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Allmänt  

Studenterna skall i ett bef. ”case” arbeta med ett inredningsprojekt för en offentlig miljö. 
Temat kommer att vara Arbete - Rekreation och platsen är Radisson Blu Royal Park Hotel.  
Delmomentet behandlar inredningsprojektet utifrån olika aspekter så som programskrivning, kon-
cept, projektprocess och projektering.  

Gestaltande utifrån fysiska förutsättningar där inredningsförslag skall innehålla bl a planförslag, lös 
och fast inredning, färgsättning, belysning, detalj. Genom projektet kommer vi möta olika aktörer i 
samt göra studiebesök och ha stödjande föreläsningar.  

Lärandemål  
Från kursplan Inredningsarkitektur och möbeldesign 4: Offentliga Miljöer  
Efter avslutad kurs ska studenten: 
- identifiera, dokumentera och analysera olika behov i offentlig miljö, 
- planera och genomföra en projektprocess  
- fördjupa de konstnärligt drivna gestaltningsmetoderna 
- visa fördjupad förståelse för rumsorganisation  
- gestalta fast och lös inredning i relation till program och kropp 
- utveckla den konstnärliga förmågan i arbetet med del och helhet samt i relation till projektpro-
cessen - sammanställa, ordna och analysera referenser som kompletterar och belyser aspekter i det 
egna projektet och den egna processen  
- sammanställa och presentera sitt arbete samt kritiskt reflektera över det egna projektet i ett 
större sammanhang 
- reflektera över sitt lärande  



Förkunskapskrav  
Se kursplan  

Studieobjekt/Case:  
Hotell/SPA:      Radisson Blu Royal Park Hotel, Spa-avdelningen. 
Husets arkitekt:    
Yta:   
Hyresvärd:   
Hyresgäst:   

Kursblockets upplägg och undervisningsformer  
Kursblocket uppdelat i deluppgifter.  
Redovisningar sker i seminarieform, muntlig presentation och inskickade textuppgifter. 
Digitala uppgifter lämnas in via Canvas. 
 
Översiktligt schema (Ej färdigt, uppdateras löpande på Canvas)  
 
V.12 (Introvecka) 
Tisdag 17.e, kl. 10-12, Lokal S8. Introduktion till projektet. 
Genomgång av projektets delar och upplägg. Gruppindelning samt påbörja inläsning av objekt. 
Intro till projektet.  
 
13-16 Filmvisning + Inläsning av projekt  
 
Onsdag 18.e  
Studiebesök Radisson Blu Royal Park Hotel Spa  
Rundvisning och presentation av projektet. 

Torsdag 19.e 
Studiebesök Radisson Blu Workshop 
 
Fredag 20.e 
Studiebesök arkitektkontor 
 
V.12-14 Konceptutveckling 
V.13-19 Projektering inredning 
V.15 Delredovisning koncept (Delredovisning prel. Tisdag v.15) 
V.17 Delgenomgång, Projektering. 
V.19-23 Möbler i offentlig miljö LP, PA 
V.23 Preliminärt Måndag presentation. Preliminärt Onsdag granskning. 
V.23 Preliminärt Torsdag, utvärderingsdag/ avslutning. 

Kort om planerade föreläsare (uppdateras löpande): 

Theodor Tell, Representant för Radisson Blu Royal Park Hotel Spa.  
 



Kristina Jonasson, Wingårdhs, Inredningsarkitekt visar prisbelönta hotellprojektet Blique by Nobis. 
 
Jenny Johnsfors, DAP, Inredningsarkitekt med bred erfarenhet från retail, hotell och 
restaurang. Använder gärna storytelling som ett sätt att stärka varumärken och skapa helhetsupple-
velser som man minns och vill återkomma till. 

Therese Löwstedt, Indicum. Therese ansvarar för Indicums interna miljöarbete och har varit en 
drivande faktor i att ta fram Indicums egen miljömärkning. Therese är utbildad pе Beckmans De-
signhögskola och Konstfack. 

Linnea Holmberg, driver Blank arkitekter tillsammans med Kalle Zetterholm. Föreläser om rit-
ningshantering och upprättande av handlingar. 

Förslag studiebesök 
 
Arkitektkontor verksamma inom området:  
DAP  
Indicium  
C K R 
NOTE 
Reflex Arkitekter 
Spectrum arkitekter 
Wingårdhs 
Co-design  
Tham Widegård 
Studio Stockholm 

Hållbarhet  
Byggvarubedömningen  
Indicum, ny miljömärkning för inredningsarkitekter 
 
 
Uppgifter:  
Uppgiftshäften kommer att läggas ut på Canvas. Häftena är uppdelade i 3 faser. 
 
1. Research och projektplanering  
2. Program/Koncept  
3. Projektering  

1. RESEARCH OCH PROJEKTPLANERING  
 
Besök hos tilltänkt hyresgäst  
 
 Gruppindelning,  
 Generell inläsning bad, studiebesök, föreläsning och diskussion 
 Spa/hotell ur tidsperspektiv  
        Upprätta tidplan 



Ytterligare studiebesök 
Besök gärna andra arkitekters hemsidor för att bilda er uppfattning om vad dessa jobbar med. 
Samordna er och gör ytterligare studiebesök. 

