt- och arbetsdel 
lokaliserad nära fönster. Badrumsdel, förvaring och påklädning är lokaliserade vid 
entrén. Beroende på rummets storlek kan ytor planeras så att de blir mer 
uppdelade med klarare gränser [22, s. 271]. 

Standardstorleken på badrum är 3,7 m2 för att tillgodose en bra bekvämlighet 
samtidigt som det finns rum för en toalett, tvättställ och dusch. För att öka 
flexibiliteten kan duschutrymmet göras tillräckligt stort för att installera ett badkar.  
Från år 2000 och framåt har det varit vanligt att statshotell har badrum med ett 
stort tvättställ, badkar, dusch och en separat toalett. Den största faktorn på 
utformningen av ett badrum är återigen vilken målgrupp och vad deras önskemål 
är [22, s. 275-276]. 

En svit definieras av ett vardagsrum som förser ett eller flera sovrum. Antalet 
sviter i ett hotell är 2-5%. De är lokaliserade på de övre planen där det finns större 
möjligheter för utsikt. Sviter karaktäriseras av att aktivitetszonerna är mer 
uppdelade och erbjuder en tydlig matplats, ett mindre kök och eventuellt 
konferensrum. En hotellsvit kan uppfattas som en lägenhet då den uppfyller 
liknade funktioner som en enklare lägenhet [22, s. 273-274]. 
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Figur 6: exempel på planlösning för en svit, ej skala 

Figur 6 visar ett exempel på en större svit med en tydlig uppdelning av funktioner. 
Ett vardagsrum i förbindelse till två större sovrum med egna WC-paket. Ett 
mindre kök med matplats centralt i sviten. 

 

 
Figur 7: exempel på planlösning för en svit, ej skala 
 
Figur 7 visar ett exempel på en mindre svit med ett sovrum och ett WC-paket med 
åtkomst från två ytor i en privat zon. Även här ser man en tydlig uppdelning av 
funktionsytorna och likheten med en enklare lägenhet. En kokvrå med matplats i 
anslutning till en soffgrupp i en social zon.   
Alla hotell måste erbjuda boende och övriga funktioner så att de möter kraven för 
personer med rörelsehinder, se kapitel: 2.2.4 Tillgänglighet.  
Det ska vara en lätt åtkomst till dusch och badrummen ska vara stora för god 
manöverbarhet. Sängar ska vara höjdanpassade och det ska finnas tillgång till 
kylskåp. Kontroller på rummet ska vara lättåtkomliga. Många av de tillbehör som 
förbättrar boendet för rörelsehindrade är även till hjälp för personer utan 
rörelsehinder. Handtag, greppstänger i dusch m.m. har blivit en ”universal” detalj i 
utformningen av rum [22, s. 273]. 
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3 Referensobjekt 
3.1 Copperhill Mountain Lodge Åre 

 
Bild 29: Copperhill Mountain Lodge, Åre 

Copperhill Mountain Lodge Åre (Bild 29) ritades av Arkitektkontoret Bohlin 
Cywinski Jackson genom Peter Q Bohlin. Programförändringar, förfining och 
arbetshandlingar gjordes av arkitektfirmorna AIX och Koncept Stockholm. 
Byggnaden öppnade upp för de första besökarna den åttonde december 2008.  

Från början fanns planer på att bygga småhus med bostadsrätter på platsen där 
Copperhill Mountain Lodge står idag. Våren 2006 ändrades detaljplanen och 
planerna på ett lyxhotell började. Första skissen innehöll 55 bostadsrättssviter men 
ändrades senare till 88 sviter och helt utan bostadsrätter.  

Byggnaden ligger 730 meter över havet på Förbergets norra sluttning i Åre, 
Sverige. Den ligger strax under toppen och sträcker sig parallellt med den naturliga 
topografin. Med panoramautsikt över Åreskutan såväl som Åresjön är bygganden 
utformat för att vara ett lyxhotell. Den innehåller 112 hotellsviter och rum i 
storlekarna 22-110 m2 med sammanlagt 420 ordinarie bäddar och 160 extrabäddar. 
Dessutom finns restauranger, barer, konferensanläggning för 600 personer, spa, 
skiclub med skiduthyrning, samt liftanknytning till Åres liftsystem.  

Målgruppen som hotellet vänder sig till är inte de som har extremt mycket pengar 
utan först och främst skidåkare. De räknar med att 70 procent är privata kunder 
och 30 procent är företag. 20 procent av gästerna räknas vara internationella. 
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Figur 8: Planlösning Copperhill Mountain Lodge, ej skala 
 

Byggnadens plan (Figur 8) är anpassat till terrängen vilket ger sviterna en maximal 
exponering mot dagsljuset och kontakten med det speciella landskapet. Varje svit 
har ett utåtvinklat burspråk och balkong längs långsidorna på huset.  

Huset är uppbyggt med ett stort rum i limträstomme i mitten av huset – husets 
hjärta. I detta atrium står en tre våningar hög öppen spis murad genom 
torrmursteknik med jämtländsk offerdalsskiffer. Bredvid denna sträcker sig en fem 
våningar hög kopparvägg upp som belyses uppifrån genom takljus. Invändigt 
längs långsidorna på rummet löper öppna loftgångar i massivträ till hotellrummen. 
Dessa korridorer fortsätter sedan vidare förbi atriumet och bildar två utskjutande 
flyglar, där den ena försiktigt viker av i en svag vinkel. I änden på dessa flyglar 
finns vardera ett trapphus med extra utskjutande väggskivor för att lätta upp 
byggnadsmassan.  

Huvudentrén ligger i anknytning till receptionen och med direkt vy över den stora 
öppna spisen. Fortsatt på detta plan finns hotellets restaurang och spa. I 
bottenvåningen ligger garage på ena sidan och skidbutik och afterski strategiskt 
placerade i kontakt med liften. Huset är sex våningar högt och de översta fyra 
våningarna innehåller de 112 sviterna.  

Det finns sex olika varianter och storlekar på sviterna, gold, brass, zinc, silver, 
copper och bronze.  
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Figur 9: Planlösning hotellrum, Bronze och Gold i Copperhill Mountain Lodge, ej skala  

Bronze-sviten (Figur 9) är den minsta och är uppbyggd med en liten entré där man 
når wc, dusch samt sovrum/allrum. Duschen ligger inne i toaletten som är helt 
uppbyggd som en ”vattenmodul”. ”Vattenmodulerna” medför fördelar som 
prefabricerad byggnation och möjlighet att minimera schakten då två moduler kan 
ställas mot varandra.  

Gold-sviten (Figur 9) är den största och mest exklusiva sviten att tillgå. Den har 
två ”master bedrooms”, var och ett med egen wc och dusch. Ytterligare finns 
ännu ett sovrum med två våningssängar och plats för fyra personer. Vid entrén 
ligger ännu ett badrum och längre in i sviten når man allrummet via köket. Båda 
de större sovrummen och allrummet har fönster medan det mindre sovrummet 
saknar detta. Schaktlösningar saknas men dock finns fortfarande möjlighet att 
prefabricera badrumsmoduler.  

Materialvalen i huset består av trä och sten. Stommen är i limträ och är levererad 
av Martissons Såg. Utvändiga socklar och murar är liksom den stora öppna spisen 
i jämtländsk offerdalsskiffer. De flesta ytskikten är träpaneler i olika nyanser och 
träslag.  

Uppvärmningen av byggnaden sker genom bergvärme. 90 stycken 200 meter 
djupa hål behövs för att värma den 17 000 m2 stora byggnaden. Detta system 
används även för kylning sommartid [23, 24]. 

Copperhill Mountain Lodge valdels som referensobjekt för att det är det mest 
aktuella och modernaste hotellanläggning i fjällmiljö i Sverige idag. Dess placering 
avlägset uppe på ett fjäll och dess materialval är utgående punkter för valet. De 
mindre hotellrummen är enkla, standardrum medan de större sviterna är utrustade 
med kök och kan vara självhushållande.  
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3.2 Skilodge Lindvallen 

 
Bild 30: Skilodge Lindvallen, Sälen 
 
Skilodge Lindvallen (Bild 30) ritades av arkitektfirman Millimeter Arkitekter med 
Rolf Andersson och Peter Ågren som ansvariga arkitekter, Anders Hult som 
handläggande arkitekt samt Annika Thelaus som medverkande arkitekt.  
Skidhotellet öppnade 2003 och har på senare år utökat lodgebaren genom en 
tillbyggnad.  
Byggnaden ligger i Lindvallen, en av skidanläggningarna i Sälen, Sverige. Den 
ligger vid Snötorget som utgör startstationen för skidåkningen i Lindvallen. 
Framsidan vetter upp mot fjället medan huvudentrén ligger i husets suterrängplan 
bakåt mot parkeringarna.  
Det finns 718 bäddar i 121 lägenheter, restaurang, lodgebar, bastuavdelning, 
frukostmatsal, barnrum samt sex konferenslokaler, tre för 20-120 personer och tre 
för 10-15 personer.  
Hotellet är format som ett ”T” där den längsta sidan vetter upp mot skidbackarna 
och fjället. Det är byggt som ett suterränghus vilket gör att det är fyra våningar 
högt men bara tre synliga våningar mot liftsystemen. Den två våningar höga 
lodgebaren utgör själva mitten av ”T-formen” och blir en gemensam punkt inom 
bygganden. Lodgebaren ligger i markplan på plan två och har en egen entré utifrån 
skidtorget. I ena hörnet står en stor öppen spis murad med natursten och i 
bakkant på lodgebaren ligger en balkong/loftgång för lägenheterna i plan tre. 
Entrén ligger i suterrängplanet bakåt mot parkeringarna och öppnar upp sig två 
våningar i takhöjd. Från entrén går en trappa upp till lodgebaren och vidare till 
trapphusen. I källaren ligger en bastuavdelning uppdelad mellan damer och herrar. 
Det finns även två skidförråd där varje lägenhet har tillgång till skid- och 
pjäxutrymme. De tre sviterna ligger på plan fyra och är utrustade med stora 
utrymmen, bastu, bubbelbad samt en stor solaltan med utsikt över 
skidanläggningen. Lägenheterna ligger i de tre flyglarna i ”T-formen” och nås via 
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huvudtrapphuset med hissar bredvid lodgebarenen eller via något av trapphusen i 
ändarna på korridorerna. 

