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Omgivning _ De La Gardiestaden

medeltida identitet. Stadens signum är 

Polishusets formgivning är inspirerat 
av omgivelserna. Det underordnar 

både vad det angår materialiteten, volym 

Torget

300 bilplatser 

polisen.

Polishuset disponerar ungefär en 

Esplanaden, ligger torget med sitt livliga, 

Torget  är en naturlig samlingsplats 

upplevelsevärden. 

Det är en modern handelsstad i en 

Esplanaden.

Polishusets utformning

varierade fasadavsnitt. Det präglas 

tillgänglighet.

en allmänhetens tillgång, en naturlig 
del av stadens utbud.

Polishusets volym idag

Polishuset i framtiden
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Gestaltning av allmänhetens zon
Till vänster, expeditionen som besökaren möter så snart den träder in genom en av de två ingångarna. På bilden visas ankomsten från huvudentren från Polistorget. Besökaren kan skymta 
polisens genemsamma zon bakom frostade glasväggar. Atriumet som sträcker sig över alla våningsplan ger ljus til foayén.

Area schema
Kvadratmeterindikation för varje zon. Alla zoner uppfyller polisens 
lokalprogram.
Polishuset är totalt 6700 m2 inkl. fordonszon i källaren.
Bottenplan: 2300 m2, Våning 1; 2015 m2, Våning 2; 820 m2, 
Källarplan; 1480 m2.
Allmänhetens p-källare sträcker sig över 3 våningsplan och är totalt 
100.000m2

Gestaltning av kontorszonen på 3:e våningen

tillgodota det ljus som takfönstrena i sadeltaket släpper in. Takfönster samt fasadfönster ger dagsljus i gångarna och i alla kontor.

Cirkulations diagram
Plan skala 1:800
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Konstruktionen
Polishuset och parkeringen är 
underordnat ett modulsystem; 6m x 6m. 
Pelarnas dimensioner är 30 cm x 30 cm. 
Takbjälkarna är 30 cm x 50 cm. På vissa 

konstruktionen extra dimensionerad så 
att inga fristående pelare är nödvndiga i 
bottenplan. Takhöjden är 4,5m i bottenplan 
och 3m i övriga plan. Alla minimum krav 
är uppfyllda.

Väggar, tak och golv är av betong.
De är så stabila att det är svåra att forcera. 
De är anslutna till varandra så att det är 
omöjligt att krypa in i Polishuset.

Regelkonstruktionen har dubbla 
byggskivor på båda sidorna. Mellan 

som är fäst i reglarna.

Väggarna består av betong (minst 100mm 
i innerväggar, 300mm i ytterväggar) som 
är inom kravet för skyddsklass 2.

Även alla portar, dörrar oh luckor är 
godtagbara för skyddsklass 2, av stål.

Modulsystem

Väggarnas uppbyggnad

Storrum Uppdelat rum

Plan kontor 1:100

Storrum Uppdelat rum

Flexibel rumindelning

Genomsyn mellan zonerna

genom takfönster och transparenta 
rumindelningar. Samma princip gäller i 
cellavdelningen.

Dagsljus

Rumavskiljning med glasskjutdörrar/
väggar är tänkta i de områden där insyn 
och oljud inte är störande. Golvet i 
allmänhetens zon är belagt med oömtåliga 
plattor, medan det i de interna zonerna är 
varmt trägolv eller linolium.

Torget varierar i nivåer. Nivåerna utgörs 
av materialbyte. Plattor, träplank och 
grönska.

Nivåer

Trappan mot söder
Trappstegen är breda och med varierande 
höjd så att man både kan sitta och gå på 
den.

Plattor

Det är funktionellt för både gående, 
cyklister, funktionshindrade - barn och 

zooner” med både träd och gräs.

Varierande beplantning i form av vita 
stammar, röda höstlöv och gran. På så 
vis är torget och polishusets omgivelser 
levande - alla tider på året.

Blandad växtlighet attraherar djurarter 
och gynnar på så vis stadens djurliv.

Beplantning

Växter och utomhusmiljön

Allmänhetens zon
380 m2
Reception
100m2

Besökszon
320 m2

Fordonszon
1480 m2

Omklädningszon
640 m2

Godszon
430 m2

Kontorszon
800 m2

Gemensamzon
520 m2

Övningszon
370 m2

Akutzon
290 m2

Arrestzon
990 m2

Skjutbanezon
380 m2
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Gestaltning av Polishuset en vinterdag
Sett från Norra Torngatan

Sektion C-C 
Skala 1:400

Sektion D-D 
Skala 1:400

Sektion A-A
Skala 1:400

Sektion B-B 
Skala 1:400
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Typplan källe skala 1:400
Våning -2 och -3

Fasad mot söder
Skala 1:400

Fasad mot norr
Skala 1:400

Fasad mot väst
Skala 1:400

Fasad mot öst
Skala 1:400

Detaljer
Fasadutsnitt 1:100

Takfönster
Öppningsbara 
i delar av 
bygnaden

Gavelfönster
Ej öppningsbara.
Framhäver 
byggnadens
identitet, särskillt 
när byggnaden 
belyses inifrån

Fasadfönster
Djup fönsterkarm 
invändigt.
Markerande fönsterram 
utvändigt.
Högisolerande glas.

Fasadfönster på 
bottenplan
Ej klättringsbara upp 
till 4 meters höjd. 
Öppningsbara överst 
med skydd.
Rutan är i plan med 
fasaden.

Källarplan skala 1:1600
Våning -3

nedfart från -2

uppfart till -2

100 p-platser
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Källarplan skala 1:400
Våning -1

skjutbana

Total 24 bilp-platser
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Gestaltning av Polistorget en söndagsmorgon
Sett från ankomsten från Eslanaden

Taken
De markanta taken är sadeltak (max 
lutning 27 grader) beklädda med 
sedum.

Sedumtak med takfönster

Fasaderna är 
beklädda med 
rostfritt stål.
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