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Hotell Mariefred 

Vad är projektets huvudidé? 

Projektets huvudidé är att återupprätta det tidigare nedbrunna  
Grafikens Hus i form av ett hotell med kombinerad utställningshall. 

Varför är det projektets huvudidé? 

Därför att man på så vis kan ta tillvara på Mariefreds kulturella och konstnärliga 
värden, inte minst stadens historia och stadsliv, och förena dessa med kommersiella 
syften. I hotellet kan man visa de utställningarna som av Grafikens Hus planerades 
för 2014, till exempel Carl Fredrik Reutersvärd eller Clay Ketter. I ateljéverkstäder kan 
workshops hållas. Hotellet kan genom kommunikation med besökare och 
utställningar ge uppmärksamhet åt och synliggöra Mariefreds kultur och historia, 
inte minst det rika kulturarv det närbelägna Gripsholms slott innehar.  

Relationen till staden och slottet är även viktig i sammanhanget då hovet ofta agerat 
som mecenat för stadens kulturella värden, inte minst konstlivet. En silkesfabrik 
kunde till exempel startas på 1700-‐talet efter ett brev från konung Karl IX om 
införande av skattebefrielse. Idag är det andra värden som styr. Arkitekturen och 
konsten kan i detta projekt gå hand i hand. Ett nytt hotell kan skapa ökad 
attraktivitet åt staden och ge de kulturella och konstnärliga rikedomar som försvann 
med branden en chans till återupprättelse. Förutsättningar för detta kan skapas med 
ateljéverkstäder och en utställningshall i anslutning till hotellet.  

Hotellet kommer att fungera kulturellt på så sätt att utställningshallen skapar en 
mötespunkt/sevärdhet för konstnärer liksom besökare i staden. Residenser för 
konstnärer tillgodogörs i en del av hotellet. Hotellet kan ersätta Grafikens hus på så 
sätt att dess utställningar och workshops kan hållas i den intilliggande byggnaden. 

Hur är byggnadens relation till den omgivande miljön i termer ute/inne? 

Det är till största del trevåningshus runtomkring platsen. I närheten ligger också en 
slottspaviljong. Det är en relativt öppen plats runtomkring. Naturen vid platsen är 
begränsad. Flera trädkantade stråk går ner mot slottet och Mälaren. På platsen finns 
björkar och andra lövträd. Nära beläget finns Gripsholms golfklubb med varierad 
natur. 

Man kommer huvudsakligen från Mariefred busstation belägen en kilometer från 
platsen. Från hotellet kan man ta sig vidare ner mot slottsparken, och ner till vattnet. 

Platsen har fina utsiktsmöjligheter mot söder, med slottsparken och slottet i fonden. Mot 
norr går Storgatan som korsar Gripsholmsvägen. Intill Stationshuset ligger en fin plats 
med kvällssol i väster.  

Hur är organisationen av byggnadens program? 

På första våningen finns en lobby med reception, bar och lounge. Träningslokaler är 
placerade i ett av de övre våningsplanen. Högst upp är en takterrass belägen.  

Allmänna utrymmen, personalutrymmen och administration är belägna på plan 1. 
Servicerum finns belägna på respektive plan i närhet till exempelrummen. 

Trappuppgången tillför ett ljusinsläpp till alla plan i hotellet. Från en terrass på plan 8 
skapas fina utsiktsmöjligheter, runtom staden och framförallt mot vattnet och slottet. 

Arbetslokaler för konstnärer finns i en byggnad intill hotellet. Ovanpå dessa frigörs ytor 
för en utställningshall, en trapp leder upp till utställningshallen. 
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Gestaltning  

När  man  närmar  sig  byggnaden  från  väst,  på  Storgatan,  så  möts  man  av  en  vit  fasad  samt  en  lägre  
byggnad  avsedd  för  parkering  och  förvaring  av  konst.  När  man  stiger  in  i  lobbyn  från  huvudentrén  
belägen  på  Storgatan  möts  man  av  en  reception  på  vänster  sida  och  en  lounge  i  byggnadens  
sydvästra  hörn.  Rummet  är  öppet  och  ljus  faller  in  via  trappa  och  panoramafönster  på  våning  4,5,6  
och  7.  Golvet  i  entrén  är  i  marmor.  Väggarnas  material  är  av  putsad  betongyta.  Via  trappa  eller  hiss  
kan  man  ta  sig  upp  till  enkelrummen  i  huvudsak  avsedda  för  konstnärer,  ett  dubbelrum  och  de  två  
sviterna  på  våning  6  och  7.  Vid  trappuppgången  finns  fria  ytor  avsedda  för  utställning  av  konst.  

Teknik  och  konstruktionsprincip  

De  två  lägre  byggnaderna  är  gjorda  i  betong,  glas  och  stål.  Stålbalkar  bär  upp  våningarna  i  respektive  
byggnad.  Bjälklaget  är  gjort  av  kasettdäck  i  betong.  Glaspartierna  i  utställningshallen  är  fästa  i  
metallkonstruktioner  gjutna  i  takets/väggens  betongväggar.  I  utställningshallen  är  innerväggarna  av  
spontad  panel.    

Ateljéverkstäderna  och  utställningshallen  har  sandwichväggar  med  15  centimeter  betong,  10  
centimeter  isolering  och  15  centimeter  betong.  Väggpartierna  söderut  mot  parken  är  av  glas.  I  
ateljéverkstadens  tak  går  en  stålbjälke  som  bär  upp  utställningshallens  golv.  Utställningshallens  tak  
består  av  stål,  råspont  och  falsad  plåt.    
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