 
Figur 10: Planlösning hotellrum, Skilodge Lindvallen, ej skala  
 
Alla lägenheter (Figur 10) är likadana förutom att de ligger spegelvända mot 
varandra. Längs ena sidan på längenheterna finns två sovrum som enkelt delas av 
till tre genom att dra för en liten skjutvägg. De mindre, avdelningsbara sovrummet 
har två våningssängar och det större har en dubbelsäng. För att spara plats i det 
större sovrummet finns två ingångar, en på var sida om sängen. På andra sidan 
lägenheten ligger badrum, dusch och ett litet kök. Detta är sammankopplat i en 
”vattenmodul” som via ett schakt i bakkant kopplas ihop med lägenheten bredvid 
för att spara rör. Schaktets placering i bakkant längenheten ut mot korridoren gör 
att det är lätt att kontrollera och renovera vid behov. Duschens placering i 
förrummet utanför toan gör det möjligt att använda båda funktionerna samtidigt 
men ändå hålla nere storleken på ytan. Köket innehåller diskmaskin, 
mikrovågsugn, spis och diskho. 
Fönstren är utsmyckade med spröjs och sitter placerade i en lite utstickande del i 
fasadlivet. Dessa utstick har en egen takkupa uppe på taket som bidrar till en 
amerikansk lodge-känsla.  
Materialen som används är trä och sten. Mörkt stengolv i oregelbundna former i 
entré och lodgebaren och heltäckningsmatta i korridorerna. Räcken, trappor, 
limträ samt detaljer är utförda i laserat trä [25], [26], [27].  
Skilodge Lindvallen valdes för att den har en intressant planlösning med 
modultänkande och ”småskaligt boende”. En tydlig inriktning mot skidåkare 
märks i såväl utformning av planlösning som i funktioner. 
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3.3 Preikestolen Fjellstue  

 
Bild 31: Preikestolen Fjellstue, Norge  
 
Preikestolen Fjellstue (Bild 31) är ritat av arkitektfirman Helen & Hard AS. Det är 
Stavanger Turistförening som har byggt det och den 25 november 2008 öppnade 
det. 
Byggnaden ligger vid Lyse Fjord nordost om Stavanger i Norge.  
Det innehåller café, restaurang, shop, konferenssal och 28 rum med egna badrum. 
Rummen är indelade i familjerum och dubbelrum med utsikt mot vattnet eller 
skogen.  
Under designprocessen av huset var två viktiga punkter relationen till landskapet 
och den strukturella strategin. Byggnaden är placerad strategiskt till den 
omgivande topografin vilket gör att varje rum får olika relationer till utsikten runt 
om. Korridorer och flera andra rum sektioneras upp av tvärgående massivträblock 
med oregelbundna utskurna dörrhål i (Bild 32). 
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Bild 32: Massivträramar i korridorer, Preikestolen Fjellstue   
 
Hela projektet har haft stor fokus på ekologi och materialvalen består till större del 
av obehandlat trä i väggar, golv och tak. I våtutrymmen är det obehandlade 
betonggolv och glasväggar. Stommen består av pluggade massivträskivor, vilket 
innebär att inget lim har använts. Isoleringen är av cellulosafiber som består av 
återanvänt tidningspapper. För att klara brandkraven finns en ”fire seal” inbyggd i 
väggarna, en plåt med små hål som expanderar igen vid höga temperaturer. Detta 
gör att inga miljöfarliga brandskyddsmålningar har behövts som ytskikt inom 
byggnaden. Ytterpanelen är gjord av 100 % hjärtträ, behandlat med järnvitriol. 
Alla fönster är svanmärkta och totalt har sju produkter med miljödeklaration 
godkänt av Norwegian Wood använts.  
Huvudfunktionerna såsom reception, café, restaurang, shop och RWC ligger lätt 
åtkomligt på plan ett. Stor vikt har lagts på handikappanpassning och 
tillgänglighet. Det finns guidelinjer i golv, staket, färgkontraster mellan golv, vägg 
och dörrar i olika färger för att lättare orientera sig. Fyra av rummen är tillgängliga 
för rullstol. Låga diskar vid reception och shop anpassat för personer i rullstol.  
Även mycket vikt har lagts vid att få byggnaden energieffektiv. En kompakt 
byggnadskropp, stora glasytor med lågenergifönster mot söder, väl isolerade 
byggnadsdelar med avsaknad av köldbryggor. Huset är byggt extra tätt och har 
balanserad ventilation och använder roterande värmeväxlare för att återvinna upp 
till 75 procent av frånluften. För att värma huset används en värmepump som är 
kopplad till en närliggande vattenkälla. Övrig värme som behövs kalla dagar 
tillförs via en vedspis [28], [29], [30]. 
Preikestolen Fjellstue valdes som referensprojekt för dess spännande materialval 
och konstruktion. Stort ekologiskt tänk har använts genom hela projektet och 
formspråket är mycket spännande.  
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3.4 Stugbyn Högfjället/Högfjällsbyarna   

 
Bild 33: Stuga i Högfjället, Sälen  

Stugbyn Högfjället/Högfjällsbyarna (Bild 33) ligger i fjällnatur uppe på fjället 
mellan Lindvallen och Tandådalen, Sälen, Sverige. Stugorna är i suterräng och 
tillverkade med en mörk timmerstomme.  

 
Figur 11: Planlösning, stuga Högfjället, ej skala  

Lägenhetsplanen (Figur 11) är på 42 m2 med två sovrum 4+2 bäddar. Det mindre 
sovrummet innanför entrén har en våningssäng och det större sovrummet är 
möblerat med en kärlekssäng, en våningssäng med en 140 cm bred nederslaf vilket 
kan ge plats för tre personer. Detta rum går också att möblera med två 
dubbelsängar eller enbart fungera som ett större sovrum. Det finns ett WC-paket 
med dusch och bastu. De privata delarna, sovrum och WC-paketet, är förlagt i 
lägenhetens mörka del. Vardagsrum och ett fullutrustat kök är lagda i en öppen, 
gemensam yta med tillgång till en balkong i söderläge. Hallen är stor och rymlig 
med utrymmen för avhängning och plats för torkskåp. Vid ingången till entrén 
finns det två skidförråd för skidutrustning. Vatten och avlopp är samlad i en kärna 
och dess placering ger en bra funktion för ett samlat schakt om lägenheten skulle 
spegelvändas eller byggas i flera våningar. 
Inredningen har inslag av furumöbler. Tak och golv har ett ytskikt i trä och väggar 
är klädda i en bröstpanel av trä [31]. 
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Denna lägenhet är vald som referens då den tillhandahåller de nödvändiga 
funktioner som söks. Lägenheten är också till storleken rätt. 

3.5 Stuga Gröna byn  

 
Bild 34: Stuga i Gröna byn, Sälen  

Lägenheten ingår i en parstuga byggd i timmer och är en av många stugor i 
stugbyn Gröna byn som ligger belägen i Lindvallen, Sälen, Sverige (Bild 34).   

 
Figur 12: Planlösning, stuga i Gröna byn, ej skala 

Lägenhetsplanen (Figur 12) har en yta på 35 m2 och har ett sovrum med två 
våningssängar samt tillhörande skåp för förvaring. Den sociala ytan är ett 
gemensamt, stort rum med en bäddsoffa, matplats och pentry. En dörr leder 
härifrån ut till en uteplats. Pentryt är utrustad med spis/ugn, mikrovågsugn och 
kyl med ett frysfack för ett eget självhushåll. 
Entrén ligger bredvid pentryt och har ett litet utrymme för avhängning av kläder. 
WC paketet med toalett, stor dusch, handfat och två torkskåp ligger i anslutning 
till entrén. Det finns en skidbod med åtkomst utifrån för förvaring av 
skidutrustning. Alla ytor har tillgång till dagsljus. 
Invändiga väggar har en bröstpanel i furu. Taket är även det i furu och ett golv i 
slitstark plastmatta [32].  

Lägenheten är ett bra exempel på utnyttjandet av en liten yta. Soffgruppen går att 
omvandla till en sovdel beroende på antalet som ska vistas i lägenheten. En liten 
yta som kan utnyttjas på flera sätt skapar en flexibilitet som är viktigt i småskaligt 
boende. 
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3.6 Varglyans Våningar 

 
Bild 35: Varglyans Våningar i Sälen  

Varglyans Våningar (Bild 35) ligger en kilometer utanför Stötens centrum vid 
Branta Torgets backar, Sälen, Sverige. Här står stuglägenheter bestående av fyra 
lägenheter på vardera 80 m2. Lägenheterna har fyra sovrum och ger plats för 8+3 
bäddar [33].  

 

 
Figur 13: Planlösning, Varglyans Våningar, ej skala  

Planen (Figur 13) är fördelad i privata och sociala zoner. Sovrummen är placerade 
efter en fasad och likaså de gemensamma ytorna.  
Entrén är rymlig där det finns bra med plats för avhängning av ytterkläder. 
Sovrummen närmast entrén är identiska och spegelvända mot varandra och har 
vardera en våningssäng med tillhörande förvaringsskåp. På motsatt sida av entrén 
finns en större WC med dusch och bastu. Denna placering ger en stor möblerbar 
vägg i vardagsrummet för en soffgrupp. Köket delar av de båda aktivitetszonerna 
och innehåller torkskåp och städskåp närmast entrén. Sovrummet efter köket är 
lika stort som de första två sovrummen, vilket ger en flexibilitet i dess 
användande. På planen redovisas en våningssäng och en soffgrupp. Detta rum kan 
utan problem för utrymme inhysa två våningssängar eller en våningssäng och en 
bäddsoffa etc. Det sista sovrummet innehåller två dubbelsängar med tillhörande 
förvaring. En andra WC med handfat och toalett finns belägen i anslutning till 
dessa två sovrum. Alla rum har tillgång till dagsljus vilket är en kvalitet. 
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Lägenheten är vald då den är ett exempel på en större stuga med 8 bäddar och 
uppfyller ytor för en större svit.

4 Planering och utformning 
I detta kapitel diskuteras utformningsprocessen i vårt förslag. Tankegångar samt 
alternativa lösningar diskuteras och leder fram till ett färdigt förslag som 
presenteras i bilaga 3. 
 

4.1 Funktions och utrymmesbehov 
Efter möten med Skistar AB har bifogat lokalprogram tagits fram (se bilaga 2). 
Den tänkta platsen för projektet är i Hundfjällets centrum. Byggnaden ska byggas 
ihop med befintligt bad och restaurang i Hundfjällscenter mot öster samt ett 
befintligt hotell strax väster om den givna platsen. En ny entré och 
omklädningsrum till badet ska förläggas i det nya förslaget. Ingen ny restaurang 
kommer att behövas då den befintliga ska försörja den tänkta skilodgen. 
Receptionen i hotellkomplexet som bevaras i väster ska flyttas och använda sig av 
den nya receptionen i skilodgen samt en koppling till restaurangen och den nya 
lodgebaren ska finnas. 
 På platsen ligger idag en Tempobutik, en leksaksbutik och ett hus med lägenheter 
samt en olycksfallsstation. Dessa byggnader får rivas för den tänkta 
exploateringen. En känsla av ett nytt skidtorg efterfrågas framför byggnaden och i 
anslutning till lodgebaren. Tanken är att torget ska bildas och vävas samman med 
lodgebaren och på så sätt få en mer sammanhållen plats att vistas på.  
Kunden var inte intresserad av att inrikta hotellet mot ekologiskt boende.   
 



