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SOMMAR:  FRÅNLUFT: LUFTEN FÖRS UT VIA SJÄLVDRAG
VINTER: FRÅNLUFT: LUFTEN FÖRS UT VIA SJÄLVDRAG

SOLAVSKÄRMNING: MÖJLIGHET ATT UTTNYTTJA PASSIV SOLVÄRME PÅ 
VINTEREN OCH EFFEKTIV SOLAVSKÄRMNING PÅ SOMMAREN MOT 
VÄSTER, SÖDER OCH ÖSTER

MÖJLIGHET ATT SUPPLERA MED NATURLIG 
VENTILATION UNDER SOMMAREN

ÔPPNINGAR / OVANLJUS I 
PARKERINGSDECKET GER 
MÖJLIGHET FÖR NATURLIG 
VENTILATION / RÖKVENTILATION

VENTILATIONSPRINCIP: VENTILATION 
GENOM ATRIETAK ANVÄNDS SOM 
KOMPLETTERANDE FRÅNLUFTSMÖJLI-
GHET UNDER SOMMARHALVÅRET

OPTIMERAT KLIMATSKÄRM / GLASFASA-
DER. OLIKA UTVÄNDIGA PANEL GER EN 
PERFOMATIV OCH FLEXIBEL SOLAVSKÄRM-
NING

INNERGÅRDAR OPTIMERAR DAGSLJUSET I BYGGNADEN

OPTIMERAT DAGSLJUS

SOLCELLER

SOLCELLERSOLCELLER

ENERGIKONCEPT

är en vision om en ny entré  til Lidköping centrum och ett nytt polishus:
•	 Som	är	en	mötesplats	för	alla
•	 Som	öppnar	sig	mot	staden	och	medborgarna	och	integrerar		 	

stadsliv	och	kulturliv
•	 Som	forenar	kulturella	aktiviteter	och	stadsmässiga	potentialer	med	

ett	attraktivt	polishus
•	 Som	är	inviterande	och	tillgänglig	för	alla	
•	 Som	är	en	långsiktigt	hållbar,	funktionsoptimerad	och	energieffektiv	

byggnad
•	 Som	 är	 flexibel	 och	 utvecklingsbar	 och	 som	 kan	 hantera	 en	

organisation	i	förändring
•	 Som	erbjuder	attraktiva	arbetsplatser
•	 Som	erbjuder	en	öppen	och	levande	inre	miljö
•	 Som	är	hållbar	-	ekonomiskt	/	socialt	/		miljömässigt

Stadens själ

Staden	är	en	mötesplats.	Vi	föreslår	att	stadens	utveckling	tar	utgångspunkt	
i	 gemenskapen.	 En	 stad	 ska	 vara	 öppen	 och	 inkludera	 människor.	 Den	
ska	erbjuda	en	rad	olika	aktiviteter	och	möjligheter	och	därigenom	säkra	

mångfaldighet	och	diversitet.
Genom	integration	av	handel,	kulturerbjudanden	och	polishuset	skapar		vi	
grundlaget	för	en	bättre	stad.	Vi	gör	staden	tillgänglig	gennom	att	öppna	
entréplanet	 för	 en	 rad	 offentliga	 program,	 t.ex.	 kaféer,	 ungdomshus,	
gallerier,	kommerciella	aktiviteter	och	kulturevenemang.
Vi	 föreslår	 att	 torget	 ges	 tillbaka	 till	 staden,	 som	 ett	 öppet	 torg	med	 en	
olika	 kulturarenor	 och	 sociala	 funktioner.	 Förslaget	 binder	 ihop	 det	 nya	
torget	med	 centrum	 i	 ett	 urbant	 förlopp	 som	 innehåller	 en	 stadsmässig	
skala,	 variation	 och	 förtätade	 rumsliga	 upplevelser.	 Det	 nye	 polishusets	
disponering	och	volymer	 respekterar	De	La	gardiestadens	småskalighet	 -	
både	när	det	gäller	längd	och	höjd	på	byggnaderna.	Implementeringen	av	
denna	skalan	i	projektet	skapar	grundlaget	för	en	rad	nya	intima	stadsrum	
av	varierande	skalor	och	karaktärer.

