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Vad är Mariefred?
I Strängnäs kommun ligger den lilla orten Mariefred. En timma från centrala Stockholm finns denna småstadsidyll vid Mälaren 
som fått växa fram med stark prägling av närheten till Gripsholms slott. Mariefred har blivit något av en sommarstad som väcks 
till liv när turistsäsongen startar. I beskrivningar av Mariefred läggs stor vikt på vad som finns att se på orten, så som slottet, 
kyrkan, och museijärnvägen – en smalspårigjärnväg mellan Mariefred och Taxinge som idag drivs och trafikeras sommartid av 
Östra Sörmlands järnväg. Utöver specifika sevärdheter som oftast endast är öppna under sommaren finns också staden med 
bevarad trähusbebyggelse och stadsplan från 1700-talet. Vid ett besök ses tydligheten i skillnaden mellan vad finns att göra i 
Mariefred och vad Mariefred faktiskt är. Där fick projektet ha sin utgångspunkt. 

Mariefred är småskaligheten, trähusen, historien, vattnet och småstaden och det är detta som ger orten sin karaktär. Tittar man 
närmare på detta så syns den variation som finns här, småskaligheten med låga trähus och smala gator, där husen också fått egna 
uttryck genom färgsättning, till-och ombyggnader och utsmyckning. Variationen skapar en slags personlighet i Mariefred och det 
var något som togs med i projektet. 
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Områdesplan
1:2000 



Vad är ett hotell?
Hotellbyggnader är ofta något som genomsyras av en stark känsla av generalitet och funktionalitet med långa korridorer och 
spegelvända rum.  Rummen i sig är ofta relativt anonyma och skall kunna passa vem som helst. Tydligt är det ofta att det redan 
imorgon är en ny gäst som ska bo i rummet.  Tillfälligheten i boendeformen på ett hotell kommer också med olika aspekter. Du 
ställer kanske ordentligt höga krav på exempelvis komforten samtidigt som du kanske också accepterar sådant du inte skulle vilja, 
kunna eller valt att ha hemma. 



Hotell i Mariefred
Tanken var att ta upp variationen i Mariefred och få in lite av det i hotellet för att skapa en mer varierad och personlig miljö än 
vad som finns på många hotell. Att inspireras av Mariefreds karaktär för att få en koppling mellan platsen och hotellet. 

På bottenplanet skall byggnaden rymma gäster, personal och verksamheten. Gäster möts av huvudentrén som är placerad för att 
möta upp staden. Där finns reception och lounge som förlängs mot bar och slutligen i restaurang men också möjlighet att snabbt 
ta sig till hotellrummen. Från lounge och restaurant finns möjlighet att nå uteplatsen som ligger mot de gamla järnvägsspåren. 
Personal tar sig till byggnaden genom en separat personalentré och in i personalrum och kontorsdel. Personaldelen är kopplad till 
kök och till restaurant där möte med gäst sker. 

Hotellrummen är placerade på de övre planen. För att bryta den traditionella hotellkorridoren är våningsplanen förskjutna i 
höjdled vilket också resulterar i variation i takhöjd på bottenplanet. Rummen skiljer sig åt i storlek och möblering. Enkelrum, 
dubbelrum i olika versioner samt ett par sviter. Små variationer i utsmyckningen, ytskikten och möbleringen av de olika rummen 
läggs till för att skapa personlighet till rummen. 

Tanken är att rummen tilldelas utifrån vem gästen är samtidigt som att i princip vilket rum som helst ska kunna användas och 
passa många. Variationen ska få skapa en mer pesonlig känsla av hotellet. Alla gästerna besöker samma plats och samma hotell 
men får med små skillnader olika upplevelser av vistelsen.   



Den traditionella 
hotellkorridoren

Våningsplan 
förskjutna i höjdled 

(+1,5 m )

En mer uppbruten 
korridorssituation 
och annan rörelse

Hotellbyggnaden 
består av två 

volymer, en större 
och högre och en 

mindre och lägre. 
Syftet var både att 

bryta upp en 
huskropp samt att 

inte helt skärma av 
 omgivningen



Situationsplan
takplan

1:400 



Plan 1 
bottenvåning 

1:200 (orginal 1:100) 



Plan 2 
våning 1-1



Plan 3 
våning 2-2,5 

1:200 



Elevation 1
söder

1:200 (orginal 1:100)

Elevation 2
väst

1:100 (orginal 1:50) 



Sektion AA
1:100 



Sektion BB
1:100 



Axonometrisk skiss
byggtekniskt system

1:200
  1. Bärande struktur: Tak

  Takstolarna vilar på balk i taknock   
  samt på de bärande ytterväggarna i   
  massivträ 
  
  Balken i taknock vilar på pelare samt   
  bärande innerväggar i massivträ

  2. Bärande struktur: Våningsplan

  Bärande väggar i massivträ samt    
  kompletterande pelare i ”halvplanen”

  Bjälklag utav massivträskivor

  3. Bärande struktur: Bottenplan

  Grundplatta i betong

  Bärande väggar i massivträ samt    
  pelare vid pariter för glasfasaden



Tekniskt snitt 
mått angivna i mm

1:50 (orginal 1:20)

  Tak
  limträbalk 300
  plywood 12
  fuktspärr
  isolering - mineralull 300
  luftspalt 30
  plywood 12
  asfaltspapp
  ströläkt 24
  bärläkt 24
  träpanel 20W
  träpanel ”spalje” 100

  Bjälklag
  golvplankor 20
  regel 50
  träskiva (KL-bjälklag) 300
  isolering - mineralull 150
  regel 50
  innertak

  Vägg
  träskiva (KL-väggskiva) 200
  isolering - mineralull 200
  stående läkt (luftspalt) 24
  liggande läkt 24
  träpanel stående 20 
  träpanel ”spalje”

  Grund
  golvplankor 20
  regel 20
  betongplatta
  markisolering - cellplast
  makadam







Modell 1:400
översikt



Modell 1:50
fasadutsnitt



Bagage
Toaletter

Lounge
Kök

Restaurant
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Reception
Back office
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Parkering
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Tvätt

Städ
Sophantering

Entré

Uteplats

Personal

Process


