
Alltunneln/allfiket tar fram det 
mjuka i det keramiska materialet 
för att skapa ett inkluderande 
rum för alla

Keramiska plattor är hårda både 
rent fysiskt men också känslan 
som de inger. Den hårda känslan 
kanske kan härledas till att 
användningen av materialet ofta 
är begränsad till våtutrymmen, 
golv och fasader. I alltunneln/
allfiket skaps en ny användning 
och upphängning av kermiken 
som skapar en mjukare känsla. 

Keramiken bekläder ofta golv 
och väggar, och får på så sätt 
agera som en slags fond för 
det som utspelar sig i rummet. 
Genom att flytta kaklet från 
bakgrunden till den lösa 
inredningen ökar interaktionen 
med materialet.

Tunneln har delats av på mitten 
med en gardin av kermik för 
att ge plats åt fiket (som ska 
drivas av lokala föerningar) samt 
passagen genom tunneln.

KERAMIKGARDIN  
oklyvd mörk platta 147 x 147
granträkubb

Bygger på en ny slags montering, 
utan att påverka byggkermaikens 
plana och kvadratiska form. Består 
av strängpressade kermaikplattor 
som inte klyvs, hålen som bildas av 
strängpressningen utnyttjas genom 
att vajrar träs genom hålen. Stopp 
stätts fast på vajrarna och skapar 
en distans mellan plattorna. 

DOLD INFÄSTNING 
klyvd ljus platta 147 x 147
granträkubb

Trä används på golv och tak för
att skapa en mjukare känsla. Till 
skillnad från vanligt kubbgolv 
monteras träplattorna likt 
keramaiska plattor med dold
infästning. Det medför att trät 
ventileras underifrån, belysning i 
taket kan monteras och lysa
mellan springorna samt 
tar det hand om 
grus och annat som 
faller genom springorna.

Träplattorna som 
slits ut ska bytas mot 

keramiska plattor, på så 
sätt visas människornas 
rörelsemönster med den 

tåliga kermiken.

Vissa plattor byts 
mot trä för att 
möjliggöra affishiering. 

BORD 
platta ljus och mörk

Kraftigt bord med keramisk 
yta,skapar det härligt klingande 

ljudet av kermik mot kermik, 
kaffekopp mot keramikplatta. 

MJUKT I HÅRT 

SITTPUFF
mörk platta 47 x 47

Plattor av mindre dimension som 
limmas på fiberduk (kan jämföras 
med mosaik). Kakeltyget sys sedan 
ihop till en kub och stoppas med 
mjukt material. 

BELYSNING 
ljus platta 147 x 147

Samma upphägningsprincip 
som kermikgardinen. Skapar ett 

silande ljus mellan plattorna samt 
reflektioner i saltglaseringen. 

LIGG/SITTVÄRME 
ljus platta 47x47

Avgjutning av liggande och sittande 
person abstraherad med keramiska 

plattor skapar sitt och liggyta. 
Värms upp för en mjurkare 

och varmare 
känsla. 

SITTMJUK  
kermaikstavar  
47 x 47 x 300

Keramikstavar skapar en mjuk 
sittyta genom mjuk underdel. 

MÖRK PLATTA 
saltglaserad 

oklyvd 147 x 147
47x 47

GRANKUBB 
värmebehandlad 
147 x 147

LJUS PLATTA 
saltglaserad 

 oklyvd 147 x 147 

PLANDIAGRAM
en lugn del och en för rörelse

Gardinen delar av mellan 
alltunneln och allfiket. Tanken 
är att tydlligt avgränsa de olika 
rummen från varandra men 
samtidigt skapa visuell och ljudlig 
kontakt. En lucka mellan fiket 
och tunneln finns för att förse 
tunnelbaneåkarna med kaffe och 
annat medtsgbart fika. 

Sikten genom tunneln 
upprätthålls genom att 

alla gardinerna följer 
tunnelns riktning.

Det bör bli mer 
accepterat att ligga ner 

och sitta ner i offentliga 
rum.

Sittpuffen bryter 
kontrasten mellan 
hårt och mjukt.

Saltglaseringen skapar 
en reflekterande yta 
med färgskiftningar. 

Träkubben ges 
samma estetik som 
kermikplattorna. 


