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Platsen 

Levande torg med blandade funktioner

I nordöstra kvartershörnet, där en entré till varuhuset samt “dragaren” 
Systembolaget idag ligger fi nns redan ett visst folkliv. Detta hörn har 
dessutom kortast väg till Nya stadens tyngdpunkt, Nya stadens torg. Här 
skapas en plats (med ett visst släktskap i omfång med Iqbals torg), ett 
välkomnande entrétorg, dit fl er vitaliserande funktioner lokaliseras: den 
nya parkeringsanläggningens fotgängarentré samt polishusets publika 
delar. Ordningsmaktens byggnad samspelar med andra mer informella 
funktioner, blir en naturlig del av stadens utbud. Och ligger vid en öppen 
plats som en viktig publik byggnad bör göra.

Trähus utmed Esplanaden kompletteras

Kvarteret har redan idag en front mot Esplanaden som avviker 
från kvarteren intill: friliggande röda trähus i en aningen lägre 
skala. Dessutom vidgas kvarterets gator mot Esplanaden då de 
röda husen ligger indragna i förhållande till kvartersliv. Ett slags
trattar bildas som underlättar inträdet på Norra torngatan och även 
Målaregatan. Med moderna tillägg straxt bakom de historiska husen 
samt ny markbehandling uppstår en ändamålsenlig ensemble ur ett 
entréperspektiv. En för Nya stadens representativ front där olika tider 
och olika funktioner blandas. En entré.

Stadsrum med Nya stadens rytm och skala

Tillkommande byggnader ligger i liv med gata. Volymer behandlas så att 
höjd- och längdmått anpassas till Nya stadens bebyggelse. Förslaget tar 
även fasta på den skalvariation som ger Nya staden sin charm.

Kvarterssnitt anpassat till storskaliga funktioner

Nya staden har mestadels små hus och verksamheter. Tävlings-
programmet innebär att en stor skala introduceras, inte helt olik det 
Åhlensvaruhus som med rätta kritiserats hårt, samt funktioner som till 
stor del saknar potential att berika det offentliga rummet - en arrest är 
inte en bostad, ett P-hus inget café. En viktig målsättning för förslaget är 
att förse torg och gator med ett innehåll, i synnerhet i bottenvåningarna, 
som blir en tillgång för gäster, boende och verksamma, på ett likartat 
sätt som stora delar av Nya staden gör - en av dess tydligaste kvalitéer.
Programmets många funktioner med baksideskaraktär bör därför 
placeras i kvarterets inre, vilket ett större kvarter underlättar.  Därför har 
den gamla småskaliga kvartersindelningen övergivits – som för övrigt 
redan varuhusen avslutat. Den är dock läsbar i byggnadernas volymer.

Gränd med ateljéer markerar stadsdiket

Trähusen kompletteras med uthusliknande ateljéer och lokaler (bokaler, 
se nedan) och trädgårdar där grönskan tittar över planket på klassiskt 
småstadsmanér. Mot P-husets fasad i trä och glas löper en gränd som 
markerar stadsdikets tidigare läge. Livgivande bokalentréer vetter mot 
gränden.

platsbildningar i nya staden

lucker front och röda låga trähus

torg med bef. handel, p-hus och polis

gatorna vidgas mot esplanaden

framsidor mot off. rum - stort kvarter rytm och skala som nya stadens

ny gränd markerar stadsdiket kopparslagaregatan utläsbar i volym

kompletterar befi ntlig handel kring ett entrétorg.

Ett publikt öppet polishus blir en naturlig del av 
stadens utbud, har Systemet och Hemköp som 
granne.

Ytor (BTA)

Parkeringshus exkl. bokaler 7660 m²
P-platser: 283 (ev. +37, se text)

Bokaler vid P-huset     300 m²

Bokaler vid gränden     200 m²

Polishus
ovan mark    3290 m²
under mark exkl. ramp 2080 m²
summa     5370 m2

Elevation mot Norra Torngatan 1:400 (A1)
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Situationsplan 1:400 (A1)

Möte med Esplananden
Moderna byggnader samspelar med historiska 
kring en plats som vidgar Norra torggatan mot 
Esplananden. En representativ signal om Nya 
stadens utbud.

Utmed gatorna en bebyggelse med rytm, skala 
och innehåll liknade den historiska stadens. 
Småskalig handel på bottenvåningarna i 
bokaler.

Marken
Entrétorg 

Torget belägges med granit som når över Götgatan för att markera att 
bilar på väg till och från Åhlénshusets parkering kör på de gåendes 
villkor. Stabila bänkar i granit med sittyor av ek. En rad med lönnar ger 
en skuggad zon om sommaren och vackra höstfärger.

Entrépunkter mot Esplanaden

Utanför det som en gång var stadsgräns, mot Trädgårdsstaden, är 
marken av mjukare karaktär. Entrépunkterna, gatornas rumsliga vidgning 
mot Esplanaden, har grusade ytor vid sidan om trottoar och köryta för 
bilar. Bänkarna på torget återkommer för att agera gräns mot gatan och 
betona kvartersliv och därmed de röda trähusens indragna läge.

Gränden

Stadsdikets markeras med en ny gränd som även den ligger utanför Nya 
stadens historiska gräns. Grus även här för att skapa en kontrast till de 
hårdare materialen ”inne i staden”.

