
BJÖRK, STEN & VATTEN
Kakeltävlingen 2015

BJÖRK STEN VATTEN Plan 1:150

Sektion 1:150

Översiktsdiagram

TO
LK

NI
NG

 I V
AT

TE
NF

ÄR
G

GE
OM

ET
RI

 ST
UD

IE
FR

AM
ST

ÄL
LN

IN
G 

I K
AK

EL

KAKEL

Naturen som växer runt omkring Björkhagen har varit en stor inspirationskälla för 
min kakeldesign. Min ambition för projektet var att inkorporera naturen i ett urbant 
projekt. Kaklets design ska skapa en identitet för Björkhagen och behärska funktionella 
egenskaper som gör den lamplig för en tunnelbanastation samt café. Då mycket kakel 
idag har ett väldigt tvådimensionellt uttryck, var ett av mina mål att se hur man kunde 
få ett tredimensionellt uttryck i en klassisk kvadrat. Därför är varje platta 160 x 160 
mm.

Björkhagsplan & Markuskyrkan

Falsterbovägen & Ystadsvägen

Jag har valt tre material från naturen; vatten, sten och björk. Därefter har jag studerat 
deras materialitet, färg och geometri för att formge min egen design. Mitt förslag 
presenterar sten- och vattenkaklet på golvet med björkimitationen är monterad på 
väggarna. Jag har använt mig av vattnets och stenens struktur för att skapa ett matt 
halkskydd där stenens version har en tjockare och mer definierad struktur än vattens 
för att skapa ledstråk för personer med synsvårigheter.  Björkimitationen reflekterar 
ljuset från väggarna och ger en kontrast till det matta uttrycket på golvet. Jag har 
också föreslagit ett alternativt sätt att montera kaklet genom att skapa en integrerad 

ljusvägg. Genom att rotera en kakelplatta ut från väggen så har jag kunnat placera en 
ljusbox bakom. Detta ljuset reflekteras av det glansiga vita kaklet och sprider sig jämt 
i rummet.
   
Jag har valt att bara fokusera på tre kakeltyper i hoppet om att ha en realistisk 
produktionsnivå. Detta skapar också en interressant studie för hur mycket variation 
man kan få i arkitekturen med bara tre uttryck. Alla tre plattorna har en likadan grid 
som gör att de kan monteras på olika vis. 

CAFÉ

Formen på caféet är baserad på rörelsemönstret hos människorna som ska ta sig igenom 
tunneln och vidare till sitt tåg eller in på caféet. Jag har placerat en huvudentré på den östra 
sidan som riktar sig åt centrum och en sidoentré åt väst. Caféserveringen och baren öppnar 
sig både inåt och utåt då många pendlar in till Stockholm ska man kunna smidigt köpa en 
kaffe innan man sätter sig på tåget. Det finns tre stora ljusinsläpp på östra och västra sidan 
av caféet samt ett fönster mot söder så att tågresenärerna ser in i caféet när de går ut från 
tågstationen och blir sugen på en varm kopp kaffe. 


