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POLISHUS     ENLIGT  REDOVISAD
YTSAMMANSTÄLLNING  LOKALPROGAM YTA

ALLMÄNHETENS ZON  75 m²   90m²
BESÖKSZON    202 m²  230 m²
RECEPTIONSZON   58 m²   60 m²
AKUTZON    206 m²  240 m²
GEMENSAM ZON   512 m²  850 m²
KONTORSZON   600 m²  1100 m²
DISPONIBEL YTA      670 m²
ARRESTZON    492 m²  530 m²
OMKLÄDNINGSZON  438 m²  530 m²
ÖVNINGSZON   234 m²  420 m²
SKJUTBANEZON   356 m²  610 m²
GODSZON    240 m²  220 m²
GÅRD/FORDONSZON  1020m²  220 m²(GÅRD)/1780 m² (KÄLLARE)
DISPONIBEL YTA      480 m² (KÄLLARE)
TOTAL YTA    4433 m² BRA
     X1,3
     =5763 m² BTA 8030 m² BTA 
        (ÖVERSKJUTANDE BTA, CA 2000 m², KAN   
        DISPONERAS FÖR EXTERN VERKSAMHET)
     x1,3=5763m² BTA  6165m² BTA

     x1,3=5763m² BTA  6165m² BTA
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PLANBESKRIVNING

DEN HISTORISKA KONTEXTEN

Lidköping är en handels-och sjöfartsstad vid Vänern, med 
anor från medeltiden.
“Nya Staden“, barockstaden, anlades av slottsherren på 
Läckö slott, Magnus Gabriel De la Gardie. Stadsplanen fick 
en för sin tid typisk strikt struktur: rektangulära kvarter med 
omslutande gator med olika dignitet, bredare 10 meter, som 
man kan säga bildar storkvarter samt smalare, 6 meter, som 
försörjer storkvarteren inifrån.
Planen är orienterad i nordsydlig axel.
En annan stad från denna tid är Kristianstad. Kristianstad 
anlades av danskar och uppvisar samma struktur och 
kvartersindelning som Lidköping. 

DEN FYSISKA KONTEXTEN

De la Gardie- staden med sin struktur av gatunät som bildar 
rektangulära kvarter och i huvudsak 2-våningsbebyggelse, 
upplevs som en väl sammanhållen stadsmiljö med mycket 
höga miljökvaliteter. En blandning av boende, handel och 
andra verksamheter bildar ram för en livlig stadsmiljö  med 
stora turistvärden.
Det stora torget är skalmässigt starkt avvikande från 
Lidköpings nätta skala, men tycks kunna nyttjas väl 
av Lidköpingsborna i staden för allehanda aktiviteter, 
loppmarknader och andra evenemang.
Tävlingsområdet, Kv. Uranus, Kv. Vulcanus, ligger inom 
området för riksintresse i dess yttre gräns, i direkt anslutning 
till Esplanaden och är därför de första kvarteren man kommer 
till från väster in till De la Gardiestaden. I omedelbar 
närhet, på andra sidan av Esplanaden finns stadens vackra 
vattentorn som även det bidrar som landmärke till att från 
distans markera platsen.
Utmed Esplanaden finns det fyra äldre 2-våningshus som 
minner om en annan tid, men som också stänger in och 
avskiljer kvarterens inre från Esplanaden.  

DEN IMMATERIELLA KONTEXTEN

Lidköping skall upplevas som en välkomnande stad för 
kulturturism och andra besök, men framför allt för boende 
och verksamhet av olika slag.
Lidköping är också en stad med en inneboende tro på sin egen 
styrka och med obändig framtidsoptimism. Känslan av att 
vara en ort som förvaltar en “High-Tech“ teknologi, på den 
nivå som verksamheterna kring JAS-Gripen befinner sig, 
kan vara en stimulans till progressivitet och nytänkande.