Parkering

Den	offentlige	parkeringen	etableres	 i	två	plan	under	platsen.	Öppningar	
i	parkeringsdäcket	släpper	in	dagsljuset	och	gör	det	möjligt	med	naturlig	
ventilation	 och	 rökventilation	 av	 parkeringsplanen.	 Två	 ’atrium’	 eller	
lodrätta	skakter	i	var	sin	sida	av	parkeringskällaren	bidrar	till	att	parkeringen	
skapar	en	 särsklild	upplevelse	och	 identitet.	Den	östra	 skaktenfylls	 av	en	

grön	vägg,	som	efterlader	ett	grönt	landskap	på	terrängen.	Vi	foreslår,	att	
man	gör	om	väggen	i	det	nordliga	atriumet	till	en	klättervägg.	På	det	sättet	
förändras	parkeringsplanen	 till	ett	aktivt	 landskap,	 som	ger	möjlighet	 för	
rörelse	och	aktiviteter.		

Polishuset

Det	 nya	 Polishuset	 får	 en	 tydlig	 entré	mot	 torget.	 Det	 är	 det	 nya	 husets	
vision	 att	 gestalta	 största	 möjliga	 mentala	 öppenhet	 mot	 staden	 –	 att	
bjuda	 allmänheten	 innanför.	 Samtidig	 fokuserer	 projektet	 på	 att	 ge	
maksimal	 fysisk	 tillgängelighet	 til	 alla	 husets	 funktioner.	 Huset	 är	 öppet	
och	överskådligt.	 Funktioner,	mötesplatser	och	kommunikationssystem	–	
hissar	och	trappor	–	är	lätt	tilgängeliga	och	bidrar	till	en	självklar	och	enkel	
andvändning	och	förståelse	av	huset.
Entréplanet	och	plan	1	rymmer	alla	rum	för	mötet	mellan	allmänheten	och	
polisen.	På	plan	2	ryms	verksamheten,	polishusets	avdelningar	och	teams.	
Runt	det	centrala	atriumet	ligger	interna	mötesrum	,	pausrum	och	rum	som	
kan	nyttjas	gemensamt	eller	bara	av	en	avdelning.	Utanför	denna	krans	av	
rum	ligger	rum	kontorszonen,	akutzon,	matsat	etc.

Hållbarhet

Vi	har	som	mål,	att	skapa	grundlaget	för	ett	kvalitativt	och	hållbart	förslag	
till	nytt	polishus	i	Lidköping.	För	att	uppnå	detta	användar	vi	en	rad	aktiva	
hållbarhetsprinciper	i	utvecklingen	av	byggnaden:

-	 Optimerad	geometri	 avseende	dagsljusinfall	 som	ger	 stora	mängder	
bra	dagsljus	och	minimerar	behovet	av	el	till	belysning

-	 Optimal	design	av	klimatskärmen
-	 Effektiv	 solavskärmning	 säkrar	 mot	 invändig	 upphettning	 samtidigt	

med	att	dagsljuset	på	våningarna	optimeras
-	 Passiv	 ackumulering	 av	 värme	 och	 kyla	 i	 tunga,	 termoaktiva	

konstruktio¬ner
-	 Energioptimerad	 mekanisk	 ventilation	 med	 naturligt	 frånluft	 på	

som¬maren,	 kombinerat	 med	 effektivt	 värmeåtervinningssystem	 på	
vintern.	Betyder	en	reduktion	av	yta	till	luftschakt.	

-	 Värme-	och	kylsystem	delvist	drivet	av	solvärme,	med	värmepump	och	
jordvärmelagring	kombinerat	med	fjärrvärme.

-	 Egen	elproduktion	via	solceller	på	taket.
-	 En	inre	grön	miljö,	med	många	växter	som	bidrar	till	att	rena	luften	och	

ger	ett	större	välbefinnande.

