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Gamla stadskärnan

Munkhagsgärdet

Gripsholmsområdet

Spårvägsområdet

Tomten

Friluftslivet - hotell i Mariefred

Situationsplan 1:4000
Vy från Mälaren

Gripsholm - Jordbruk - Hotell - Staden - Kyrkan

Det fi nns två saker som är bestämmande över Mariefreds gestaltning. Det ena är Riksintresset 
som ligger över Gripsholm och staden som vill bevara dess historiska lager. Det andra är den för 
många åtråvärda bilden av den pitoreska lilla trästaden vid slottet och Mälaren. Staden förhåller 
sig till denna bild och med tryck från turism till den grad att tegelfasader kläs in i rödmålad panel. 
Riksintresset håller staden låg och på avstånd från Gripsholm. 

Hur ska hotellet förhålla sig till Mariefred? Särskilt på denna känsliga plats på järnvägsområdet 
mellan den gamla stadskärnan och parken? Antingen smälta in i det "Mariefredska" eller bryta 
av? Inget av dessa alternativ är egentligen skonsamma mot stadens utveckling då den första är 
stagnerande och den andra stör bilden som staden när sig på utan att förändra innehållet då 
byggnadens funktion är turism. 

Genom att ta tillvara på andra kvaliteter är det pitoreska och slottet och ge en mer nyanserad bild 
av Mariefred blir hotellet mer tillåtande av stadens utveckling. Mariefred från förhålla sig till en 
relativt stor struktur men får även mycket tillbaka. I sin tur förhåller sig byggnaden till platsens 
behov och förutsättningar som allmänna funktioner, höjd, rikt friluftsliv, klimat och 
säsongsväxlingar.



Situationsplan 1:400

Tomt sedd från infarten till Mariefred

Tomten sedd från Munkhagsgärdet

Tomt

Omgivning

Vy mot spåren och slottet

Slottsparken

Tomten sedd från tågspåren mot staden

Tomten sedd från Gripsholms slott

Ångtågens infart utanför hotellet

Storgatan

Storgatan

stadskärnan

Sörmlandsleden/ångtåg

E20

ångbåtsbryggan/hamn

Mä
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Gripsholmsvägen



Sektion 1:100



Hotellet fungerar som en nod för friluftsaktiviteter lokalt och som slut 
på en gren av sörmlandsleden. I området kan man vandra, paddla, 
segla, utföra geocaching, fi ska och åka skridskor. Bygganden fylls under 
sommarhalvåret med aktiviteter som hör till som spola av, fi skrens-
ning, hänga segel, förvara kanoter, spika, tvätta, få informtion, mötas 
och klätta i strukturen. Det fi nns funktioner som boende och allmänt 
utrustningsbibliotek.

Segling Fiske

Vandra Klättra Geocaching Funktionshindrade

Kajak

Kajaker
Förvaring
Spolmöjlighet
Fuktåliga material
Väderprognos

Säkerhetsutrustning
Packplats
Iskontroll

Båtar?
Torkmöjligheter
Segelupphängning
Väderprognos
Plats att dra upp 
jolle

Båtar?
Agn
Information
Väderprognoser
Plats att bereda fi sk
Kylrum

Bagageutrymme
Spolmöjlighet
Tvättmöjlighet
Väderprognos
Kök

Klättervägg
Utrustning

Anslagstavla med 
uppdrag och info
Bagageutrymme

Möjlighet att bo med rullstol
Möjlighet att bo med hund
Anpassade aktiviteter
Samarbete med SFFF

Skridskor

Aktivitet Struktur Klimat

Större dubbelrum 36 kvm  

Dubbelrum 23,5 kvm  

Koja 5 kvm  Enkelrum 13 kvm 

hängmatta 2 kvm

220 mellan balkarna bäst 
dimensioner för rumstyper allt 
från hängmatta till grupprum 
efter att undersökt olika mått.

Strukturen är en tät trästomme som täcker nästan 
hela tomten som man som besökare upplever både 
horisontellt och vertikalt, visuellt och i rörelse. Rum, 
plan och trappor byggs in i strukturen och får förhålla 
sig till dess dimensioner samtidigt som den ger möj-
lighet till en klättrande känsla och en fl exibilitet till 
hotellet att förändras efter framtida behov.

Vintertid när aktiviteten i staden och på hotellet går ner 
rullas en väv av isolering ut som ett tak över loungen och 
bildar en kärna som vörms upp av en varm vägg. Den är 
som en stor sammankopplad kakelugn där man kan njuta 
av en brasa eller sova mot den uppvärmda väggen. 

Gäster ges möjlighet att leva nära det rådande klimatet 
genom att huset är uppdelat i tre klimatzoner:
Varm - Skyddat och uppvärmt
Skyddad mot vind och regn
Oskyddat tomhusklimat - där man kan sova under himmel 
eller höra regnet smattra mot plåttaket.

Oskyddat

Sommar

Vinter

Skyddat mot 
regn och vind
Skyddat och 
uppvärmt



Entréiplan 1:100

Spolplats
krydd/växthus

KÖK

KONTOR

förråd

RECEPTION

Back Office

tvättstuga
bagagerum

materialbibliotek

bibliotek/grupprum

disk

beredning

godsmottagning

kallskänk
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Entréplan 1:200



Plan 3  1:200

växthus

Plan 4  1:200

bad/bastu

Plan 5  1:200

Restaurang

Plan 2  1:200

gästkök

Plan 4 1:400Plan 2 1:400

Plan 3 1:400 Plan 5 1:400



Bjälklag sammansatta 1:400

Takplan 1:400

Plast

Plåt

Glas

Balkong-
bjälklag



Exteriörperspektiv ner mot vattnet

Elevation norr 1400Elevation öst 1400

Elevation väst 1400 Elevation syd 1400

Sektion väStationshuset hotell Gripsholmsvägen Munkhagsgatan
Sektion väst - öst 1:800Sektion väst - öst 1:800



Tekniskt snitt 1:40

Extraisolering rullar 
ut som en väv och 
bildar ett skyddande 
tak om vintern. 

I de vinterbonade 
rummen ligger 
isoleringen synlig 
(bakom tyg) och 
påminner om hur 
vi skyddar oss 
mot kölden.

Då relationen mellan 
kallt/varmt och ute/
inne är varierande 
och kan förändras är 
konstruktionen 
diffusionsöppen 
klaraförändring och 
skillnader i 
temperatur och fukt