Planering och utformning 

40 

4.2 Distributionen inom byggnad 

4.2.1 Situationsplan 

 
Figur 14: Situationsplan, Hundfjället, med förslag  
 
Enligt önskemål från Skistar AB samt information från detaljplanen har vi valt att 
utföra byggnaden som ett komplex, istället för flera mindre. För att koppla ihop 
anläggning med det befintliga Hundfjällscentret i öster samt Hotellkomplexet i 
väster krävs en central placering. På grund av den redan exploaterade ytan runt 
om, med parkeringar i norr, öst och väst, finns det inte utrymme för flera mindre 
enheter, så som t.ex. stugor. Stugbyar ligger normalt mer avlägset från 
skidcentrumen och skulle inte passa in i ett mer tätexploaterat centrum som detta.  
Byggnaden i vårt förslag är en suterrängbyggnad som följer den befintliga 
nivåskillnaden på platsen idag. Entréer finns belägna på bägge nivåer så att man 
enkelt kommer in i byggnaden vare sig man kommer från parkeringar i norr eller 
skidtorget i söder. En annan anledning till en suterränglösning är att illustrera en 
lägre byggnadshöjd sett från norr. På detta sätt kan vi gömma undan 
funktionsutrymmen som ej behöver tillgång till ljusinsläpp och placera dessa i 
bakkant på suterrängplanet.  



Planering och utformning 

41 

Byggnaden sträcker sig mellan Hundfjällscenter i öst och Hotellkomplexet i väst. 
Detta medför att de två byggnaderna som ligger där idag kommer att behöva rivas. 
Trots detta kommer byggnaden behöva vara fyra våningar plus suterrängplan för 
att rymma de ca 300 bäddarna, vilket ger ca 60 hotellrum. Detta strider mot 
detaljplanen gällande totalhöjden på byggnaden samt antal tillåtna våningsplan för 
tomten.  
Mycket kring att bygga i fjällmiljö kretsar kring att anpassa byggnaden till den 
befintliga miljön. Vi anser att göra en hög byggnad strider mot detta då utsikten 
kommer att skymmas och bygganden kommer att uppfattas som ett stort 
komplex, särskilt tillsammans med Hundfjällscenter. Genom att minska 
byggnadshöjden smälter byggnaden in mer i naturen samt att utsikten bevaras 
mer. Om vi minskar byggnadshöjden ryms inte alla bäddar, därför har en 
utskjutande flygel placerats i vinkel mot söder. Dock frångås detaljplanens krav på 
byggnads totalhöjd fortfarande men inte med samma utsträckning som innan.  
Den utskjutande flygeln är två våningar hög och tack vare vinkeln skapas en bättre 
inramning av det nya skidtorget. För att bevara befintliga flöden på platsen har 
hela det utskjutande flygeln lyfts upp från marken ett våningsplan. Detta möjliggör 
även för nergrävning av kablar samt användning av mark för frilufsområde enlig 
detaljplanen. 
Parkeringar finns på byggandes norra sida och för att få ett bra flöde till och från 
skidtorget och vidare till liftarna ligger en utvändig passage genom huset bredvid 
huvudentrén samt en under bygganden i väst.  
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4.2.2 Plan 1 (Suterrängplan) 

 
Figur 15: Distributionen plan 1  
 
Det finns två trapphus med hiss (1, figur 15) som går genom hela huset. Varje 
trapphus har en egen entré både ut på övre markplan, plan 2, samt ut på 
skidtorget, plan 1. Detta för att man enkelt ska kunna komma till sitt rum utan 
längre gångväg vare sig man kommer från skidbacken eller parkeringen.  
 
Hundfjället är ett skidcentrum vilket innebär att de flesta besökarna har ett 
förvaringsbehov för sin skidutrustning. Skidförrådet ligger på plan 1 (2, figur 15) i 
anslutning till det västra trapphuset då detta trapphus ligger centralt i huset med 
tanke på gångavstånd till rummen.  Denna särkilt då skilodgen kommer att länkas 
ihop med det befintliga hotellet i väster och om en framtida utbyggnad skulle ske. 
Det har en enkel åtkomst genom den västra entrén vid skidtorget. På detta sätt 
behöver man inte bära runt på sin skidutrustning när man ska ta sig vidare i huset.   
Mitt emot skidförrådet i anslutning till det västra trapphuset ligger ett lekrum (7, 
figur 15) för barnen. Här kan barnen leka medan föräldrarna kan vara nära till 
hands i lodgebaren.  



Planering och utformning 

43 

Lodgebaren (3, figur 15) ligger centralt i byggnaden med god kontakt med 
huvudentrén och de båda trapphusen. Då den ligger i samma plan som skidtorget 
utanför finns möjlighet till uteservering.   
Omklädningsrummen och den nya entrén (6, figur 15) till den befintliga 
badanläggningen (9, figur 15) ligger placerad vägg i vägg mot badet. Detta skapar 
möjligheter att öppna upp med fönster mellan receptionen och badet samtidigt 
som det ger personalen en bättre överblick. Entré går att ansluta till inifrån samt 
utifrån skidtorget. Omklädningsrummen behöver inte ha fönster vilket gör att de 
passar bra in i bakkant av suterrängplanet. Detta gör även att ingången till badet 
från omklädningsrummen hamnar på en bra plats.  
Distributionen (4, figur 15) i form av inkommande och utgående leveranser lastas 
via lastkajen på plan 2 och sedan via en varuhiss eller en trappa för anställda ner 
till plan 1. På plan 1 kommer hissen och trappen ner i en passage som leder vidare 
till bad, bar, tvätt och linneförråd såväl som hela skilodgen.  
I bakkant av huset (8, figur 15) ligger alla funktioner samlat i form av 
teknikutrymme, personalutrymmen, städcentral, linneförråd, bagageförråd samt bi-
utrymmen för baren.  
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4.2.3 Plan 2 (Entréplan)  

 
Figur 16: Distributionen plan 2  
 
Huvudentrén (3, figur 16) till huset ligger i övre markplan, plan 2. Entrén är 
genomgående i hela huset vilket gör att Hundfjället nalkas redan utanför entrén. 
Från entrén nås enkelt alla utrymmen i huset.  
Entrén avslutas med en passage (5, figur 16) bort till befintlig restaurant (7, figur 
16), bad och minilivs (6, figur 16) samt en trappa ner till loungen. Passagens 
placering längst mot söder gör att det höjdmässigt är möjligt att skapa en utvändig 
tunnel genom huset mellan den övre entrén och skidtorget nedan.  Placeringen 
bildar även en balkong ner till loungen och en glasad passage över till restaurangen 
med utsikt över Hundfjället. Strax innan restaurangen finns en trappa ner till 
badentrén samt en ingång till ett minilivs. 
Huvuddelen av plan 1 består av hotellrum. Längst ut i vinkelbyggnaden, med 
sydvästläge, ligger två sviter (8, figur 16) med egen balkong och utsikt i två 
riktningar över fjället.  
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Genom de bägge trapphusen (1, figur 16) nås alla våningsplan och skidtorget. Det 
ligger även en utrymningstrappa i den sydvästra flygeln för att klara av 
brandkraven.  
Distributionen (4, figur 16) i byggnaden utgår från den befintliga lastkajen. 
Lastkajen är uppvriden mot norr för att skapa en bättre entré till lodgen och till 
minilivs. Från lastkajen når varorna till den befintliga restaurangen och minilivs. 
Via en hiss till plan 1 kommer man till badet och vidare via en passage till 
källarplanet i skilodgen där funktioner såsom bar, tvätt och linneförråd finns. 
I det västra trapphuset finns en anslutningsgång (2, figur 16) till befintligt hotell i 
väster.  
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4.2.4 Plan 3  

 
Figur 17: Distributionen plan 3  
 
Plan 3 består till större delen av hotellrum. Det finns två sviter (2, figur 17) i 
samma lägen som på plan 2 och ett städ och linneförråd placerat centralt i 
byggnaden.   
Det östra av de bägge trapphusen (1, figur 16) når här toppvåningen medans det 
västra fortsätter upp på en stor takterrass. Det finns även en utrymningstrappa i 
den sydvästra flygeln för att klara utrymningskraven.  
 

4.3 Gestaltning 
Vid möte med Skistar AB förklarar de det viktiga i att känslan från Trollskogen 
ska återspeglas i Skilodgen för att behålla temat i Hundfjället. Andra vägledande 
ord som sades var varm choklad, familj, värme, lovikavantar, fika samt 
Sverige/Norden. Det var viktigt med att skapa en trivsam och mysig känsla där 
både vuxna som barn kommer ha en trevlig vistelse.  
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4.3.1 Formspråk  

Formspråket i byggnaden bygger i grunden på ett system av ”den brutna linjen”. 
Linjen är hämtad från naturen (figur 18) och återkommer på flera ställen genom 
byggnaden, bl.a. korridorer, fasader och sektioner.  
 

Figur 18: Den brutna linjen i naturen  
 
Hotellrummen är byggda som moduler där den ena långsidan har förlängts. Detta 
bidrar till en bruten linje i korridorerna när modulerna placeras spegelvänt mot 
varandra. När två moduler placeras i samma riktning bredvid varandra bildas 
istället en förskjutning i fasaden (figur 19). Detta system har använts för att skapa 
variationer i korridorer och fasader. Det omvandlar en rak korridor till något mer 
spännande och mystiskt utan att krångla till det byggtekniskt.   
 

 
Figur 19: Idétänk lägenheter  
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Även i byggnadens sektioner återkommer ”den brutna linjen”. För att skapa en 
lagom och inte för stor rymd i lodgebaren har överliggande hotellrum höjds upp 
ett halvt våningsplan. Denna halvplanshöjning bidrar till att dubbla korridorer 
måste användas för tillgängligheten av hotellrummen. Detta bidrar till större 
totalyta av byggnaden vilket blir dyrare i såväl byggkostnader som driftskostnader. 
Anledningen till en höjning av just ett halvplan är även för att byggnaden inte ska 
bli för hög och skymma utsikten över fjället när man svänger av mot Hundfjället 
samt för bakomvarande boenden. Utformningsmässigt förstärker det den mystiska 
känslan då golvnivåerna ligger i olika nivåer inom bygganden och skapar 
genomsikt mellan de olika våningsplanen (figur 20 och 22). 
 

 
Figur 20: Sektionsförskjutning i byggnaden 
 
För att förstärka effekten av skogens linjer, där inte bara stigarna ringlar sig fram 
utan även där träden inkräktar och lutar åt olika håll, har massivträblock med 
oregelbundna, utsågade hål placerats i linje med skarvarna på hotellrummen. Tack 
vara detta bildas en mer tredimensionell upplevelse av korridorerna. Varje block 
har olika vinklar och storlek på hålet och tillsammans med de svängande 
korridorerna ökar mystiken då man inte riktigt vet vad som väntar kring nästa böj 
(figur 21).  
 

