
Samtida gårdshus 

 

Gårdshusen i kvarteret Spiken 11 och 12 har studerats utifrån målet att skapa trivsamma och 

välfungerande mellanrum i ett fortsatt grönt kvarter. 

 

I Spiken 11 bevaras uppvuxen grönska och två stora träd, speciellt fokus läggs på att den 

stora kastanjen ska kunna stå kvar. I Spiken 12 adderas en grön och omhändertagen gård 

som bidrar till och utvecklar Kv Spikens trivsamma boendemiljö.  

 

De nya volymerna ger intimare gårdsrum och kvarteret utvecklas mot en mer urban, grön 

och småskalig stadsmiljö. Angöringen mellan Spiken 14 och Spiken 10-13 blir en grön gränd: 

en gåfartsgränd som medger framkörning till handikapplats men som primärt är till för gång 

och cykel. Uppställningsplats för utryckningsfordon blir lika befintligt och sophantering sker 

via befintliga miljörum mot Järnvägsgatan.  

 

Gårdshusen föreslås i fyra våningar plus asymmetriskt indragen takvåning. Byggnadernas 

nockhöjd blir lika de närmaste volymerna i Spiken 14, men mot dessa blir det en takfot på 

plan fyra som ligger en våning lägre än nocken. Den kraftigt indragna takvåningen ger en 

nertrappning mot gåfartsgränden som tar ner skalan och släpper in ljuset.  

 

Utformningen av gårdshusen syftar till att skapa en trivsam och intim grannskapsmiljö 

genom att byggnaderna är gestaltade för att minska negativa aspekter av förtätning, så som 

skuggning och insyn. För att minimera skuggverkan har byggnadshöjderna hållits nere och 

nertrappningen av husvolymerna släpper bättre in ljuset. Ytterligare ett sätt att ta hand om, 

och öka, ljuset i gårdsmiljön är fasadmaterialet som föreslås bli metallic puts. En puts med 

metallicfärg som på ett försiktigt sätt reflekterar ljuset. 

Vidare är byggnaderna föreslagna med rundade hörn. Det ger ett mjukare möte med 

befintlig miljö och ger en luftigare känsla i mellanrum som kan uppfattas som smala. Det 

rundade hörnet öppnar upp mellanrummen; blicken och tanken svänger runt hörnet.  

 

De utanpåliggande balkongerna är gestaltade med mönsterperforerade skärmar för att 

minska insyn. Beroende på vilken sida de sitter på, bildar de perforerade skärmarna antingen 

en ram runt balkongen, eller sitter som en skärm framför fönster/dörr. De perforerade 

skärmarna skärmar inte bara insyn utan även direkt solljus. De är också ett tydligt 

gestaltningselement som återkommer för att markera husens entréer. 


