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Hotellet är utformat för att passa in i stadsbilden i Mariefrded 
och har plockat upp element som är vanliga i staden. Element 
som småskalighet, utformad för att följa vägen, de brokiga inn-
ergårdarna och självklart är byggmaterialet trä. Fasaden består 
av stående panelfasad och spånfasad på gavlarna. Någonting 
som är vanligt i Mariefred är de gröna vackra innergårdarna, 
men som tyvärr är stängda för allmänheten. Därför skapar ho-
tellet en grön knutpunkt för staden med sina tre gårdar i olika 
skyddade lägen.
 
Byggnaderna har flera höjder för att möta staden, stationen 
och parken på sina respektive nivåer. De olika höjderna ger 
också utsikt över vattnet och ut mot slottet från fler rum. Jag 
har verkligen försökt hålla Mariefreds ande levande i det här 
projektet och har försökt släppa in stadens brokighet i hotel-
lets utformning och uttryck. 

Hotellet är utformat efter premissen att kunna förändras en 
del efter årets säsonger då Mariefred är en liten stad och tu-
rismen är nästan helt isolerad till sommarmånaderna. Rummen 
går att använda som lägenheter under lågsäsong och det går 
att lägga till sängar i alla rum efter behov. 

Hotellet har en vandrarhemsdel som även fungerar som kon-
ferens/fest lokaler. I vandrarhemsdelen kan man hyra en bädd 
över natten. Sängarna består av en bädd som är omgärdat av 
tyg så man kan stänga om sig och sova som i en kokong. Hela 
sängkonstruktionen kan förvaras i taket och sedan hissas ner 
när man behöver dem. På så sätt är det lätt att omvandla fest/
konferens våningarna från stora rum till sovsal.

The Hotel is designed to fit into the the Mariefredian city and 
it has certain elements and qualities that are commonly used 
in the city. Elements like using a small scale, letting the buil-
ding follow the shape of the road, allowing a small and motley 
courtyard to appear and also using the natural building mate-
rial wood. The facade is built from a standing panel and gables 
with shingled facade. Something charcteristic for Mariefred is 
the many green courtyards that unfortunatly are closed for 
the general public. Accordingly the hotel - with it’s many cour-
tyards in various sheltered states - creates a green hub for the 
city. 

The buildings towards the city are higher than the one toward 
the park and also towards the old station house, this is to meet 
the scale of each of them individually. The diffrent heights also 
allow for better view from many rooms. I have tried to keep 
Mariefreds own spirit alive in this project and have tried to let 
the motley feeling of the city into the hotels design and  ex-
pression.
 
The hotel is intended to work all seasons of the year, because 
Mariefred is a small town that mostly attract visitors in the 
summertime they only need to use all the hotellrooms for a 
few months of the year. The rooms can therefore be used as 
appartments during the rest of the year and so they are all 
equipped with kitchens.

The smallest house is a kind of hostel that can also be used for 
conferences, partys or other events. It has two big rooms, you 
can rent the rooms for an event separately or the whole hou-
se.  If the rooms are not used for any event or if the event is 
only during the day it is possible to rent beds in the big rooms. 
In that case the beds are hung from the ceiling and each bed 
has fabric around it to form a kind of cocoon that you rent and 
sleep in. Because these cocoons are easy to store in the ceiling 
the rooms are easily transformed between sleeping quarters 
to party venue. 



Reception

Back office

Bagage
rum

T
e
k
n
i
k

Bar

Förråd

Tvätt

Personalutrymme

Resturang

Kök

Köksförråd

Disk

Soprum

Gods

Teknik

Skala 1:100

N
Bottenplan



Skala 1:200

N
Plan 2



Skala 1:200

N
Plan 3



Skala 1:2000

N



Skala 1:400

N



Hus ligger intill väg 

Hus ligger intill väg 

Omslutande stadsrum 

O
m

slutande stadsrum
 

Omslutande 
gård

Halft
omslutande 

gård
i söderläge

Halft
omslutande 

gård
i Norrläge

Skala 1:250

N



Skala 1:100



Skala 1:100



Rum

Rummen i hotellet kommer i tre olika storlekar, de van-
liga rummen, mini svit och svit. Skillnaden är till störs-
ta delen storleken, men sviterna och mini sviterna är 
utrustade med både dusch och badkar istället för bara 
badkar. Alla rum är utrustade med en franskbalkong 
så man kan släppa in Mariefred ända in i sitt hotellrum.

Utöver de tre sorters hotellrum som erbjuds finns även 
möjligheten att hyra en sängplats i vandrarhemsdelen. 
Sovplatserna hänger i taket och kan firas up och ner, 
vilket gör att rummen kan transformeras och anpas-
sas efter behov. I vandrarhemsdelen finns det kök, 
matsal, wc och dush samt skåp där man kan låsa in 
bagage, skåpet är inkluderat i hyran av sängplats. Hela 
vandrarhemshuset går att hyra för fest eller evene-
mang. Men det går också att hyra enstaka rum för 
konferens. Genom att ha dubbel funktion i lokalen blir 
det inte llika många rum som står tomma i hotellet 
och ytan kan användas mer effektivt. 

Under lågsäsong kan rummen användas som lägenhe-
ter, det är därför varje rum har ett eget kök. 
Hotellrummen som ligger på översta våningen har 
även möjlighet att ha loft över toaletten så det blir 
ett extra sovrum. Det går enkelt att lägga till extra 
sängar i alla hotellrummen då de är möjligt att hänga 
sängar i taket på samma sätt som man gör i vandrar-
hemmet.
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