Figur 21: Sneddningar i korridorer i byggnaden  
 
Kommunikationen i bygganden är fördelad på två centrala trapphus med utgång 
till parkeringen i norr och skidtorget i söder. Skidtorget kan även nås från 
parkeringen utan att gå in i byggnaden via en trappa utvändigt. En större trappa 
tar dig från huvudentrén ner till lodgebaren och entrén från skidtroget. En ramp 
över den utvändiga trappan bildar bron till den befintliga restaurangen. En ramp i 
väster ansluter till den befintliga hotellbyggnaden. Det finns och så en 
utrymningstrappa från takterrassen ner till skidtorget samt en invändig trappa ner 
till den nya badentrén.  
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Figur 22: Trapp- och korridorsytor i byggnaden  
 
Mellan korridorerna sitter ett stort glasparti med en oregelbunden spröjs som ger 
intrycket av ett grenverk. På korridorväggarna finns möjlighet att placera speglar 
vilket gör att sikten kommer att finnas ända från lodgebaren upp genom hela 
huset. Genom flera nivåer av spröjs kommer himlen synas som genom ett tjockt 
grenverk tack vare takfönstret högst upp. I den översta våningen avslutas 
glaspartiet i ett räcke så att ett etageplan bildas.  
Fasaderna i plan är lodräta på långsidorna medan gavlarna följer en obruten linje. 
Större delen av huset står uppställt på pelare och har en bärande funktion (den 
utstickande flygeln) medan det på andra ställen bara har ett estetiskt uttryck för att 
få en känsla av lätthet och illustrera byggnationen av en skogskoja. För att få lite 
mer liv har linjerna runt om brutits och även här återspeglas den brutna linjen 
(figur 23).  Byggnaden upplevs inte som en enorm fyrkantig volym utan smälter 
istället in med fjället och den omgivande naturen.  
 

 
Figur 23: Formspråket i fasader  
 
Den utformningsmässiga idén nerifrån skidtorget är att byggnaden ska upplevas 
som att det är en tvåvåningsbyggnad som står ovanför den befintliga slänten. 
Framför denna skjuter lodgebaren ut och bildar en egen volym framför den 
bakomvarande. På detta sätt kommer byggnaden att upplevas mindre och på så 
sätt passa bättre in i omgivningen. Byggnaden har därför olika stil på 
suterrängplanet mot ovanstående plan. Istället för att fortsätta med 
träpanelsfasaden ända ner till skidtorget slutar denna en våning upp på våning 2. 
Under denna våning illustreras i stället naturen i form av skog, en slänt och en 
grotta. Skogen utgörs av de stora glaspartierna där den oregelbundna spröjsen 
återfinns igen. Även den bärande konstruktionen till den utskjutande flygeln 
upplevs som en skog där pelarna står oregelbundet och lutar aningen.  
Mellan dessa delar vid entrén till skidförrådet går man in genom i en tunnel som i 
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början är klädd med trästammar som utgör ett raster runt tunneln. Tunneln skär 
marken och försvinner in i huset där den sedan öppnas upp i ett stort trapphus. 
Formspråket utgår från naturen med skog, slänter, grottor samtidigt som 
trollkänslan har ett övergripande inflytande i designen.  
Det oregelbundna rastret i glaspartierna återkommer i entrén och vid det västra 
trapphuset. Då det på flera ställen upplevs i flera skikt genom planlösningen 
förstärks skogskänslan ytterligare.  
Lodgebaren är utformad i stil av en gammelgård i ett skogstun för att återknyta till 
gammal svensk byggnadstradition samtidigt som till en svensk skog. Golvet utgörs 
av en specialtryckt heltäckningsmatta vilket bildar en gårdsplan där gräs varvas 
med blommor och utnötta gångvägar. Runt om lodgebaren står hus placerade i 
gammal stil och baren utgörs av designen av ett gammalt grishägn. Den bärande 
stommen utgörs av trädstammar som börjar vid en hög av bark på backen och 
sträcker sig upp till taket. Själva undertaket ska uppfattas som att du befinner dig 
under skogens trädkronor med ett oregelbundet grenverk. Levande eldar finns 
utplacerat i hängande eldstäder i rostigt stål som från håll smälter ihop med 
intillstående trädstammar.  
Kojbyggnation återkommer även på flertalet ställen i huset. I trapphusen är 
trapporna utplacerade runt trädstammar. De är vinklade som om det ”passade 
bäst” för byggandet på platsen, dvs. alla trappor är vinklade olika i förhållande till 
varandra.  
Vid entrén går passagen över till minilivs, restaurangen och badet i en broliknande 
konstruktion. Även denna är byggd ”som det passade” och saknar raka vinklar. 
Räcken vid höjdskillnader och trappor är gjorda av dubbla träraster som sitter 
drygt femton centimeter från varandra. Träribborna är av mindre modell och 
insidan är jämn medans utsidan är varierande i höjd mellan alla ribbor. Även 
bredden på ribborna varierar mellan tre olika storlekar och när det är mörk 
kommer räcket lysa inifrån och ut genom gliporna mellan ribborna.  
Taken på bygganden är platta och täckta av blandat sedum och singel. De högre 
uppstickande delarna har sten medans de lägre har gräs. På den utstickande flygeln 
används taket som en stor takterrass sommartid där marken under bygganden 
flyttats upp på taket. Då byggnaden ligger i centrum av en skidanläggning kommer 
den kunna upplevas från fjället. Tack vare det platta taket kommer det vintertid 
vara snötäckt och sommartid betäckt av sedum och singel. Detta medför att 
husets storlek kommer att utgöras endast av fasaderna då taken kommer vara en 
stor öppen yta av naturmaterial året om.  

4.3.2 Materialval 

4.3.2.1 Materialval utvändigt 

Större delen av byggnaden är täckt med 300 millimeter liggande limträpanel. Den 
stora dimensionen kommer att göra att byggnaden upplevs mindre. Gavlarna har 
smalare panel för att bryta av den stora volymen. Panelen samt de flesta trädetaljer 
är behandlat i järnvitriol för att återspegla gammalt svenskt byggande och 
samtidigt få en färg som smälter in i naturen.  
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Huvudentrén och den utstickande delen vid lodgebaren omges av en linje i faluröd 
färg för att markera dessa ytterligare. Den oregelbundna spröjsen är även den 
målad i järnvitriol medan fönstrens karmar i hotellrummen är i falurött utförande. 
Taken är platta med sedum- och singelbeläggning. Detta gör att huset kommer 
smälta in i naturen när man upplever den uppifrån fjället. Den upplevda storleken 
på byggnaden kommer vara mindre då det bara är fasaderna som kommer märka 
ut sig.  
Ser man till byggnader i fjällmiljö är det naturnära material som dominerar. Trä 
och sten används flitigt.  
 

4.3.2.2 Materialval invändigt 

Invändigt är det trä som är det dominerande materialet. Taken är i laserad 
träpanel, spröjs är av trä med samma järnvitriolkulör som utvändigt. 
Massivträblocken som delar upp korridorerna är även den målad i järnvitriol. 
Mellan massivträblocken målas väggarna i olika kulörer av grönt hämtade från 
naturen. Siktlinjen genom korridorer och förflyttningen genom dem kommer att 
skifta såsom färgnyanser i naturen. 
Räcken och receptionsdisk är i ljusare träpanel för att få en lite varmare och 
trivsammare känsla. De gamla byggnaderna i lodgebaren är i gammal och utnött 
stil och färgas i olika nyanser av järnvitriol.   
Golvbeläggningen är stengolv i oregelbunden form i de gemensamma utrymmena 
så som i entréer och huvudpassager för att klara av slitaget. Trappor består av 
samma sten fast med regelbunden form där övre och nedre steget utförs i en 
ljusare typ av samma sten som kontrastmarkering.  
I korridorer används en tryckt textilmatta för att dämpa ljud. Textilmattan har ett 
tryckt utseende av en skogsstig för att skapa en illusion av att promenera i en skog 
efter en stig. I lodgebaren utgörs golvet av samma typ av specialtryckt 
heltäckningsmatta vilket bildar en gårdsplan där gräs varvas med blommor och 
utnötta gångvägar. 
 

4.4 Planlösning 
I detta kapitel pressenteras planlösningen i detalj del för del inom byggnaden. För 
hela planlösningen se bilaga 2. 
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4.4.1 Hotellrummen 

4.4.1.1 Enkelt hotellrum 

 
Figur 24: Planlösning enkelt hotellrum  
 
De enkla hotellrummen är 48 m2 stora och innehåller fyra plus en bäddplats. 
Bäddplatserna består av en dubbelsäng och en kärlekssäng, en våningssäng där 
nederslafen är bredare än den övre.  
Rummet med dubbelsängen är placerad längst ut mot ytterfasad för att få tillgång 
till dagsljus. För att spara yta används två separata dörrar in till rummet istället för 
möjlighet att passera bakom sängen. Mot den inre väggen finns förvarings- samt 
avhängningsmöjligheter efter hela väggen då detta är viktigt i fjällmiljö. 
Det andra sovrummet ligger innanför det stora och detta innehåller en kärlekssäng 
för två plus en person. Förvaringsmöjligheter finns infällt i den inre väggen. Detta 
rum saknar fönster. Hade detta rum placerats i fönsterläge hade bredden på 
hotellrummet ökat kraftigt och dyrbar fasadyta hade krävts. Längden på 
byggnaden är låst mellan befintliga byggnader och för att få in så många hotellrum 
som möjligt i fasad är en smal rumsbredd den bättre lösningen.  
Hallen är bred och har en infälld avhängningsyta och torkskåp. På var sida om 
hallen ligger prefabricerade vattenmoduler. Den ena innehåller en wc med handfat 
och ett litet förrum. Förrummet har även det ett handfat vilket gör det möjligt att 
använda bägge funktionerna samtidigt. Den andra modulen innehåller dusch och 
bastu. Uppdelningen gör det möjligt att använda alla olika funktioner oberoende 
av varandra.  
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Det hade varit en fördel att samla allt vatten i en våtrumsmodul istället för två då 
det hade minskat byggkostanden per hotellrum.  
Skistar AB hade som önskemål att ha en bastu i varje hotellrum. Ett alternativ 
hade varit att göra en gemensam bastu för hela huset istället för uppdelat i varje 
hotellrum. Detta hade minskat totalytan på hotellrummen och det hade endast 
behövts en våtrumsmodul. Trots att det finns planer på en bastuvärld i anknytning 
till det befintliga badet insisterade Skistar AB med kvalitén med en per hotellrum. 
Om alternativet med bastu utförs med endast en våtrumsmodul blir hotellrummet 
djupare. Detta resulterar i att ytan per hotellrum blir större och stor del av denna 
ej går att utnyttja effektivt.  
Allrum och kök ligger rakt in i lägenheten och pentryt sitter inbyggt i den ena 
vattenmodulen. Förutom pentryt finns här plats för matbord, soffgrupp (möjlighet 
till bäddsoffa) samt tv och en liten eldkamin.  
Det stora fönsterpartiet fungerar som en utfällbar balkong vilket öppnar upp 
rummet ytterligare se kapitel 4.5.1: Balkonger. 
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4.4.1.2 Dubbelt hotellrum 

