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RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL

göteborgs hittills största hotell, Radisson blu Riverside hotel på lindholmen, 

invigdes i mars. hotellet karakteriseras av en spektakulär arkitektonisk utformning och en innovativ 

inredning som symboliserar framtidens göteborg.

kONTRasTRIk DEsIgN vID 
Radisson blu Riverside hotel

hotellets reception och lobbyreceptionen präglas av varma metalltoner från koppar, brons och mässing. Foto: Jann Lipka

Restaurangen Cuckoo’s Nest har en påtaglig vardagsrumskänsla och är integrerad med 
hotellobbyn. I vissa delar av restaurangen är takhöjden dubbelt så hög som i de lägre 
delarna. Foto: Jann Lipka

TexT: annika WihlBorg
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Med en stor uteplats och stora öppna fönster kommer generöst med ljus in i restaurangens lokaler. Foto: Jann Lipka

fasaden på Radisson blu är som ett glimrande skinn av fiskfjäll. Reflex arkitekter 
har ritat huset, med skanska som byggherre. Foto: Therese Andersson
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Radisson Blu Riverside Hotel svävar ut över en av hamnbas-
sängerna på norra sidan av Göta Älv. Här finns 265 hotellrum och 
sviter, konferensavdelning, restaurang med uteservering i form 
av en stor terrass, bar och en wellnessavdelning fördelat på elva 
våningsplan. Hotellets arkitektur utmärker sig bland annat genom 
att ena kortsidan av byggnaden svävar ut över hamnbassängen. 

RESTAuRANG MED VARDAGSRuMSKÄNSLA
Hotellets bar samt restaurangen Cuckoo’s Nest har ritats av Stylt 
Trampoli, som gjort sig kända för sina historiebaserade design-
koncept. Restaurangen har en påtaglig vardagsrumskänsla och är 
integrerad med hotellobbyn. Här finns plats för 190 sittande gäster, 
varav 60 på terrassen. Doos Architects har haft huvudansvaret för 

design av hotellet; planlösningar och logistik samt lobby, reception, 
gästrum, korridorer, konferensavdelning och hotellets wellnessav-
delning. Designkoncept till bar och restaurang har Stylt Trampoli 
ansvarat för.

I gästrummen har vi strävat efter att åstadkomma kontraster mel-
lan ljust och mörkt. Vi har designat en tapet som är unik för Ra-
disson Blu Riverside Hotel, med motiv från Lindholmens historia 
och framtid. Tapeten finns i fyra olika mönster och färger, säger 
Bronwynn Welsh, arkitekt på DOOS Architects.

GÄSTRuM MED TRE zONER
För att förstärka känslan av ljus och rymd har vi delat upp gästrum-
men i tre ”zoner”, en våt zon med toalett och dusch, en ”mellan-

DOOs architects har designat en tapet som är unik för Radisson blu Riverside hotel, med motiv från lindholmens historia och framtid. Foto: Jann Lipka

Den specialdesignade tapeten i sovrumsdelen går igen 
även i mellanzonen. lampan kommer från Design house. 
Foto: Jann Lipka

gästrummens mellanzon och sovrumszon avgränsas med hjälp av en tunn glasskiva. 
pallen kommer från kartell, sidobordet från polspotten. Foto: Jann Lipka

En lila färgsättning utgör grundtonen i sviterna.  fåtöljen och bordet kommer från Moroso/Diesel fåtölj. bäddsoffan kommer från jonas Ihreborn ab 
och skrivbordsstolen från hay. spegeln kommer från gubi och golvlampan från Diesel/foscarini. Foto: Jann Lipka
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zon” med handfat och en tredje zon, som omfattar sovrumsdelen.  
Mellanzonen och sovrumszonen avgränsas med hjälp av en tunn 
glasskiva och tapeten i sovrumsdelen går igen även i mellanzonen. 
I sviterna har vi valt att placera badkaret i ”mellanzonen”, vilket 
gör det möjligt att exempelvis titta på tv medan man ligger i bad-
karet, säger Bronwynn Welsh. 

