
NATUREN DAR UNDER 

:

En gångtunnel, en grå tunnelbanestation från 50-talet, 3200 resenärer som nyttjar platsen dagligen 
och ståtliga björkar i direkt anslutning. Det är Björkhagens tunnelbanestation. Detta förslag syftar 
till att ge dessa resenärer något mer än enbart en passage, en vindtunnel och en plats att springa förbi 
och att istället utveckla platsen till något mer.  En plats att både kunna ta in och uppskatta på språng 
men även värt ett stopp på vägen. 

Inspirationen till Naturen där under finns redan att finna när 
passagerare kliver av på perrongen och möts av ett konstverk med 
tre björkstammar gjutna i fiberbetong av konstnär Lenka Jonesson. 
Den runda avlånga björkstammen, blir i detta förslag en bas, något 
stabilt och robust att vidare låta växa fram med platsens (gömda) 
kvalitéer i åtanke. 

Den nya tillbyggnaden i gångtunneln är cylindrisk, och kan 
liknas vid både en liggande trädstam men för även tankarna till 
vad hela principen med tunnelbana är, en tunnel under marken. 
Denna byggnad tar sig friheten att växa ut ur vardera öppning 
för bättre ljusinsläpp, då heltäckande fönster placeras i vardera 
ände, men även som princip att bryta sig ut ur den rektangulära 
formen gångtunneln har idag. Cylindern föreslås bli tjugo meter 
lång och tre meter bred, vilket kan ge 40 kvadratmeter golvyta  
(pga. rundade väggar) och gjuts i grovbetong med generösa 
öppningar för fönster och entré. Den nya byggnaden och befintlig 
gångtunnel dekoreras med högblankt kakel och klinkers i enkla 
geometriska former översatta från naturen och björken själv. 
Fasaden antar den karaktäristiska björkstammen med kakelplattor 
i olika storlek, med en längd på 50 till 300 cm diagonalt, av polerad 
granit i svart/vit färgskala. Golvytan i tunneln täcks med gröna 
björklöv utgjorda av tillskurna trianglar med dimensionerna 
80x40 cm. Dessa klinkerplattor välkomnar passagerarna in i 
gångtunneln då dess riktningar i tunnelns öppningar har antagits 
efter rörelsemönstret folk rör sig in mot tunnelbanans spärrar. Dessa 
kakel/klinker-sättningar kan ses som en minimalistisk jugend med 
naturen som främsta inspiration.  

Invändigt i cylindern kan man se björkens insida, björkträ och 
mosaik av porslin och glas i en guld-koppar-brunaktig färgskala ger 
ett lugnt och ombonat intryck. Längs med ena långsidan uppförs en 
sju meter lång sittmöbel i björkträ som gör det möjligt att flexibelt 
mötas över en fika eller läsa en bok. 

För att ge en mer inbjudande karaktär till tunnelbanan utrustas 
gångtunneln med en ljusinstallation som för tankarna till rötter i 
taket som ger ett behagligt varmt sken tillsammans med växtväggar 
av mörkertåliga växter. Växtväggen återfinns även i den nya 
cafébyggnaden och placeras som fond i entréöppningen och bidrar 
till att sudda ut vad som egentligen är ute och inne i tunneln. 
Ytterligare kan en ljudinstallation läggas till i gångtunneln för 
en spännande upplevelse och ge ljudet av fallande droppar eller 
fågelkvitter som för tankarna till en skogsglänta. 

Att anamma och upprusta gångtunneln samt ge cafébyggnaden en 
tydlig koppling till platsen förlänger och bygger vidare på traditionen 
att ha Stockholms tunnelbana som världens längsta konstutställning. 
Helhetsgreppet ger en förnyad eller rättare sagt förtydligad identitet 
till Björkhagens tunnelbanestation. Bidraget Naturen där under 
vill visa att de alldagliga, något förbisedda platserna kan få nytt 
liv med hjälp av omgivningen som inspiration och bli till trevliga 
uppskattade gläntor. 

Allt börjar med ett frö… eller möjligtvis ett konstverk på en perrong. 

VÄXTVÄGG
SITTMÖBEL/LÄKTARE

CAFÉFÖRSÄLJNING

ÖPPNINGSBARA FÖNSTER

INSPIRATION AV KONSTVERK MED BJÖRKSTAMMAR 
PÅ PERRONG - BRYT STAMMARNA FRIA

ROTERA STAMMEN LÅT STAMMEN VÄXA PLACERA STAMMEN I GÅNGTUNNEL - BEHÅLL FLÖDEN  
OCH  SKAPA EN NY NOD I FORM AV CAFÉ 

DEN CYLINDRISKA FORMEN FÖR TANKARNA  TILL 
TUNNELBANA OCH BJÖRKSTAM
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FASAD SEDD FRAMIFRÅN I GÅNGTUNNEL // 1:100
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BIDRAGETS MOTTO 
NATUREN DÄR UNDER

VY INIFRÅN CAFÉBYGGNAD, SITTLÄKTAREN BLIR EN FLEXIBEL 
MÖTESPLATS SOM GER MÅNGA SITTPLATSER PÅ LITEN YTA 

VY SEDD INIFRÅN GÅNGTUNNEL  -  LJUS, LJUD OCH TEXTUR GER EN 
NY UPPLEVELSE  FÖR RESENÄRER SOM PASSERAR TUNNELN 

VY ÖVER CAFÉDELEN I  STAMMEN - KONTRASTER MELLAN BLANK 
MOSAIK OCH RÅ GROVBETONG GER ETT SPÄNNANDE MÖTE


