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HOTELL FÖR 
SKAPANDEVERKSAMHET

Precis i utkanten av den anrika trästaden Mariefreds stadskärna 
ligger Hotellet för skapandeverksamhet. Tomtens läge i 
förhållande till staden, kombinerat med de natursköna vyerna över 
Mälaren, gör läget till ett av stadens bästa. Här erbjuds närhet till 
både historia, kultur och natur.

Hotellet för skapandeverksamhet är lika mycket en mötesplats 
för Mariefredsbor som det är en tillflyktsort för konstnärer. Den 
lekfulla träbyggnaden inrymmer två former av långtidsboende 
för människor som ägnar sig åt skapandeverksamhet, generösa 
ateljéer och arbetslokaler, en publik del med restaurant, bar och 
takterrass. Hit kommer målare för att utnyttja ateljélokalerna, 
författare som söker lugn och koncentration samt, under 
sommaren, turister som får ta del av utställningar av konsten som 
producerats på hotellet.

Projektet undersöker planlösningen som verktyg för en effektiv 
och spännande rumsdisposition. Byggnadskropparnas placering 
i förhållande till varandra, mellanrummen som uppstår mellan 
byggnadskropparna samt placeringen och gestaltningen av 
kommunikationsytor är exempel på metoder som syftar till att 
skapa intressanta och funktionella rumsligheter.

HOTEL
FOR CREATIVITY

Just at the outskirts of the traditional wooden town centre of 
Mariefred, the Hotel for Creativity is located. The location of the 
site in relation to the city, combined with the beautiful natural 
scenery, makes the site one of the most attractive places in the 
city.

The Hotel for Creativity is equally a place for social interaction 
between locals as it is a refuge for artists. The playful wooden 
building houses two types of long term stay for people working 
with artistic creations, generous studio spaces, a public part with 
restaurant, bar and a roof terrace. The hotel attracts painters 
in need of studios, authors looking for peace and concentration 
as well as tourists who, during the summer, can appreciate 
exhibitions of the art produced at the hotel.

The project examines the floor plan as a tool for creating an 
efficient and exciting disposition of rooms. The relative placement 
of house volumes, the spaces generated in between the buildings 
and the placement and design of communication areas are 
all examples of methods intending to create interesting and 
functional spaces.
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HOTELL FÖR 
SKAPANDEVERKSAMHET

Mariefred är en trästadsidyll med bevarad stadskärna från 1700-talet, vackert 
belägen vid Mälarens strand. Under sommarhalvåret lockas många turister hit, 
förslagsvis för att besöka Gripsholms slott och åka ånglok på museijärnvägen. 
Utöver semesterfirare attraherar Mariefred konstnärer, författare och andra 
kulturarbetare. En småskalig trästad med natursköna omgivningar är en 
optimal plats för den som behöver finna ro att ägna sig åt kreativt skapande. 
Hotellet för skapandeverksamhet föreslår ett långtidsboende för just dessa 
personer. Författare i behov av avskildhet kan t.ex. hyra en “skrivarstuga” 
för att fokusera på sitt projekt. En målargrupp kan istället gemensamt hyra 
ett av hotellets kollektivboenden och får då tillgång till egen ateljé i samma 
byggnad som boendet. Under sommaren kan rummen hyras ut till turister, 
ateljévåningarna används då som utställningslokaler för konsten som 
producerats under säsongen.

Långtidsboende med tillhörande ateljélokaler innebär att hotellet används 
under hela året, inte enbart som sovplats utan även som arbetsplats för både 
personal och gäster. Byggnadens publika delar innefattar en bar/café, som 
riktar sig bort från hotellet och mot staden, samt en restaurant på innergården 
med utsikt över Mälaren och Gripsholms slott. Restaurantens tak är en 
oprogrammerad takterrass tillgänglig för allmänheten.

Den uppbrutna planlösningen underlättar för byggnadens anpassning till 
tomten. Varierade takhöjder med branta takvinklar ger ett lekfullt uttryck 
samtidigt som det möjliggör en anpassad ljussättning. 
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MÄLAREN

STADEN

Boende med 
lägenhetsstandard

“skrivarstuga”

Ateljéer för 
konstkollektivens 
gemensamma 
verksamheter, 
utställningslokal 
under turistsäsong

Boende, 
hotellrumsstandard 
med gemensamma 
kök och service

“konstnärskollektiv”
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och tvättstuga
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KONSTRUKTIONSPRINCIP
- DUBBLA LIMTRÄBALKAR MED 
SYNLIG INFÄSTNING

MARKHÖJNING
- NY MARKNIVÅ ca 800 mm HÖGRE ÄN DEN NUVARANDE INNEBÄR ATT INSYNEN 
FRÅN GATAN BEGRÄNSAS

GESTALTNINGSDETALJ
- FÖNSTERLUCKOR I LJUST TRÄ, GROVA GÅNGJÄRN I METALL

EXTERIÖRT PERSPEKTIV
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VÄGG

- fasadpanel vertikal 24 mm
- luftspalt & spikläkt 30 mm
- vindpapp
- isolering lösull 2 x 130 mm
- fuktspärr
- reglar massivträ 70 x 70 mm
- skivmaterial 2 x 12 mm [förskjutna skarvar]
- bärande pelare limträ 195 x 90 mm

TAK

- takplåt
- luftspalt & spikläkt 24 mm
- vindpapp
- isolering lösull 2 x 130 mm
- fuktspärr
- sekundärbalkar massivträ 90 x 70 mm
- innertak
- primärbalk limträ 2 x 195 x 90 mm

BJÄLKLAG

- innergolv
- råspont 24 mm
- fuktspärr
- ljudisolerande lösull 130 mm
- råspont 12 mm
- sekundärbalkar massivträ 90 x 70 mm
- plats för el & sprinkler
- innertak
- primärbalk limträ 2 x 195 x 90 mm

- NY MARKLINJE

- TIDIGARE MARKLINJE

SEKTION B-B