Rummens tak har målats i såväl mörka som ljusa toner. Färg-
klickar i form av knallorangea skrivbordsunderreden och lampor 
kontrasterar mot rummets dova toner. Sviternas planlösning varie-
rar beroende på dess placering i fastigheten. Sviterna har badrums-
fönster som sträcker sig från golv till tak. En lila färgsättning utgör 
grundtonen i sviterna.

FEM BEHANDLINGSRuM I STåLBLå NyANSER
Wellnessavdelningen på elfte våningen är utrustad med tre pooler, 
varav en är belägen i utomhusmiljö på terrassen. 

Här har vi valt att kombinera varma metaller som koppar, brons 
och mässing med en fiskfjällsliknande mosaik som fångar upp 
lokalens ljus. Mosaiken är ett återkommande såväl bakom recep-
tionsdisken som i omklädningsrummen och i poolområdet, där den 
kombineras med grått kakel, säger Bronwynn Welsh.

I wellnessavdelningen finns även fem behandlingsrum som in-
retts i olika stålblå nyanser. De blåa nyanserna blir ljusare ju när-
mare havet man kommer. På golvet i anslutning till poolområdet 
förekommer inslag av kullerstensliknande material som tillför va-
riation och känns behaglig att gå på.

I wellnessavdelningen har DOOs architects strävat efter att minimera antalet kulörer för att ge en känsla av lugn och stillhet. liggstolen kommer från Cane line. Foto: Jann Lipka I wellnessavdelningen finns en fiskfjällsliknande mosaik som fångar upp lokalens ljus. stolarna kommer 
från Cane line. Foto: Jann Lipka

Rummen i business class är större än de övriga 
rummen. holmquistsigns fototapet smyckar väggen 

bakom sängen. Tygerna kommer från Casa Rosa 
och mattan från bargi. De avlånga kuddarna i 

sängen kommer från Designers guild. En varm och 
modern design med utsikt över vatten eller berg 

gör rummen härligt inbjudande. 
Foto: Ingela Vågsund
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Skyltar för offentlig miljö

Rotemannavägen 5
www.holmquistsign.se
Te l 08-681 89 90 

SE-145 57 Norsborg

i n f o @ g r a v y r. c o m

Fax 08-681 89 99

Byggnadens unika värden
lyfts fram av våra skyltar.
Vi designar efter kundens
behov och ger varje kund
en egen stil. Skyltar i metall,
stål, glas, trä och plexiglas.
Vi tar hand om al l t från
projektering, design, prover,
tillverkning och montering.
Vår långa erfarenhet av 
hotell gör att vi kan skyltar
så att gästen kommer rätt
och känne r s ig t r ygg .
Välkommen att kontakta oss
för ditt skyltprojekt! 
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Takterrassen erbjuder en fantastisk utsikt över hela göteborg. 
fåtöljer från Magis. Foto: Jann Lipka
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hotellet har försetts med en generös terrass med utsikt mot älven. stolar från Cane line, 
bord från Moroso/Diesel och bäddsoffan från jonas Ihreborn ab. Foto: Jann Lipka

Fakta
radisson Blu riverside hoTel, 
nyTT hoTell med 265 rum

ToTalenTrePrenör: SkanSka Sverige

BesTällare: winn hoTelS faSTigheTS ab
arkiTekTer: reflex arkiTekTer

inredningsarkiTekT resTaurang, Bar: 
STylT Trampoli

inredningsarkiTekT loBBy, reCePTion, 
gäsTrum, konferensavdelning oCh 
Tyger i rum oCh sviTer : casa rosa    
foToTaPeTer: holmquiSTSign.
Wellnessavdelning: dooS arChiTeCTS

omfaTTning: 265 rum, fördelaT på 
11 våningSplan, ToTalT 12 000 kvadraTmeTer
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Restaurangen Cuckoo’s Nest har inretts och designats av stylt Trampoli, i samarbete med 
DOOs architects. Inredningen i restaurangen ger ett hemtrevligt och gemytligt intryck. 

Foto: Jann Lipka


