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D E T  H A L V T  D O L D A
E T T  H O T E L L  I  M A R I E F R E D



Mariefred är en ort i Strängnäs kommun 
vid Mälaren, ungefär 65 km från 
Stockholm. Förutom med bild går det att 
ta sig till Mariefred med tåg till närliggande 
stationen Läggesta och på sommaren 
även med ångbåt från Stockholms city.

Ungefär 4000 personer bor i mariefred, 
orten har fått sitt namn av ett kloster som 
låg på platsen på 1400-talet. Gripsholms 
slott ligger på en udde och dominerar 
staden, och har så gjort under lång tid. 
Gustav Vasa gjorde slottet kungligt, och 
under Gustav den tredjes tid blommade 
mariefred som bäst, han anlade bland 
annat ett tegelbränneri. I och med den 
industriella revolutionen somande 
Mariefred in under 1860-talet och har 
sedan dess levt en slumrande tillvaro. 
Arvet från den historiska storheten är 
starkt, utöver slottet är den lilla staden en 
välbevarad trähusidyll med byggnader så 
långt tillbaka som 1700-talet, stadskärnan 
är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Tomten vi har fått för projektet ligger strax 
till väster om stadskärnan, en obebyggd 
tomt precis vid Mariefreds museijärnväg. 
Tomten är en del av en krans av nyare 
bebyggelse som omger citykärnan. Norr 
om tomten går Storgatan, som är en av 
de centrala gatorna i staden. Öster går 
Gripsholmsvägen ned mot slottet och 
hamnen. I nordostlig riktning har man 
också en siktlinje mot slottet. Idag är 
den sikten till det mesta skymd av träd, 
men att bevara denna linje har ändå varit 
viktigt i mitt projekt, varför jag placerade 
byggnaden på tomtens västra del nära 
stationshuset.

Formmässigt söker jag rena, strama linjer. 
En sammanhållen, ganska tung volym 
på fyra våningar med ett kvadratiskt 
fotavtryck. Hörnet mot storgatan fasas av, 
likt de tre övriga byggnaderna i korsningen. 
I det hörnet placeras huvudentren, som 
accentueras av en utskjuten uppglasad 

port med dubbel takhöjd. Det finns 
ytterligare tre entreer, en publik i 
restaurangdelen och ett lastintag och en 
personaldörr på den västra sidan. 

Fasadmaterialet sandwichemelent med 
en exteriör yta av ingjutet tegel, en subtil 
anspelning på slottet. Fönstersättningen 
är symmetrisk för de större fönstren i 
bottenvÅning och hotellrum, men fasadens 
uttryck ges en livfullhet av den asymetriska 
placeringen av små utkiksgluggar som 
löper i två horistontella fält. Taket är täckt 
av örtsedum, men taklutningen går innåt 
mot atriumgården och från gatan ser det 
ut so matt byggnaden har ett platt tak.

Strukturen är en pelar-balk konstruktion I 
stål med betongbjälklag, där ytterväggarna 
är självbärande och även för ner laster 
från balkarna. Byggnaden är något högre 
än den omgivande bebyggelsen, men 
kommer att upplevas som betydligt 
större med tanke på att de byggnaderna 
har en takfot som trollar bort en del av 
den upplevda totalhöjden. Tomten klarar 
detta skalförskjutning med tanke på 
dess läge I utkanten av staden, brevid en 
bensinmack och omgiven av tågspår och 
vägar.

Exteriört har byggnaden enkla geometrier, 
Adolf Loos tankar om en byggnad som 
inte avslöjar sitt inre liv har varit en viktig 
katalysator för mitt projekt. För det är på 
insidan det hander! I Mariefred finns flera 
hotel och vandrarhem, men flertalet av 
dem ärdirket fientliga till barn. Inga barn 
under sju, inga under 12 osv. Tanken med 
hotellet här är att barn inte bara är tillåtna, 
de är hedersgäster. Det finns ett hemligt 
inre liv som riktar sig till barn och syftar till 
nyfikenhet, lek och upptäckslust. Barn får 
egen möjlighet till rörelse, och hotellets 
klassiska vuxenprogram med restaurang 
och lobbybar har kompletterats med ytor 
för att skapa en känsla av att upptäcka 
den hemliga porten till Narnia längst in 

i en dammig garderob. Små dörrar finns 
som leder till stora äventyr. Lusten att få 
upptäcka ett hemligt rum, och kliva in i en 
sagovärld har präglat utformningen av det 
halvt dolda. 

Men nu kliver vi in.
Det första som möter besökaren är en 
diagonal trappa som knyter samman 
våningarna och utgör en ryggrad genom 
byggnaden. Blicken leds inåt och uppÅt 
längs trappan av ett uppglasat parti på 
översta våningen – ett fönster mot 
himlen. Den fria sikten gör att byggnaden 
upplevs som ännu större än den är, vilket 
är ett medvetet val I en stad där all 
övrig bebyggelse är liten. I trappan finns 
tre skalor, den största avsedd att också 
utgöra avsatser som kan användas för att 
umgås. 

