
CARDO

Utgångspunkten för CARDO är att stärka staden som 
mötesplats. Lidköping är en stad som har bevarat 
mycket av den stadsmässighet som gått förlorad 
på många andra håll. Den tydliga stadsplanen 
tillsammans med en brokig, men ändå sammanhållen 
bebyggelse gör att staden är en levande och 
aktiv mötesplats för invånare och besökare.  Inom 
stadsplanen återfi nns en varierad bebyggelse, med 
byggnader från fl era tidsperioder och i olika stilar. 
Denna relativa brokighet inom tydliga ramar ger 
förutsättningar för tillägg som både stärker staden 
och utgör samtida tillägg. 

De la Gardie-staden defi neras av Esplanaden. 
Husfasaderna längs skapar en enhetlig gräns in 
till staden, med öppningar i de smala gatorna som 
löper nord-sydligt. Kvarteren Uranus och Vulcanus 
bryter idag detta mönster med sin stugbebyggelse 
och bakomliggande parkeringplats. Genom att 
bebygga kvarteren fullföljs De la Gardie-staden i sin 
ursprungliga utsträckning. 

                 
CARDO och staden

Entré till staden
Det nya polishuset är en självklar entré till staden. 
Det signalerar sin närvaro som offentlig byggnad, 
och fungerar som porten till De la Gardie-staden för 
besökare som anländer till staden söderifrån längs 
Mellbygatan. Den ansluter till Esplanadens fasader 
och den etablerade stadsstrukturen, men har en 
tydlig egen gestalt.

Inom staden
Lika viktig som polishusets funktion som entré till 
staden är dess funktion inom De la Gardie-staden. 

Huset är en intergrerad del av staden, både som form 
och som funktion.  En viktig aspekt är att bidra till att 
stadens centrum förblir levande. Huvudentrén vänder 
sig därför mot Norra Torngatan. Detta förstärker 
och tydliggör stråket upp mot Nya stadens torg. 
Entréns placering ansluter även till det etablerade 
stadsbyggnadsmönstret från gatorna österut, med 
representativa fasader mot Esplanaden och entréer 
mot tvärgatorna. Huvudentrén och den öppna, 
allmänna delen sträcker sig längs Norra torngatan 
ända fram till Esplanaden och gör entrén tydlig även 
därifrån.
 
Inom kvarteret
Polishusets stora sammanhängande volym är 
uppdelat i mindre volymer. Tillsammans med 
parkeringshuset och en föreslagen byggrätt 
skapas ett släktskap med kvartersbebyggelsen 
inom De la Gardie-staden, där takfotshöjden kan 
variera från en till tre våningar inom samma kvarter. 
Kopparslagaregatan och det gamla stadsdiket, 
Smutten, är tydligt avläsbara som gränser för 
volymernas utbredning, samt i läget för entrén mot 
Norra Torngatan och infarten till polishusgården från 
Målaregatan.

Polishuset binds samman av en sockelvåningen i 
slät ljus betong, som är modulerad med bearbetade 
indrag, fönsterpartier och uterum i murat tegel längs 
Esplanaden och Norra Torngatan. Kontorsvolymen 
reser sig till tre våningar i hörnet Esplanaden/Norra 
Torngatan och utgör en tydlig markering både inåt 
staden och ut mot Esplanaden och Mellbygatan. I 
hörnet mot Målaregatan bildar arrestlokalerna och 
övningsutrymmen en tvåvåningsvolym. De båda höga 
volymerna får en tydlig karaktär genom sina fl acka 
sadeltak, som framhäver dem som egna gestalter 
inom helheten. Genom sina fasader med inslag av 
trä återkopplar man till den tradition av träbyggnader 

som fi nns i stadskärnan, utan att ge avkall på en 
samtida gestaltning. 

Polishuset

Polisens verksamhet är en av de mest 
betydelseladdade i samhället. Ett polishus ska  både 
representera och förmedla de värderingar som 
polisen står för, samtidigt som det ska utgöra en 
skyddad och säker arbetsmiljö. Byggnaden ska vara 
tillgänglig för invånarna, men är samtidigt avskärmad i 
delar av verksamheten. Den ska uttrycka en öppenhet 
samtidigt som den ska värna de anställdas säkerhet. 
Den har en tyngd såsom en offentlig institution, men 
ska ändå fungera som en integrerad del i staden.