 
Figur 25: Planlösning dubbelt  hotellrum  
 
Denna dubbellösning är för t.ex. familjer som reser tillsammans och är uppbyggd 
lika som de enkla hotellrummen. Skillnaden är att väggdelen mellan lägenheterna 
från köksmodulen ut mot korridoren har breddats. Det gör det möjligt att skjuta 
in ett parti av väggen som skiljer de sociala delarna från varandra och öppna upp 
mellan dem. Från början var det en av grundtankarna för den sneda bakväggen. Vi 
arbetade då med försök att använda oss av endast en våtrumsmodul. Då det 
resulterade i en stor modul arbetade vi med att köket skulle komma centralt i 
hotellrummen. Detta i sin tur innebar att hela den lägenhetsskiljande väggen gick 
att skjuta in mellan våtrumsmodulerna. På så sätt skapades en stor, öppen och 
social yta. Efter övervägande insåg vi att den totala hotellrumsytan ökade om bara 
en våtrumsmodul användes. Dessutom ansåg vi att det blev bättre om  
sittgrupperna fortfarande är avskilda för att fortfarande kunna användas separat. I 
de fall då behovet av enkla lägenheter är större dras enkelt skjutväggen för igen 
och delar lägenheterna till två enskilda.  
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4.4.1.3 Tillgänglighetsanpassat hotellrum 

 
Figur 26: Planlösning tillgänglighetsanpassade hotellrum  
 
De tillgänglighetsanpassade hotellrummen är snarlika de övriga. Den största 
skillnaden är att de bägge våtrumsmodulerna har ersatts med en stor 
tillgänglighetsanpassad modul som innehåller wc och duschmöjligheter. Bastu 
saknas i dessa hotellrum då detta hade ökat den totala rumsytan drastiskt. I de 
bägge sovrummen samt i allrummet har ytor breddats för att göra det tillgängligt 
för rullstolsbundna.  
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4.4.1.4 Svit 

 
Figur 27: Planlösning sviter  
 
Sviterna är på ca 100 m2 vardera och innehåller vardera sovplatser för åtta 
personer i tre sovrum. Två av dessa sovrum är så kallade ”master bedrooms” med 
dubbelsängar och eget tillhörande badrum. Det tredje innehåller två våningssängar 
med plast för fyra personer. Förutom detta finns ytterligare ett badrum, ett 
duschrum med tillhörande bastu, en öppen spis, en stor balkong med 
badtunna/jacuzzi och ett öppet allrum med matplats och pentry.  
Sviterna är uppbyggda enligt samma system men skiljer sig aningen pga. av 
brandtrapphuset.  
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Entrén har infällda avhängningsmöjligheter och ett torkskåp. Hallen öppnar 
försiktigt upp sig mot allrummet genom en kilform. Allrummet blir bredare mot 
den stora balkongen och fjället genom en vinklad vägg. Från hallen nås ett badrum 
samt duschrummet och bastun. Alla sovrum har placerats i fasad vilket ger en 
tillgång till dagsljus Ett av de större sovrummen och det lilla sovrummet ligger rakt 
fram från hallen, det andra större sovrummet ligger placerat mot den stora 
balkongen med ingång från allrummet. Detta sovrum har även en egen öppen 
spis. Den öppna spisen fungerar i tre vinklar och det är möjligt att ha öppen eld i 
sovrummet, allrummet samt ute på balkongen, samtidigt eller varför sig.  
Pentryt är aningen större än i de mindre hotellrummen med en tillhörande flyttbar 
arbetsbänk/serveringsbänk. 
Sviterna placering medför att de får två fasader att utnyttja för dagsljus. Svitens 
utformning är utgående efter detta och gör att alla utrymmen förutom våtrum får 
tillgång till dagsljus. En svit ska kännas mer luxuös än de andra hotellrummen. 
Därför har de två större sovrummen eget badrum. Det mindre sovrummet har ett 
badrum ute i entrén som delas med de andra i sviten.  
 

4.5 Teknisk utformning 

4.5.1 Balkonger 

 
Figur 28: Utfällbara balkonger  
 
De stora fönsterpartierna i hotellrummen fungerar även som utfällbara balkonger. 
Balkongerna fungerar genom att den nedre delen av fönstret fälls ner och bildar 
ett glasgolv medans den övre delen följer med ut och bildar ett främre glasräcke på 
balkongen. På sidorna fälls ett spjälräcke ut ur väggen och bildar sidoräcken på 
balkongen. Trärastret som täcker fönstret ger utseendet av en fransk balkong och 
avslutas i den ledade posten. När balkongen fälls ner bildar detta en undersida på 
golvet samt ett insynsskydd. Tillsammans med spjälräcket bildas en ram hela vägen 
runt medan fronten är i klarglas. Nackdelen är att i uppfällt läget bildar golvet 
bröstningen på fönstret. Då denna del utsätts för mycket smuts i nerfällt läget 
kommer det att krävas renhållning.  
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I fjällvärlden är det ofta ett problem med balkonger då de ofta snöar igen och 
lasterna blir stora. Med utfällbara balkonger löses detta problem då de hållas 
stängda vintertid.  

4.5.2 Installationer 

Befintliga byggnader i området använder direktverkande el för uppvärmning såväl 
som för varmvatten. Ett bra alternativ på uppvärmningssystem till byggnaden är 
bergvärme då detta är en miljövänlig och stabil energikälla. Men då planer finns på 
att etablera ett framtida värmeverk i området så kommer den nya byggnaden att 
använda sig av ett fjärrvärmesystem. Detta system kommer i början att värmas av 
en tillfällig värmeanläggning som placeras bredvid det befintliga personalboendet i 
norr.  
För ventilationen rekommenderas ett värmeväxlande system med en minsta 
återvinningskapacitet på 80 %. 
En kombinerad teknikcentral och fläktrum ligger i bakkant på plan 1. Härifrån går 
kanaler upp i undertaket och vidare ut till flera små schakt upp genom huset. I 
varje lägenhet finns schakt i anslutning till de bägge våtrumsmodulerna samt för 
de öppna spisarna. Schakten ligger ut i sidoväggarna på rummen för att kunna 
koppa ihop dem två och två och på så sätt kunna använda mindre mängd rör. 
Uteluften tas in genom ett större schakt som går upp från skidförrådet och 
avslutas i ett insug på taket. Avluften placeras i fasaden på suterrängplanet mot 
norr under utstickande övre plan.  
Det finns två hissar för boende samt logistik inom byggnaden och en frakthiss vid 
lastkajen.  
Då byggnaden ligger på ett redan etablerat område finns redan stamnät för avlopp 
och vatten att koppla till. Kapaciteten på detta nät räcker utan problem till för att 
klara av behovet. Där nya ledningar måste läggas rekommenderas grävning i 
befintliga eller nyetablerade vägar för att bevara naturen.  
För att spara miljön och inte riskera att överbelasta vattentillgången bör 
snålspolande toaletter, duschmunstycken samt kranar användas.   

4.5.3 Bärande struktur 

Den bärande strukturen inom byggnaden använder ett relativt enkelt system på de 
två översta våningarna medan det är mer komplicerat på plan 1. Huvudsystemet 
på plan 2 och 3 bygger på de bärande hotellrumsskiljande väggarna som går 
genom våningsplanen och bär upp mellanliggande bjälklag. Bärande väggar ses 
gärna som pluggade massivträelement utan lim för minimal miljöpåverkan. Plan 2 
och 3 står i sin tur uppställda på en blandning av bärande betongväggar och en 
pelarkonstruktion. Funktionsytorna i suterrängplanet har bärande betongväggar 
och den öppna lodgebaren har en bärande balk-pelare konstruktion för att ta upp 
lasterna från våningarna ovanför. Pelarkonstruktionen som bär den utstickande 
flygeln består av pelare stående i olika vinklar med avslutande betongfundament. 
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Metoddiskussion 
Metoderna som använts för att införskaffa fakta inom de områden som vi belyst 
och de inventeringar som vi gjort på plats har fungerat bra. Områdesinventeringen 
av Hundfjället på plats har gett en större förståelse för hur Hundfjället upplevs 
som turistort. Vi var själva där som turister och inspekterade flöden, bebyggelse, 
natur, skidbackar och Trollskogen. Detta gav en bättre inblick i vad som 
kännetecknar Hundfjället och vad Trollskogen betyder för området.  
Likaså vid utredningar av valda referenser har en bättre förståelse vuxit fram för 
de alpina anläggningar som besökts på plats.  

Tillvägagångssättet i utrednings- och faktastadiet till färdigt förslag har gått hand i 
hand. Större delen av utredningsarbetet har gjorts i ett tidigt skede och använts 
som grund till utformningsprocessen. Hade dessa delar bortsetts från i ett tidigt 
skede hade viktiga utformningsredskap saknats. Detta i sin tur hade resulterat i ett 
sämre förslag med större ändringsarbete. Då lagar och regler skiljer sig beroende 
på byggnadens utformning, antal våningar, byggnadstyp mm, har denna del löpt 
med genom hela processen och påverkat utformningen efterhand. Hade denna del 
tagits fram och fastställts i ett tidigt skede hade byggnadens utformning styrts på 
ett annat sätt och på så sätt låst idéer och tankar. Genom att ha den löpande har 
tankar och idéer utvecklats utan att frångå lagar och regler.  

Sammantaget har metodval och tillvägagångssätt resulterat i förslag som 
återspeglar den information som sökts och den kunskap det gett. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete är att få kunskaper om hur turistboende i 
skidorter fungerar och vilka funktioner som eftersträvas. 
Det finns många olika alternativ till boende i fjällvärlden. En stor del av 
boendealternativen består av stugor i olika storlek och blandade avstånd till 
skidcentrum. Stugorna kan stå enskilt eller bilda stugbyar i olika utföranden.  
Hotellanläggningar ligger oftast i anslutning till skidanläggningarna med närhet till 
liftsystem. Hotellen är av olika storlekar och erbjuder ett varierat utbud av 
hotellrum. De alpina anläggningarna ligger också mer avlägsna och blir sina egna 
små samhällen. 
I fjällmiljö besöks ofta hotellen av en målgrupp som stannar över en längre tid. 
Ofta reser besökare i grupper/familjer och spenderar stor del av tiden på 
friluftsaktiviteter. Målgruppen vill ha möjlighet till att laga mat själv och 
hotellrummen används här mer som lägenheter. Detta medför att rummen ofta 
har självhushållning i form av ett pentry för matlagning, på samma sätt som i 
stugor och stuglägenheter. Hotellrummen har även en tydlig uppdelning mellan 
sociala- och privata zoner där sovrummen ligger avskiljda från pentry/ sittgrupper.  
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Då fjällvärlden kräver mycket kläder, och där de ofta utsätts för väta, är det en 
fördel med goda förvaringsmöjligheter och torkskåp. Förvaring av skidutrustning 
har även en betydande roll. 
Bastu förekommer i oftast i stugor och i större rum på hotell som en härlig 
avkoppling efter en dag i backen. En annan kvalitet som förknippas med 
fjällvärlden, snö och kyla är tillgången till en öppen eld. I stugor och hotellrum är 
detta vanligt förekommande och höjer ”mysfaktorn” av fjällvistelsen.  
Eftersom hotellanläggningar i fjällvärlden kan ligga avlägset och infrastrukturnät 
kan saknas kan det komma att krävas stora åtgärder för att dra avlopp och vatten. 
Etableringen kan inkräkta på ekologiskt känsliga områden vilket försvårar 
exploateringsmöjligheterna. Dels kan en ny anläggning kanske kräva ett oberoende 
reningsverk då möjligheter till sammankoppling blir svår på grund av långa 
avstånd. Detta i sin tur gör att det finns ett beroende av vattendrag i området. 
Anslutning till elnät kan också bli svåra och nya elledningar kan behövas för att 
förse anläggningen med el.  
Copperhill Mountain Lodge ligger avlägset uppe på Förberget och har löst 
uppvärmningsproblemet genom att använda sig av bergvärme. Detta ger i sin tur 
en mindre påverkan på naturen för eventuella rördragningar.  
I fjällvärlden vill man skapa en naturnära känsla som ska förmedlas av 
materialvalet. Trä och sten används flitigt till ytskikt men också till stommar i 
anläggningarna. Anläggningen står i naturen och är skapad av naturen. 
I utformningsprocessen av Skilodge Hundfjället har ovanstående 
resultatdiskussion varit till god hjälp. Vi har efter kundens önskemål lyckats 
utrycka ett formspråk som smälter in i naturen och ger en bra sammanknytning 
med trollskogen. Känslan av mystik, värme och natur genomsyrar hela bygganden 
och framhävs utav den ”brutna linjen”. Lägenheter har utformats efter 
utredningar om boende och funktionsbehov. Oftast kommer grupper/familjer i 
bilar med plats för fem personer. Detta medför att vi har anpassat hotellrummen 
för minst fem personer (en personbil). För grupper med mer än fem personer som 
reser tillsammans erbjuds öppningsbara lägenheter och sviter. I vårt förslag har vi 
fått in 277 bäddar (+98 med bäddsoffor) mot förutsättningen på 300. För att nå 
denna siffra måste vi bygga på en våning eller öka ut volymen ytterligare.  
 

