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Sumering av projekt

Det är något speciellt med ett hotell. Livet ur ett privat och offentligt perspektiv kokas ihop på en liten yta. I sta-
den fungerar hotellet som mötesplats mellan det lokala och världen utanför. På vår tomt i Mariefred handlar det 
om krocken mellan den närliggande stadskärnan, Gripsholms slott och de med bil, ångbåt eller tåg anländande 
besökarna. 

Platsen har dock ett problem. Med en marknivå som knappt ligger över Mälarens vattenyta är tomten extremt 
känslig för översvämning och mättas ofta vid kraftiga regn. 

Ur denna förutsättning reser sig hotellet Vått & Torrt, en byggnad som vänt problemet till möjlighet och utnyttjat 
vattnets förmåga att stimulera våra mänskliga sinnen såväl som att skapa en ekologiskt hållbar plats. 

Hotellets rum formas runt en sänkning i tomten, som hamnar under grundvattennivån, och kan på så sätt få 
vatten att stå likt i en våtmark.

En stilla morgon sitter gästerna och äter frukostbuffé på bryggan akompanjerat av en galande anka och vassen 
sus. På kvällen speglar sig festvåningens galej i vattnet och skapar ett ljusspel som får de sent anländande 
tågresenärerna att börja packa upp i jakt efter systemkameran redan på perrongen. Det sista den gamle tanten 
som hyrt rum nr 4 på plan 1 med balkongläge mot söder hör innan hon somnar i den gedigna hotellsängen är 
en kväkande skogsgroda.

Exemplen ovan beskriver en ny typ av mötesplats där hotellets sociala rum gifter sig med naturresursen vatten. 
Min övertygelse är att alltid hitta platsens inneboende krafter i ett tidigt skede och skapa projektet utifrån dessa. 
På så sätt blir överaskningarna efter bygget övervägande positiva! För vem vill inte möta en gås på fönster-
bläcket?

Summary of project

There is something perticular about a hotel. Life from a private/public perspective are mould together on a 
small area. In the city the hotel functions as a meating point between the local and world around. On our site in 
Mariefred, the interesting is the clash between the small but dense city core and the parks that surrounds the 
castle of Gripsholm where there´s a big flow of visitiors arriving by car, steamboat or locomotive. 

The site has a problem. The groundlevel is just above lake Mälarens sealevel and thereby it´s very sensitive to 
flooding during heavy rain and snow melting. 

Out of these conditions the hotel “Vått & Torrt” are rising. A building that has turned the problem into a posibilty 
and uses the water to create a more sustainable place that also gives something nice to our human senses. 

The hotel are shaped around a lower on the plot, which has it´s ground level below the sea in order to make the 
water sustain on the site. 



Exteriörperspektiv



SITUATIONSPLAN 1:4000 (1:2000 på A1)
(Blå yta visar höjdnivån en meter över Mälaren)

MARIEFRED FÅR ETT NYTT HOTELL

Det är något speciellt med ett hotell. Livet ur ett privat och offentligt perspektiv kokas ihop på en liten 
yta. Historiskt sett har hotellet alltid fungerat som en social mötesplats där det lokala möter världen. 
Därför är det viktigt var hotellet placeras och hur dess publika rum relaterar till platsen. 

Uppgiften att rita ett nytt hotell tillägnat Mariefred har varit ett sätt att se på stadens förutsättningar och 
relation till omgivningen. 

Vad är Mariefred?

En slumrande småstad som alltid levt på besök och upplevelse snarare än produktion. I industrial-
iseringens frånvaro har staden förblivit en pittoresk idyll. Med Gripsholms slott som kastar sin skugga 
över staden framåt kvällen och Mälarens svall lever staden mångt och mycket på de som lockas 
utifrån. Hit kan man färdas, utöver bilen, med ångbåt hela vägen från Stockholm, anlända i lokomotiv 
på den omtyckta museijärnvägen eller kanske under en vandring längs de Sörmländska vandringsled-
erna. Staden har en liten men tät kärna som omgärdas av vatten, ängar och slottets park. 

Hur relaterar vår tomt till staden och naturen?

Där den mer koncentrerade bebyggelsen tar slut och slottsparken tar vid ligger tomten. Bortsätt från 
järnvägens skärning hänger den ihop med det gröna och benämns också i stadsplanen som park. 
Ett annat sätt att finna sammanhang är att studera topografin. Om Mälaren skulle ha en meter högre 
vattennivå, som situationsplanen visar, skulle tomten ligga under vatten. Det är tydligt att befintlig 
bebyggelse anpassat sig efter dessa förhållanden och att tomten ligger i en lågpunkt. Kan det vara en 
till anledning att den idag gapar tom?

