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POLISEN LIDKÖPING

KIOSKEN
SALUHALL

P-HUS
ENTRÉ GÖTGATAN

VULKANUSPLATSEN URANUSPLATSEN

KONSTAPELNS HUS
NY CENTRUMENTRÉ - POLISHUS OCH PARKERINGSLÖSNING I LIDKÖPING

FASAD NORDVÄST skala 1:400

VISION
Lidköping behöver en ny tydlig söderentré 
med trivsam urban karaktär. Samtidigt 
ska ett stort parkeringsbehov fyllas. Lid-
köping är en vacker stad med en uppskat-
tad småstadskaraktär och en behaglig 
skala. Besökare som ankommer till staden 
från söder ska på denna plats mötas av 
”Lidköpingskänslan” och känna att – här 
börjar innerstaden. Genom att gräva ner 
den storskaliga parkeringen ges möjlighet 
att skapa trevliga gaturum och platser 
omgivna av byggnader som tar utgång-
spunkt i den skala och karaktär som finns 
i det historiska Lidköping och som vi alla 
kan uppskatta. 
 Polishus är i regel tunga och rela-
tivt slutna byggnader då den komplexa 
verksamheten ställer höga krav på byg-
gnadens utfromning. Samtidigt finns en 
önskan från polisen och allmänheten att 
ett polishus ska kännas välkomnande och 
tillgängligt. Genom att vända de verksam-
heter i huset som har möjlighet att vara 
öppna mot staden och skapa en plats fram-
för polisens entré blir polisens hus en del 
av stadslivet i Lidköping. För att ytterligare 
förtydliga polisens hus som en tillgänglig 
byggnad som är en del av staden ges byg-
gnaden en varm karaktär med sadeltak och 
varma, välkomnande material. Polisens nya 
hus inordnar sig i den La Gardiska stad-
splanen och ramar tillsammans med nya byg-
gnader för handel in två nya platser i staden.

EN VÄLKOMNANDE ENTRÉ
Lidköpings vackra och uppskattade 
småstadskänsla markeras redan på platsen 
av de små trähusen längs Esplanaden. De 
behöver kompletteras med en ny och mer 
urban skala som markerar att “här börjar 
innerstaden”. Det nya polishuset utmärker 
med sitt gavelmotiv Norra Torngatan som 
den naturliga vägen in till centrum och 
gaveln ligger som en fond bakom de små 
trähusen. Husets skala hålls ner och påmin-
ner med sitt sadeltak om den befintliga, 
småskaliga bebyggelsen. Polishusets gav-
elmotiv markerar också den gamla stads-
dikesgränsen ”Smutten”.
 Som gående ankommer du från 
söder längs med Norra Torngatan. Polis-
fasaden öppnar lite längre fram upp sig till 
en småskalig plats, nya Vulcanusplatsen, 
som omringas av polishuset, en poten-
tiell ny saluhall samt den södra entrén till 
Åhléns och Hemköp. Vulcanusplatsen blir 
med dessa verksamheter en samlingspunkt 
och polishuset hamnar naturligt och lät-
tillgängligt i stadsstrukturen.  Denna plats 
leds man till när man kommer upp från 
parkeringsgaraget och den blir samtidigt 
det sista man passerar innan man lämnar 
centrum. Med morgonsol och en redan eta-
blerad koppling till en mataffär har denna 
plats potential att bli en mindre marknad-
splats med matkaraktär. En saluhall skulle 
ytterligare förstärka denna karaktär.   
Längre in i kvarteret öppnar sig ännu en 

plats, nya Uranusplatsen. Denna plats har 
söder- och västersol vilket öppnar för möjli-
ghet till uteserveringar och andra utomhu-
saktiviteter under en stor del av året. Från 
parkeringsgaraget leder en generös trappa 
en upp på Uranusplatsen som omringas 
av polishuset, saluhallen och en byggnad 
för handel och kontor. Denna trappa leder 
samtidigt ner ljus till parkeringen.  

