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Uranus Vulcanus

Stadsbild
Förslaget utgår från De la Gardies stadsplan med långsmala kvar-
ter i nord-sydlig riktning. Det kvarter som vetter mot Norra Tornga-
tan, Vulcanus, tillägnas polishuset eftersom det är härifrån centrala 
Lidköping angörs. Parkeringshuset underordnas polishuset med sin 
placering på kvarteret Uranus. Båda husvolymerna linjerar det 
större bostadshuset i intilliggande kvarter och bildar ett slags stads-
front av byggnader i större skala, med vattentornet som pendang. 
Det kontrasteras mot de mindre trähusen utmed Esplanaden. Till-
sammans bildar trähusen och de nya byggnaderna ett tydligt 
stadsrum där nytt och gammalt samspelar. Platsen delas upp i en 
parkyta och en torgyta, stadsdiket utgör gränsen dem emellan. 
Parkeringshusets front mot platsen består av lokaler, liksom polishu-
sets bottenplan. För att tona ned polishusets dominans på platsen 
placeras dess entré mot Norra Torngatan, det berikar dessutom 
denna gatusträckning.

Polishuset
Polishuset består av två delar: en kontorsbyggnad i sex våningar, 
samt en lågdel med arrest och polisgård. Huskroppen har skulptu-
rala kvalitéer samtidigt som det är konsekvent uppbyggt med en 
stommodul på 7,2 m i yttervägg. Den repetitiva fönstersättningen 
bryts av mot särskilda ingrepp vid huvudentrén och takvåningen. 
På takvåningen fi nns gym och övningsrum, samt en festsal och 
takterrass. Det är en rumszon med exceptionella kvalitéer och 
utblickar över staden. Det gör inte bara polishuset till en attraktiv 
arbetsplats, utan också till en resurs för särskilda tillställningar inom 
både polisväsendet och kommunen. Entré vid sådana tillfällen kan 
ske direkt via gata (utrymningsvägen) eller huvudentrén till det 
säkerhetsklassade trapphuset. 

Kontorshusets planmått om ca 22 x 28m passar väl för polishusets 
olika funktionszoner och skapar enkla samband dem emellan. All-
mänhetens zon är på entréplan, förbunden med besökarzonen på 
plan 1 med separat trappa. På samma sätt är arrestens två plan 
förbundna som ett eget slutet system. Personalen har tillgång till 
alla zoner via trapphuset.   
 
Ytterväggarna kläs med gult tegel som kompletteras med slipade 
betongelement emellan fönstren i utfackningarna. Persienlådor, 
dörrpartier och plåtdetaljer av koppar eller rödbrun-eloxerad 
aluminium. Arresten gestaltas som en byggnadskropp av ljus 
natureloxerad aluminium, inskriven mellan polisgårdens tegelmu-
rar. Sammantaget bidrar materialvalen till polishusets milda men 
bestämda gestalt, med förutsättningar att bli en naturlig del av Lid-
köpings identitet. En annan utgångspunkt i formgivningen av polis-
huset har varit att ta fram en generell och förutsägbar konstruktion, 
vilket kan frigöra ekonomiskt utrymme för ett förfi nat detaljutfö-
rande. Välisolerade väggar och begränsade fönsterytor bidrar till 
husets miljöklassning.   

Garagehuset
Parkeringslösningen är utformad för att vara yteffektiv och ge 
god orienterbarhet. Garagehusets gestaltning är inte lika noga 
studerat som polishuset. Viktigt för förslaget som helhet är dock 
dess layout och volym, samt dess front med lokaler. Det kan bli 
ett attraktivt läge ut mot den nya platsbildningen. Här kan tänkas 
butiker, kontor, kommunal service eller kanske ett ungdomens hus.  

SITUATIONSPLAN 1:400

SITUATIONSPLAN 1:2000

Flygperspektiv från Esplanaden

Perspektiv av platsbildningen sett från Vattugatan.
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PLANER POLISHUSET 1:400 (A1)

MÖBLERINGSPLAN KONTOR 1:100 (A1)

PLAN 2TR                                               PLAN 3TR                                                PLAN 4TR                                                PLAN 5TR

PLAN -2TR                                       PLAN -1TR                                              ENTRÉPLAN                                              PLAN 1TR

LÄNGDSEKTION POLISHUSET 1:400 (A1) FASADER POLISHUSET 1:400 (A1)

Mot Norra Torngatan Mot Götgatan Mot nya garagehuset

Interiör av entréhall, allmänhetens zon

Fasadvy mot nya platsbildningen
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Vy från Esplanden

Interiör av motionsrum Vy av takterrass
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LÄNGDSEKTION GARAGEHUSET 1:400 (A1)

Interiör av garagehuset

Flygperspektiv

Vy från Systembolaget

POLISHUSET PLAN 1TR  1:200 (A1)