-	 Fokus	 på	 energisnåla	 apparater	 och	 ett	 förnuftigt	 och	 medvetet	
miljö¬tänkande	i	förvaltningsskedet

Husets	 materialval	 präglas	 av	 en	 opretentiös	 hållning	 och	 domineras	
av	 enkla	 och	 ärliga	 material	 som	 patinerar	 vackert	 genom	 byggnadens	
hela	 levnadstid.	 Alla	 material	 är	 sunda	 och	 hållbara,	 både	 i	 produktion,	
på	 byggplatsen	 samt	 i	materialens	 levnadstid	 i	 huset	 och	 senare	 när	 de	
ska	 återvinnas,	 så	 att	 byggnadens	 samlade	 miljöbelastning	 blir	 så	 liten	
som	möjligt.	Vi	 föreslår	 att	 en	etablering	av	 solceller	på	 taket	evalueras	 i	
förhållande	till	husets	totalekonomi.	Takterrasser	är	belagda	med	trägolv.	
På	 kontorsvåningarna	 är	 golvet	 belagt	 med	 linoleum	 eller	 naturgummi.	
Alla	invändiga	väggar	är	lätta	gipsväggar.	Undertaken	utförs	med	akustisk	
regulering	 i	 en	 öppen	 struktur,	 som	 gör	 att	 betongbjälklagets	 tröga	
värmeegenskaper	kan	utnyttjas	 för	att	kyla	kontorsmiljön.	Undertaksytan	
är	 effektivt	utnyttjad	 för	 att	 säkra	ett	be¬hagligt	 ljudklimat	 speciellt	 i	 de	
öppna	ytorna.

Teknisk beskrivning
konstruktion
byggnaden	 är	 definerat	 av	 en	 skelett-konstruktion	 /	 stomme	 i	 stål.	
Stålstommen	ger	identitet	och	karaktär	till	badhusets	rum.

Klimatskärm
Stålstommen	 har	 en	 dubbelfasad	 i	 translucent	 material	 –	 glas,	
polycarbonat	 och	 efte	 [foiltec].	 Tilsammans	 ger	 de	 olika	 materialen	 en	
varierat	 och	 fluktuerende	 framtoning.	 Skalets	 transparens	 tillåter	 en	
kommunikativ	relation	mellan	insida	och	utsida	.	Arrestzon	och	besökszon	
är	 integritetsskyddade	genom	 translucenta	 eller	ogenomskinliga	paneler	
som	ger	insynsskydd.	Vi	föreslår	en	intelligent	fasad	som	i	sin	konstruktion	
optimeras	för	att	uppnå	en	välisolerat	klimatskal	med	stor	tätthet.	Fasaden	
ger	 möjlighet	 för	 kontrollerad	 ventilation	 med	 återvinning	 av	 värme.	
Solinstrålningen	kontrolleras	i	fasadens	olika	skikt.	

Teknik
Källarplanet	rymmer	vattenbehandlings-teknik	och	övriga	teknikutrymmen,	
fläktrum,	värmecentral	mm.	Dessutom	soprum	och	städcentral.

VY FRÅN ENTRÉN MOT RECEPTIONSZONEN OCH POLISGÅRDEN
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GRUNDFORM

Bygnadens grundform består av 161 moduler [6 x 6 x 
4m] som placeras inom ett 66 x 66m stort byggfält. 

STÅLRAM

Bygnadens konstruktiva system består av vierendeel 
stålramar med lokal diagonalstagning. 

FASAD

Klimatskärmen löper som ett kontinuerligt band 
omkring bygnaden. Fasaden är ett collage av glas med 
olika transparens och translucens.

