
URANUS o VULCANUS

POLISHUS OCH PARKERINGSHUS

De sista obebyggda kvarteren i södra delen i De La Gardiestaden 
kommer att bebyggas med nya lokaler för polisen och ett nytt 
parkeringshus för allmänheten.

Kvarteren Uranus och Vulcanus innehåller idag 158 allmänna mark-
parkeringsplatser samt 4 st fina trähus. Vi föreslår att man flyttar de 
röda trähusen till annan lämplig plats. 

Med hänsyn till De la Gardiestadens småskalighet, föreslår vi två
 relativt smala hus med en höjd som är anpassad till intilliggande 
hus. Husen placeras med ett större avstånd från varandra och bildar 
härmed en öppen plats mot Esplanaden. 
Husen orienteras i nord-sydlig riktning för att tydliggöra entrén till 
stadens centrum.
 
Den öppna platsen mellan parkeringshus och polishus gör det möjligt 
för möten och väntan. Det gynnar sunda relationer mellan allmänhet 
och polismyndighet. 
Det blir ett öppet torg ut mot Esplanaden och härmed en ny sydlig 
entré till De La Gardiestaden. Det blir en mötesplats som är trygg och 
säker för alla.  

Gaturummet runt kvarteren behålls med sina gator utom gatan mellan 
kvarteren Uranus och Vulcanus. Denna gata utgår delvis. Det blir en 
ny tillfällig utfart för polisens parkering. Infarter och utfarter anpassas i 
övrigt till nu gällande riktningar.
Vi behåller de yttersta trädraden som kantar de båda kvarteren.
1 st parkeringsplats för funktionshindrade samt 3 st parkeringsplatser 
för tjänstefordon placeras längs västra sidan av polishuset ca 25 m 
från entrén.

Polishuset har 5730 m2 i tre våningar plus källare. 
Källarplanet innehåller Fordonszon/Polishusgård, Skjutbanezon och 
Övningszon. Polishusgården nås via en ramp och sluss från norra 
sidan.
Bottenplanet innehåller Allmänhetens zon, Receptionszon, Besök-
szon, Godszon samt del av Arrestzon. Arrestzonen nås från den 
västra sidan av huset.
Plan vån 1 tr innehåller Akutzon, Pausutrymmen och Arrestzon. 
Frihetsberövade får indirekt ljus men ingen insyn från allmän plats.
Plan 2 tr innehåller Kontorszon sam Omklädningszon.

Parkeringshuset har 7800 m2 med 300 p-platser och 50 cykelplatser. 
Parkeringshuset formas av två enkelriktade ramper. Ramperna går 
uppåt och nedåt och på mitten i rondellen växlar man riktning. Parker-
ing sker snedställda mot körfälten.
 
Polishuset, med sin strikta raka form samt med varierande 
fasadavsnitt, uppvisar tyngd och elegans med den naturvita putsen 
och de mörkgrå skivorna. 

Parkeringshusets större volym har fått en lätt och luftig fasad genom 
det frostade glaset som bildar runda former och som kan få olika 
uttryck genom belysning mot ljusschaktet. 

De båda husen spelar mot varandra. Det är Polishusets tyngre strikta 
raka som står mot Parkeringshusets runda former och mer lekfulla 
stil.

Polishuset har en tydlig entré, från vilken allmänheten kommer in och 
upplever ett ljust väntrum eftersom ljusschaktet mynnar här.
Det finns möjlighet för medarbetare i huset att mötas på ljusa trevliga 
platser och förhoppningen är att detta skall bli en trivsam arbetsplats.

Upplevelsen av parkeringshuset dagtid är ljust eftersom det frostade 
glaset för in mycket dagsljus i parkeringshuset.
Upplevelsen kvällstid är varm och trygg med de färgbelysta ljusschak-
ten 

Vi eftersträvar miljö- och energieffektivisering när det gäller material, 
energi och innermiljö, så att husen kan uppnå standarden för 
miljöklassad byggnad Sweden Green Building Council. 

området

MÖTESPLATS FÖR ALLA
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PERSPEKTIV PUNKT 2



MATERIALKÄNSLA
Ivarssons mörkgrå fasadskiva Frontline tillsammans 
med puts naturvit bidrar till en diskret och elegant 
fasad. 

Det finns inslag av röd fasadskiva vid entrén och där 
det finns utvändiga undertak monteras Frontline 
Natura Natur Vit. 

Mörkgrå Fönsterkarmar med bågar av rödbrunt laserat 
trä.

Räckesöverliggare av rödbrunt laserat trä 

REFERENSBILDER

polishuset

MÖTESPLATS FÖR ALLA

FÖRDELNING ZONER  

Akutzon             
  
Allmänhetenszon        
  
Arrestzon                 
  
Bezökszon             
  
Korridor, trappa, ljusschakt od  
     
Fordonszon               
  
Gemensam zon      
  
Godszon      
  
Kontorszon     
  
Omklädningszon     

Receptionszon      
  
Skjutbanezon       
  
Övningszon      

TOTALT     

  
212 m²  
  
98 m²  
  
615 m²  
 
228 m²  
  
592 m²  
  
1276 m²  
  
638 m²  
  
272 m²  
  
627 m²  
  
462 m²  
  
62 m²  
  
416 m²  
  
233 m²  

5730 m²  
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PERSPEKTIV   LJUSSCHAKT 



MÖTESPLATS FÖR ALLA

polishuset

INTERIÖRPERSPEKTIV MOT PENTRY OCH PAUSRUMINTERIÖRPERSPEKTIV ALLMÄNHETENS VÄNTYTA



MATERIALKÄNSLA
Det profilerade frostiga Pilkington Profilit Opal OW 
monteras stående i profiler och bildar runda former. 

Opalglaset ger en diffus insyn i parkeringsdäcket och 
mycket dagsljus under den ljusa tiden på dagen.

Kvällstid belyses de runda ljusschakten med färgat 
ljus. Detta får en fin effekt genom det opala glaset.

REFERENSBILDER

MÖTESPLATS FÖR ALLA

parkeringshuset

PERSPEKTIV ÖVRE PLAN PARKERINGSHUS
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