På plan 1 finns restaurang, kök och 
bakytor som personalrum, lager, och 
sophantering. En biograf med 64 platser 
finns på bottenvåningen, bion kan 
nyttjas av lokalbefolkningen såväl som 
hotellgästerna, och fungerar även som 
konferens eller möteslokal. Framför bion 
finns en öppen yta som är biofoaje och 
kan användas för utställningar. Entre till 
bion är gömd I en bokhylla och bidrar till 
afmosvären av hemliga rum I byggnaden. 
Under trappan har det gömts ett äventyr, 
ett trångt rum som är tänkt att inredas 
mjukt.

Vi vandrar upp till plan två. Reception och 
en öppen lobbyyta finns här. Ljusinsläpp 
från entren och översta våningen. 
Bagagerummet är gömt under trappan, 
hotellrummen är ordnade längs med 
fasad. Lobbyytan gör att korriodrer inte 
behövs och angöring till rummen sker 
direct från den gemensamma ytan. Hörnet 
här är en gemensam yta där en trappa 
leder till ett halvplan med anslutning till 
våningens, och hotellets, primära äventyr. 
Lönngångarna! Gångarna ligger placerade 

mellan två våningsplan och löper runt 
byggnaden. De är 90 cm breda och är 
inspirerade av vindlande lönngångar i 
slott och sagorFärgskalan i gångarna är 
mörk och varm, I motsats till resten av 
hotellets strama isiga pasteller.

Gångarna ansluter direkt till varje 
hotellrum och ger barn möjlighet att 
upptäcka en dörr, öppna den och kliva in i 
en annan värld. Inne I hotellrummet döljs 
gångarna genom att det byggs väggar som 
skapar en
nisch vid fönstret. Vet man inte att gången 
är där är det bara en djup nisch. Vissa rum 
har entrelucka vid golvet och barnet får 
klättra ned i gången, andra har en lucka 
vid taket som angörs från loftsängen. I
gångarna kan barn mötas, springa runt 
och leva rövare. Gångarna kopplas ihop 
med varandra vid en yta på plan 2, där en 
ramp också gör det möjligt att rulla ned 
I en av gångarna. I övrigt är plan två ett 
hotellrumsplan med gemensamhetsytor 
likt lobbyplanet.

På plan tre finns utöver hotellrummen 
en uteplats I sydvästläge och en 
atriumgård. Uteplatsen har utsikt ned 
mot järnvägsstationen och utmärkt 
kvällssolsläge, den övre lönngången är 
kopplad till uteplatsen. Atriumgården 
ger ett vindskyddat läge och där finns 
en bastu och en badtunna för den som 
vill mjuka upp kroppen direkt under 
stjärnorna efter en lång dag.
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Hemlig rörelse sker i huvdsak kring 
byggnadens fasad, på halvplan i förhållande till bjälklagen.

Öppen rörelse sker i byggnadens kärna. På våningsplanens centrala 
ytor och 
vertikalt i hiss och trappa.
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INTERIÖRPERSPEKTIV

Från vänster till höger: centraltrapp, hotellrum, lönngång
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Gräs

GRUND
fiberduk
dräneringsgrus
cellplastisolering, 200 mm
betong, 150 i golv /200 vägg

VÄGG
Prefabricerat sandwichelement.
100 mm betong med ytmönster
200 mm cellplastisolering
150 mm betong

FÖNSTER
Liggande 1200x2000 mm. 
öppningsbart, hängt i 
nederkant.

Fästplåt för fönster finns i 
elementet, även en tätningslist. 

TAK
Pulpettak beklätt med sedum-ört-matta. 
30 mm sedum-matta
40 mm jord
40 mm fukthållande matta
rotskyddsmembran
takpapp
råspont, 22 mm
luftspalt
isolering mellan  horisontella balkar, 250 mm
ångspärr
tvärgående isolering på reglar, 100 mm
inre takbeläggning, 10 mm
inhängt undertak, friutrymme för installationer 
150 mm

GOLV
Prefabricerat håldäck i betong som 
hängs in i det bärande systemets 
I-balkar. 
40 mm innergolv (golvbeläggning, 
stegljudsdämpning, svikt)
200 mm betongdäck
inhängt undertak, friutrymme för 
installationer 150 mm

INNERVÄGGAR
Icke bärande träregelvägg, ljudisol-
erar för 60 db enligt hotellstandard. 

gipsskiva 12 mm x2
isolering minerallullsplatta 70 mm x2
gipsskiva 12 mm x2

BÄRANDE SYSTEM
Pelare och balkar i stål.

ATRIUM
Semitempererat med glasat tak, 
glasvägg skiljer tempererad zon 
och atrium. Glasväggen bär sin 
egentyngd, ej tak.
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TEKNISKT SNITT
Skala 1:20

Elina Åberg, studio 3

HEMLIGA GÅNGEN
En specialsvetsad balk 
används för gången. Balken 
möter stålgriden i ena 
änden och betongväggen i 
den andra.

TEKNIK

Angiven skala avser originalskala (A1)
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