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KULTURHOTELLET THE CULTURE HOTEL

45 minuter med bil, tre timmar med ångbåt eller en och 
halvtimmes tågresa från Stockholm ligger Mariefred. 
En pittoresk plats med lång historia starkt präglad 
av Gripsholms slott. På sommaren exploderar orten 
av turister som kommer för att besöka slottet. Slottet 
som endast är öppet mellan maj och oktober för 
allmänheten präglar ändå Mariefred året om, då det 
uttalat ska dominera stadsbilden. Strikta riktlinjer och 
byggregler som förhindrar en friare utveckling och i 
förlängningen upprätthåller hierarkier och idéer från 
1400-talet.
Mariefred behöver bryta sig loss och slottet är inte allt 
som finns där, men det syns kanske inte. 
Med det nya hotellet ska uppmärksamheten riktas 
om och visa på en annan sida av Mariefred. Här finns 
det redan ett starkt förankrat kulturliv med ett flertal 
mindre gallerier, ateljéer och konstföreningar. Det finns 
också en avsaknad av  nedbrunna Grafikens hus som 
bidrog till en annan typ av turism och även berikade 
orten för invånarna då flera föreningar kunde nyttja 
lokalerna för evenemang.
För att visa upp den här sidan av Mariefred består 
hotellets publika ytor utav utställningsrum. 

A 45 minutes cardrive, 3 hour long journey by boat or 
one and a half hour on a train from Stockholm is where 
one can find Mariefred. A very picturesque place with 
a history reaching long back and clearly influenced by 
the Castle ”Gripsholms Slott” which is situated there. 
In Summertime this litle place gets heavliy crowded by 
tourists coming to visist the castle. A castle open for 
the public only from May to October but still influences 
Mariefred all year long since it is supposed to dominate 
the cityscape. Very strict guidelines and building  
regulations impedes a more freely growth and in the 
long run  preserves hierarchies and ideas from the 
15th century. Mariefred needs to break free and the 
Castle is not all that is there, although a lot is beening 
overlooked.  With the arrival of the new hotel the 
attention is supposed to be redrawn to show another 
side of Mariefred. There is already an established 
culture scene with small art galleries, stuidos and 
art-association.  Also there is the loss and abscence 
of Grafikens Hus which burnt down about a year ago. 
A place where some of these art-associations hade 
close collaborations with. To show this other side of 
Mariefred, the public rooms of the hotel are filled with 

Här kopplas turisten och ortsbon samman och 
utställningsverksamheten beblandas med hotelldelen 
genom alla våningsplan. Hotellrummen fungerar som 
rumskapande element för utställningsytorna och för 
att ta sig till sitt hotellrum måste man röra sig förbi 
och igenom de olika utställningsrummen. Antingen 
via gångarna eller trapporna som går igenom de olika 
utställningsytorna. Väl inne i hotellrummen finns det 
en visuell koppling direkt till konsten.
Utställningarna är hela tiden närvarande för att de 
olika delarna kan vara understödja varandra och för 
att visa att det finns något annat i Mariefred än bara 
slottet.
På södersidan är även en skulpturgård placerad som 
ett besöksmål öppet dygnet runt, året om. 

culture. The tourist and the local are being connected 
as well as  the exhibition spaces and the hotel are 
being connected trhough all the levels of the building. 
The hotel rooms define the exhibitions space and to get 
to one’s hotelroom each one will have to move trough 
the exhibitions. Either though the bridges passing by 
or the stairs that are placed directly in contact with 
the exhibitions. The hotelrooms also have a vusual 
contact with the exhibitions though a window. The 
exhibitons are constantly present so the two activities 
can subsidize one other and also to remind one of this 
other side of Mariefred. In the backyard facing south a 
sculpture garden is placed as an act to give Mariefred a 
free  attraction open all year around.
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Kommunikation

Tätorter

Mariefred som ort och 
destination oavsett det handlar 
om  långfärda eller närboende 
besök ligger centralt omgärdat 
av tätorter och med god 
kommunikation till och från 
Stockholm och mittemellan två 
flygplatser.
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Rikta om uppmärksamheten - hur?

