
POLISENSTORG
PARKERINGSANLÄGGNING

SITUATIONSPLAN  0  -  S:1/400

 Parkeringshuset har 200 platser i 3 våningar samt taket. Det är 
en enkel prefabricerad betongkonstruktion med öppen fasad av beton-
gkrossar.

Polishuset har tre våningar. 

 På entréplanet hittar man de offentliga funktionerna. 
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 Ingången för leveranser och polisbilar är från Norra Torngatan. 

� #"��������"���	��������

�����������������	���$	�����������"�
��"���	�
���	���	���������	�����������

����	�	������������	���	��
privat mot polishusgården.
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och diverse förråd. 
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 Energin spelar fritt mellan det privata och offentliga rummet, 
och bidrar på så sätt till ökad dialog och ökat samförstånd.

 En promenad korsar torget från hörnet Götgatan-Norra Tornga-
tan till hörnet Målaregatan Esplanaden. 
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huset och den norra med allmänna funktioner; parkeringshus och små 
affärer med uteserveringar. 
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plats samt att ge extra mening och liv till stadsdelen. 
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der samma material och lösningar. 

POLISHUS FASAD MOT PROMENADEN  -  S:1/400

VY FRÅN MÅLAREGATAN-ESPLANADEN
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POLISENSTORG

PLAN  0  -  S:1/400

MÖBLERINGSPLAN, ALTERNATIV 1  -  S:1/100

SEKTION A  -  S:1/400 PERSPEKTIV AV ALLMÄNHETS YTA
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POLISENSTORG

PLAN  1  -  S:1/400

MÖBLERINGSPLAN, ALTERNATIV 2  -  S:1/100

SEKTION B  -  S:1/400 PERSPEKTIV FRÅN POLISGÅRDEN MOT PAUSRUMET OCH UTEPLATSEN
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POLISENSTORG

FASAD MOT NORRA TORNGATAN  -  S:1/400

FASAD MOT ESPLANADEN  -  S:1/400

PERSPEKTIV

FASAD MOT MÅLAREGATAN  -  S:1/400

FASAD MOT GÖTGATAN  -  S:1/400

PLAN  -1  -  S:1/400

FASAD SEKTION  -  S:1/50

 Polishuset och parkeringshuset är båda baserade på en betongs-
truktur. 

 Betongen är också huvudmaterialet för fasaden vilken består av 
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 Dessa designkonstruktioner är förstärkta för att ge ökad struk-
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parkeringshuset. 

� *�����	�
���	�	��	�����������������	�����	���������
%����	
�����
�����"���"��������
%��	�������	
����	�������	�������������	�������
������������������������	����������	���	�����������������

sedumtak

betong element

glass fönster

glass fönster med 
förstärkta betong band

mönster av 
betong band

Area sammanställning:
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