
Lidköping ska få en ny plats. En stor parkeringsplats som idag täcker två kvarter 
ska ersättas av ett modernt och välfungerande polishus och samtidigt en välkom-
mande plats som möter den som kommer söderifrån. Ett polishus är alltid en ut-
maning eftersom det både ska öppna sig för och tjäna allmänheten samtidigt som 
det också måste skydda människors integritet och ge polisens personal möjlighet 
att arbeta i trygghet.

Vi har valt att använda hälften av tävlingstomten, Uranus, till polishuset och låta 
den andra hälften, Vulcanus, bli till ett torg som möter och gestaltar övergången 
till den DeLa Gardiska staden. De fyra röda trähusen längs Esplanaden har vi låtit 
fi nnas kvar eftersom de utgör en fi n linje och påminner om den skala som är en 
del av Lidköpings stadsidentitet. Vi har också skapat en ny gata, Stadsdikesgatan 
som ger en sydlig avgränsning till vårt polishus och torg.

Polishusets långfasad följer Kopparslagargatans linje och låter bara sitt lätta en-
trérum träda ut på torget. Fasadens huvudsakliga material är ljusgrått tegel. I den 
massiva tegelfasaden öppnar sig olikstora fönster som ger huset sin egen rytm. 
De följer husets inre logik samtidigt som det ger fasaden liv och ljus utan att för 
den skull orsaka oönskad insyn i husets olika verksamheter. Den övre våningens 
kontorsrum får också utstickande burspråk som kikar nyfi ket över torget. Mot 
teglets ljusa matthet ställs fönstrens och burspråkens glittrande kopparmetallicfär-
gade plåt. Husets nordöstra hörn mot torget är högst, här har gaveln markerats 
med vit puts som får det att hävda sin egen volym och bryta upp och avsluta den 
långa torgfasaden. Mot Målaregatan fi nns polishusets två grindar till gården som 
huset sluter sig om. Här i hörnet mot Stasdikesgatan är husets som lägst vid ar-
restintaget och garagenedfarten. Det fi nns möjlighet att vid framtida behov bygga 
på ytterligare våningar utan att förändra husets struktur
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Det är torget som möter den som närmar sig Lidköpings nya stad söderifrån. 
Ljuslådorna som trappar ner mot söder utgör en välkomnande gest för både bi-
lister och fotgängare. För bilisten utgör det nya torget en övergång. Här bör man 
lämna sin bil för att fortsätta vidare in i innerstadskvarteren som bäst upplevs till 
fots. Vare sig man väljer att svänga ner i det nya parkeringshuset, eller försiktig 
köra upp på Pollux tak är det nu fotgängarnas villkor och hastighet börjar gälla. 

Om torgets södra del blir något av ett biltorg, så är den norra delen ett männis-
kotorg. Här avslutas gågatestråken som fi nns i de nordliga kvarteren med en öp-
pen plats som ger en kontrast mot de myllrande butiksgatorna. Nog för att torget 
också kommer att ge utrymme för ett visst myllrande där Systembolaget, Pollux, 
Polishuset och parkeringarna utgör noderna. Torget får ett extra djup av det im-
ponerande vattentornets ständiga närvaro i fonden.

Torgets markbeläggning karaktäriseras av långa ”mattor” utbredda tvärs över tor-
get. Dessa mattor kan bestå av olika marksten, olika mönster med vissa inslag av 
trä och växter. I mattorna infogas också markglas som ger ljus och kontakt med 
parkeringsdäcket under torget. Mattornas karaktär skiftar från hårda och tydliga i 
norr till mjukare mer föränderligare i söder. För det här är också övergången från 
ett traditionellt stadslandskap till ett mer öppet och grönt trädgårdslandskap sö-
der om Esplanaden

