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 Orienterande plan   1:2000 

Trädtoppar med landskap 
ovan marken, treescape.

Storgatan

Gripsholm
svägen

Pelarsal av stammar
skapar flödande rum.

Publik bottenvåning med pelarsal där 
gränser mellan ute och inne suddas ut.

Taklandskap med terasser 
ger utsikt över omgivningen.

Glänta som visuellt kopplar 
mark, trädtoppar och himmel.

System av skyddande 
omslutande trädkronor.

Flödande system av små 
privata hotellrum. Man 
ser ut men inte in. 

Atrium som kopplat samman 
hotellets olika komponenter.

Sammanfattning

Grundförutsättningarna för pro-
jektet var uppgiften att skapa 
ett mindre hotell i småstaden 
Mariefred som skulle relatera 
till staden på ett meningsfullt 
sätt. För att hantera hotelltypo-
logins motstridiga behov av å 
ena sidan publika, livfulla ytor å 
andra sidan privata, lugna rum 
tog projektet inspiration av de 
rogivande träden på den i öv-
rigt livfulla tomten som angavs 
i uppgiften. Hotellets olika rum, 
rumsgrupper och planlösning 
har därmed inspirerats av en 
trädanalogi. 

I projektet har även flödande 
rumssamband undersökts för 
att hantera verksamhetens stora 
behov av kommunikationsytor. I 
byggnaden har dessa försökts 
minimerats och planlösningen 
präglas istället av funktionsspe-
cifika rumsgrupperingar ordna-
de efter förmodade flöden av 
gäster, personal och övrig lo-
gistik. Utrymme för flexibilitet i 
planlösning var även en del av 
processen med följden av stor 
variation av sammankopplade 
hotellrum eller möjlighet till ex-
traprogram i bottenplan.

En betydande utmaningen i 
processen var att låta trädana-
login vara en inspiration för me-
ningsfull arkitektur utan att landa 
i det alltför pretentiösa. En an-
nan stor utmaning var att få de 
flödande, flexibla rumssamban-
den till en funktionell planlösning 
och fortfarande ha möjlighet att 
utveckla projektet arkitektoniskt 
i övrigt.

Abstract

The basis of the project was the 
assignment of creating a small 
hotel in the town of Mariefred 
that would relate to the town in 
a meaningful way. To handle the 
conflicting needs of the hotel 
typology consisting of - on the 
one hand public, vibrant parts 
and on the other hand private, 
quiet hotel rooms - the project 
took inspiration from the trees 
in the assigned site which gave 
peace to a relatively lively pla-
ce. The hotel’s various rooms, 
group of rooms and the plan 
has thus been inspired by a tree 
analogy.

The project also has examined a 
plan characterised of rooms and 
functions connected in a flow 
with minimised space solely de-
dicated for circulation. Groups 
of rooms with specific functions 
is organised according to pre-
sumed flows of guests, staff 
and other logistics. Flexibility in 
the plan was also part of the 
process with the result of a big 
variety of interconnected ho-
tel rooms and the possibility of 
temporary additional programs 
on the ground floor.

A significant challenge in the 
process was to let the tree ana-
logy stay as an inspiration for 
meaningful architecture without 
being pretentious. Another big 
challenge was to get the flowing, 
flexible room relationships to a 
functional floor plan and still be 
able to develop the project ar-
chitecturally otherwise.
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De publika delarna samt servi-
cefunktionerna har samlats i en 
öppen bottenvåning. De priva-
ta delarna är upplyfta på pela-
re ovan bottenvåningen i två 
och en halv våningar präglade 
av slutenhet. Ett taklandskap 
avslutar byggnaden med halvt 
gömda terasser med utblickar 
över omgivande landskap. Ett 
atrium binder samman de olika 
delar samt för ner ljus i husets 
mitt. 

