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Perspektiv från Esplanaden mot centrumPlats och projekt
Rutnätsstaden 

Tomten ligger i dag i utkanten av det sammanhängande gaturutnät som omfattar Lidköpings 
mest centrala delar. Rutnätet har sitt historiska ursprung i den för Lidköping karaktäristiska 
De La Gardiestaden. De La Gardiestadens tydliga princip med långsmala kvarter är dock något 
uppluckrat i området kring tomten med de väldiga parkerings- och shoppingkvarteren Pollux 
samt Pomana. Likaså är Kvartersbildningen i väster (kvarteren Tisbe, Pandora, Medusa etc.) 
mer kvadratiska i sin karaktär. Tydlig i stadens gatustruktur och värt att bevara är dock dess 
konsekventa princip med rätvinkliga kvarter. Rutnätet har sin sydvästra gräns i Esplanaden från 
vilken tomten huvudsakligen angörs av såväl bilar, cyklar som fottrafikanter. Tomten definieras i 
sydost av Norra Torngatan som har ett enkelriktat trafikflöde in mot centrum. På motsvarande sätt 
finns Målaregatan som gräns i nordväst med ett enkelriktat trafikflöde från centrum.  Götgatan i 
nordost tycks ha en dubbelriktad om än begränsad trafik. 

Två framsidor

Förutsättningarna kring tomten och stadens beskaffenhet får oss att definiera två framsidor. Den 
ena framsidan vetter mot Esplanaden som naturlig entré till centrum för besökare som anländer 
från yttre delar. Här väljer vi att skapa en platsbildning i form av ett entrétorg som aktiveras av 
dess omgärdande handels-, restaurang- samt caféverksamhet.  Tomtens andra framsida ligger i 
hörnet Götgatan/Norra Torngatan där vi väljer att förlägga polishusets entré med koppling in mot 
stadens kommersiella centrum för att aktivera gatulivet främst på Götgatan. Bef. trafik Angörning Föreslagen trafik Framsidor
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Material och byggnadskaraktär

Gestaltning
Den småskaliga staden

Lidköpings typiska småskalighet med hus i 1-3 plan av trä och sten varvat med plank (växlande 
fram- och baksidor) är utgångspunkt för vår gestaltning.  Vi gör en modern tolkning av temat där 
en slags lökskalsprincip erbjuder möjlighet till variation mellan murar och husdelar samt höjder och 
material. Som princip ligger det mest småskaliga närmast gatan. Vi vill gärna redogöra för vår 
gestaltningsidé genom att beskriva dess sex delkomponenter:

1. Som bas har vi en platta – som kan ses som en utsträckning av torgytan i sydväst. Plattan    
förhåller sig till tomtens fyra bevarade träbyggnaderna som ’praliner på ett silverfat’ – dvs. plattan 
lyfter fram byggnadernas historiska värde och kulturella särart genom att kontrastera dessa mot 
en sammanhållen markbeläggning. En fåra med vatten längs med torget markerar stadsdikets 
(smuttens) historiska läge. Torgyta döljer parkering under mark. 

2. Tomten omgärdas av en trädring – något som kan återanknytas till trädringen runt Nya stadens 
torg. 

3. Framför och på vissa håll även bakom trädringen ligger en mur som motsvarighet till de i staden 
vanligt förekommande planken. Muren skapar ett spel mellan mer eller mindre dolda ’hemliga’ 
trädgårdar och stadens gaturum samt torg som är tillgängliga för alla – ett spel mellan privat, 
halvprivat och offentligt. Muren döljer även funktioner av praktisk karaktär såsom cykelparkering, 
garageramper, godsintag samt polishusgård.

4. Muren gör vissa avbrott för uppglasade paviljonger som inrymmer utåtriktade verksamheter av 
publik karaktär såsom småbutiker, caféer och restauranger närmast torget och polisstation i hörnet 
Götgatan/Norra Torngatan.

5. Innanför murar och paviljonger ligger en mer anonym lågdel där en för polishuset intern, 
operativ och verksamhetsspecifik verksamhet bedrivs. 

6. Ovanför övriga delar, i kvarterets kärna, ligger en högdel som har en mer vertikal karaktär. Här 
inryms generella lokaler för kontor samt personal. Högdelen fungerar även som ett litet landmärke 
som markerar och orienterar polishusets läge i staden. 

Material

Plattans torgyta har en flexibel struktur för markbeläggning med återkommande band av 
betongsten. Mellan banden kan rutor i varierande format fyllas med olika typer av material, 
exempelvis sten, asfalt, betong, grus, sand, gräs och rabatt. Som princip skapar själva variationen 
– inom givna rama – en enhetlig markbeläggning.  Strukturen möjliggör kompletteringar och 
lagningar i form av för tillfället tillgängligt material (gärna i form av återbruk). Tanken är att 
torgytan på sådant ständigt förändras på ett levande sätt. 