EN DISKRET PARKERINGSLÖSNING
Rikligt med parkering i innerstaden är nöd-
vändigt, men platskrävande. Den aktuella 
tomten har tidigare fungerat som en av 
Linköpings stora centrumparkeringar och 
så ska det förbli, men i ny form. Genom 
att gömma parkeringen under mark frigörs 
plats till andra, roligare aktiviteter och 
skrymmande parkeringshus undviks. 
Bilister ankommer via Esplanaden till 
Norra Torngatan där de direkt leds till 
”Smutten” som utnyttjas som infartsväg till 
stadens nya parkeringsgarage och länkar 
samman de två enkelriktade gatorna, 
Norra Torngatan och Målaregatan. Gara-
get är ljust, rymligt och centralt upplyst av 
dagsljus via den centrala trappan som leder 
upp på Uranusplatsen och vidare in mot 
centrum. Det finns även mindre uppgångar 
mot saluhallen och Götgatan/Målaregaten 
och mot Norra Torngatan. En blandning 
av funktioner på platsen ger liv åt torget 
och gör att parkeringshuset utnyttjas under 
dygnets alla timmar. Det gör parkeringen 

till en trygg och säker anläggning. Delar 
av parkeringsplatserna har även förlagts till 
omkringliggande gator och 50 nya cykel-
parkeringar är placerade ovan mark. 

ETT POLISHUS FÖR LIDKÖPING
Säkerhetskraven är stora i ett polishus, men 
det är samtidigt viktigt att betona öppen-
het. Allmänheten ska känna sig välkomna 
och polishuset ska vara en naturlig del 
av stadens utbud. Tomten passar mycket 
bra för det angivna ändamålet. Huset får, 
genom att infogas i den La Gardiska stad-
splanen, en långsmal form. Byggnaden ges 
en sadeltaksprofil och faluröd träfasad och  
signalerar med sitt enkla uttryck att polisen 
inte ”står över” medborgarna utan är en del 
av dem och staden. Huset är snällt men lite 
kaxigt i sitt uttryck och vänder sig in mot 
innerstaden. Genom att koppla polishuset 
till två nya platser ges möjligheter för 
handel, marknad och kontor och polisen 
kommer nära stadslivet. 
 Allmänhetens zon har en tydlig 
entré vänd mot nya Vulcanusplatsen och 
den levandegör fasaden. För att ytterligare 
markera att polisens hus är ett hus man är 
välkommen att besöka placeras en kiosk i 
polishuset, enbart kopplad till torget och 
allmänhetens zon. En kiosk servar både kaf-
fesugna eller hungriga poliser, besökare till 
polisen och alla som rör sig på torget på väg 
till och från parkeringen. Som polis går du 
in via foajén och genom säkerhetsdörrarna 

till din arbetsplats medan besökare väntar i 
foajén på sin tur i receptionen. Glaspartiet 
in till polisens lokaler gör att huset känns 
öppnare än det egentligen är. 
 I polishuset ligger arbetsplatserna 
centralt kring ett stort, ljust atrium som är 
husets hjärta. En trappa leder rakt genom 
huset och landar i respektive vånings 
pausyta. På så vis träffar kollegorna varan-
dra på ett enkelt och avslappnat sätt. I en 
zon kring atriumet inordnar sig mötesrum 
och liknande funktioner. 
 Kontorsplatserna kan antingen 
fungera som cellkontor eller öppet land-
skap. Om polisens verksamhet expanderar 
kan det angränsande kontorshuset enkelt 
anslutas med en glasbro. Kopplingen ham-
nar nära den centrala trappan och de två 
husen kan samverka på ett smidigt sätt. 

POTENTIELL EXPANSION AV POLISHUSET
Skulle polisens verksamhet ändra karaktär 
över tid och kräva mer plats kan en enkel 
gångbro i glas på vånings två koppla till 
kontorslokalerna i det intilliggande huset. 

ETAPP 3
Den tillfälliga kiosken och hisspaketet in-
förlivas i den sista byggnaden med handel 
i bottenvåning och kontor på de övre vån-
ingarna. Nu är även Uransplatsen inramad 
och den De La Gardiska stadsplanen ifylld. 

ETAPP 2
I denna etapp etableras en på Uranus-
tomten som ger ytterligare en kant åt 
vulcanusplatsen. En snedskuren vinkel i 
söderläge leder till nästa plats – Uranus-
platsen – där nedgången till parkeringen 
redan har placerats. Den nya byggnaden 
innehåller förslagsvis saluhall, restaurang 
med solig uteservering och ett gym. 

ETAPP 1
I första skedet byggs polishuset och park-
eringen placeras under jord i ett tvåvån-
ings parkeringsgarage. Mellan polishuset 
och Hemköp/Åhlens skapas en plats – 
Vulcanusplatsen. Huvuduppgången från 
parkeringsgaraget landar i riktning mot 
centrum. En tillfällig kiosk byggs samman 
med hisspaketen söder om trappan. 

FASAD NORDOST skala 1:400

Perspektiv över Lidköpings nya polishus med huvudentré från Vulcanusplatsen. 

