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SEKTIONERINGSDIAGRAM 
De olika kakelstorlekarna är uppdelade i segment som 
förhåller sig till kontexten.

1:1 MATERIALTEST
Test som undersöker hur 
ljuset flödar in genom de 
transparenta fogarna. 

KAKELDIMENSIONER
Tre olika typer av kakel an-
vänds i projektet.

KONSTRUKTION
Kakelplattorna monteras in- och utvändigt på en konstruktion 
av laminerat glas. LED-lampor fasas in mellan glaskivorna och 
bidrar till ett jämnt ljusflöde.

INTERIÖR
Ljusinsläpp i tak och väggar bidrar till den 
ljusa atmosfären, som förstärks ytterligare 
av glaserade kakelplattor. Den centralt 
placerade gräsplätten inbjuder till paus 
och kontrasterar det strama uttrycket med 
en mjukare dimension.
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SÖDERSKEN
En monolit i kakel som tränger sig genom 
tunnelbanestationens alla nivåer, och utmanar 
det horisontella formspråket hos Björkhagens 
station – välkommen till Södersken.  Södersken 
är en hyllning till ett klassiskt kakelmönster, 
rutnätet, men i en ny tappning där fogen går 
från biroll till huvudkaraktär. De keramiska 
plattornas ständige vapendragare är i Söder-
sken av transparent karaktär och bidrar till ett 
lättare estetiskt uttryck, med en påtaglig rela-
tion mellan väggarnas olika sidor. Byggnadens 
vertikala konstruktion är indelad i segment 
som binder samman stationens olika plan och 
definierar ytorna genom kaklets dimensioner. 
I Södersken står färg och mönster åt sidan till 
förmån för rytm, intensitet och en dynamik 
mellan ljus och skugga.

ETT OKONVENTIONELLT CAFÉ
Södersken utmanar idén om ett konventionellt 
café. Här ryms varken kök eller kylförvar-
ing, diskmaskin eller arbetsyta. Istället är 
det en fristående facilitet anpassad efter en 
foodtruck, vilken genom ett hål i väggen kan 
ansluta sig till ”café”-ytan. Tiderna för när 
ett café tar plats förhåller sig till dagscykeln 
hos pendeltrafiken, under mindre trafikerade 
perioder fungerar byggnaden som väntrum. 
Den variationsrikedom som foodtruck-köken 
har bidragit med till gatumatskulturen får här 
en naturlig hållplats, där resenärer möts av en 
ständigt föränderlig meny. De flöden av män-
niskor och trafik som omger tunnelbanestatio-
nen omtolkas till ett café lika mobilt och flyktigt 
som tågen och resenärerna.

TRANSPARENTA FOGAR
Strukturen har en konstruktion av laminer-
at glas mot vilken kakelplattorna fästs, ljus 
sipprar genom den transparenta fogen och 
bryggar mellan insida och utsida. Väggen är 
uppdelad i sex stycken segment med tre olika 
kakelstorlekar vilka påverkar transparensen 
genom en varierande fog-area. Transparensen 
tillför rumsliga kvaliteter utöver de rent estetis-
ka, till exempel kan caféverksamheten visa 
aktivitet genom det ljus som sipprar ut mellan 
fogarna, medan skuggspelet från aktiviteter 
utifrån ständigt påminner om pendlare och 
passerande tåg.