5.3 Slutsatser 
Tekniskt sett kan det krävas en ingående projektering av alpina anläggningar då 
många parametrar är beroende av att fungera tillsammans. Ju mer avlägset en 
anläggning ligger desto mer uppstår frågor om hur den ska försörjas med vatten 
och el och hur uppvärmning och avlopp ordnas. Exploateringsgrad och 
utformning och dess påverkan på den befintliga miljön är mer utmärkande i dessa 
typer av miljöer.  
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Bilaga 2. Lokalprogram 

Plan Innehåll Tillägg  Ungefärlig beräknad yta (m2) 
Plan 1 (Suterrängplan) 
 Skidförråd     90 
  WC med förrum   5 

Funktionsutrymmen 
Städcentral    10 
Linneförråd    10 
Bagageförråd   30 
Personalrum    70 

Omklädningsrum herr  10 
Omklädningsrum dam  10 
Kök/ Gemensamhetsdel  50 

WC/RWC    40 
Uppackning bar   30 
Förråd    10 
Diskrum    15 
Kök    15 
Servicerum    50 
Kylrum (vinfrys/spritfrys)  90 
Trapp till lastkaj plan 2   5 
Hiss till lastkaj plan 2   5 

 Lounge bar     400 
Entré utifrån (vindfång)   
Bar    
Levande eld    
Sittgrupper    
Plats för scen   

 Barnrum    50 
Läshörna    
Lekrum    
TV-hörna    
WC/skötrum   

 Trapphus med hiss    
Trapp till plan 2 

 Bad 
Entré utifrån (vindfång)och från skilodge  40 
Reception med kontor   15 
Omklädningsrum   



 

 

60 dam   30 
60 herr   30 
dusch dam   15 
dusch herr   15 
tvättrum dam  10 
tvättrum herr  10 
2x RWC/ 2x WC   16 

Städförråd    4 
 Korridor 
 Distributionsyta 

Till befintlig restaurang   
Till skiloge    
Till lastkaj    

Plan 2 (Entréplan) 
 Entré     50 

Sittgrupper    
Reception med WC och kontor  35 
Vindfång    

 Lastkaj     20 
Varumottagning   30 
Soprum    15 
Plats för kontainer    
Trapp till plan 1   5 
Hiss till plan 1   5 

Minilivs      
RWC och förrum   10 
Uppackning    15 
Förråd    10 
Städ    5 
Butik    150 

Trapphus med hiss    
Trapp till plan 1    
Korridor    
Lägenheter  
 Dubbelsäng 

  Kärleksäng 
  Bastu 
  Torkskåp 
  Kök 
  Soffgrupp 
  Stor hall   



 

 

Sviter  
 Åtta bäddar    
Funktionsutrymmen    

Linneförråd    7 
Städförråd    7 
WC/RWC    15 

Plan 3 
 Lägenheter     40 
  Dubbelsäng 
  Kärleksäng 
  Bastu 
  Torkskåp 
  Kök 
  Soffgrupp 
  Stor hall      
 Sviter  
  Åtta bäddar    
 Korridor     
 Trapphus med hiss    
 Funktionsutrymmen    

Städförråd    7 
Linnéförråd    7 
WC/RWC    15 

 



nicklas andersson & per knutz



Formspråket i byggnaden bygger i grunden på ett system av den
”brutna linjen”. Linjen som är hämtad från naturen återkommer på flera
ställen genom byggnaden, bl.a. i korridorer, fasader och sektioner.



nicklas andersson & per knutz

Naturliga linjen, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004



För att skapa en bättre inramning av skidtorget och inte bara göra en
lång länga av hus har en utskjutande flygel placerats i en vinkel
mot den övriga byggnaden. Denna vinkel ramar in torget och skapar en
mer sammanhållen känsla av det. Den utskjutande delen står uppställd
på ett flertal pelare för att behålla det flöde som finns på platsen idag.
Detta möjliggör för nedgrävning av kablar samt användning av mark för
friluftsområde enligt detaljplan. Pelarna lutar aningen och påminner om
en skog. En annan anledning till den utskjutande delen är att få ner
höjden på byggnaden. Detta för att inte dölja utsikten över fjället från
avfarten in till Hundfjället samt för bakomvarande bostäder.

På byggnadens södra sida eftersträvas ett skidtorg då framtida
planer finns på en ny stolslift där skidtorget finns idag, strax söder
om det nya. Skidtorget framför bäcken flyttas in och ett nytt,
centralt skidtorg bildas närmare den nya skilodgen. En bättre
inramning av torget skapas av den utstickande flygeln i väst. Det
finns också möjligheter till en uteservering i anslutning till den nya
lodgebaren.



nicklas andersson & per knutz

Situationsplan, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

Möjlighet till framtida utbyggnad

Nybyggnation

Skidtorg

Flöden

Framtida lift

Teckenförklaring

Entré

0 50 100 m

N A1 - skala 1:1000

Utsikten över Hundfjället vid infarten bevaras
tack vare den låga höjden på byggnaden.

Utvändiga passager finns genom byggnaden från
parkeringen i norr till skidtorget samt liftar i söder.

Inlastningen till den befintliga restaurangen och den nya
skilodgen har vridits mot norr för att skapa en bättre cirkulation till
den nya entrén av skilodgen. Lastbilar kan på ett enkelt sätt åka in
och backa upp mot lastkajen för leverans av varor.





nicklas andersson & per knutz

Planprogram plan 1, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

Plan 1 (suterrängplan) 
  
 Skidförråd  
  Wc med förrum
 
 Funktionsutrymmen  
  Tvättförråd 
  Linneförråd 
  Personalrum 
  Wc/rwc 
  Uppackning bar
  Diskrum 
  Förråd 
  Servicerum 
  Kylrum (vinfrys/spritfrys)
 
 Lodgebar  
  Bar 
  Levande eld 
  Sittgrupper 
  Plats för scen
 
 Barnrum  
  Lekrum 
  Läshörna 
  Tv-hörna 
  Wc/skötrum
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp  
 
 Tillbyggnad bad (entré / omklädningsrum)  
  Entré utifrån och från skilodge 
  Reception 
  Omklädningsrum (60 dam + 60 herr) 
  Städförråd 
  Wc/rwc 
  Dusch dam/herr
  (Befintligt omklädningsrum blir bastuvärld)
 
 Korridorsyta 
 
 Distributionsyta   
  Till bad 
  Till skilodge 
  Till lastkaj 
   
   
Plan 2 (entréplan)
   
 Entré  
  Lounge (soffgrupper) 
  Reception med kontor 
  Wc/rwc 
  Vindfång
 
 Lastkaj  
  Varumottagning 
  Returgods  
  Soprum 
  Smutstvätt 
  Plats för kontainer
  Anslutning mot:
   Restaurang
   Minilivs (time)
   Distributionsyta (plan 1)
 
 Minilivs (time)  
  Uppackning 
  Förråd 
  Kontor 
  Butik
  Wc
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp 
 
 Korridorsyta 

 Funktionsutrymmen  
  Linneförråd 
  Städförråd 
  Bagageförråd
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad
   
   
   
Plan 3 
  
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad 
 
 Möjliga sviter
  Innehåll "se ovan för lägenheter/sviter"
  Möjlighet till takterass
  Möjlighet till fönter åt två håll

 Trapphus med hiss
 
 Trapp  
 
 Korridorsyta  
 
 Funktionsutrymmen   
  Städförråd 
  Linneförråd

 Bibliotek / läshörna 
   

 Befintligt bad

 
 Befintlig restaurang  
  
   

Det finns två trapphus med hiss som går genom hela huset.
Varje trapphus har en egen entré både ut på övre markplan, plan
2, samt ut på skidtorget, plan 1. Detta för att man enkelt ska
kunna komma till sitt rum utan längre gångväg vare sig du
kommer från skidbacken eller parkeringen.

Skidförrådet i plan 1 ligger i anslutning till det
västra trapphuset då detta trapphus ligger centralt i
huset med tanke på gångavstånd till rummen. Detta
särskilt om skilodgen länkas ihop med det befintliga
hotellet i väster och om en framtida utbyggnad skulle
ske.

Lodgebaren ligger centralt i byggnaden med god kontakt med
huvudentrén och de båda trapphusen. Då den ligger i samma
plan som skidtorget utanför finns möjlighet till uteservering.

Den utformningsmässiga idén nerifrån skidtorget är att
byggnaden ska upplevas som att det är en tvåvåningsbyggnad
som står ovanför den befintliga slänten. Framför denna skjuter
loungebaren ut och bildar en egen volym framför den
bakomvarande. För att få ner höjden på byggnaden utan att
förlora rumsarea har denna area placerats i en utskjutande
volym. Denna kommer utskjutande i linje med övre markplan
och skapar en fri yta under sig vilket behåller flödet till och från
skidtorget. Volymen står på flertalet pelare som påminner om
en skog och tack vare vinkeln skapas en inramning av
skidtorget.