KONSTAPELNS HUS
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NYA PLATSER I STADEN
Två nya platser etableras i staden

PARKERINGSGARAGE
Plan -1: 74 platser + polisparkering
Plan -2: 170 platser
Markparkering: 59 platser

Summa: 303 parkeringsplatser

SITUATIONSPLAN SKALA 1:400

TRAFIK
 Fotgängare och cyklister
 Bilvägar

LA GARDIA STADEN
Förslaget inordnar sig i den La 
Gardiska stadsplanen och marker-
ar det gamla stadsdiket.

ENTRÉER
Många nya entrér skapar rörelser 
och folkliv på platsen. Området blir 
något man gärna passerar på väg 
in till centrum. 

FASAD SYDÖST skala 1:400FASAD SYDVÄST skala 1:400

SOL
Platserna är designade för att få 
ut det mesta av dagens alla tim-
mar. En plats med morgonsol och 
potentiell marknad, en med fasad 
rakt i söderläge vilket förlänger 
utomhussäsongen. 

SITUATIONSPLAN
Biltrafiken leds direkt från Norra Torngatan 
in på ”Smutten” där infart till både allmän-
hetens och polisens parkeringsgarage finns. 
Smutten fungerar som en dubbelriktad länk 
mellan de två enkelriktade gatorna Målarega-
tan och Norra Torngatan och frigör därmed 
resten av platsen från parkeringstrafiken. 
När besökarna lämnat bilen i garaget leds de 
upp på Uranusplatsen. Denna plats har fått 
sin form för att ge goda sollägen och dess 
huvudfasad vänds rakt mot söder vilket blir 
unikt i den La Garidska stadsplanen som 
annars inte orienterar sig mot söder. Beläg-
gningen på platsen är riktad så att blicken 
leds mot Vulcanusplatsen och in mot staden. 
Vulcanusplatsen har morgonsol och har med 
sin koppling till Hemköp och läge vid en av 
stadens stora entréparkeringar potential att bli 
en marknadsplats. Här föreslås att Lidköpings 
södra entré ges en ”matkaraktär” och att en 
ny saluhall placeras här. Lidköping är en stad 
omgiven av områden med mycket firtids-
bostäder och staden har stora delar av året 

gott om besökare som är ute efter att leva och 
äta gott. Det finns även många lokala odlare 
runt Lidköping och en saluhall skulle vara ett 
välkommet tillskott till staden. En saluhall 
kan växa ut med marknad i Vulcanusplatsens 
morgonsol och senare på dagen med mat-
servering längs Uranusplatsens soliga fasader.  
Saluhallens ovanvåning är en bra placering för 
ett gym eller motionsanläggning. Detta skulle 
tillsammans med restaurangverksamhet på 
torget ge platsen liv sent in på kvällen. Denna 
byggnad kan även vigas åt andra aktiviteter.
 På andra sidan Uranusplatsen ligger 
en byggnadsvolym vars bottenvåning utgörs 
av handelsverksamhet, antingen en större 
butik eller ett antal mindre. Denna byggnad 
har en tydlig baksida mot smutten med goda 
förutsättningar för inlast och lager och en 
framsida mot Uranusplatsen. Byggnadens 
ovanvåning är en enkel kontorsvåning och 
kan hyras ut separat. Denna våning kan, om 
polisens verksamhet växer, enkelt kopplas till 
polishusets andra våning via en glasgång. 
Polishusets har sin huvudentré mot Vulcanus-

plasten och bildar tillsammans med entrén till 
Åhléns och Hemköp direkt ett aktivt torg-
sammanhang. Polishuset har kontorsverksam-
het i fasaden ut mot Uranusplatsen vilket ger 
liv även åt denna plats. Polisens parkeringsga-
rage har infart från Smutten och här finns 
även plats för polisens akutbilar som enkelt 
kan köra in eller ut från staden. Godszonen 
har entré och inlast från Kopparslagaregatan. 
Denna gata blir en gårdsgata där biltrafiken 
sker på fotgängares vilkor. Via Kopparsla-
garegatan nås infarten till takparkeringen på 
Åhlénshuset. 
 Götgatan är fortfarande öppen för 
biltrafik men även denna med gårdsgatu-
karaktär. Trafiken leds inte hit och gatan har 
kraftigt reducerad hastighet. Östra delen av 
gatan blir en del av Vulcanusplatsen medan 
västra delen fortsätter att fungera som inlast 
till Åhléns och Hemköp samt till den nya 
Saluhallen. 

Lidköpings nya polishus markerar den södra gränsen för den De La Gardiska staden.