Planerna är organiserade utefter 
ett rutnätssystem som medger 
flexibla och flödande rumssam-
band där kommunikationsytor 
minimerats. Servicedelarna 
är organiserade i funktionella 
rumsgrupper i gatuplanets ena 
halva med de publika ytorna 
samlade i andra halvan utan 
tydliga gränser dem mellan eller 
mellan ute och inne.

Diagram om funktioner, flöden och flexiblitet i gatuplan 
Restaurangmatsalen kan vid behov delas upp och ge flexibel lokal 
för möten, tillfälliga butiker, evenemang eller dylikt. Toaletten delas 
då i två delar med separata ingång för den flexibla ytan.

 Gatuplan   1:200 

 Sektion A-A   1:200 

Byggnaden och gatuplanet

A

A Gripsholmsvägen
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Rutnätet består av rektanglar 
med måtten 4x6 meter, orga-
niserade i tio olika långa rader 
i riktning sydväst-nordöst i en 
rombliknande form given av 
omgivande gator och trädrader. 
Måttet på rektangeln utgår ifrån 

hotellrummens storlek. Rutnätet 
ger som mest 35 enskilda rum, 
med möjlighet till dubbelrum, 
rum över våningsplan med loft, 
rum med stora takfönster eller 
rum med tillgång till terras.

 Takplan   1:200 

 Plan 3   1:200 

Rutnätssystem och hotellrumsplanerna

Diagram 1 hotellrumplan 1-3 
Som mest kan 35 enskilda rum tillhandahållas

A

A A

A



ge
men

sa
m te

rra
ss

tra
pphu

s

tra
pphu

s

Diagram 2 hotellrumsplan 1-3
35 enskilda rum kan sammankoplas till 16 multipelrum med inter-
na kopplingar i plan och mellan våningar.
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För att ge en flexibilitet med va-
riation ligger rektanglarna något 
omlott i rutnätet. Det innebär 
att rummen kan dela fler vägg-
ar med andra rum, detta för att 
öppna fler direkta kommuni-
kationspunkter i planen. Plan-
mönstret det ger är grunden 

för flexibiliteten i planen. De 35 
enskilda hotellrum kan alltså vid 
behov sammankopplas till 16 
multipelrum av varienda storlek 
och form. Sammankoppling-
arna kan ske i plan men även 
mellan våningar vilket diagram-
met nedan visar.

 Plan 2   1:200 

 Plan 1   1:200 

Flexibilitet och hotellrummen
A

A A

A



Materialpalett för fasaderna
Vitlaserad plywood och grön diagonal panel samt faltak.

Gripsholmsvägen

Tomten är en av järnvägen av-
skuren del av slottsparken som 
med sina pampiga träd inte er-
känner sig till stadskärnan, mu-
seijärnvägen eller det mer vilda 
som tar vid efter bensinmack-
en. I tomtens mitt reser sig där-
för detta projekt upp med syfte 
av att vara del av de trygga, lug-
na träden som definierar platsen 
men samtidigt med intentionen 
att interagera med den relativt 
höga aktiviteten på platsen.

Exteriören på bottenvåningen 
präglas darför av öppenhet. 
Den publika östra delen har en 
glasad fasad med stora vikdör-
rar. Den västra delen med sina 
servicedelar kräver viss slu-
tenhet och har därför en fasad 
av vitlaserade plywood-skivor. 
Stora fönster visar ändå upp 
hotellets funktioner samt ger ut-
blickar för hotellpersonalen i ex-
emplevis, kontor, personalrum, 
kök, tvättrum osv.

De mer slutna våningarna från 
plan ett och uppåt är klädda av 
en diagonal träpanel som ut-

går ifrån pelarna likt grenar från 
stammar. Vid öppningar fortsät-
ter panelen som glespanel för 
att förstärka känslan av sluten-
het. Stora utsikter är inte syftet 
från insidan av hotellrummen, 
istället är känslan av att vara i 
något ombonat viktigare. 

