
Norra Torngatan blir den självklara vägen att ta sig in till centrum för gående, cyklister och bilister.
 
Den strategiska placeringen av det nya polishuset vid Norra Torngatans infart från Esplanaden blir ett 
ögonmärke för den nya entrén. Entrén förstärks av den nya platsbildningen framför polishusets huvudentré.

Längs med Norra Torngatan placeras nya butiksbyggnader i en våning. De skapar en gatumiljö lik den som 
finns norrut, i centrum, med relativt smala gator omgärdat av låga byggnader. Samtidigt förstärker de Norra 
Torngatans betydelse  som handelsstråk samt dess koppling till centrum och Nya stadens torg.

Förslaget bygger på en disposition som återskapar kvartersstrukturen i De La Gardiestaden samt det gamla 
stadsdiket parallellt med Esplanaden. 

Byggnaderna anpassas till De La 
Gardiestadens småskalighet.

Butiker och parkeringshus är utformade helt i 
trä, en direkt koppling till De La Gardiestadens 
träarkitektur.

Förslaget återskapar kvartersstrukturen i De 
La Gardiestaden samt det gamla stadsdiket 
parallellt med Esplanaden. 

kvartersstruktur De La Gardie-karraktär

Den strategiska placeringen av det nya 
polishuset vid Norra Torngatans infart från 
Esplanaden blir ett ögonmärke för den nya 
entrén. 
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För bilister och cyklister som ska besöka De La Gardiestaden, bidrar de nya parkeringshusen till att 
Norra Torngatan blir den nya självklara vägen att ta sig in till centrum. Gatan börjar med ett nytt torg 
vid Esplanaden och förtätas med nya butikslokaler. 
Tillskottet av butiker i kvarteret förstärker Norra Torngatans betydelse som direkt koppling till De La 
Gardiestadens centrum. 

 Situationsplan, 1:400

Fasad mot Norra Torngatan 1:400

Fasad mot Sydväst 1:400

Fasad mot Götgatan 1:400

Fasad mot Målaregatan 1:400

NYA NORRA TORNGATAN

Den bilfria platsen framför entrén till affärscentret i kvarteret Pollux aktiveras med tillkommande 
butiker och genom att parkeringens trapphus mynnar till platsen. Nya träd planteras och platsen 
kompletteras med sittplatser.
Byggnadsvolymerna är i sin gestaltning uppbrutna och i skala anpassade till omkringliggande 
bebyggelse. 
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NYA NORRA TORNGATAN

ljust parkeringshus i hållbar 
träkonstruktion

Ett tvådelat parkeringshus i fyra plan, innehållande drygt 300 
bilplatser och cirka 50 cykelplatser, placeras längs med Målaregatan 
och Götgatan. Den ursprungliga kvartersindelningen bibehålles 
genom att mellanliggande  angöringsgata till handel och takparkering  
i kvarteren Pollux och Pomona  återskapas som en förlängning av 
Kopparslagaregatan. Genom att bryta upp parkeringshuset i mindre 
volymer anpassas det till De La Gardiestadens kvartersstruktur och 
småskalighet. Uppdelningen gör också att miljön inne i huset upplevs 
som luftigare med mycket inflöde av dagsljus. 
 Parkeringshuset har en sammanhängande trafiklösning.

Fasaden består av stående träribbor med våningsvis varierande 
täthet; en direkt koppling till De La Gardiestadens träarkitektur. 
Även stommen är tänkt att konstrueras av limträ. Ett miljövänligt, 
ekonomiskt och estetiskt alternativ. 

utvecklingsbarhet

Parkeringshusen med sin träkonstruktion är att betrakta som helt 
demonterbara och till stora delar återanvändningsbara. Skulle 
framtiden utvisa att behov av andra funktioner än parkering föreligger 
kan således hela eller del av parkeringen demonteras och ge plats åt 
annan verksamhet. 

Skala 1:400
Plushöjder utgår från entréplanet som + 0. 
För entréplan se situationsplanen.

LJUST OCH LUFTIGT PARKERINGSHUS I TRÄ
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NYA NORRA TORNGATAN

polishuset

Polishuset utgör ett modernt tillskott utmed Esplanaden. Den 
publika huvudentrén med reception och serviceutbud har 
utformats som en transparent byggnadsdel  - välkomnande och 
lättillgänglig. 
Polishusets volymuppbyggnad har delats upp som anpassning 
till småskaligheten och variationen  hos omgivande  byggnader. 
Arrestfunktion som förläggs till markplanet medför att 
bottenvåningen i övrigt utformas relativt sluten i form av en 
sockelvåning av natursten med ljusslitsar. 
Som kontrast till sockelvåningen, utförs de övre planen med stora 
glaspartier som speglar öppenhet och närvaro. Hit är kontor och 
motionslokaler förlagda. Fasadglasens profilsystem utförs  i trä.
Bottenvåningen innehåller förutom allmänhetens zon, arrest zon 
och besöks zon, även in- och utfarter till arrest och fordons zon. 
Arrestzonen är placerad centralt i byggnaden med anslutning till 
besökszonen och med häktesceller och rastgård mot en innergård. 
Akutzon, kontorsfunktioner och merparten av de gemensamma 
funktionerna, är placerade på våningen ovanför entréplan 
med solterrass i anslutning till pausutrymmet. Akutzonen har 
internförbindelse med arresten.
Fordonszon, godszon och skjutbana är förlagda till källarplan. 
Motion, gym och omklädnad har placerats i ljusa lokaler på det 
översta planet.

typplan kontor 1:100 

Exempel på kontorsmöblering. Storrum, tysta rum och stå-mötesbord

 

zoner
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Fasad mot Esplanaden 1:400

Vy över allmänhetens yta ut mot torget.

Vy över pausyta mot takterassen
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POLISHUS LOA:K LOA:V ÖVA+OKA BTA

Källarvåning 141 1831
Fordonszon 82 1030
Godszon 32 211
Skjutbanezon 324
Omklädnadszon 11

Entrévåning 143 1524
Allmänhetens zon 109
Besökszon 72 204
Receptionszon 58
Arrestzon 210 490
Fordonszon 140 80
Godszon 18

Våning 1 tr 104 1600
Akutzon 68 221
Gemensam zon 474
Kontorszon 709
Godszon 24

Våning 2 tr 318 1168
Omklädnadszon 482
Övningszon 48 264
Gemensam zon 56

Total area polishus 652 4765 706 6123

Area parkeringshus 11292

Area butiker 470

storrum

ståmötesbord

tysta rum

Sektion Polishuset 1:400

Sektion Polishuset 1:400

Planer 1:400

PUBLIKT POLISHUS


