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FONDBYGGNAD

Polishuset placeras i gatulivet längs Esplanaden, sluter kvar-
teret och markerar kvartersstadens gräns.

ENTRÉ SYD
Infarten �ll stadskärnan går vi Norra Torngatan. Gatan blir 
en länk som kopplar samman och förlänger stadskärnan.

DE LA GARDISKA STADEN

Placeringen av byggnader �llåter fram�da utbyggnad enligt 
De La Gardia stadens rutnätsmönster

POLISHUSET

Polishuset vänder sig utåt, både mot den trafikerade
Esplanaden och in mot staden, stråket och parkerings
torget. Polishuset är öppet och �llgängligt där det
samanfaller med det publika stråket.

MOT CENTRUM

Med goda parkeringsmöjligheter kommer kvarteren Ura-
nus och Vulcanus bli en självklar entré in mot centrum. Vi 
förstärker kopplingen med e� stadsmässigt publikt komu-
nika�onsstråk längs Norra Torngatan. Stråket ger form åt 
både byggnaden och platsen. VÄ
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JÄRNVÄGSSTATION

LIDKÖPING

POLISHUS BIBLIOTEK/ KONSTHALL PUBLIKTSTRÅK

PARKERINGSGARAGE/BIBLIOTEK/KONSTHALL

Parkeringsbehovet �llgodoses dels via markparkering i kvar-
teren Uranus och Vulcanus samt y�erligare i garage under 
mark. Den befintliga takparkeringen behålls. I anslutning 
�ll garaget kan Lidköpings nya Bibliotek/Konsthall placeras, 
centralt och lä�lgängligt. I kombina�on med
Parkeringsgaraget kan båda verksamheterna berika varan-
dra. 

ESPLANADEN
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MARKBEHANDLING

Längs stråket finns skate-och si�vänliga upphöjn-
ingar i markytan. Körfält, gång- och cykelstråk och 
parkering markeras med olika färg och riktning i 
markbeläggningen.

STADSDIKET SMUTTEN

Va�enspegeln under skjutbanan markerar det 
för�da stadsdiket “smu�en”. Va�enrännan går 
utmed byggnaden och faller ner i garaget.

LJUSSCHAKT

De stora öppningarna i markytan sträcker sig �ll 
bo�enplanet i garaget och för ner solljuset.

SITUATIONS PLAN
SKALA 1:400
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BIBLIOTEK/KONSTHALL

Byggnaden sträcker sig ner i garagets inre, följt 
av de generösa ljusschakten. Exponeringen av 
konthallens och bibliotekets verksamhet i garaget 
skapar närvaro och liv. Byggnaden har entréer 
på alla plan och förlänger sin verksamhet ut i 
garaget. Här skulle kunna anordnas utställnin-
gar, workshops, konserter, isbana mm. Kulturen 
kan ge liv åt garagets alla fyra väggar. Garget är 
en väderskyddad och offentlig plats som med de 
rä�a förutsä�ningarna kan utnytjas �ll olika saker 
olika �der på dygnet och året. 

GARAGEPLAN -2
140 P-PLATSER

FÅGELPERSPEKTIV PERSEKTIV 3 PERSPEKTIV 4, FRÅN GARAGET MOT KULTURHUSET OCH IN/UT-FARTSRAMPEN

GARAGEPLAN -1
118 P-PLATSER

POLISENS GARAGE

PERPEKTIV 4
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Material:
Huset har en konstruk�on i massivträ. Trä är e� 
levande och förnyelsebart material. Den östra och 
södra fasaden är klädd med solceller. Muren som 
sträcker sig runt fordonsgården och infarten �ll 
polisgaraget konstrueras i betong som färgas in 
och gjuts med e� reliefmönster. Den utskjutande 
skjutbanan är slät i sin yta och mörk. På långsi-
dorna målas mo�v. De�a mo�v blir direkt iögon-
fallande när du kör upp från polisens garage i 
ströckningen Målargatan. Entrévåning och våning 
två har en y�re fasad i glas. Glas är e� beständigt 
material. Byggnaden har sedumtak. Mo�onshal-
lens tak som är synligt frånkontorszonen har lum-
migt grönskande grästak.