Platsbilder från sommaren 2007 och 2010. Översvämning i korsnin-
gen, speciellt sommartid, är vanligt förekommande vid kraftigt regn.



Kartorna visar topografin på platsen med 10 cm höjdkurvor. Ju mörkare kurvor destå närmare vattennivån. Den visar tydligt att tomtens lågpunkt är 
precis över Mälarens nivå. 

Sänkning 1,5 m

PLANEN

Projektet utgår ifrån att tomten sänks ytterligare vilket skapar förutsättning för vattnet att stanna kvar längre på tomten. Den 
lilla men koncentrerade våtmark som bildas tillsammans med Hotellets sociala rum blir en spännande mötesplats. Naturligt 
blev för mig en omslutande byggnadskropp som ger innergården ännu mer intimitet. Samtidigt har platsens människoflöden 
varit viktiga att jobba vidare med vilket skapat formen för den publika delen av programmet  i plan. 
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AXONOMETRI KONSTRUKTION 
1:100 (1:50)

SITUATIONSPLAN 1:800 (1:400)



GRUND
- Bärlina Limträ 300 x 145 mm
- Betongplintar 300 x 300 mm
- Pålar

Valet av pålar beror på att platsen 
har en tendens av att svämma 
över regelbundet.

Glesare plank på bryggan sköter 
avrinningen utvändigt

Den nya marknivån skapar en avrinning 
till framsidan av tomten där det vid kraftiga 
regn kan bildas en liten damm pga plats-
ens ytliga grundvatten ( Tomtens lågpunkt 
ligger idag ca 20 cm över mälaren). 

SEKTION B 1:50 (1:20)

Vid sidan av hotellgästerna börjar fåglar 
och andra djur som trivs vid våtmarken att 
besöka tomten.

ENTRÈBJÄLKLAG
- Plankgolv
- Fuktspärr
- Isolering 250 mm
- Massivträbjälklag 130 mm

BJÄLKLAG PLAN 1
- Plankgolv 22 mm
- Akustikmatta 
- Bjälklag 300 mm limträ 
(installationsutrymme)
- Limträbalk 420 mm

FASAD
- Träpanel
- Luftspalt
- Vindskiva 
- Isolering 150 mm
- Massivträvägg 75 mm

TAK (Kallt)
- Takplåt 
- bockad plåt i hängrännan
- Råspont
- Bärläkt 90 mm 
- Taktstol 300 mm
 konstruktionsvirke

INNERTAK 
- Skiva
- 300 mm isolering
- Fuktspärr
- Innertak 200 mm reglar 
(installation)
- Gipsskiva

SCHAKT
Ventilation till alla planen går 
vertikalt mellan korridor och 
hotellrum och kopplas till en 
större trumma under taket som 
går till teknikrummet.



Versnissagesektion



ENTRÈPLAN 1:200 (1:100)
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PLAN 2 
1:200



PLAN 3
1:200



SEKTION AA 1:200 (1:100)



ELEVATION SÖDERFASAD

ELEVATION VÄSTFASAD



PROCESS

Jag gjorde tidigt volyumstudier för att kunna skissa med lite förankring i tomtens storlek. 
När jag testade volymerna tog jag främst hänsyn till befintliga flöden och platsbildningar som 
klossarna skapade. 

Bensinmack

Parkering Parkering

Parkering

Tågperrong Parkering

Parkering

Ångbåtsbrygga

från Torget

Knytpunkt

Knytpunkt

PLATSEN



0105

Water

+ 1 m

Vattennivå vid 1 
meters höjning

Vattennivå 
idag

Efter URBAN RESORCES - veckan började jag tänka på 
platsens risker och möjligheter utifrån vatten.



Tidig planskiss

SKISSER: Mariefred - trästad - repetativt boende - hotellrum



Konceptet Kaj, eller brygga, börjar ta form. Ska det vara fristående volymer på en platform 
eller något mer integrerat?

En herrsko kanske?



Hur ska en stor husvolym brytas upp i en mindre skala?





Kan pelare längs fasad vara det som byggnaden behöver för att kännas spänstig istället 
för trött där den vilar i sin pöl? Om de övergår i synliga plintar syns den vertikala kraften 
tydligare. Arkaderna som bildas får en att tänka på tidlösa offentliga rum.



Gestaltskisser



Kanske tröttnar Mariefred på trä trä trä och målar om hotellet i vackra pasteller.


