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UNDER JORD

Tänk dig ett frö som formar sitt eget lilla hålrum i sin slutna sfär under 
jorden. Här ligger det i väntan på att få gro och slutligen komma upp och 
möta ljuset…
   Hotellet som ligger i Mariefred är som en egen liten fantasieggande värld 
som du kommer till för ett kortare tag. Här vistas du i rum som sluter om 
och kapslar in. Det finns ingen riktig gräns mellan väggar golv och tak. Det 
är som om man befann sig i ett kaninhål eller likt ett frö under jord. 

Konceptet bygger på en idé om att ge hotellets hotellrum och restaurang-
del något extra som också skulle kunna länka dem samman på något vis. 
Jag ger därför hotellet en växthusdel som får hjälpa till att bidra med en 
närproducerad odling av frukter och gränsaker till restauranten.  Min tanke 
är att också erbjuda Mariefredsborna möjlighet att ta del av restaurangen 
och växthuset och på så sätt göra hotellet till en levande verksamhet även 
under lågsäsong. 
   Genom att skapa rum som ska ge hotellgästen en känsla av att befinna sig 
under jord, vill jag medvetandegöra ursprunget till allt som växer och odlas 
och som vi dagligen livnär oss på. På så sätt får hotellgästen en rumslig 
upplevelse som är utöver det vanliga och som går i linje med växthuset och 
restaurantens anda. 

Rummen på hotellet viker ibland av i höjdled och går omlott, en del rum har 
dubbel våningshöjd och trappor och sluttande gångar leder en upp och 
ner, kors och tvärs. Känslan av att rummen och gångarna har karvats fram 
under jord och där det organiska och ibland ologiska har fått vara ledande 
i skapandet av detta. Högst upp i hotellbyggnaden bryts den underjordiska 
rumslogiken och restauranten och växthuset öppnar upp sig för socialt 
umgänge. Ett mer offentligt och öppet rum breder ut sig, där man omges av 
växterna och även har möjlighet att avnjuta dem.
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GRUND

PORDRÄNSKIVA 100 MM
MAKADAM MED DRÄNER-
INGSRÖR
FILTERDUK SOM KAPSLAR IN 
MAKADAMET.
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VÄGG

BETONG 200 MM.
BÄRANDE STOMME I BETONG 
220 MM.
ASFALTSMATTA.
ISOLERING AV CELLGLAS 100 
MM.
HÅRD MINERALULLSISOLERING 
50 MM.
VIT PUTS 30 MM.
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VÄXTHUS

 ETT JORDLAGER PÅ 
1000 MM TÄCKER DET 
ÖVERSTA PLANET PÅ 
HOTELLET.
ASFALTMATTA MELLAN 
JORD OCH BETONG
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TAK

GLASTAK I SÅGTANDSFORMADE 
PROFILER.
I-BALKAR 300 MM HÖGA SOM 
HÅLLER UPPE TAKET.
VATTENRÄNNA MELLAN DE 
SLUTTANDE FÖNSTRENA.      

VÄGG MÖTER TAK
  
PLYWOODSKIVA 30 MM
SKYDDANDE PLÅTBLECK
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HOTELLBYGGNADEN I SIN HELHET

DETALJUTSNITT SKALA 1:50