Av de 300 parkeringsplatser som staden behöver fi nns huvuddelen nedgrävda 
under torget. Med sex halvplan minimeras behovet av utrymmeskrävande ram-
per och parkeringshuset blir tydligt och lätt att hitta i. Trappuppgångar och hiss 
ryms i de högre av ljuskuberna medan de trappande ljuskuberna på torget blir till 
ljusschakt längs parkeringshusets östra vägg. Dagtid kommer dagsljuset ner i de 
undre våningarna och formar ett ljusspel på väggen. Nattetid är det parkeringshu-
sets tur att ge ljus upp mot torget genom ljuskuberna och markglaset. Här fi nns 
även möjlighet att ordna olika ljuskaraktär med hjälp av olika sorters belysning.
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Situationsplan skala 1:400

Materialinspiration

Övre raden 
från vänster:
- Ljusgrått tegel
- Kopparmetallic
- Stenläggning
-Trä
-Mönstermurat tegel

Nedre raden 
från vänster:
- Burspråk
- Utebelysning
- Ljuslådor
- Mönstersten
- Ljusspel längs vägg

Illustration av sambandet mellan torg och parkeringsgarage

Vy från Esplanaden/Norra Torngatan



Det nya polishusets entré ligger på torget och är en del av den offentliga platsen som torget utgör. 
Torgets material följer med in men kompletteras och kontrasteras av mjukare material som trä och 
textil i inredningen. Ljuset och rymden i entrérummet ger översikt och tydlighet. Receptionen utgör 
gränsen in mot polishuset och ligger i anslutning till ett informationstorg.

Väl inne organiseras strukturen kring två trapphus som hänger samman med informationstorgen. Från 
entrévåningens torg når man mötesrum, godsavdelning, besöks/förhörsavdelning samt arresten. Ar-
resten har sitt intag från polisgården som med sina båda grindar vetter mot Målargatan. Här fi nns 
även ett bussgarage och nedfarten till källarens polisgarage. Källaren rymmer förutom garageplatser 
och förråd även omklädningsrum, gymanläggning och skjutbana.

En trappa upp fi nns akutavdelningen som är direkt förbun-
den med arresten och förhörsavdelningen via ett trapphus. 
Här fi nns också kontorsavdelningen som utgörs av arbets-
platser i landskap som bryts upp av mötesplatser, mindre 
arbetsrum och tysta rum. Arbetsplatserna är utformade för 
att både ge avskilt utrymme och kontakt med omgivningen. 

Ytterligare en trappa upp ligger polishusets sociala mötes-
plats. Här fi nns pausrummet med utsikt över det nya torget 
och med tillgång till en sydvästlig terrass samt en ljus och 
luftig övningshall.

Vårt mål har varit att skapa ett tryggt och vackert polishus 
med korta avstånd och goda sammanhang som gör bygg-
naden både lätt att arbeta i och att röra sig i som besökande 
samt också möjlig att förändra och bygga till vid nya behov.
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Våning 1, källarplan  skala 1:200

Fasad mot Götgatan  skala 1:200Fasad mot Torget  skala 1:200

Våning 2, Entréplan  skala 1:200

Sektion genom polishus och torg  skala 1:400

Sektion genom polishusgård  skala 1:400
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Fasad mot Målaregatan skala 1:200 Fasad mot Stadsdikesgatan  skala 1:200

Våning 3, 1tr  skala 1:200 Våning 4, 2 tr  skala 1:200

Typplan kontorslandskap
Våning 3  skala 1:100

Vy av Pausrum, Våning 4

Färgförklaring

Reception/allmänhet   161 kvm

Godszon    262 kvm

Besökszon   210 kvm

Arrestzon   400 kvm

Akutzon     219 kvm

Kontorszon    497 kvm

Gemensam zon   562 kvm

Omklädningszon   451 kvm

Övningszon    235 kvm

Fordonszon       1115 kvm

Skjutbanezon   383 kvm

Seviceutrymmen   189 kvm

Totalt         4684 kvm

Total BTA        5754 kvm