2. PROGRAM / KONCEPT  
Program / Konceptutveckling, skissperiod. Utveckla inredningskoncept utifrån analyser av:  
 
 Analys  
 Platsanalys. Husets-, områdets, stadens karaktär 
 Varumärkesprofil. Workshop med hyresgäster, programarbete 
 Rumsanalys. ytutredning, planarbete  
 Organisation arbetsplatsens funktionella krav 
 Utveckling. Analys framtida utveckling 
 Programskrivning  
 Konceptutveckling 

3. PROJEKTERING 

 Planlösning och AutoCAD. Rita upp bef. byggnad/plan. Förändra dessa utifrån ”nya” behov.  
 Upprätta relevant handling, från skiss, bearbetad skiss till färdig möblerad och litteral  
 planritning.   
 Lös möblering. Littrering och Produktbeskrivning 
 Fast och specialritad inredning. 
 Färgsättning, uppställningsritning och sektionsritning 
 Belysningsplanering, belysningsplan  
 Hängande textil, uppställningsritning 
 Detaljritning, Special och modifierad std 
 Sammanställning och Granskning 
  
 Material för leverans;  
  
 Kompletta måttsatta, littrerade möbeleringsplaner med slips och rithuvud 
 Måttsatta elevationer / uppställningsritningar / takplaner / belysningsplaner 
 Illustrativ ritningshandling 
 Fast inredning och detaljritningar 
 Material och kulörbeskrivning 
 Produktförteckning 
 Ritningsförteckning 

 
OBS! för samtliga materialval gäller att genomföra sökning mot byggvarubedömningen. Inlogg-
ning fås i samband med kursstart.  
För möbelval, kontrollera om dessa är möbelfakta-märkta TMF.  
 
Denna kurs anordnas med kursen Möbler i offentlig miljö. V.19-23  
Fast möblering. 

Slutredovisning  
Hela kursen/alla delmoment presenteras muntligt, samt genomgång av projektpärmar. 



Seminarium Granskning  
Efter slutredovisning.  
Studenterna granskar varandras projekt och kommenterar, lyfter fram och diskuterar oklarheter i 
handlingarna.  
1. Granskning av varandras material. 
2. Förberedd diskussion av granskningssynpunkter. 
3. Uppföljning/justering/ändring utifrån granskningssynpunkter.  

Betygskriterier  

Studenten skall:  
- identifiera, dokumentera och analysera olika behov i offentlig miljö genom att sammanställa info 
o reflektioner från studiebesök samt göra en kommunicerande projektbeskrivning. 
- planera och genomföra en projektprocess genom att lägga upp det egna arbetet I en tid-projekt-
plan och redovisa denna grafiskt och I text. 
- visa fördjupad förståelse för rumsorganisation genom att genomföra planlösningsövningar och re-
dovisa minst tre planlösningsförslag.  
 
- Presentera en portfolio-sammanställning av projektet i A3-format som genom bild och berättande 
reflekterar över processen via diverse undersökningar till det slutgiltiga förslaget  

- gestalta fast och lös inredning i relation till program och kropp genom att utforma och gestalta 
projekt- och platsspecifik fast inredning samt redovisa denna med relevanta och kommunicerande 
handlingar såsom ritningar, 3D-bilder.  

- fördjupa de konstnärligt drivna gestaltningsmetoderna 
och utveckla den konstnärliga förmågan i arbetet med del och helhet samt i relation till projekt-
processen genom att omsätta program och identifierade behov till gestaltat inredningsförslag avse-
ende möblering, fast inredning, färgsättning, materialval, belysning och redovisa detta med kom-
municerande handlingar relaterade till hur och till vem/vilka dessa skall kommuniceras.  

- sammanställa, ordna och analysera referenser som kompletterar och belyser aspekter i det egna 
projektet och den egna processen genom att under skissprocessens tidiga skede ta fram minst tre 
referenser från arkitekturhistorien och samtida arkitektur/inredningsarkitektur.  

- sammanställa och presentera sitt arbete samt kritiskt reflektera över det egna projektet i ett 
större sammanhang genom att  
I en anordnad workshop diskutera begrepp som utbildning och bildning I förhållande till rumslig ut-
formning idag och I framtiden.  

- genomföra granskningsseminariet och i detta granska och kommentera varandras arbeten. Samt 
att sammanställa kursens samtliga delmoment inklusive övriga relevanta kursmoment i ett doku-
ment som kan kommuniceras och användas I portfolion.  

- reflektera över sitt lärande genom att under slutpresentationen diskutera minst en frågeställning 
kring inlärningsprocessen  

Kurslitteratur och övriga läromedel  
(Lånas till gemensamt och biblioteksdel upprättas. Uppdateras löpande)  
 



Arkitektens handbok 
Handbok i inredningsprojektering  
Bygg i kapp handikapp  
Redovisning av inredning 
Projektering av inredning 
Stockholmskällan  
Digitalt museum  
Tillhandahållna utskrivna artiklar  
Relevanta böcker för ämnet 

Dokument upprättat av: Lars Pettersson