Trädgårdarna

Bakom rödfärgade plank ligger privata trädgårdar där fruktträd och syrén 
hänger ut i det offentliga rummet efter exempel i Nya staden.
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Bokaler

Lokaler som man även kan bo i, bokaler, föreslås för att ge mer liv åt
kvarterets gator och samtidigt ge en fl exibilitet i användningen. Bär 
sig inte lokaler idag kan man bo där tillsvidare, enligt mönster från bla 
Hammarby Sjöstad.

Placeras framför P-huset för att ge ett bättre möte mot Norra torngatan. 
Lösningen är önskvärd och tänkbar även mot Målaregatan men kostar 
P-platser.

Även de befi ntliga röda trähusen med sina ateljékomplement blir 
bokaler, med förhoppningen att visst inslag av publika verksamheter kan 
etablera sig här, där många människor passerar.
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Polishuset

Publikt hus vid publik plats med välkomnande entré.

Volymbehandling bär spår av historisk kvartersindelning.

Uppglasad midja i form av trapphus och orangeri som syns från gatan 
och väntrum.

Modulsystem möjliggör fl exibilitet vid ombyggnad.

Gemensamma funktioner på plan 3 – paus, mötesrum och omklädning 
- för spontana möten.

Kontor och akutzon på plan 2. Akutzonen nås enkelt från pausrum via 
två trappor.

Zoner för allmänhet, besökare samt arrest på plan 1.

Generellt hus med 12 och 18 meters djup som kan hysa andra 
verksamheter den dagen polisen fl yttar.

Fasader av mörkrött tegel lika det befi ntliga i kvarteret Narcissus, 
alternativt röd puts.

Ekologi

Tung stomme för lagring av värme och kyla och minimerat ventilations- 
och kylningsbehov - värmeöverskott är huvudproblemet i ett polishus.

Solavskärmning mellan glas, ”box-windows”, för enkelt underhåll och 
reducerat ventilations- och kylningsbehov.

Sedum på tak avlastar dagvattensystem, kyler och förbrukar koldioxid.

Solceller mellan fönsterband mot gården för elproduktion.

Ytor se sid 1

Materialkaraktär samt möbleringsexempel se sid 4

På plan 3 ligger gemensamma funktioner för att 
underlätta möten under paus och arbete.

Pausrummet har sol hela dagen.

Terrassen vetter mot sydväst och ger en fi n vy 
mot vattentornet.

Från väntrummet kan besökaren ta del av livet 
på torget genom den glasade väggen, och vice 
versa.

Åt andra hållet (bakom betraktaren) ligger 
polishusets orangeri och trapphus väl synligt 
från väntrummet.Elevation mot Götgatan 1:400 (A1)

Sektion 1:400 (A1)Planer 1:400 (A1)
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Parkeringshuset

Magasinsliknande byggnad i laserat trä och glas kompletterad mot 
Norra torngatan med bokaler med bättre förmåga att möta det offentliga 
rummet – öppenhet och handel!

Infart från Norra torngatan för minimal körning och rimlig orienterbarhet.

Huvudentré för fotgängare samt cykelparkering mot det nya entrétorget, 
där generösa trappor tar besökaren in i staden

Ljusgårdar markerar tidigare kvartersindelning och ger trygg stämning.

Ytsparande lösning. Ramper integreras i parkeringen: sluttande plan.

Stomme av massivträ ger välkomnande atmosfär - om brandskydd och 
ekonomi tillåter (österrikiska exempel fi nns).

Fasadens stående limträpelare 150x400 kombinerar utblickar och 
ljusinfall med solid träkänsla i perspektivet.

Önskas fl er p-platser än 283 i förslaget kan rampen upp på taket förses 
med tak med ytterligare 37 platser - stigande takfot mot polishusgården 
utan inverkan på torg och gator

Planer 1:400 (A1)

Elevation mot Målaregatan 1:400 (A1)

Möbleringsexempel administrativt arbete
(kontor- och akutzon) och besökszon 1:100 (A1)

Då typplan saknas i förslaget har några situationer 
preciserats och möblerats i större skala

Polishusets modulsystem medgör indelning i öppna 
arbetsplatser och rum för en eller fl era personer,
beroende på arbetets behov av avskiljdhet och 
samverkan.Tysta rum kompletterar rum som delas 
med andra för ostört arbete.

Slutna rum glasas mot korridor för dagsljus och 
utblickar. Skira gardiner fi nns om insyn måste förhin-
dras.

I besökszon - och arrest - har fasaden mindre föns-
ter då gatan är nära och integritetsskydd på plats. 
Persienner eller gardiner förhindrar insyn vid behov.

Fasadutsnitt/materialkaraktär 1:100 (A1)

S ( )Sektion genom huvudtrappa 1:400 (A1)

bokalerna med sina trädgårdar.
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Parkeringshuset med bokaler
1: limträ laserat
2: klart och frostat glas i liv med ytterkant limträ
3: träskiva laserad i liv med ytterkant limträ
4: sedumtak på bokaler

Polishuset
1: mörkrött tegel alternativt puts
2: betonade öppningsbara fönster i oljad ek
3: kalkstensklädd trappa och skiva 
4: sedumtak
5: vindfång i oljad ek

S åSektion genom ljusgårdar 1:400 (A1)