Organisation
Polishusets organisation bygger på en strikt indelning 
i funktionszoner. Entré görs gemensamt för allmänhet 
och anställda från Norra Torngatan. 

Allmänhet
Besökare når den allmänna zonen med reception 
och väntrum, som sträcker sig längs Norra Torngatan 
fram till Esplanaden. Stora fönsterpartier annonserar 
denna del mot förbipasserande och visar den öppna 
och tillgängliga delen av verksamheten. Besökare 
som ska till möten eller förhör hämtas i väntzonen och 
eskorteras vidare till besökzonen.

Anställda
Anställda fortsätter rakt fram från entrén till Smutten, 
som löper tvärs genom huset och från vilken man når 
husets alla övriga delar. 

Norr om entrézonen ligger besökzonen, till vilken 
besökare eskorteras från väntrummet. Tydliga 
zonindelningar gör att säkerhetsgränser är lätta att 
upprätthålla. 

Godszonen angörs från en lastintag på husets 
norrsida. Lastning kan här ske utan att lastbilar 
behöver stanna på Norra Torngatan och uppehålla 
trafi ken. 

Rakt fram från smutten når man polishusgården, med 
plats för 6 polisbilar i carport. Gården utgör även 
dagsljusintag för arrestens celler och rastgård. Den 
nås från en infart från Målaregatan, som behåller sin 
enkelrikting för allmänheten, men som fungerar som 
tillfart från Esplanaden för polisen. Arrestintaget har 
sin infart mellan Esplanaden och polishusgården. 
Kopplingen fungerar även som nödutfart för polisen 
direkt ut på Esplanaden. Garaget ligger i direkt 
anslutning till gården och polishuset, och rymmer 
bilar, MC och polisbussar. Från garaget når man via 
en förrådszon till kommunikationsstråket.   

Söder om smutten ligger den öppna atriumgården 
med ett glasat trapphus. Atriumgården är husets 
centrala rum och förbinder de olika verksamheterna 
visuellt och skapar nära kontakt och enkla 
kommunikationsvägar. Rummet är varmt och 
ombonat med trä i balustrader och taklanternin. Det 

inbjuder till både planerade och informella möten.   

Akutzonen upptar entréplanet runt atriumgården, 
med direkt koppling till de övriga verksamheterrna. 
Bortom akutzonen nås arresten som ligger avskilt 
längs Esplanaden, med eget intag och utsläpp. 
Den gemensamma zonen sträcker sig över alla 
tre planen, men ligger huvudsakligen på plan 2. I 
direkt anslutning till trapphuset ligger pausutrymmet 
och pentry, med utgång till en terrass mot gården. 
Även omklädning och övningsutrymmen ligger i 
nära anslutning till trapphuset, med angöring via en 
sidobelyst korridor. Kontorszonen ligger fördelad 
mellan plan 2 och plan 3, med möjlighet till fl exibla 
kontorsindelningar. 

I källarplanet återfi nns teknikutrymmen samt 
skjutbanan. Den nås via det centrala trapphuset.

Teknisk beskrivning
Huset är rationellt uppbyggt utifrån ett modulmått 9,6 
m x 7,2 m. Det möjliggör olika konstruktionsmetoder 
(prefabricerade betongelement, platsgjuten betong 
eller stålstomme). Bjälklagshöjd på 3,5 m ger gott 
om utrymme för installationer i undertak. Beroende 
på valt byggsystem kan fasaderna vara bärande eller 
av utfackningstyp. Exteriört är fasaden delvis utförd i 
trä. Taktäckning på både högdelarna och lågdelarna 
utförs i sedum med invändig avvattning, för att 
undvika isbildning.

Ventilationsystemet är ett till- och frånluftsystem 
med värmeväxling på frånluften. Tilluften tas i 
toppvåningen och leds ned till fl äktrummen i 
källarvåningen. Frånluften tas i fasad mellan glas 
och solavskärmning. Härigenom leder man bort den 
soluppvärmda luften till värmeväxlare i fl äktrummen, 
vilket minskar behovet av kylning.

