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S , M , L

Ett hotell ligger i en ort men befolkas av människor från en annan. Du har nog aldrig varit på det hotell som 
ligger i din egen hemort, men antalet hotell besökta i andra städer och länder är desto fler. Det gamla stadshot-
ellet från förra sekelskiftet som fungerade som mötesplats för lokalbefolkningen är nu svår att hitta. 

I detta hotell riktas större delen av hotellet mot mariefredsborna. Besökarna kommer ju hit ändå? Huset funge-
rar som en mötesplats mariefredsbor emellan, men självklart också till turister och hotellgäster. 
Hotellet agerar också som en länk mellan Gripsholms slott och Mariefred som ort. Något mellan den stora 
staden och den lilla besökaren. I och med hotellets placering som stadsport sammanfattar den staden i tegel, trä, 
stort, litet, mariefredsbor och turister. S,M,L symboliserar alltså det lilla, det stora och hotellet därimellan. 

mellanrummet i mariefred





Mariefred är känt för sina fina trähus och välbevarade, myllrande gatunät. Hör 
finns också Gripsholms slott som under 1700- och 1800-talet hade ett mycket 
aktivt hovliv. Mariefred är turism och har alltid varit turism. Sen Gustav Vasa har 
människor vallfärdat hit för att njuta av slottet och naturen. Tack vare kontakten 
med Mälaren och senare också ångbåten, var det också lätt att ta sig till Mariefred. 
Bellman hängde på värdshuset och Gustaf  III byggde om slottet till en teater. 
Många andra har även byggt till och byggt om slottet och staden genom tiderna. 
Mariefredsborna är engagerade i sin ort och sin identitet. Under året anordnas 
många aktiviteter på olika teman, så som musik, tornerspel etc. De verkar vara 
glada människor som engagerar sig i sin ort och dess aktiviteter. Var femte person 
i Mariefred är medlemmar i idrottsföreningen, under året anordnas många 
aktiviteter där de boende lägger ner mycket tid och arbete, inom idrott, mat, 
råvaror, deras historia och kulturarv. 

Många av Sveriges mindre industriorter har med tiden avbefolkats då industrierna 
flyttat till större städer. Detta gäller inte Mariefred som snarare upplevt tillväxt på 
senare tid då många insett pendlingsmöjligheterna till 
Stockholm och Södertälje

översiktsplan 1:2000



situationsplan
takplan 1:400

Tomten ligger på en ganska spretig plats. När man kommer till 
Mariefred från Läggesta är det ortens första kvarter, Hotellet 
kommer att bli porten till Mariefred. I hotellets närhet finns lite 
av den nyare bebyggelse som inte riktigt följer den småskalighet 
som finns i övriga Mariefred. Hotellet är ett av kvarteren närmast 
slottet och gränsar till slottets allé och parkområde. Precis bredvid 
tomten går det pittoreska tåget. Hotellet blir granne med det iko-
niska och idylliska stationshuset och man kan säga att hotellet 
nästan ligger på perrongen. Hotellet gränsar också till 
systembolagets varumottagning, en kebab men även grafikens hus 
och vägen som leder till vattnet, hamnen, bryggan, och Värdshuset. 
Landskapet på tomten och i närområdet är väldigt platt. Hotellets 
golv i gatuplan ligger i samma höjd som marken runt huset för att 
skapa en känsla av att bottenplan hör till staden och gaturummet. 
Hotellet fyller nästan hela tomten och fasaden mot stadsgatan 
har en stadsmässig karaktär och förhåller sig till gatan som övrig 
bebyggelse i samma korsning. Eftersom tomten är så spretig och 
baksideslös har jag valt att anlägga entréer på hotellets alla sidor. 
 



turistermariefredsbor
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Mariefred känns splittrad. Mariefredsborna och besökarna, det stora slottet och den småskaliga staden, som också 
avspeglas i materialen tegel och trä. Det gamla och det nya, det tunga och det lätta, det stora och det lilla.

Lösningarna på stadens delningar ligger i de stora allmänna utrymmena i hotellet. Hör samlas alla under ett nät 
av limträbalkar, mellan väggar av tegel. På vägen mellan slottet och staden.



Limträbalkarnas placering i relation till tegelvolymerna. Här kan 
man se hur placeringen av de mindre volymerna har påverkats på 
grund av deras funktion som bärande. 

Gårdarnas markbeläggning; gräs, sten och vatten, sammanfat-
ta några av Mariefreds zoner: munkhagsgärdet, stadens gator 
och vattnet som omger, och skapat kommunikation och turism i 
många år.



