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Inledning

En ny och sammansatt byggnad i det historiska centrum av Lidköping är en stor 
arkitektonisk och logisk utmaning. Kvarteret Uranus och Vulcanus ligger i utkant-
en av stadsplanen De la Gardistaden, från år 1672, och är det utpekade område. 
Bakom de små hus på Esplanaden går den tidigare stadsgränsen mot syd- stads-
diket. Denna tidigare stadsgräns har valts att i projektförslaget respekteras och 
markeras. 

Det framtida byggnad lägger sig längs med gatorna; Målargatan, Götgatan, Norre 
Torngata och där vart ‘stadsdiket’ låg. I förlängning av det etableras ett offen-
tligt rum mellan de små hus och Esplanaden och det framtida polishus. Detta 
rum föreställes som ett grönt stadsrum, primärt för fotgängare och cyklister, 
och med särskild åtkomst för bilar, parkeringsmöjligheter och handikapps av-och 
påstigning. 

Programmet för Entré Syd är omfattande, cirka 12 000 kvm, som i jämförelse 
med platsens kontext och skala vill betyda en full utbyggnad av kvarteret Uranus 
och Vulcanus. 

Projektförslaget visar hur kvarteret utbyggs med ett brett utbud av funktioner 
och en stor variation av innehållet i förhållande till det omkringliggande gaturum. 
Byggnaden strävar efter ett program och en utformning som vill vara med till att 
revitalisera och förnya det historiska kvarterets mångfald och skala. 

Platsens program och arkitektoniska språk

Med en så stor byggnadskropp, på de cirka 12 000 kvm, har det arkitektoniska 
språks prioritering varit en önskan om upplösning av kroppen till mindre enheter. 
Vilket lägger sig i förlängning och passar in i stadens historiska omgivningar och 
byggnader. 

Polishusets byggnadsstruktur är byggt upp i längor och lagt ut i ett luftigt rut-
nätsplan i 3 lager. Mellanrummen fungerar som små gröna gårdar och ljusintag av 
det viktiga dagsljus. 

Polishusets huvudingång i entréplan, bakom de fyra små hus på Esplanaden, hän-
vänder sig mot det gröna stråk. I anknytning till huvudingången breder allmän-
hetens zon, receptionen och besökszonen sig ut. Receptionsområdet är direkt 
förbundet med trappor och hissar till byggnadens övriga plan. Entréplanen är 
också förbunden med polishusets gård. Här finns plats till polisens bussar och 
direkt förbindelse till polishusets arrest och till godszonen. Ingången till gården 
är från Målaregatan och där finns utgång till Norre Torngatan. Från denna plats är 
det också in-, och utgång till polishusets källarplan.

I källarplanen etableras en fordonzon/polishusgård, omklädning och skjutban-
ezonen. Från denna plan är det en extra utgång via det offentliga parkeringhus.

Polishusets första plan är formad som en gemensam zon, de anställdas pausrum 

och ett stort mötesrum. Från alla rummen är det direkt förbindelse till det öppna 
gårdsrum, inrett för uppehåll med sittgrupper och grön plantering.

Polishusets första plan rymmer också arrestzonen, med 12 celler, förhörsrum, 
visitering, inskrivning samt fångarnas rastgård. Denna del är förbunden med 
entréplanen och källarplanen, således att fångarna direkt kan transporteras 
utan blandning i polishusets övriga funktioner. Cellerna och förhörsrummen får 
dagsljus från ‘klyftan’ mellan polishuset och det offentliga parkeringshus -utfor-
mat på ett sätt att det inte finns inblick från den offentliga delen. 

På andra plan, polishusets översta våning, ligger kontorsområdet, några gemen-
samma lokaler samt en övningsområde. Till träningsområdet är det avsatt en 
plats till omklädningsrum, bad och toaletter. Detta är ett utsnitt av kontorsområ-
det från denna plan, i skala 1:100.  

Det offentliga parkeringshus är uppbyggt med ett ‘split-level’ bjälklagssystem 
och med två ramper i vardera riktning, in-och utgång från Götgatan. 

Från Målaregatan och Norra Torngatan finns det ingång till cykelparkering -här 
ligger våningsplanet i gatuplan. Därtill tillkommer cykelparkeringen placerad i 
‘den stilla gatan’ mellan polishuset och de fyra små hus längs med Esplanaden. 

Mot Götgatan är parkeringshuset inramat av butiker i entréplan, kontorsloka-
ler på första våning och ett förslag till bostäder uppe på taket. Bostäderna är 

disponerade med terrasser och gemensamma gårdar med parkeringsmöjligheter.  
Bostäderna och kontorslokalerna har direkt förbindelse till parkeringen samt in-
gång från gatuplan med trappa och hiss. 
Kvarterets disponering eftersträvar den historiska kärnans mångfald med olikar-
tade funktioner. Förslaget innehåller således utöver det efterfrågade polishus och 
parkeringshus, förslag till kontorslokaler och bostäder. 

Karaktär och materialval

På liknande sätt som i den historiska stadskärna talar de enskilda byggnader det 
gemensamma arkitektoniska språk, med större och mindre nyanser i användnin-
gen av material och detaljerna. Det heterogena sammansatta struktur och frodi-
gheten är försökt vidarefört i projektförslaget.

Huvudkonstruktionen i byggnaden är en betongkonstruktion -pelare, skivor, 
bjälklag och med stabiliserande torn. 