Enkel och beprövad teknik ger kort byggtid och en 
byggnation som håller budget. 

Miljö
Byggnaden är anpassad för att stödja slutna 
kretslopp. Frånluft och avlopp kan värmeväxlas. 
Alla tak är beklädda med sedum, vilket fördröjer 
vattenfl öden. Materialvalen strävar efter robusta 
material med lång livslängd och lågt underhåll.

Brand
Byggnaden utryms primärt genom det centrala 
trapphuset och genom entrézonen. Sekundära 
utrymningstrapphus leder ut på esplanaden. 
Allmänna zonen utryms separat, liksom besökzonen. 
Det öppna atriumet sektioneras genom brandjalusier 
till brandceller om max två våningar. 

Parkeringhuset

Ett parkeringshus i trä
Ett nytt parkeringshus med plats för ca 300 bilar 
placeras norr om polishuset, i hörnet Målaregatan 
och Götgatan. Byggnaden planeras som en 
öppen konstruktion i bärande massivträ, med en 
rödfärgad fasad i grova plank, vilket återknyter till 
äldre magasinbyggnader i staden, såsom den på 
Vinbergsgatan. Parkeringsanläggningen sträcker sig i 
garageplan ända fram till Norra Torngatan, medan den 
i markplan och två ytterligare plan endast sträcker sig 
till Kopparslagsgatans tidigare läge. 
Parkeringshuset angörs från Götgatan, som öppnas 
för dubbelriktad biltrafi k.

Byggrätt

Mellan Kopparslagaregatan och Norra Torngatan 
skapas en byggrätt för en ny bostads- eller 
kontorsbyggnad i två våningar samt inredd vind, ca 
1.500 kvm ljus BTA. Den effektiva parkeringslösningen 
mot  Målaregatan ger möjlighet att förstärka det 
viktiga hörnet vid Götgatan och Norra Torngatan med 
verksamhet och bostäder. Genom att medvetet och 
fokuserat aktivera gaturummet  så bidrar CARDO till 
att stärka stadslivet mellan Esplanaden och centrum.

Ytsammanställning

Allmänhetenens zon 190 kvm   
Besökzon  316 kvm
Reception  53 kvm
Akutzon  265 kvm

Gemensam zon: Källare 50 kvm
 Plan 1 249 kvm
 Plan 2 376 kvm
 Plan 3 170 kvm

Kontorszon: Plan 2 319 kvm
 Plan 3 526 kvm

Arrestzon  686 kvm
Omklädningszon 496 kvm
Övningszon  265 kvm

Godszon: Källare 36 kvm
 Plan 1 258 kvm

Fordonzon  1.309 kvm
Teknik  715 kvm

Totalt  6.279 kvm BTA  

Vy längs med Esplanaden

Atrium i kontorsdelen sett nedifrån
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Fasad mot Norra Torngatan, Skala 1:400

Situationsplan, plan 1
Skala 1:400

Fasad mot Esplanaden, Skala 1:200

Fasad mot Målaregatan, Skala 1:400

Fasad mot Esplanaden, Skala 1:200

Cardo från ovan
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Källarplan, Skala 1:400 

Atriumet i kontorsdelen
Sett från mellanplanet

Receptionen

Plan 2 Plan 3



Kontorsplanen är fl exibla för olika typer 
av möbleringar, Alt A är ett exempel med 
cellkontor och Alt B är med en öppnare 
planlösning

Tvärsektion Längdsektion

Kontorsarbetsplatserna är alla centrerade 
kring atriet som ett ger kontoret möjligheter 
till överblick och spontana möten

Referensbilder till material och stämningar 
för parkeringsgaraget

Entrén längs med Norra Torngatan

Vyn från hörnet Götgatan - Norra Torngatan

Parkeringsgaraget planeras som en öppen 
konstruktion i bärande massivträ, med en fasad i 
grova plank. Släktskap med äldre magasinbyggnader 
i staden, såsom den på Vinbergsgatan, markeras 
genom att den färgas med rödtjära.

Alt A

Alt B
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