)9(

���!��"#��
� 

	������

6���&����
6�����<�

�8���5����

6���&�����JQ�6�

6���&�����WJZ�6�

		

	

 ��
�� ��)

��������

KONSTAPELNS HUS



cell
cell

cell
cell

cell
cell

cell
cell

cell
cell

cell
cell

motion

redskap

st

hwc

möte

LOKUS

rwc
wc

möte

möte

möte

mötetyst tyst
vila

akututredare

planerare

yttre befäl

inre befäl

spanare

huvudinfotorg

stLOKUS

KUT

avrapportering

hwc

balkong

tyst AV
frd

inkommande gods

hittegods

polishund

hund

hund

intag

slussverkstad

frd

beslagsfrd 1

beslagsfrd 2

möte

möte

medhörning

videoförhör

vänt

vänt

kontor

förhör

förhör

lokalvårdscentral

backoffice

st

hwc

hwc

hwc

wc

wc

hitte

infotorg

närarkiv

kompaktarkiv

wc

möte

tyst

möte

förhör

förhör

hwc

hwc
prov

prov
avvisitering

wc

vänt
förhör

förhör

kontor
kontor

kontor
kontor

kontor
kontor

infotorg

infotorg

närarkiv

närarkiv

wc

skjutbanezon

gym

arbetsplatser

akutzon
pentry

arbetsplatser

arbetsplatser

paus

paus

arbetsplatser

omklädning

omklädning

polishusgarage

extra utfart

godszon

kiosk

reception

väntyta

huvudentré
lek

flexibel zon

tvätt

relax

bastu

våtrum

våtrum

hwc

hwcwc

wc

torkrum

skovård

förråd

förråd

förråd

hundförare

klädförvaring

väskförråd

paus

arbetsplatser

arrestzon

nödut

väktare

rastgård wc

hwc

pentry

1

3

4
5

6

7

8

10

11 14

12

12

12

13

7

7

7

3

2

närarkiv

kontor

kontor

möte

kontor

kontor

kontor

kontor infotorg infotorg

närarkiv

�8���5���������[���
�

*��5���[��� �

�

�

'\�����[��� �

�

�

��]<�^��&[���
�

�

��<�[�
��

�

�

�

���&
��[�

��
�

�

�

)�5�[����

)&8&���8�[�
��

�

�

#������[��� �

�

�

_&����[��� �

�

 &�&6�����[���
�

�

�

���8
���&�&���[�

�� �

�

SALUHALL

parkering polisen

cell vakt

skjutbana

besökszon

möte 24 pers

möte

balkong

kontor

kontor

SALUHALL
kvarters
infotorg

kvartersinfotorg

motion

paus

förhör

teknik

teknik

förhör

intag foajé
hittegods

inre 
befäl

huvudinfotorgkontor

Parkeringsgarage Lidköping

rwc wc d
hund
förare

Parkering polisen omkläd

entré 

FLEXIBILITET OCH HÅLLBARHET.
Polishusets kontorsavdelningar är uppbyggda efter ett flexibelt system och 
kan enkelt växla mellan cellkontor och kontorslandskap. Illustrationerna 
visar hur samma utsnitt (motsvarande en kontorsavdelning) kan möbleras 
på olika sätt.

Lidköpings nya polishus är inte ett glashus som så många kontorshus idag. 
Polishuset är tätt med tjocka väggar, enkel robust struktur och kan med 
fördel uppföras som passivhus. Kontorsdelarna har en enkel fönstersättning 
som ger bra arbetsljus och är optimala förhållanden för en flexibel kon-
torsmöblering. Denna repetitiva fönstersättning bryts av av alla de funk-
tioner som har andra behov av dagsljus och utblickar samt av de delar 
av programmet som inte bör ha varken insyn eller dagsljus. Detta ger en 
varierad fasad som totalt sett har låg procent glasyta. 
I polishusets atrium tas förvärmd uteluft in som sedan ventileras ut termiskt 
via atriumet och ut i kontorsytorna. Takfönstren över atriumet har vertikala 
solcellspaneler som släpper in himmelsljuset men skärmar av solens direkta 
instrålning. Ljuset från atriumet värmer de skuggade norra delarna av byg-
gnaden. Byggnaden förses med termoaktiva bjälklag där kyla och värme leds 
i samma system. Huset är värmetrögt med stabilt inomhusklimat. Detta 
gör dessutom gör det att väggar kan flyttas mer flexibelt vilket är viktigt om 
verksamheten förändras över tid.