Distributionen i byggnaden utgår från platsen för den
befintliga lastkajen. Lastkajen är uppvriden mot norr för
att skapa en bättre entré till lodgen och till minilivs. Från
lastkajen når varorna till den befintliga restaurangen och
minilivs. Via en varuhiss till källaren kommer man till badet
och vidare via en passage till källarplanet i skilodgen där
funktioner såsom bar, tvätt och linneförråd finns.
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Planprogram plan 2, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

Plan 1 (suterrängplan) 
  
 Skidförråd  
  Wc med förrum
 
 Funktionsutrymmen  
  Tvättförråd 
  Linneförråd 
  Personalrum 
  Wc/rwc 
  Uppackning bar
  Diskrum 
  Förråd 
  Servicerum 
  Kylrum (vinfrys/spritfrys)
 
 Lodgebar  
  Bar 
  Levande eld 
  Sittgrupper 
  Plats för scen
 
 Barnrum  
  Lekrum 
  Läshörna 
  Tv-hörna 
  Wc/skötrum
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp  
 
 Tillbyggnad bad (entré / omklädningsrum)  
  Entré utifrån och från skilodge 
  Reception 
  Omklädningsrum (60 dam + 60 herr) 
  Städförråd 
  Wc/rwc 
  Dusch dam/herr
  (Befintligt omklädningsrum blir bastuvärld)
 
 Korridorsyta 
 
 Distributionsyta   
  Till bad 
  Till skilodge 
  Till lastkaj 
   
   
Plan 2 (entréplan)
   
 Entré  
  Lounge (soffgrupper) 
  Reception med kontor 
  Wc/rwc 
  Vindfång
 
 Lastkaj  
  Varumottagning 
  Returgods  
  Soprum 
  Smutstvätt 
  Plats för kontainer
  Anslutning mot:
   Restaurang
   Minilivs (time)
   Distributionsyta (plan 1)
 
 Minilivs (time)  
  Uppackning 
  Förråd 
  Kontor 
  Butik
  Wc
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp 
 
 Korridorsyta 

 Funktionsutrymmen  
  Linneförråd 
  Städförråd 
  Bagageförråd
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad
   
   
   
Plan 3 
  
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad 
 
 Möjliga sviter
  Innehåll "se ovan för lägenheter/sviter"
  Möjlighet till takterass
  Möjlighet till fönter åt två håll

 Trapphus med hiss
 
 Trapp  
 
 Korridorsyta  
 
 Funktionsutrymmen   
  Städförråd 
  Linneförråd

 Bibliotek / läshörna 
   

 Befintligt bad

 
 Befintlig restaurang  
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Huvudentrén och receptionen till huset ligger
i övre markplan, plan 2. Entrén är genomgående i
hela huset vilket gör att hundfjället nalkas redan
utanför entrén. Väl inne kommer man lätt vidare dit
man till vill i huset.

Entrén avslutas med en passage bort till befintlig restaurang, bad och
minilivs samt en trapp ner till loungen. Passagens placering längst mot söder
gör att det höjdmässigt är möjligt att skapa en utvändig tunnel genom
huset mellan den övre entrén och skidtorget nedan. Placeringen bildar även en
balkong ner till loungen och en glasad passage över till restaurangen med
utsikt över hundfjället. Strax innan restaurangen finns en trappa ner till
badentrén samt en ingång till ett minilivs.

Det finns två trapphus med hiss som går genom
hela huset. Varje trapphus har en egen entré både ut
på övre markplan, plan 2, samt ut på skidtorget,
plan 1. Detta för att man enkelt ska kunna komma
till sitt rum utan längre gångväg vare sig du kommer
från skidbacken eller parkeringen.

Distributionen i byggnaden utgår från platsen för den
befintliga lastkajen. Lastkajen är uppvriden mot norr
för att skapa en bättre entré till lodgen och till minilivs.
Från lastkajen når varorna till den befintliga restaurangen
och minilivs. Via en varuhiss till källaren kommer man till
badet och vidare via en passage till källarplanet i skilodgen
där funktioner såsom bar, tvätt och linneförråd finns.

A3 - skala 1:800

Anslutning till befintligt hotell.
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Planprogram plan 3, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

Plan 1 (suterrängplan) 
  
 Skidförråd  
  Wc med förrum
 
 Funktionsutrymmen  
  Tvättförråd 
  Linneförråd 
  Personalrum 
  Wc/rwc 
  Uppackning bar
  Diskrum 
  Förråd 
  Servicerum 
  Kylrum (vinfrys/spritfrys)
 
 Lodgebar  
  Bar 
  Levande eld 
  Sittgrupper 
  Plats för scen
 
 Barnrum  
  Lekrum 
  Läshörna 
  Tv-hörna 
  Wc/skötrum
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp  
 
 Tillbyggnad bad (entré / omklädningsrum)  
  Entré utifrån och från skilodge 
  Reception 
  Omklädningsrum (60 dam + 60 herr) 
  Städförråd 
  Wc/rwc 
  Dusch dam/herr
  (Befintligt omklädningsrum blir bastuvärld)
 
 Korridorsyta 
 
 Distributionsyta   
  Till bad 
  Till skilodge 
  Till lastkaj 
   
   
Plan 2 (entréplan)
   
 Entré  
  Lounge (soffgrupper) 
  Reception med kontor 
  Wc/rwc 
  Vindfång
 
 Laskaj  
  Varumottagning 
  Returgods  
  Soprum 
  Smutstvätt 
  Plats för kontainer
  Anslutning mot:
   Restaurang
   Minilivs (time)
   Distributionsyta (plan 1)
 
 Minilivs (time)  
  Uppackning 
  Förråd 
  Kontor 
  Butik
  Wc
 
 Trapphus med hiss 
 
 Trapp 
 
 Korridorsyta 

 Funktionsutrymmen  
  Linneförråd 
  Städförråd 
  Bagageförråd
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad
   
   
   
Plan 3 
  
 Lägenheter
  Dubbelsäng (2pers) 
  Kärlekssäng (3pers)
  Pentry
  Allrum
  Avhängningsyta
  Torkskåp
  Bastu
  Wc
  Dusch
  Möljighet att koppla samman lägenheter om två
  Fransk- eller utfällbar balkong
 
 Sviter 
  5-8 bäddplatser
  Fönster åt två håll
  Balkong
  Bastu
  Avhängingsyta
  Torkskåp
  Wc
  Dusch
  Pentry
  Allrum
  Eldstad 
 
 Möjliga sviter
  Innehåll "se ovan för lägenheter/sviter"
  Möjlighet till takterass
  Möjlighet till fönter åt två håll

 Trapphus med hiss
 
 Trapp  
 
 Korridorsyta  
 
 Funktionsutrymmen   
  Städförråd 
  Linneförråd

 Bibliotek / läshörna 
   

Det finns två trapphus med hiss som går genom hela huset.
Varje trapphus har en egen entré både ut på övre markplan,
plan 2, samt ut på skidtorget, plan 1. Detta för att man enkelt
ska kunna komma till sitt rum utan längre gångväg vare sig du
kommer från skidbacken eller parkeringen.

0 10 20 30 40 m

N A3 - skala 1:800



Hotellrummen är moduler där den ena långsidan har förlängts.
Detta bidrar till den "brutna linjen" i korridorerna när
modulerna placeras spegelvänt mot varandra. När två moduler
placeras i samma riktning bredvid varandra bildas en förskjutning i
fasad. Detta system har använts för att skapa variationer i
korridorer och fasader. Det omvandlar en rak korridor till något
mer spännande och mystiskt utan att krångla till det
byggnadstekniskt.

För att förstärka effekten av skogens linjer där inte bara
stigarna svänger sig fram utan även där träden inkräktar och lutar
åt olika håll, har massivträblock med oregelbundna, utsågade
hål placerats i linje med skarvarna på hotellrummen. Tack vara
detta bildas en mer tredimensionell upplevelse av korridorerna.
Varje block har olika vinklar och storlek på hålet och tillsammans
med de svängande korridorerna ökar mystiken då man inte riktigt
vet vad som väntar kring nästa böj.

Även i byggnadens sektioner återkommer den ”brutna
linjen”. För att skapa en lagom och inte för stor rymd i
lodgebaren har överliggande hotellrum höjts upp ett halvt
våningsplan. Anledningen till en höjning av just ett halvplan är
även för att byggnaden inte ska bli för hög och skymma utsikten
över fjället när man svänger av mot Hundfjället samt för
bakomvarande boenden. Halvplanshöjningen förstärker känslan av
mystik då golvnivåerna ligger i olika nivåer med en genomsikt
mellan de olika våningsplanen.

"För lågt i bar"

Oregelbundna former i korridorer

Modulplacering, hotellrum

Halvplanshöjning av bjälklag

"För hög byggnadshöjd"

Utfällbara balkonger

De stora fönsterpartierna i hotellrummen fungerar även som
utfällbara balkonger. Balkongerna fungerar genom att den
nedre delen av fönstret fälls ner och bildar ett glasgolv medan den
övre delen följer med ut och bildar ett glasräcke på balkongen. På
sidorna fälls ett spjälräcke ut ur väggen och bildar sidoräcken.
Trärastret som täcker fönstret ger utseendet av en fransk balkong
och avslutas i den ledade posten. Då balkongen fälls ut bildar detta
en undersida på golvet.
I fjällvärlden är det ofta ett problem med balkonger då de ofta snöar
igen och snölasterna blir stora. Med utfällbara balkonger löses detta
problem då de kommer att vara stängda vintertid. Vid problem så
som att folk glömmer att stänga igen när de lämnar rummen kan ex.
ett system kopplas på kortlåset som stänger balkongen automatiskt
när lägenheten lämnas.
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Diagram, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

Den "brutna linjen" återses även i fasad.  Fasaderna får mer
liv och byggnaden upplevs inte som en enorm fyrkantig volym utan
smälter istället in med fjället och den omgivande naturen.

Kommunikationen i byggnaden är fördelad på två centrala
trapphus med utgång till parkeringen i norr och skidtorget i söder.
Skidtorget kan även nås från parkeringen utan att gå in i byggnaden
via en trappa utvändigt. En större trappa tar dig från huvudentrén
ner till lodgbaren och entrén från skidtorget. En ramp över den
utvändiga trappan bildar bron till den befintliga restaurangen. En
ramp i väster ansluter till den befintliga hotellbyggnaden. Det finns
också en utrymningstrappa från takterassen ner till skidtorget samt
en invändig trappa ner till den nya badentrén.

Vy i korridor

Vy i korridor

Oregelbundna fasader

Kommunikationsytor
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Sviterna är på ca 100 m2 och innehåller vardera
sovplatser för åtta personer i tre sovrum. Två av dessa
sovrum är så kallade ”master bedrooms” med
dubbelsängar och eget tillhörande badrum. Det tredje
innehåller två våningsängar med plats för fyra personer.
Förutom detta finns ytterligare ett badrum, ett
duschrum med tillhörande bastu, en öppen spis, en stor
balkong med badtunna/jacuzzi och ett öppet allrum
med matplats och pentry.
Sviterna är uppbyggda enligt samma system men skiljer
sig aningen p.g.a av brandtrapphuset. Entrén har infällda
avhängningsmöjligheter och ett torkskåp. Hallen öppnar
försiktigt upp sig mot allrummet genom en kilform.
Allrummet blir bredare mot den stora balkongen och
fjället genom en vinklad vägg. Från hallen nås ett
badrum samt duschrummet och bastun. Alla sovrum har
placerats i fasad vilket ger en tillgång till dagsljus. Ett av
de större sovrummen och det lilla sovrummet ligger rakt
fram från hallen medan det andra större sovrummet
ligger placerat mot den stora balkongen med ingång från
allrummet. Detta sovrum har även en egen öppen spis.
Den öppna spisen fungerar i tre vinklar och det är
möjligt att ha levande eld i sovrummet, allrummet samt
ute på balkongen, samtidigt eller varför sig. Pentryt är
aningen större än i de mindre hotellrummen och
tillhörande finns även en flyttbar
arbetsbänk/serveringsbänk.