Mot fasaden har rummen stora 
öppningsbara glasdörrar som 
agerar likt heltäckande franska 
balkonger med den glesade 
panelen utanför. Med dörren 
öppen kan ljuden och dofterna 
från träden och staden ta sig in 
utan att ge insyn. Vissa rum har 
tillgång till terasser skyddade av 
glesad panel som en fortsätt-
ningar av fasaden. 

För att byggnadsvolymen ovan-
för bottenvåningen ska upp-
fattas som en helhet fortsätter 
den gröna träpanelen över ta-
ket i form av ett faltak. För att få 
ett intressant taklandskap med 
lutningen som ett faltak kräver 
utgörs taket av tio rader av pul-
pettak i två riktningar, skurna på 
vissa platser för terasser.

 Elevation öster   1:200 

 Elevation väster   1:400 

 Elevation söder   1:400 

 Elevation norr   1:400 

Exteriören i kontexten

Gripsholmsvägen

Storgatan

Storgatan



Husets byggsystem består av 
en pelar-balk-konstruktion i lim-
trä med bjälklagsplattor som vå-
ningsskiljande element, även de i 
massivträ. Taket består av tio ra-
der av limträtakstolar i pulpetform 
i två riktningar. För att hantera 
sido- och rotationskrafter är vis-
sa av innerväggar massivträele-
ment, placerade i vinkel mot var-
andra för att agera stabiliserande 
i samverkan med pelar-balk-kon-
struktionen. Hela byggnadens 
träkonstruktion vilar på en be-
tongplatta för att skydda från fukt 
men samtidigt ha bottenvåning-
en i gatunivå.

Yttervägg (skikt från vänster till höger)

- diagonal panel(glespanel vid öppningar)
- luftspalt/ vertikal spikläkt
- vindskydd
- yttre isolerskikt
- värmeisolering/vertikal väggregel
- ångspärr
- horisontal väggregel/installationskikt
- väggbeklädnad av gipsskivor

Ritningsutsnitt

Plan 1 är utelämnat för att illustrera 
huset från grundläggning till tak. 
Under den streckade linjen illustreras 
bottenplan, ovan linjen illustreras plan 2.

Bjälklag, delat pga ljudskäl 
(skikt från ovan och neråt)

1.  Plattbjälklag (kl-skiva, 
     korslimmad massivträskiva)
2.  Fribärande undertak infäst 
     i stombalkarna
     - isolering/reglar
     - glespanel
     - undertak av gipsskivor

Innervägg (skikt från vänster till höger)

- väggbeklädnad av gipsskivor
- ljud- och brandisolering/väggreglar
- nät som håller fast isolering

Detta utgör ena halvan väggen där andra 
halvan är en speglad upprepning av det 
ovan. Väggen är alltså tvådelad av ljudskäl.

Tak (skikt från ovan och neråt)

- två lager takbräder/falor i omlott
- bärläkt
- ströläkt/ventilerad luftspalt
- underlagstäckning av papp
- underlagstak av underlagsspont
- ventilerad luftspalt
- vindskyddande skiva
- värmeisolering/takbalkar
- ångspärr
- horisontell läkt
- invändig beklädnad
  av gipsskivor

Grundläggning (skikt 
från ovan och neråt)

- brädgolv
- platta på mark av armerad betong
- värmeisolering av grundplatta
- dränerande och kapillärbrytande 
  skikt av ballast
- dränrör(cirkeln i vänstra 
  hörnet i skiktet ovan)

Markarbeten

Grundplattans topp gjuts i nivå något 
högre än omkringliggande gator, 
ca 2,5 m. ö. h. eller 1 m högre än 
dagens nivå. Resterande tomt fylls 
igen något för att skapa en 
dränerande men samtidigt 
rullstolsvänlig lutning från huset.

 Tekniskt snitt med 
 perspektiv   1:50  Byggsystem   1:500 

Byggsystem och detaljer