MATERIAL
För att ge polishuset en sympatisk och välkomnande karaktär föreslås ett 
varmt fasadmaterial, förslagsvis falurött trä då Lidköping har en lång tradi-
tion av träarkitektur. Andra material med varm karaktär kan också utredas. 
Fasadmaterialet kan växa upp på det brant lutande taket mot Norra Torn-
gatan medan det flackare taket mot Uranusplatsen kläs med plåt. De delar 
av bottenvåningen som har grövre karaktär får rena betongfasader och ger 
huset bas, tyngd och variation. Till interiören föreslås en vit bas som kom-
pletteras med trägolv i kontorslokalerna.

GUIDE TILL POLISHUSET:

1. Huvudentrén leder till en luftig foajé där 
allmänheten kan sätta sig i väntytan och 
få en glimt av polishuset genom glasparti-
erna mot atriumet. Poliserna själva går in i 
foajén och leds via en säkerhetsgräns direkt 
mot huvudtrappan upp i huset.

2. Poliskiosken. Här köper både väntande 
besökare och hungriga poliser en kaffe med 
munk när andan faller på. Kiosken nås 
både från nya Vulcanusplatsen och allmän-
hetens väntzon och kan också stängas av 
från båda håll.

3. Trappan genom huset knyter samman 
de tre våningsplanen och landar alltid i en 
pausyta. Därmed träffas alla som arbetar i 
polishuset vare sig de vill det eller inte på 
vägen till och från skrivbordet.

4. Besöksdelen nås direkt från allmänhetens 
zon och är en tydligt avgränsad del av pol-
ishuset som besökarna når efter att ha blivit 
insläppta genom en säkerhetspärr. 

5. Godszonen nås från det bakre torget och 
inlast sker via .

6. Arresten har en egen infart med sluss. 
Från denna leder ett separat trapphus med 
hiss rakt upp i huset till arrestens övriga 
lokaler som är tydligt avgränsade från 
resten av polishuset.

7. Kontorsytorna spänner över tre plan 
med en trappa som förbinder dem alla. 
Hiss och extra trappa finns i husets norra 
del, via denna kan du komma ut i entrén 
eller rakt ner i omklädningsrummet vid 
parkeringen. 

8. I arrestzonen nås avvisitering och 
provtagning direkt till höger när man 
kommer från trapphuset från intaget. Till 
vänster ligger förhörsrummen samlade. 

9. Skjutbanan är ligger längs med kanten 
på tredje våningen.

10. Motionslokalerna placeras ut mot tor-
get och med koppling via hiss och trappa 
rakt ner till omklädningen. Det här är 
husets bästa läge med stora glaspartier och 
utsikt ut över staden.  (fönstren kan helt 
eller delvis frostas för inskyddsskydd vid 
behov). 

11. Det stora pausrummet med tillhörande 
matsal och balkong ligger centralt i huset, 
på mittersta våningen och har utsikt över 
nya Uranusplatsen. Poliserna blir en del av 
staden när de har paus. 

12. Mötesrummen ligger i en zon mellan 
atriumet och kontorsytorna. Detta är en 
flexibel yta och strukturen kan förändras 
över tid. En del mötesrum vänder sig in 
mot kontoren och andra vänder sig ut mot 
atriumet. 

13. Överst ligger häktescellerna direkt 
kopplade till arrestens trapphus. Sadeltaket 
utnyttjas här så att cellerna får god tillgång 
till dagsljus och utsikt över staden, men un-
dviker direktkontakt med stadens platser. 
 
14. Det angränsande kontorshusets två övre 
våningar kan enkelt kopplas till polishuset 
via en glasgång om verksamheten växer 
över tid. Bottenvåningen till detta hus vigs 
åt handel för att säkra stadslivet på platsen. 

AREABERÄKNING

plan 3  340 m2
plan 2  1370 m2
plan 1  1075 m2
entréplan 1400 m2
plan -1 2000 m2

totalt:   6185 m2

CELLKONTOR OCH GEMENSAM YTA
7 arbetsplatser, skala 1:100

KONTORSLANDSKAP
20 arbetsplatser, skala 1:100

KONTORSLANDSKAP OCH GEMENSAM YTA
12 arbetsplatser, skala 1:100

SEKTION BB skala 1:400

SEKTION AA skala 1:400
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PLAN -2 skala 1:400 PLAN -1 skala 1:400 ENTREPLAN skala 1:400 PLAN 1 skala 1:400 PLAN 2 skala 1:400 PLAN 3 skala 1:400

Vy över polishusets atrium - ett rum för paus och möten. Parkeringsgaraget med trappan upp till torget

Allmänhetens zon - receptionsdisk, en glimt av polishusets atrium, kiosken och väntytan.
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