Trädrad kan, om möjligt, bestå av från platsen återplanterade träd.

Murar har en mönstergjuten betongyta. Grindar, portat och raster utförs i cortenplåt. 

Paviljonger består av dubbelglasfasader med detaljer i zinkplåt. Skyltning görs genom tryck på 
ytterglasets insida.

Lågdel har en fasad i vitmålade prefabricerade betongelement.
Högdel har ett fasadglassystem med corteninslag bakom variabla perforerade solskyddslameller i 
corten. 

Tak är generellt platt täckta med sedum.

Pergola i corten över dubbelglasfasad innehåller täta ’skärmtak’ över entréer. 

Situationsplan
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Polishus besökare

Allmänhetens parkering med ljusinsläpp 

Vy från hörnet kv Pomona mot polishusets entré

Funktion
Ett hus att verka i

Markplan innehåller publika delar som riktar sig till allmänheten såsom polisstation, besöks- och 
förhörsavdelning. Mittemot på samma plan motsvaras de publika delarna av arrestavdelning, 
beslag, samt hittegods.  De publika delarna samt arrest, beslag och hittegods kan ses som en 
yttre ring med möjliga kopplingar dem emellan.  I markplanets inre ring ligger akutzon med en 
nära koppling till polishuset centrala kärna med mötesplats för all personal,  pausyta och pentry.  
Varuintag nås tillsammans med hittegods från en ytter godsgård (utanför skalskydd om så önskas).

I källarplan finns verksamheter som kopplar till/utgår från omklädningsrummet såsom motion, 
skjutbana, garage samt utrustningsförvaring. Källarplanet inrymmer även arkiv, övrig förvaring 
samt teknikutrymmen.

Över markplan finns två generella kontorsplan. Här finns möjlighet till omdisponeringar i framtiden 
mellan cellkontor och landskap.

Kommunikation utgår från huvudtrapphus och hissar vid byggnadens centrala ljusbrunn. Den 
av hisskorgarna som har planmåtten 1200x2100mm fungerar som kombinerad transport- och 
personhiss. 

Ett torg att vistas på

Kring det södervända torget ligger småbutiker, restauranger och caféer  i nya glaspaviljonger 
samt i bevarade befintliga hus längs Esplanaden. På en avtrappande terrass finns uteserveringar 
samt trappsteg och bänkar för vila och umgänge i solen. En del av torget är utformad som en 
öppen yta användbar för olika ändamål efter behov – torghandel, loppmarknader, evenemang 
etc.

Vid torget finns cykelparkering integrerad i muren. Under torget ligger tre källarplan med allmänt 
garage för 300 personbilplatser. 

Markplan (plan 4)

01.01 Vindfång
01.02 Väntyta
01.03 RWC
02.01 Mötesrum à 48 kvm
02.02 Förhörsrum à 16 kvm
02.03 Förhörsrum à 10 kvm
02.04 Väntyta
02.05 Videoförhörsrum
02.06 Väntyta videoförhör
02.07 Medhörningsrum
02.08 Kontorsrum à 10 kvm
02.09 RWC
02.10 WC
03.01 Expedieringsplatser
03.02 Storrum, backoffice
04.01 Kontorsrum, Inre befäl
04.02** Storrum, Yttre befäl
04.03 Storrum, LOKUS
04.04 Storrum, KUT
04.05 Storrum, Planerare
04.06 Storrum, Akututredare
04.07 Storrum, Spanare
04.08 Avrapportering
04.09* Förråd, Små beslag
05.01 Huvudinfotorg
05.03 Paus
05.04 Pentry
05.05 Förråd
05.06 Mötesrum 48 kvm
05.08 Mötesrum 16 kvm
05.10 Tyst rum
05.11 WC
05.12 RWC
05.14 Förråd, Lokalvård
06.02 Gemsamma kontorsfunktioner
06.03 Närarkiv
07.01 Sluss
07.02 Intag
07.03 Provtagningsrum
07.04 Provtagningsrum RWC
07.05 Väntrum
07.06 Avvisitering
07.07 WC
07.08 RWC med dusch
07.09 Förråd, Lokalvård
07.10 Förråd
07.11 Förhörsrum 10 kvm
07.12 Förhörsrum 15 kvm
07.13 Vaktrum
07.14 Pentry
07.15 LOB-cell
07.16 Anhållningscell
07.17 Arrestkorridor
07.18 Utsläpp
07.19 Hittehundar
07.20 Rastgård
11.01 ÅV-rum
11.02 Inkommande gods
11.03 Hittegods cykel/moped
11.04 Hittegods övrigt
11.05 Servicebänk/verkstad
11.06 LOKUS-lab
11.07 Lokalvårdscentral
11.08 Förråd
11.09* Förråd. Beslag 1
11.10* Förråd. Beslag 2
11.11 Polishundbur
12.01 Sluss
*Säkerhetsavgränsad funktion
**Inkl. hittegodsskåp

