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Mariefreds vandrarhem

Nummer 27 Studio 3 Grupp 1

Mariefreds vandrarhem ska sprida ut sig som en komet i Mariefred. Förlöst 
nyfikenhet är det som binder samman lokalinvånare med gäst, naturen 
med det byggda, ordning med kaos, fint med fult och gammalt med nytt. 
Syftet med att sprida ut sig är att rota och tränga sig på för att komma 
närmare. Vandrarhemmet vill bli omtyckt av lokalinvånarna och en del av 
staden. Om du bor i Mariefred ska du kunna känna av atmosfären i staden 
oavsett om du är gäst över natten eller bor där permanent. Paralleller kan 
dras till stadshotellet i att byggnaden skapar en puls och att platsen bidrar 
till stadens identitet. Om ett stadshotell är ett något konstlat ansikte utåt 
kan den här nytolkningen fungera som en uppdaterad, avskalad version. 
Med förståelse och utrymme för det icke kommersiella. 

Huvudbyggnaden

En huvudbyggnad med aktiviteter blir en plats att samlas på i Mariefred. 
Huset är 1234 kvm stort i 5 våningar med varierande storlek. Möjlighet till 
övernattning finns i någon av de stugor som finns utspridda i staden med 
kapacitet att hålla 57 personer. Om du bor i en stuga har du med din 
nyckel tillgång till hela programmet i kulturhuset. I de exempel som redo-
visas finns huvudbyggnaden och sju stycken stugor på utvalda platser i 
Mariefred.

Lånesystem och gemensamt kök

Kulturhuset har ett lånesystem med lyssnarböcker, magasin, cyklar, kök, 
lokaler. Nere under jord finns en biograf.
Att laga mat är ett sätt att umgås. I stugorna finns enkla pentryn och i HB 
finns ett stort gemensamt kök med tillhörande matsal där gästerna lagar 
sin egen mat. På detta sätt kan utspridda gäster som känner varandra ses i 
storköket och laga gemensam middag. Det finns en bar och ett kafé för den 
som vill äta eller fika.
Invånarna i staden kan också ta del av allt detta. Som exempel om någon 
vill hålla en större middag eller för två vänner som vill laga något tillsam-
mans på neutral mark. Ett bokningssystem liknande tvättstugor används 
som struktur. 

Park och terrass.
I anknytning till matsalen finns en uteplats och på taket en terrass 
tillgängliga för alla. 
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Material
Utgångspunkt till val av material är dem befintliga som finns på 
plats i Mariefred. Efter platsbesök framgick vissa uttryck och 
material starkt och blev relevanta att ta med. Slottet, ruinen m.fl. 
bär på tungt murade fasader och inne i staden dominerar trähusen. 
Platserna visar ibland upp en rik dekor. En stad har sitt specifika 
uttryck och i processen plockades fragment upp för att bli till en ny 
helhet: ett uttryck i arkitekturen på vandrarhemmet med kopplingar 
till den plats som byggnaderna ska landa på.

Platsbesök i Mariefred

Associationer under process
Hönshus och keramikhus. Keramikhusens estetiska 
uttryck passar i Mariefred.  



Det var Siri Derkert och Vera 
Nilsson som på 1950-talet 
uppvaktade Stockholms 
stadsfullmäktige för att få 
visa konst i t-banan. I dag 
finns konst på 95 av nätets 
100 stationer.
Siri sprängde bildens ramar 
och lät konsten träda ut i det 
sociala rummet.

Referenser:

Siri Derkert

Mari Pårup
Offentliga utsmyckningar

Vattenspeglingar, 2013. Keramiska reliefer med glas. MKB, Västra hamnen, Malmö. Foto Hans Pårup.

Ulrik Samuelson



Stengodsreliefer
Fasaderna i  byggnaderna består 
stengodsreliefer och puts. Den fasta 
inredningen består av trä. I motiv 
hämtade från människorna och staden 
smyckas huvudbyggnaden och 
stugorna. Här får Mariefred berätta 
sin historia och kan kopplas ihop med 
nutiden. Under platsbesök och
 processens gång har olika fragment 
plockats upp och blivit ett uttryck i 
vandrarhemmets arkitektur.

Puts och färgkodning
I materialvalen finns en obegränsad 
variation i färg både i relieferna och 
putsen i fasaderna. Här används 
specifika färger för de olika platserna. 
Så att staden får nya tydliga landmär-
ken: - Vi bor i stugan vid Rådhuset- 
den orangea!