Byggnadens tekniska system:
Tegelvolymerna bärs av en betongstomme 
som sedan har klätts med tegel, både in- 
och utvändigt. Arkaderna i anslutning till 
gårdarna är av tegel och välvda. I det sto-
ra mellanrummet bärs taket upp av långa 
limträbalkar som ger en lätt men också 
mer organisk känsla som flörtar med övrig 
bebyggelse i Mariefred. I ytterfasad har jag 
valt att dra upp glasfasaden över balken 
för att skapa en illusion om att taket är 
lättare än vad det faktiskt är. Eftersom det 
stora rummet också får ett stort tak valde 
jag att anlägga sedum och andra växter på 
det, för att skapa en trevligare utsikt från 
plan två och tre.  Grunden är en platta på 
mark.

m a t e r i a l

Huset består av två 
material: det tunga, 
omslutande teglet, och de 
ljusa, lätta limträbalkarna. 
I Mariefred är de flesta 
husen av trä, men slottet är 
av tegel. Det har  tidigare 
funnits fler tegelbruk i  
Mariefreds närhet.

Hotellrummen är väldigt små, bara 10 kvm. De har ingen utsikt och nästan inget ljusinsläpp. Här ska man 
sova. Detsamma gäller i hotellets badrum. De är lika små som rummen, men har ett badkar i stället för en 
säng. Där kan man ligga länge och plaska. Utanför badrummen finns en större bassäng där man kan simma 
långt och långsamt, eller hänga på poolkanten och snacka. Mellan de kompakta och privata delarna finns 
flera större rum, ute och inne, som passar perfekt för umgänge, kurser och andra aktiviteter. 



Mariefreds mer tätbebyggda område är uppbyggt av 
många små hus med skyddade trädgårdar. Kvarteren 
kantas av husen eller av plank. Gripsholms slott är 
uppbyggt kring två innergårdar. Jag har valt att pla-
cera tre innergårdar i hotellet.  Hotellrummen och 
badrummen ligger runt innergårdarna, i två eller tre 
plan.  Övriga stängda volymer ligger utspritt på bot-
tenvåningen och några ligger också i anslutning till 
gårdarna. De privata delarna är i tegel, har tjocka 
väggar och har lägre takhöjd än den publika. Den 
publika delen är av glas och trä, och fungerar mer 
som ett klimatskydd snarare än rumsavskiljare. Det 
publika rummet skapas i mellanrummet på botten-
plan. På grund av den högre takhöjden kan du nästa 
titta över de tegelvolymer som endast är i ett plan. 
Du kan också se hur vissa tegelvolymer växer upp 
genom taket.  

 Hotellet är till största del i ett plan. På plan två lig-
ger de flesta rum och badrum och det finns ytterliga-
re några få rum på plan tre. På bottenvåningen finns 
hotellets tre innergårdar, en gård som har lite mer 
fokus på uteservering då den ligger i anslutning till 
restaurangen och köket. På den andra innergården 
ligger hotellets pool. Runt poolen ligger badrummen 
i flera plan. Den tredje innergården omges av hotell-
rum, med handikappanpassade rum i bottenplan. I 
anslutning till denna gård finns också två utrymmen 
utan program men som kan fungera för kurs- eller 
utställnings-verksamhet. Dessa aktiviteter kan då 
också röra sig ut på gården.  På bottenplan mellan 
gårdarna ligger mindre tegelkuber som innefattar 
program så som förråd, toaletter, personalutrymmen 
etc. Dessa delar av det stora publika rummet på ett 
naturligt sätt, och avgränsar program så som restau-
rang, bar, lounge, bibliotek etc.  

När man kommer in i hotellet kan man inte riktigt orien-
tera sig. Man får inte direkt överblick. Du kan se över 
rummet fram till en innergård där solen lyser ner. När 
du går längre in i byggnaden kan du se mer. Åt höger ser 
du en till gård, där vattnet från poolen skapar ett vackert 
mönster mot tegelväggarna som omger den. Till vänster 
ser du en annan gård där gräset växt till en äng.  

plan 1 skala 1:200 (1:100)



plan 3 skala 1:400 (1:200)
med sektionslinjer
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plan 2 skala 1:400 (1:200)

fasad norr 1:200 (1:100)



fasad väster
fasad mot söder 
fasad mot öster
1:400 (1:200)

programmet

lobby & lounge
bar
restaurang med uteservering
växthus
bibliotek
2 obestämda ytor för kurser eller utställning
omprogrammerad innergård
utomhusbad
6 toaletter (2 hk)
kapprum & bagagerum 
kök
köksförråd
förråd
personalrum, pentry & omklädning
tvätt
27 hotellrum
3 handikappsrum
8 badrum
2 handikappsbadrum

total yta ca 2000 kvm

sektion a-a 1:200 (1:100)



sektion b-b skala 1:100 (1:50)
(tekniskt snitt 1:20)