Enheter

01.XX Allmänhetens ytor
02.XX Besökszon
03.XX Reception
04.XX Akutzon
05.XX Gemensam zon
06.XX Kontorszon
07.XX Arrestzon
08.XX Omklädningszon
09.XX Övningszon
10.XX Skjutbanezon
11.XX Godszon
12.XX Fordonszon

Källarplan (plan 3)

05.13 Vilrum
05.15* Arkiv 
05.16* Serverrum
08.01 Omklädningsrum 1
08.02 Omklädningsrum 2
08.03 Våtutrymme
08.04 Bastu
08.05 Relax
08.06 WC
08.07 RWC med dusch
08.08 Omklädningsrum, Hundförare
08.09 Skovård
08.10 Tvätt
08.11 Torkrum
08.12 Förråd, Säsongsförvaring kläder
08.13* Förråd
09.01 Gym
09.02 Motion/självskydd
09.03 Förråd, Motion
10.01 Skjutbana
10.02 Förråd, Skjutbana
10.03* Vapenvård
12.02 P-plats, MC+ cykel
12.03 P-plats, Personbil
12.04 P-plats, Minibuss
12.05 Förråd, Garage
12.06 Förråd, Väskor
12.07 Stövelavspolning
*Säkerhetsavgränsad funktion
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Perspektiv kontorsmiljö

Teknik
Konstruktion

Stommen är i huvudsak prefabricerad med ytterväggar, HD/F-bjälklag (265-platta), stomväggar 
samt pelare i betong.  Stålpelare förekommer på vissa håll, främst i fasad i samband med 
dubbelglasfasad eller systemglasfasad. Stora spännvidder i garage och skjutbana hanteras med 
kraftigare HD/F-bjälklag (380-platta) 

Hyresgästteknik

Från serverrum i källarplan finns ett data-/radioschakt reserverat för hyresgästteknik genom övriga 
plan. Till detta schakt finns möjliga korskopplingsrum i direkt anslutning på respektive plan.  På 
kontorsplanen är dessa utrymmen för tillfället redovisade som samtalsrum enl. lokalförteckning.

Fastighetsteknik

Fastighetsteknik med fläktrum, centraler för el. VS samt VVS finns i källare med driftsåtkomst från 
garage (för byte av ev. aggregat och filter). Fördelning av VS och VVS sker i två separata schakt.  
Det ena servar högdelen, det andra lågdelen samt polisstationspaviljongen. I högdel finns nischer 
för el- och telekanalisation. All fördelning inom respektive plan sker ovan demonterbart undertak.

Enheter

05.XX Gemensam zon
06.XX Kontorszon

Kontorsplan (Plan 5-6)

05.02 Kvartersinfotorg
05.07 Mötesrum 24 kvm
05.08 Mötesrum 16 kvm
05.09 Mötesrum 8 kvm
05.10 Tyst rum/möjligt KK-rum
05.11 WC
05.12 RWC
05.14 Förråd, Lokalvård
06.01 Storrum, Kontorsarbetsplatser
06.02 Gemsamma kontorsfunktioner
06.03 Närarkiv
*Säkerhetsavgränsad funktion

Ytor
Polishus

Lokalarea för verksamhet:  4 404 kvm  LOA:V 1 & 3

Lokalarea totalt:    5 113 kvm  LOA:T 2 & 3

Övrig area för drift:   175 kvm   ÖVA:D 
Bruttoarea:     5 547 kvm  BTA 3 

Kommersiella paviljonger

Lokalarea totalt:    451 kvm   LOA:T
Bruttoarea:     508 kvm   BTA

Allmänt garage

Lokalarea totalt:    8 375 kvm  LOA:T 4
Övrig area för drift:   119 kvm   ÖVA:D 
Bruttoarea:     8 679 kvm  BTA 4

1 Verksamhetsyta motsvarande programskrivna ytor enl. lokalförteckning.
2 Inkl. ej programskriven kommunikation samt WC.
3 Exkl. polishusgård, ramp, rastgård och slussar.
4 Inkl. ej uppvärmd parkering och cykelförvaring

Kontorsmöblering alt 2 fyrklöver 

- landskap utan cellkontor
- skrivar-/& kopiatorfunktion som station i samma rum

Kontorsmöblering alt 1 tågsittning 

- landskap blandat med cellkontor 
- skrivar-/& kopiatorfunktion i separat rum

Café Vulcanus

Bu�que

POMONA Bar

Tra�oria VenusPolisen

Polisen

Polishus Lidköping

Anmälningsmo�agning 
Passhantering

Fasad F101 mot Målaregatan/NV Fasad F201 mot Götgatan/NO

Sektion S101 genom atriumgård Sektion S401 genom atriumgård

Fasad F301 mot Notta Torngatan/SO Fasad F401 mot torg samt Esplanaden/SV

Sektion S301 genom huvudentré Sektion S402 genom trapphus


