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MARIEFRED
Mariefred är en stad som är känd för sin be-
byggelse och historia. Staden är en välbevarad 
trähusstad och det lockar många turister under 
sommarmånaderna. I södra Mariefred ligger 
Gripsholms slott som även det är en turistmagnet 
under sommaren.

TOMTEN
Hotellets tomt ligger i västra Mariefred, precis i 
utkanten av den gamla stadskärnan. Från tomten 
kan det skapas olika vyer beroende på åt vilket 
håll man vänder sig mot. Åt söder finns Gripshol-
ms slott, ett grönområde och Mälaren. Om man 
vänder sig åt öster har man den gamla delen av 
Mariefred. Åt nordväst finns Munkhagsgärdet, ett 
obebyggt område som historiskt har varit en del 
av slottets ägor. Vid gärdet fanns Grafikens hus 
innan det brann ner, och en gammal kyrkoruin från 
1100-talet. Åt sydväst finns ett gammalt järn-
vägsspår som används under turistsäsongen och 
ett stationshus. 

KONCEPT
Observationshotellet är ett hotell som vänder sig 
åt fem olika håll, där varje sida visar något som är 
typiskt för Mariefred; slottet, södra staden, norra 
staden, gärdet och järnvägsområdet. Även hotell-
rummens utformning är ett resultat av en studie i 
hur en utsikt kan påverka gestaltningen av ett rum. 
Hotellet blir ett sätt att uppleva delar av Mariefred i 
lugn och ro, och kanske upptäcka något som man 
har missat när man går runt i staden. 

UTFORMNING
Hotellrummen har utformats efter en studie i hur 
rum kan utformas för att harmonisera med utsikten. 
Studien gav upphov till tre rumstyper, ett avlångt 
rum med fönster på ena kortsidan, ett avlångt rum 
med fönster på ena långsidan, och ett kvadratiskt 
rum med ett eller flera fönster på en av sidorna. 
Dessa rumstyper finns representerat i hela hotellet 
i olika storlekar. Rummen som ligger i hörnen av 
byggnaden har fått fönster åt två håll för att på så 
sätt skapa en panoramavy. På varje våningsplan 
har ett eller flera hotellrum plockats bort och istället 
blivit en liten publik lounge med utsikt. På så sätt 
kan man under vistelsen på hotellet uppleva fler 
vyer än bara den som finns på sitt egna hotellrum.
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Rumsdiagram, 
hur rum kan påverkas av vad som finns utanför

Diagram, 
vad finns runt tomten?

Situationsplan 
1:2000

1. Reception
2. Bagagerum
3. Back office
4. Förråd
5. WC
6. Omklädningsrum
7. Pentry
8. Soprum
9. Godsmottagning
10. Tvättrum
11. Köksförråd
12. Kök
13. Restaurang
14. Bar
15. Lounge

Bottenplan
1:100

Plan 1 & 1,5
1:100
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MARIEFRED
Mariefred is a town well known for its architecture and 
history, it’s a well preserved town made of wooden 
houses and it is a popular place for tourist during the 
summer months. The Gripsholms castle is located in the 
south of Mariefred, and the castle is as well as the town 
itself popular amongst all the tourists visiting Mariefred.  

THE SITE
The site of the hotel is located in the western part of 
the old town. The site offers a variety of different sights, 
depending on which direction you look at. In the south 
you can spot the Gripsholms castle, a little park just in 
front of the castle, and the lake Mälaren. If you turn to 
the east you see the old part of Mariefred. In the north-
west is Munkhagsgärdet, an un-built field area that 
historically has been property of the Gripsholms castle. 
By the field lies an old church ruin from the 12th century. 
In the south-west lies the old railway that nowadays only 
is in use during the summer months.  

THE CONCEPT
The observation hotel is a hotel that has five sides, each 
facing something typical and special for Mariefred; the 
castle, the south part of the old town, the north part of 
the old town, the old field, and the railway area. Also, 
the hotel rooms is a result of a study made in how a 
view can affect the shape and design of a room. The 
hotel becomes a way to experience parts of Mariefred 
in peace an quiet, and perhaps discover something that 
you haven’t seen walking around the town. 

THE DESIGN
The hotel rooms are made as a result from a study in 
how rooms can be designed to fit the view. As a result of 
the study I continued working with three different room 
shapes, one rectangular shape with a window on one 
of the short sides, on rectangular shape with a window 
on one of the long sides, and one square shaped room 
with one or two windows on one of the sides. These 
different room types are represented in different sizes in 
the whole hotel. The rooms on the corners of the hotel 
has windows facing two views and creates more of a 
panorama view. On each floor one or more hotel rooms 
has been turned into a lounge area accessible for all of 
the hotel guests. The different views from these areas 
makes it possible for the guests to experience a variety 
of different views within the hotel.  Situationsplan
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Interiörperspektiv, två rumstyper

Plan 3 & 3,5
1:100

Plan 2 & 2,5
1:100
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Elevation, norr
1:200

Elevation, öster
1:200

Elevation, söder
1:100

Expteriörperspektiv



TAK

- Tätskikt
- Fuktspärr
- Takskiva
- Isolering
- Isoleringskil med lutning
- Massivträstomme
- Innertak

YTTERVÄGG

- Träpanel
- Spikläkt
- Vindpapp
- Väggreglar och isolering
- Massivträstomme
- Ångspärr
- Väggreglar och isolering
- Invändig beklädnad

BJÄLKLAG

- Innergolv
- Golvreglar och isolering
- Massivträstomme 
- Innertak

GRUND

- Innergolv
- Grundplatta av betong
- Isolering

HOTELL I MARIEFRED
Tekniskt snitt, skala 1:20
Fanny Vallo

+2,0 m

+6,8 m

+9,8 m

+12,8 m

Sektion A-A
1:100

Axonometri, princip
1:400

Tekniskt snitt
1:30