VY FRÅN NORRA TORNGATAN
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SITUATIONSPLAN _1:400	 		

21.	MARS	-	8.00

21.	JUNI-	8.00

21.	MARS	-	12.00

21.	JUNI	-	12.00

21.	MARS	-	17.00

21.	JUNI	-	17.00

PARKERINGSLÖSNING SKUGGDIAGRAM   

DAGENS SITUATION

Den södra entrén till centrum domineras helt och hållet 
av biltrafik. Parkeringsplatserna upptar ett område 
svarande till två kvarter inne i centrum. Medans det  i 
centrum finns ett rikt stadsliv med ett varierat utbud 
av affärer och kommerciella aktiviteter, är den södra 
entrén till centrum monofunktionell. Här finns det 
parkeringsplatser och ingenting annat.

KIOSK / PRESSBYRÅ / BLOMMOR

Stugan på NorraTorngatan, närmast 
centrum, foreslår vi inreds med en 
utåtvänd aktivitet - det kan t.ex. vara 
en tidningskiosk, blomsteraffär eller en 
liknande kommerciell aktivitet.
På det sättet skabes ett naturligt flow 
genom staden och kontinuitet från 
centrum mot den södra entréen.

GALLERI / UDSTILLINGSRUM

Vi föreslår, att stugan på 
Götgatan inreds  till  ett öppet 
utställningsställe  eller  galleri,som 
kan användas av stadens kultur 
och utbildningsinstitutioner.  
Utställingshuset kan t.ex.  fungera som  
en plattform och ge möjlighet för att 
Sockerbrukets kulturaktiviteter kan 
komma ut till en större publik, i form 
af konst- / graffittiudställningar, teater 
eller musikevents osv.

UNGDOMSKLUB / CYKELVERKSTAD 
/ PLAYSPOT

Flera  och flera människor använder  
det offentlige rummet  till motion och 
andra aktiviteter under självorganiserade 
former. Vi förslår, att man inreder stugan 
på Målaregatan till en ungdomsklubb 
med en öppen cykelverkstad där 
man har möjlighet för att reparera 
sin egen cykel. Här kan klättrare som 
önskar att nytja parkeringskällaren som 
aktivitetsbana, också få en bas.

KAFÉ / RESTAURANG / 
UTSTÄLLNING

Stugan som placeras under polishusets 
sydöstra hörn, med front mot det nya 
Södertorget, foreslås inredd till kafé / 
restaurang och mötesplats för stadens 
invånare. Härifrån är det lätt tillgång 
till Södertorgets  events och aktiviteter 
och till Stadsträdgårdensöder om 
Esplanaden. Huset kan kanske också 
fungere som en satellit till Vänermuseet 
– ett litet Lidköping Stadsmuseum med 
utställningar om stadens utveckling 
och framtid.

POTENTIAL

Bilparkeringen placeres under jorden. Härmed uppstår 
ett öppet torg på över 6.500m2, - som befriat från bilar 
– ges tillbaka till staden som ett nytt offentligt stadsrum 
och en ny entré till centrum.
På linje med Nya Stadens Torg mot öster och torg mot 
nord vid Kållandsgatan, föreslår vi att platsen görs 
tillgänglig för alla och blir till en del av stadens golv. 
Stadens torg - en vit målarduk som står klar till att färgas 
av stadens liv och aktiviteter.

MONO-FUNKTIONALITET

Ett nytt polishus som placeras på terängen upptar 
med sina 6.000 m2, två tredjedelar av det nyetablerade 
stadsrums areal och den stora potential som den öppna 
platsen representerar, reduceras därmed betydligt.
Ett varierat stadsliv uppstår inte med ett monofuntionelt 
program. Oansett hur öppet och inbjudande det 
nya polishuset blir, kommer enbart polishuset och 
parkeringen i sig själva inte att medföra ett varierat och 
tryggt stadsliv.