I programmet

Bygga över

Täcka

Formspråk



Strateg- Rikta om genom programmet och förankra i Mariefred
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utställningsyta

hotell entré-
plan

hotell plan 1

hotell plan 2

hotell plan 3

Genomgående utställningsytor Kommunikation genom utställningsytor Byggtekniskt system

utställningsyta

hotell entréplan

hotell plan 1

hotell plan 2

hotell plan 3

GENOMGÅENDE UTSTÄLLNINGSYTOR KOMMUNIKATION FÖRBI OCH IGENOM UTSTÄLLNINGSYTOR

på väg till hotellrummet vid frukosten

på väg ut från hotellrummet

på väg förbi

tittar nertittar upp

inifrån hotellrummet

på väg ner

SYNAS I OLIKA SITUATIONER

KULTUR + HOTELL

Eftersom hotellet lika mycket är för mariefredsbon som för hotellgäs-
ten var det viktigt att de publika ytorna inte skulle vara helt avskär-
made från hotellrummen. De publika delar består utav utställningsytor 
som sträcker sig genom de olika våningsplanen där hotellrummens 
placering definierar de olika utställningsrummen.  Utställningsytorna 
återkommer i och syns i olika situationer och vinklar. Oavsett om man 
passerar förbi eller igenom, tittar upp eller ned, in eller ut så är utställ-
ningen närvarande. Kontakten sinsemellan var viktig för att låta den 
här andra sidan av Mariefred vara närvarande. 

Stommen består utav massivträ med en bottenplatta i betong där betongen är synlig interiört, och mellanbjälklagen är i kas-
setbjälklag.  De bärande innerväggarna har en dubbel ljudisolering med en luftspalt som skiljer de två rummen åt för att klara 
ljudkraven i hotellrummen. Fasaden i perforerad metall löper över vissa fönster för att avskärma från för mycket insyn och för 
starkt solljus in i utställningsrummen. Bakom den vita perforerade metallen ligger en röd plåt som skapar en skiftande färg-
sättning i fasad. 

Konstruktionen har varit en del av processen i formgivandet  där sadeltaket och fasadmaterialet bytts ut för att bättre passa 
konceptet.  Sadeltaket byttes ut mot ett lutande tak som sträcker sig mot norr för att ta in överljus till det största utställnings-
rummet. Fasadmaterialet byttes ut från sträckmetall till perforerad metallplåt med en bakomliggande plåt i färg då det var 
viktigt att byggnaden syntes och hade en mer lekfull, inbjudande fasad. 

Bandtäckt plåttak 4 mm

liggande träspont 20 mm

Luftspalt 30 mm

Plywood 12 mm

Takbalk och isolering

fuktspärr
regel 45 mm för undertak

Kasettbjälklag:
Massivträskiva 73mm
Ljudisolering 80 mm
Stående massivträskiva 280 mm

i hålrummet i kassettbjälklaget finns installationsutrymme 
och resterande fylls ut med mineralull

3-glasfönster där sträckmetallen löper över vissa fönster

Fönsterbräda i plywood

Fönsterbleck

Sträckmetall 4 mm

Infästning för sträckmetallen

Plywood 22 mm

Luftspalt 30 mm

Fuktspärr

Kooltherm isolering 250

Massivträ 150

Gjuten platta i betong 200

Isolering koolthermDräneringsrör Macadam 150

KONSTRUKTION

tekniskt snitt i 1:50

KULTUR + HOTELL

Eftersom hotellet lika mycket är för mariefredsbon som för hotellgästen var det 
viktigt att de publika ytorna inte skulle vara helt avskärmade från hotellrummen. 
De publika delarna består utav utställningsytor som sträcker sig igenom de olika 
våningsplanen där hotellrummens placering definierar de olika utställningsrum-
men. Utställningarna återkommer och syns i olika situationer och vinklar, oavsett 
om man passerar förbi eller igenom, tittar upp eller ned, in eller ut så är den 
närvarande. 
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Sektion  AA



Sektion  BB





fasad söder

fasad norr

Fasaden består 
av ett skikt med 
röd plåt och sedan 
ett skikt med vit 
perforerad metall 
som löper över 
vissa fönster för 
att skärma av från 
sol och insyn. 


