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ÖPPEN SLUTENHET

SLUTET MOT GATAN
Hotellet är placer-
at längs med gatan 
för att ge gatan och 
korsningen en urban 
karaktär.

PUBLIKT ENTRÉPLAN
Entréplanet är pub-
likt och innehåller 
café, bar och restau-
rang. Trädgården på 
baksidan är öppen 
för alla.

SAL TILL SAL
På entréplanet går 
man genom rum för 
att nå nästa rum.

BALKONG
Alla hotellrum har 
en egen indragen 
balkong.

BASTU
Hotellrummen är 
utrustade med en 
liten tvåmannabas-
tu och badkar. Att 
integrera badrummet 
i hotellrummet har 
varit en viktig del 
i projektet.

När man kommer in i hotellbyggnaden möts man av ett glasat vindfång. Genom det ser 
man igenom hela byggnaden, från rum till rum, ända till det gula stationshuset på andra 
sidan byggnaden. Idén är hämtad från en undersökning av stadshotell, där man går genom 
en sal för att nå nästa sal. På så sätt kan man gå genom hela byggnaden utan att gå i 
korridorer. 

När man passerat vindfånget möts man av ett sorl, sorlet kommer från baren som ligger 
direkt till vänster. Restaurangen som även fungerar som festsal är placerad längst bort 
från entrén, i den sydvästra flygeln. Entréplanet är publikt och öppet för alla. De öppna 
funktionerna är restaurang, bar och café.  Här är också hotellets basfunktioner såsom 
administration, kök och personalutrymmen placerat. 

RUMMEN
Från korridoren, med dagsljusinsläpp i kortändarna når man hotellrummen. Alla rum har en 
indragen balkong, ett badkar och en bastu. Våtrumsdelen har givits stor fokus i projektet, 
för att bryta den gängse hotellrumsnormen har våtrumsdelen blivit mer transparent och 
integrerad i hotellrummet. En glasvägg försedd med en persienn skiljer badrummet från 
sovrummet. Detta gör att hotellrummet upplevs större och ljusare. Bakom glasväggen är 
badkaret placerat. Här kan man ligga i badet och titta ut genom fönstret på staden. De mest 
privata delarna i badrummet är placerade längst in, bakom ytterligare än vägg beklädd 
med marmor. Bastun har en glasvägg som gör att man kan sitta i bastun och se ut genom 
fönstret. 

TRÄ
Hotellet har en bärande trästomme. Hisschaktet är även det byggt i massivträ. Utvändigt är 
fasaden beklädd av stående träreglar som placerats med 45 gradig lutning om vartannat. 
Invändigt är hotellet beklätt med olika behandlade träytor. I baren är det rufft obehandlat 
trä, i restaurangen är det slät ljus panel för att skapa en mer elegant känsla.

STUDENT 3, STUDIO 4

Mariefred tillhör en av Sveriges mest välbevarade trähusstäder. De karaktäristiska 
trähusen med stående träpanel, färgskalan och slutenheten mot gatan har varit en 
drivande utgångspunkt för förslaget. Att hotellet ska vara en träbyggnad har från 
början varit en självklarhet. Hotellets utbredning och placering på tomten har fått 
bestämmas av tomtens angränsande gators utformning. Att göra entréplanet publikt 
och ansluta fasaden mot gatan har varit självklart från början. Detta ger tillbaka St-
orgatan den urbana karaktär som återfinns längre in på gatan. Att få byggnaden an-
passad till den komplexa kontext som platsen medger har varit projektets drivande 
gestaltningsmotor. Hotellet är en högrest byggnad med stomme, ytskikt och fasad 
i trä. Taket är sadlat och belagt med enkupigt lertegel. Så som den lokala bygg-
nadstraditionen lyder. Hotellet innehåller 36 rum och alla är försedda med balkong, 
badkar och bastu. 

Det har varit viktigt att göra ett hotell som är till för mer än bara tiurister på kort 
besök, utan även ett hem för mariefredsborna, en byggnad som de kan vara stolta 
över.

KONTEXT
Hotellet är placerat nordväst på tomten i en lätt u-formad volym. Placeringen medg-
er en slutenhet mot gaturummet i norr och öster men en öppenhet mot söder. Den 
nya hotellbyggnaden blir länken mellan det gamla stationshuset och den äldre 
trähusbebyggelsen. Det slutna gaturummet är också karaktäristiskt för Mariefreds 
bebyggelsestruktur. Hotellets öppna sida mot söder, vänd mot järnvägen, slottet 
och vattnet tillför platsen sociala ytor att hänga på. Den öppna ytan har en trädgård-
sliknande karaktär för att samspela med slottsträdgården på andra sidan spåren.

ENTRÉ
Huvudentrén är placerad i korsningen Storgatan/Nygatan. Den är indragen precis 
som de andra byggnadernas entréer i korsningen. Hotellets vertikala kommunika-
tionsyta, den vita trappan är placerad direkt intill huvudentrén, den syns genom de 
glasade väggarna och utgör ett fondmotiv mot korsningen Storgatan/Nygatan. Den 
signalerar att detta är ett hotell.

GSPublisherEngine 340.44.48.100
GSEducationalVersion

N

1

1. RECEPTION
2. BAGAGERUM
3.  WC
4  BAR
5.  CAFÉ
6.  LOUNGE
7. RESTAURANG
8.  KALLSKÄNK
9.  DISKRUM
10.  VARUMOTTAGNING
11.  SOPRUM
12. STÄD
13.  KÖK
14.  PERSONALMATSAL
15. OMKLÄDNINGSRUM
16.  BACKOFFICE 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

15

16

ELEVATION LÄNGS STORGATAN, MOT SÖDER
SKALA 1:400



TEKNISKT SNITT MED PERSPEKTIV
SKALA 1:20



MODELLFOTO
FLYGFOTOVY

MODELLFOTO
TOPPVY

MODELLFOTO
VY LÄNGS NYGATAN MOT SÖDER

EXTERIÖRPERSPEKTIV ENTRÉ

STUDIER AV HOTELLRUM

MÅTT OCH MÖBLERING AV HOTELLRUM FASAD MED STÅENDE PANEL AV REGLAR FASAD AV TRÄPANEL, TAK AV SPÅN

STUDIE AV LOBBYN SOM CENTRAL 
KOMMUNIKATION I HOTELLET

SEKTIONSTUDIE AV RUM-TILL-RUM, SIK-
TLINJER

STUDIE AV RUM-TILL-RUM, SIK-
TLINJER



GSPublisherEngine 338.46.50.100
GSEducationalVersion

GSPublisherEngine 340.44.48.100
GSEducationalVersion

1. HOTELLRUM
2. FÖRRÅD
3.  TRAPPHUS

 

1 1 1 1

1 1

1

2

1 1

3

2

1

1

1

A-A A-A

GSPublisherEngine 340.44.48.100
GSEducationalVersion

N

1

1. RECEPTION
2. BAGAGERUM
3.  WC
4  BAR
5.  CAFÉ
6.  LOUNGE
7. RESTAURANG
8.  KALLSKÄNK
9.  DISKRUM
10.  VARUMOTTAGNING
11.  SOPRUM
12. STÄD
13.  KÖK
14.  PERSONALMATSAL
15. OMKLÄDNINGSRUM
16.  BACKOFFICE 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

15

16

VÅNING 2,3 
SKALA 1:100

ENTRÉPLAN
SKALA 1:100

SEKTION A-A
SKALA 1:100

GSPublisherEngine 338.46.50.100
GSEducationalVersion

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:100