Sviter
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Hotellrum, Skilodge Hundfjället
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De enkla hotellrummen är 48 m2 stora och innehåller
fyra plus en bäddplats. Bäddplatserna består av en
dubbelsäng och en kärlekssäng. Rummet med
dubbelsängen är placerat längst ut mot ytterfasad för att
få tillgång till dagsljus. För att spara yta används två
separata dörrar in till rummet istället för möjlighet att
passera bakom sängen. Mot den inre väggen finns
förvarings- samt avhängningsmöjligheter efter hela
väggen. Det andra sovrummet ligger innanför det stora
och innehåller en kärleksäng för två plus en person.
Förvaringsmöjligheter finns infällt i den inre väggen.
Hallen är bred och har en infälld avhängningsyta och
torkskåp. På var sida om hallen ligger prefabricerade
vattenmoduler. Den ena innehåller en wc med handfat
och ett litet förrum. Förrummet har även det ett handfat
vilket gör det möjligt att använda bägge funktionerna
samtidigt. Den andra modulen innehåller dusch och
bastu. Uppdelningen gör det möjligt att använda alla
olika funktioner oberoende av varandra. Allrum och kök
ligger rakt in i lägenheten med pentryt inbyggt i den ena
vattenmodulen. Förutom pentryt finns här plats för
matbord, soffgrupp (möjlighet till bäddsoffa) samt tv
och en liten kamin. Det stora fönsterpartiet fungerar
som en utfällbar balkong vilket öppnar upp rummet.

Denna dubbellösning är för t.ex. familjer/grupper som
reser tillsammans och är uppbyggd på samma sätt som
de enkla hotellrummen. Skillnaden är att väggdelen
mellan lägenheterna från köksmodulen ut mot
korridoren har breddats. Det gör det möjligt att skjuta
in ett parti av väggen som skiljer de sociala delarna från
varandra och öppna upp mellan dem. Ytorna för
sittgrupperna är avskilda för att fortfarande kunna
användas separat. Då behovet finns för ett enkelt
hotellrum dras skjutväggen för igen och delar rummen
till två enskilda.

De tillgänglighetsanpassade hotellrummen är
snarlika de övriga. Den största skillnaden är att de bägge
våtrumsmodulerna har ersatts med en stor
tillgänglighetsanpassad modul som innehåller wc och
duschmöjligheter. I de båda sovrummen har ytorna
breddats för att göra det tillgängligt för rullstolsbundna.

0 1 2 3 5 m

A3 - skala 1:100

4

Hotellrum Tillgänglighetsanpassade hotellrum Öppningsbara hotellrum



Vy i lodgebaren

Vy över det östra trapphuset

Vy i det västra trapphuset

Vy i lodgebaren

Vy över entrétrappen

Lodgebaren är utformad som en gammelgård ute i en
skog. Trädstammar står utspridda och varje stam fungerar
som en bärande konstruktion till taket ovanför. Längs med
innerväggarna finns fasader från fäbodhus uppställda och
för att skapa en tredimensionell känsla har dessa placerats i
förskjutning och vinklar mot varandra. De flesta husen
fyller sina funktioner genom att dess dörrar leder till
bakomvarande funktioner. Till teknikutrymmet är det en
stor laduport för möjlighet till att flytta stora installationer.
En av dörrarna leder till personalutrymmet . Dörren in till
funktionsytorna för baren är placerad i en nisch in i väggen.
Nischen är placerad i ett portlider på fäbodbyggnaden.
Detta bidrar till en mer tredimensionell bild samtidigt som
man skymmer funktionerna trots öppna dörrar in till
utrymmena innanför.

I Skidförrådet finns förvaring för alla hotellrum i huset.

I anslutning till det västra trapphuset ligger ett
lekrum för barnen. Det ligger även i kontakt med
lodgebaren vilket gör att barnen kan leka i
lekrummet medan föräldrarna finns nära intill.
Fäbodfasaden mot lodgebaren är ritad med en
utstickande övervåning där tanken är att barnen kan
springa upp och titta ut över baren.
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Personalutrymmet är gemensamt för hela huset. Här finns
två omklädningsrum med vardera en egen wc och två duschar.
Längre in finns ett gemensamt utrymme med ett kök efter ena
väggen med möjlighet till att värma/laga mat. Rummet kan
möbleras med bord och/eller soffgrupper.

Logistiken utgår från lastkajen på plan 2. Från detta leds varor och leveranser ner via
en hiss eller via trappan till ett förrum på plan 1. Från detta rum kommer man vidare in
till badet och via en korridor vidare till skilodgen. Passagen leder rakt ut vid ett av
trapphusen. På en sida av passagen finns en huvudcentral för städ samt ett huvudförråd
för linnen. Från dessa förs städmaterial och linnen ut till husets förråd som finns
placerade på varje våningsplan. På andra sidan korridoren kommer man via en dörr in
till logistikutrymmena för baren. Utanför passagen ligger ett bagageförråd för gäster
som checkar in/ut. Detta bagageförråd kommer man enkelt åt från entrén via
huvudtrappan, trapphuset eller hissen.

Funktionsytorna för baren består av ett diskrum, ett litet kök med förråd,
ett kylrum, ett förråd samt en wc. Diskrum och kök är av liten skala för att
endast klara av barens huvudsyfte som lounge. För större middagar eller
arrangemang används restaurangen på plan 2. Kylrum och förråd är enkelt att
komma åt från baren såväl som från inlastningen. Alla funktioner är placerade
runt en bred korridor som leder mellan baren och passagen till lastkajen. Denna
passage används även för större förvaring av t.ex. tunnor med fatöl. Det finns
även uppställningsplats för fatölstunnorna som är inkopplade. Hela korridoren
är anpassad för att kunna använda pallyft ända från lastbilen till förvaringen, vare
sig det är till kylrummet eller baren. Den nya entrén till badet har ingång från skidtorget precis bredvid tunneln genom huset från de

övre parkeringarna. En trappa från plan 2 (entréplan) ger kontakt till badet inifrån huset. Det finns
ett kontor i kontakt med receptionen och badet. Väggen mellan reception och badet är i glas för en
enkel överblick för personal. Vidare från entrén ligger ett förrum med städförråd där bänkar för
avtagning av skor innan entré till omklädningsrummen. De båda omklädningsrummen har en
kapacitet för 60 personer vardera. Det finns en tillgänglighetsanpassad wc i varje omklädningsrum.
Vidare ligger ett förrum med handfat innan man kommer ut i badet via en rundad avskärmningsvägg.
I anslutning till förrummet ligger en wc och duschrum där det finns fyra duschar med tillgänglighet
för rörelsehindrade.
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Västra entrén ansluter till korridorerna och
till det västra trapphuset. Bredvid entrén ligger
två wc och en rwc i en avskiljd passage. I
änden av passagen ligger ett städförråd och ett
linneförråd.

Huvudentrén är genomgående i huset
vilket gör att fjället nalkas redan utanför
entrén. Det finns två dörrar in till
huvudentrén, en huvudentré och en trollentré
för barn (samt troll) som ger upplevelsen att gå
in i en rot. Det utvändiga entrétaket bärs upp
av flera trädstammar som försvinner i små hål
i taket. Väl inne i entrén ligger receptionen
med tillhörande kontor, förvaring och wc.
Vidare in i byggnaden går den stora trappan
ner till entrén på plan 1 samt till lodgebaren.
Tillsammans med trappan i passagen från
entréplan ner till torget upplevs denna som en
enhet. En bro går över passagen och fortsätter
bort till restaurang, minilivs och bad.

Godsmottagningen utgår från den befintliga men är riktad
mot norr istället för mot väster som den var tidigare. Här kommer
lastbilar enkelt runt och kan backa in mot lastkajen. En stor
takskjutport skiljer lastkajen från varumottagningen. Från
varumottagningen finns hissen och trappan ner till plan 1, en
passage in till den befintliga restaurangen samt en dörr till minilivs.

Minilivs har en entré utifrån med eget
vindfång samt en entré från skilodgen.
Uppackningen samt lagret ligger placerat
mellan lastkajen och butiken för enkel
hantering av varor. Från kassan nås ett förrum
med omklädningsmöjligheter och en rwc.
Mellan förrum och uppackningen/lagret ligger
ett stort städförråd.

0 5 10 15 20 m

N A3 - skala 1:400



Vy i korridor

Vy genom det västra trapphuset

Vy i korridor

Vy i atrium vid det östra trapphuset



nicklas andersson & per knutz

Plan 3, Skilodge Hundfjället
Presentation examensarbete, Tekniska Högskolan i Jönköping, 101004

A4

A4

1
2

3

45678

9
10
11 12 13 14 15

16

17
18
19

A2

A2

B1

B1

A3

A3

A7

A7

B2

B2

A8

A8

A6

A6

A1

A1

A5

A5

RWC

LINNE
STÄD

LINNE

LÄSHÖRNA/
BIBLIOTEK/

Centralt på plan 3 ligger en läshörna/bibliotek. Medan
lekrummet på plan 1 håller barnen fullt sysslosatta är tanken att
detta rum är mer avskiljt och är till för att lugna barnen. Här
finns möjlighet att sätta sig i fåtöljer eller på några stora kuddar
och läsa en av många trollsagor för barnen.
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TAKTERASS

Taken på bygganden är platta och täckta av sedum och singel. De högre uppstickande
delarna har sten medans de lägre har gräs. På den utstickande flygeln används taket som
en stor takterrass sommartid där marken under bygganden flyttats upp på taket. Då
byggnaden ligger i centrum av en skidanläggning kommer den kunna upplevas från
fjället. Tack vare det platta taket kommer det vintertid vara snötäckt och sommartid
täckt av sedum och singel. Detta medför att husets storlek kommer att utgöras endast av
fasaderna då taken kommer vara en stor öppen yta av naturmaterial året om.
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På takplanet finns en stor takterrass för framförallt
sommarbruk. Det västra trapphuset leder upp på taket och
det finns även en brandtrappa i andra änden. Terrassen är
först och främst tänkt att användas som solterrass samt
för att beskåda utsikten över fjället.
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Copyright   
Copyright © Nicklas Andersson, Per Knuts. All rights reserved.
Materialet i denna folder får inte användas utan tillstånd från Nicklas
Andersson och Per Knuts.

Kortfakta 

Antal enkla hotellrum:      44 st 
Antal tillgänglighetsanpassade hotellrum:  5 st
Antal Sviter:        4 st  
 
Antal bäddar:        277 (+98 med bäddsoffor)

Yta plan 1 (BTA)       ~ 1 600 m2

Yta plan 2 (BTA)       ~ 2 430 m2

Yta plan 3 (BTA)       ~ 2 240 m2

Summa total yta (BTA)      ~ 6 270 m2
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