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MARIEFRED

Hur bevarar man bäst en stads karaktär?

Slottsarkitekten Jakob Strömholm visade oss runt i 
Mariefred och pekade på alla idéer han hade stoppat.

Det finns ett stort engagemang i staden. Ett tag skrev 
Jakob beslutsdokument om huruvida ett träds grenar 
skulle klippas eller inte.

Besluten fattas av hänsyn till Gripsholmsslott.
Från E20 tar väg 223 dig till Mariefred. 
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Första mötet

Att statoilmacken som ligger precis i början av Mariefred 
har förstört mycket är invånarna överens om. Enligt Jakob 
skedde detta på 80talet med en mindre lämpad 
slottsarkitekt.

Statoil som stadsentré.
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STATOIL

Nytt kapitel

Jag skulle vilja sätta ett nytt kapitel för staden - låta det 
gamla vara det gamla och det nya bli det nya, utan att 
förstöra varandra. 

Som en gest har jag delat upp tomten och skapat två 
stadsrum. Byggnaden definerar och introducerar det ena 
rummet till det andra.

Med hjälp av öppningar i strukturen erbjuds ett 
välkomnande flöde genom och runt byggnaden.

Öppningar i strukturen erbjuder ett välkomnande flöde genom och runt byggnaden.



Ramar

Svarta ramar håller uppe den translucenta volymen. 
Karmarna är vinklade på olika sätt för att välkomna 
besökare till tomten och in i byggnaden.

Alla entréer sker i karmarna.

Tre ramar håller uppe den translucenta volymen och bjuder in besökare till Mariefred, tomten och 
byggnaden.

Ram 1.
De första skivorna är en inramning av Mariefreds största 
gågata med typiska mariefredshus. Alla som kommer till 
Mariefred med bil kommer att uppleva inramningen som 
en entré till staden.

Statoils entréfunktion har försvunnit.

Ram 2.
Andra ramen har skivor som är vinklade så att öppningen 
välkomnar besökare från Storgatan och parkeringen. I den 
ena sker entrén in till restaurangen och skybaren. I den 
andra sker entrén till hotellet.

Ram 3.
Den tredje öppningen är bredare och mindre vinklad. 
Ramen signalerar en större öppenhet och port mellan det 
gamla och det nya stadsrummet.

1.

2.

3.
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entré
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Vi tittar på byggnaden från det nya stadsrummet där en park kommer att anläggas.
Här erbjuds avkoppling med bästa solläge och nära till mat och dryck.

Fasad

Lättheten i byggnaden speglar den välkommande gesten. 
Strukturen bärs av de svarta ramarna i betong och släppet 
på 700mm från marken förtydligar nättheten. Släppet ger 
även ljus till hotellets personalytor på källarplan.

På bottenplan finns restaurang, hotellreception och en 
offentlig scentrappa. Tomentens nya stadsrum erbjuder en 
park och uteservering kopplad till restaurangen.

Högst upp till vänster i bilden ligger skybaren. Dit kan du 
komma för att skåda Mariefreds takåsar. 

elevation väst
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Entréer

När de inbjudande ramarna fångat ditt intresse får du 
möjlighet att göra entré antingen till parken på andra 
sidan, hotellet, eller restaurangen. På bilden visas ram 
nummer 2.

Ram nr2. Entré till parken, hotellt och restaurangen.
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Plan 0
Personalutrymmen

Antingen är du gäst eller så är Hotellet din arbetsplats.

Källarplanet är tillägnat personalen och har 
omklädningsrum, matsal, backoffice samt soprum, 
köksförvaring och godsförvaring. För personal och 
hotellgäster erbjuds 5st parkeringsplatser. 

Källarplanet är öppet och har snabb förbindelse mellan lobbyn
och restaurangen på våningen över .

0
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Plan 1
Restaurang och lobby

På plan 1 finns lobbyn och restaurangen. På 
somrarna flyttar restaurangen ut sina möbler till 
stadsrummet på den nya sidan med en behagligt anlagd 
park.

I ram nummer 3 finns parkeringsingången dit lastbilen 
kommer och lämnar gods till byggnaden. Personalen tar 
enkelt hand om varorna genom att köra ner dom till 
godsförvaringen på källarplan.

1
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Plan 2 & 3
Hotellrum

Är du hotellgäst gick du in i lobbyn och tog hissen upp till
rummen på våning 2, 3 eller fyra. Till höger visas plan 2 
och 3. Mot söder finns hotellets sviter som är störst och 
med utsikt över vattnet. Resterande rum är mellan 22 och 
24 kvm. 

Hotellrum plan 2 och 3.

2&3
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Plan 4
Skybar

Högst upp ligger resterande hotellrum samt skybaren.
Skybaren kan man ta sig till antingen genom restaurangen 
eller som hotellgäst via lobbyn.

Sektion öst, plan 0 till 4

4
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Översta plan, 4.                    Sprängaxonometri över alla plan.



Det som fångade mig var Mariefred som småstad och 
Jakob som guide. Min bild av Mariefred färgades av hans 
berättelser, vilket min arkitektur speglar. Hotell som 
verksamhet är unikt, men Mariefred var intressantare.

Mitt kandidatarbete har ett rikt modellmaterial som 
formstudier utifrån tomten och stadens viktiga aspektet. 

Resultatet är blev en hotellbyggnad som sticker ut från 
Mariefreds övriga hus, som förstärker det redan 
etablerade och som introducerar det nya. 
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