Här redovisas exempel på individer 
som kan användas som motiv i sten-
godsrelieferna. Motiven är personliga 
och ska porträttera staden med en 
blandning anonyma och kända
ansikten. 
Representationen kan spegla alla lager 
i staden. Andra motiv kan vara vägs-
kyltar och liknande mer 
funtionsorienterade motiv.  

Material

Förslag på motiv till fasaderna

Ulrika Löfkvist, tidigare Mariefredsbo, 
disputerade i onsdags på Karolinska 
universitetssjukhuset i Stockholm.
– Det känns skönt och lite overkligt, 
berättar hon. Det har inte sjunkit in 
ännu. Det gick väldigt bra på oppone-
ringen, så jag känner mig nöjd och 
glad.

För ett par veckor sedan 
stod det klart för 
Rebecka Lundgren att 
hon kommit in på 
teaterskolan American 
Academy of Dramatic 
Arts i New York. Det som 
började som en chans-
ning räckte hela vägen.

Det är 12 år sedan Björn Brolin 
slutade med auktioner i Marie-
fred.

Bella hund

Mosaka hamster

Urban get

Wiggo & Stina katter



Grunden
Kantblocken krokas fast i armeringen
som ligger i betongrunden innan det 
gjuts. På ovansidan av murade 
lecagrunden tätas blocken med bruk 
och ett glidskikt av syllpapp innan 
ytterväggen muras på. Lättklinker 
under cellglas används i övergången 
till mackadamet för att anpassa grun-
den till den ojämna tomten samt för 
dess egenskaper att hantera fukt. 

Armerad betong m. golvärme 150 mm
Cellglas 300 mm
Geotextil 
Lättklinker ca 300 mm
Leca kantblock med isolering 
300x400x6000
Betongblock
Dräneringsrör
Mackadam 

Yttervägg 380 mm
Fasaden består av stengodsreliefer i 
assymetrisk form och med variation i 
storlek som fogas samman med puts.

Innerväggarna är 120 mm 
med 70 mm regel, dubbla gipsskivor 
och isolering för akustiken.

Lecavägg med isolering 350 mm
Rödgrund 5 mm 
Stålnät 3 mm
Fasad puts och stengodsrelief 17 mm

Yttervägg 380 mm
Fasaden består av stengodsreliefer i 
assymetrisk form och med variation i 
storlek som fogas samman med puts.

Innerväggarna är 120 mm 
med 70 mm regel, dubbla gipsskivor 
och isolering för akustiken.

Lecavägg med isolering 350 mm
Rödgrund 5 mm 
Stålnät 3 mm
Fasad puts och stengodsrelief 17 mm

Tekniskt snitt 1:20

Golv
Trägolv
Armerad betong
Lecablock 145 mm
Isolering
Gipsskiva(taket neråt)

Lutande tak
Yttre skikt är stengodsplattor som  i 
utformningen hakar i varandra på 
baksidan samt puts för att foga 
samman plattorna. Bjälklaget sitter 
placerat i 1200 mm intervaller. Längst 
med takets långsidor placeras kanaler 
för vattenavringing som tätas ordent-
ligt. I möte med vägg sitter band som 
håller fast bjälklaget i väggen .

Stengods+ puts 17 mm
Tätningsskikt 4mm
Spånskiva 20 mm
Reglar 50 mm 20 mm
Bjälklag i trä 300 mm x100 mm
Cellolusa isolering 300 mm
Duk för att hålla isoleringen på plats
Innertak av gips och puts

Platt tak
Här används ett gummitak. Terassen 
består av grus och  jord som håller 
duken på plats. Taket har en termiskt 
och aukustisk bra isolerande effekt. 
Hänsyn behöver tas till taket last då 
det är tungt.
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Bottenvåning 1:100

375 kvm

Kök för gäster
& allmänheten

Reception

Kök/
Personalyta

Kök/
Personalyta

Lobby

Bar & kafé



1234567891011121314151617181920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

F

F

F

0                                        10                                      20

Terass 1:200 Klocktornet 1:200

Våning 1 1:200Källarvåning 1:200

93 kvm
Black Box 335 kvm

White Room

345 kvm
Terass

16 kvm
Sovloft
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Sektion C 1:200Sektion B 1:200
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