Polishusets fasad och takbeklädning är i metall, monterade som plåt plattor med 
öppna fugor.  Fasaderna på parkerings-, kontors-, och bostadsdelen bekläds lo-
drät i trälameller med öppna fugor. På denna del av taket läggs zink med stående 
falsar. 

Det översta plan i parkeringshuset är med semi-transparent tak i glas, med möj-
ligheten till interagerade solceller.

Den centrala byggnadsdel -arresten och gymnastiksalen- bekläds på tak och 
fasader med cortenstål.   

Projektförslaget är således att betrakta som en samlad byggnadsanläggning, som 
i kraft av det valda formspråk och de valda materialen, är i samspel med platsens 
skalan och uttryck till den omkringliggande stadsbebyggelsen. 

Disponering 

Som tidigare nämnt är det kontors- och det gemensamma området på andra plan 
som illustreras i detaljering av skalan 1:100. Kontorsdelen är inte disponerad som 
specifikt efterfrågade areal, men som ett exempel på ett förslag hur kontorsv-
ingen kan inredas allt efter behov. Det illustrerade exempel av kontorsvingen har 
tillsvarande möjligheter i inredning som de övriga kontorsvingarna i byggnaden, 
inkluderat kontorsdelen utanför polishuset.  

Kontorsvingen kan inredas i uppdelad bås struktur eller som ett öppet kontors-
landskap -den illustrerade vinge visar definierade kontor - för enkel personer, 
flerpersoners kontor, mötesrum, mindre auditorier samt kopierings och förvar-
ingsrum. 

Väggarna till uppdelning av rummet föres varken helt upp till tak eller fasad. 
Längs med ytterfasaden föreslås det sista väggparti utföras i glas med eventuellt 
inbyggda persienner, som vid tillfällen fungerar avskärmande.
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Väggarna ovanför dörrpartierna mot gångarealet avslutas även här med glas. 

Inredningens modulsystem är som ett ‘flexibilitet’-tillskott till huset och kan på en-
kelt vis tillfredsställa ett skiftande framtida behov.

Den centrala del i kontorsvingen, det areal som möbleras, föreslås att beläggas med 
trägolv. Gångpassagerna och det fria areal längs med ytterfasaden föreslås belagt 
med linoleum eller heltäckningsmatta i filt. 

I det gemensamma området visas som ett exempel en disponerad yta med tekök, 
matplatser och ‘mjuka’ sittplatser. Arealen är i direkt förbindelse med toaletter, 
trapp- och hissutrymmen. 

Våningsplanen är disponerade således att det är lättillgängligt att komma ut i den 
samlade byggnadsanläggning, i gårdsrummen och på terrasserna. 

Gårdsrummen möjliggör det direkta dagsljus till hela byggnaden. 

De 4 hus

På Esplanaden ligger fyra små hus som förslaget ämnar och önskar att bevara -de 
anses som en viktig del av Esplanadens samlade arkitektoniska uttryck och kvalitet. 
Detta möjliggörs vid att flytta den framtida byggnadsanläggning till det stadsdikets 
ursprungliga placering. 

I och med bevarandet av de fina små hus uppstår möjligheten att etablera ett nytt 
offentligt stadsrum i direkt förbindelse till ingången till det kommande polishus. 
Stadsrummet är, som tidigare beskrivet, tänkt som ett grönt rum -ett rum med 
planteringsbäddar och restriktioner vad gäller den körande trafik - primärt organis-
erat för cyklister och fotgängare.

De fyra små hus framtida användning kan tänkas till polishusets aktiviteter, men 
också kunna förbli privatägda. De kan tänkas disponeras till lokalpolisens möten med 
medborgarna eller också till andra samarbeten såsom med de socialmyndigheter, som 
trafikskola eller dylikt. 

Projektförslaget har indragit och blandat fler funktioner än vad som direkt var eft-
erfrågat i tävlingsprogrammet. Det är funktioner och möjligheter för att skapa en 
‘aktiv’ bebyggelse i området. 

Detta är viktigt för den kommande bebyggelses betydelse i området, och helt speci-
fikt att parkeringshusets och dess fasad inte dominerar i stadsbilden. Därför är kon-
tor och bostäder med i projektförslaget, sida vid sida med polis- och parkeringshuset.

I gatuplan, vid butikerna, galleriet och kaféet, har fasaderna dragit sig tillbaka för att 
bjuda på mer plats omkring sig för påtänkt uppehåll och uteservering. 

Efterskrift

Vi betraktar denna tävling som ett uttryck och medhåll för den viktiga insikt av att 
inte allt vi gjorde mot våra historiska städer under 70- och 80-talet var likvärdigt 
vällyckat. Premisserna för många av tilltagen blev dikterade av bilen och bilens behov 
-alltså stora öppna asfalterade ytor och parkeringshus i våra stadskärnor. Stora hus 
och platser utan ytterligare bidrag till de omkringliggande gator än ökad trafik av 
bilar. 

Det utvalda kvarteret i Lidköping är inget undantag -försöket på att skalera 
parkeringshusets fasader är inte tillräckligt. Det är livet bakom fasaderna som är 
avgörande. Låt detta projekt bli till det första i en rad förändringar i en re-aktivering 
av Lidköpings historiska stadskärna. Låt oss flytta in andra funktioner som bostäder, 
butiker, verkstäder och fritidsklubbar i delar av det existerande parkeringshus -så 
att det åter blir fasaderna som bidrar till stadslivet.
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