KONCEPTET

Att låta Kv. Uranus och Vulcanus bilda en entré och 
“förgård“ till De la Gardiestaden känns naturligt och tanken 
om att även bygga ett nytt polishus på platsen kommer  att 
stärka platsens värde och dignitet. 
En nytt torg, som balanserar det stora torget i stadsväven, 
och som istället för monumental finsalong får lov att bli 
medborgarnas vardagsrum, som inbjuder till många slags 
aktiviteter för alla generationer. “Vi rullar ut en matta“ 
över den nuvarande parkeringsplatsen, mattans mönster är 
Lidköpings stadsplan och man ska kunna uppleva det som 
en vandring över staden när man flanerar över torget.
Ett rum att passera på väg från busshållplatsen in till 
centrum, eller parkera under för att sedan vandra in till city. 
Här finns plats för skateboardåkare, boule-spelare, lek för 
mindre barn med klätterkullar/kälkbackar, graffitivägg för 
kreativa tonåringar, cafeér / resturanger för flanörer, och 
andra rekreativa möjligheter, ett rum för alla åldrar.
En fontän på torget som dövar trafikljuden.
De fyra små röda stugorna föreslår vi ska flyttas från 
sin nuvarande plats för att öppna rummet och även låta 
“mattan“ rulla in över Esplanaden. Vi vill ändå ha dem kvar 
som aktörer i det nya torgrummet och föreslår att de flyttas 
till Norra Torngatan och avgränsar torget mot gatan. De kan 
innehålla cafeer, konditori, mm.

POLISHUSET 

Det nya polishuset är ett tillägg till stadens institutioner som 
vi vill ska upplevas som ett öppet och varmt välkomnande 
hus som omfamnar medborgarnas rum med sin inre helt 
uppglasade fasad och med sin belysning bidrar till att under 
kvällar och vintertid under större delen av dagen, lysa upp 
hela torget. 
Den uppglasade fasaden synliggör också den pågående 
verksamheten. Att se och synas ! ...är en princip och kvalitet 
som vi gärna vill se förverkligad och som naturligtvis 
gäller som en ömsesidighet mellan polis och allmänhet. 
Transparens är en demokratisk grundkvalitet och polisens 
verksamhet kan till stora delar, dock inte alla, bedrivas 
öppet. 
Att signalera öppenhet, omsorg, samverkan och service kan 
kännas naturligt i ett öppet och humanistiskt samhälle, och 
det vill vi gärna ska markeras och signaleras i detta hus och 
på denna plats.

FORM 

Som gestalningsprincip tar vi fasta på det högteknologiska 
arvet som förvaltandet av JAS Gripen innebär och den 
framtidsoptimism som är en del av Lidköpings själ. Vår 
byggnad ska vara förankrad i vår tids gestaltningsprinciper 
med skulpturala värden och bli ett unikt hus skapat för sitt 
specifika ändamål i samverkan med det nya torget.  
Den svävar lätt över torgrummet, likt en bumerang eller en 
vinge, en båge av ljus som strålar ut över torget, inbjudande. 
En markering av värdighet för dem som har sin dagliga 
gärning där men också för dem som söker sig dit för att få 
service. 
Husets gatuvända sidor ska i kontrast till insidan kännas 
mera slutna under dagens ljusa tider, men under den 
mörka tiden transformeras till ett ljusets tempel, genom 
att fasaden bekläds med perforerad rostfri plåt som blir 
helt ljusgenomsläppligt utåt mot mörkret. Byggnaden blir 
därmed en ljus och trygghetsskapande del av gatumiljön.
  

VATTENTORNET INTILL TORGET ÄR ETT 
VÄL SYNLIGT LANDMÄRKE SOM PÅ 
AVSTÅND MARKERAR PLATSEN.

POLISHUSETS YTTRE OMSLUTANDE 
FASADER FÖLJER STRIKT GATUSTRUKTU-
RER, MEN DESS MJUKA INRE KURVLINJE 
ANTYDER EN DIAGONAL RIKTNING 
ÖVER TORGET IN MOT CENTRUM.

TORGETS ÖPPENHET MOT SÖDER 
OCH BYGGNADENS HÖJD SOM 
STEGRAR SIG NORRUT GER OPTI-
MAL SOLBELYSNING ÖVER DAGEN.

”VI RULLAR UT EN MATTA” ÖVER DEN NU-
VARANDE PARKERINGSPLATSEN, MATTANS 
MÖNSTER ÄR LIDKÖPINGS STADSPLAN OCH 
MAN SKA KUNNA UPPLEVA DET SOM EN 
VANDRING ÖVER STADEN NÄR MAN FLANE-
RAR ÖVER TORGET.

PERSPEKTIV FRÅN HÖRNET KV. POMONA MOT SYDVÄST