STADSLIV OG LOKAL FÖRANKRING

Stadens styrka är dens diversitet som ger människor 
möjligheten för att mötas tvärs över intressen, ålder 
och sociala och etniska grupperingar. Staden är en 
mötesplats. Vi föreslår att stadens utveckling tar 
utgångspunkt i gemenskapen. En stad ska vara öppen 
och inkludera människor. Den ska erbjuda en rad 
olika aktiviteter och möjligheter och därigenom säkra 
mångfaldighet och diversitet.
Vi föreslår därför att torget ges tillbaka till staden, som 
ett öppet torg med en olika kulturarenor och sociala 
funktioner. Det gör vi genom att flytta in de fyra 
stugorna längs Esplanaden på torget och ge dem ett 
nytt offentligt innehåll – som attraktorer för ett nytt 
stadsliv.

HÄNDELSER OCH AKTIVITETER

Stadsliv  attraherar människor, människor attraheras 
av människor! Identitet skapas inte enbart av 
investeringar i byggnader och fysisk stadslivskvalitet. 
Ett stadsområdes identitet uppbyggs i hög grad 
genom de historierna, händelserna och inte minst 
människorna som använder platsen.
Vi föreslår en urban strategi som promoverar stadsliv 
och diversitet. Ett av de viktigaste redskapen i 
förhållande till att skapa en socialt hållbar stad är att 
blanda människor, aktiviteter, program, byggnader 
och stadsrum i en mixed-use planeringsstrategi. Det 
nya öppna torget kommer att fungera som bakgrund 
för en rad händelser i stadens liv – 24/7, sommar och 
vinter.

FLYVGANDE MATTA

Som en flygande matta lyfts polishuset upp över de 
fyra stugorna och bevarar på det sättet torget som en 
öppen tilgänglig plats. På två ställen sätter polishuset 
sitt fotavtryck på platsen - vid allmänhetes entré och 
vid den kombinerede polisgården och slussfunktionen 
under arresthuset. Entréernas fotavtryck  placeras 
diagonalt i bygnadens nordvästra  och sydöstra hörn. 
På det sättet bevaras en diagonal rörelse över platsen 
från NorraTorngatan mot Esplanaden.
 

1 + 3 NYA STADSRUM 

Det nye polishusets disponering och volymer respekterar 
De La gardiestadens småskalighet - både när det gäller 
längd och höjd på byggnaderna. Implementeringen av 
denna skalan i projektet skapar grundlaget för en rad nya 
intima stadsrum av varierande skalor och karaktärer.
Mot söder bevaras platsen som ett öppet tillgängligt 
torg. Torget disponeres så at det både kan anvendas till 
parkering i begränsat omfång eller i hela sin utsträckning 
i forbindelse med särskilda evenemang, t.ex. marknad på 
lördag förmiddag. Det indre Polistorget kan, på samme 
sätt som t.ex. polisgården i Köpenhamn, användas som 
en karaktärfull inramning av koncerter, opera eller dans. 
Det handlar om at skapa attraktiva mötes och 
kulturplatser.

EN VÄLKOMNANDE ENTRÉ

Tillsammans utgör platsen, stugorna, innergården, 
polistorget, atrierna och polishuset en upplevelserik och 
värdig sydlig entré till De La Gardiestaden.
Genom integration av handel, kulturerbjudanden och 
polishuset skapar  vi grundlaget för en bättre stad. Vi 
gör staden tillgänglig gennom att öppna entréplanet 
för en rad offentliga program, t.ex. kaféer, ungdomshus, 
gallerier, kommerciella aktiviteter och kulturevenemang.  
Därmed blir gatans rum mera levande, varierade och 
intressanta. Olika aktiviteter animerar gatorna och skapar 
liv genom dagens lopp. Handelslivet styrks och staden 
upplevs säker att färdas i.

DIAGRAM_URBAN	STRATEGI

SNITT AA 1:400	 		S         BB 1:400	 		

PLAN 3 _1:400	 		

TYPISK KONTORSPLAN _1:200	 		 ÖPPEN KONTORSPLAN _1:200	 		

PLAN 2 _1:400	 		

DEN INDRE GÅRDEN. VY MOT POLISHUSETS ENTRÉ OCH NORRA TORNGATAN PÅ ANDRA SIDAN POLISTORGET

2

4

V ILLAKULLA

V ILLAKULLA