FASAD MOT ÖSTER

FASAD MOT VÄSTER FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORR

80 m

ESPLANADEN

ESPLANADEN

PERSPEKTIV2, FRÅN ESPLANADEN
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TYPPLAN
Kontorsrum placeras kring tre komunika�onsstråk. Genom 
a� ta bort cellkontor kan ytan effek�veseras �ll dubbel 
kapacitet.

TVÄRSEKTION

Polishuset ligger som en fondbyggnad mot
Esplanaden. Torg och parkeringytan sträcker sig 
från polishuset �ll kvarteret Pollux fasadliv. Vi ser 
det som en möjlighet a� utöka handeln på
platsen via påbyggnad med kommersiella lokaler 
på kvartert Pollux och om så krävs utöka garaget 
för y�erligare parkeringsplatser.

LÄNGDSEKTION

På byggnadens tak finns solceller som förser
byggnaden med energi och dagsljusbelysning 
via op�skt fiber. Tekniken spar energi och ger e� 
hälsosamt arbetsklimat. Det östra trapphuset, 
generöst och öppet kopplar samman zonerna ver-
�kalt. Trapphuset utgör en nod i byggnaden där 
många vägar möts. Kring trapphuset har vi
placerat infotorg och våtrum som förstärker 
mötesplatsen.  Pausutrymmet på plan tre är
öppet i två våningar så a� plan fyra får en ballus-
trad mot det öppna rummet

TVÄRSEKTION
SKALA 1:400

AREASAMANSTÄLLNING:
INKLUSIVE KOMUNIKATIONSYTOR   

GARAGEPLAN -1:
ENTRÉPLAN:

PLAN 2:
PLAN 3:
PLAN 4:

TOTALT:

TOTALT:
EX. KOMUNIKATIONSYTOR

1630 kvm
  750 kvm
  860 kvm
1620 kvm
1340 kvm

6200 kvm

4470 kvm

PLAN 3 KONTORSZON
SKALA 1:100
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PERPEKTIV 7

PERPEKTIV 5

MÅLAREGATAN NORRA TORNGATAN

ARREST
OMKL.

KONTOR

FÖRHÖR ENTRÉ
AKUT

PAUS
SKJUT

FORDON

KONTOR

INTAG

MOTION

PLAN 4
På plan fyra i den slutna delen finns 
arrestzonen. Det vita utrymmet är 
fläktrum och plats för mo�onshallens 
höga takhöjd. I den öppna delen finns 
kontor och mötesrum. Infotorget 
placeras kring det centrala trapphuset 
där alla passerar.

PLAN 3
På plan tre i den slutna delen finns 
omklädning och mo�on samt relax 
och andra vå�nrä�ningar. I den
öppna delen finns kontor och
mötesrum som kan möbleras på
många olika sä� med rum och
landskap. Mellan dessa zoner ligger 
pausrum och pentry. Pausrummet är 
öppet i två plan och binder på så sä� 
samman kontroszonerna på plan tre 
och plan fyra. Pausrummet har
direkt kontakt �ll terasserna i norr 
och söder. 

PLAN 2
Plan två följer formen av entré planet. 
Rummen är indragna från
glasfasaden men har ingen
komunika�on längs denna utan det är 
öppet �ll ner �ll entréplanet. Vid
trappan som löper i e� öppet schakt 
är huvudinfotorget placerat, nära 
akutzon, kontorszon och ver�kal 
komunika�on. Den utskjutande
skjutbanan är inhängd utanför
byggnaden.

ENTRÉPLAN
Till entréplanet förläggs besökszon, 
recep�onszon och polisens körgård. 
Allmnhetens entré ligger upphöjt från 
torgytan och nås via en svag markhöjn-
ing som börjar på torget och slutar i 
trappsteg ner mot Esplanaden. Hela 
besökszonen (gul) är omgiven av en 
glasfasad i två våningar som skapar
öppenhet och ger rikligt med ljusin-
släpp. Polisen når sin körgård och 
garage genom en port i den mur 
som  omsluter dessa. Intaget nås från 
körgården och komunika�on �ll
arresten sker via egen hiss.
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LÄNGDSEKTION
SKALA 1:400

PERSPEKTIV 5, PAUSRUM PERSPEKTIV 6, ALLMÄNHETENSENTRÉ OCH VÄNTHALL

PERSPEKTIV 7, KONTORSMILJÖ


