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Björkhagens T-station inreds till det vardags-
rum det faktiskt är. I centrum står en rejäl 
kökssoffa/ljugarbänk - där man både kan 
vänta, vila och mötas, oavsett om man är på-
väg någon annanstans eller ej. Fika eller äta, 
men också vänta på nästa tåg eller bara på en 
granne.

Det nya kaféet vid Björkhagens T-station varierar 
ofta - från soppvagn till glassbil. Det gör att 
tunneln alltid känns aktuell och uppdateråad. På 
grund av den speciella kakelsättningen i tun-
neln och den uppvärmda sittrappan är kaféet ett 
uppskattat tillskott till områdets boende och deras 
gäster.

Kakelsättningen i tunneln baseras i ett vitt ratio-
nellt rutnät som följer trappans form från golvet 
och upp i taket. Ljusa kontraster mellan matt 
och blankt ger variation till tunnelrummet, vilket 
skapas genom att blankare kakelplattor läggs in 
i rutmönstret. Belysningen och solljuset turas om 
att reflekteras över golv, väggar och tak. På gol-
vet bryts rutmönstret av infällda kaklade trasmat-
tor. De inreder insidan och bjuder in utsidan. 

Mattorna är också uppbyggda av ett rutnät där 
mönster formas med färgade kakelplattor. För 
mattorna används även en grovkorning och 
matt ytstruktur. Detta för att skapa motstånd 
under skosulorna och kontrastera mot de vita 
blanka rutnätet som täcker resten av tunneln. 
Genom detta förstärks också medvetandet om 
att man går in i ett inrett rum - i ett lokalt vard-
agsrum. Med kaklets styrka för mönstervaria-
tion (färg, mönster och ytstruktur) öppnas nya 
möjligheter att bjuda in boende i området eller 
konstnärer att gestalta mattorna i gångtunneln.
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PERSONAL

Stationens outnyttjade 
uteytor förses med pallkra-
gar för småskalig odling 
för boende i området eller 
kaféet. 

Mattor av kakel i kontras-
terande färg och struktur 
fälls in i det vita. Inspiration 
till mönstret på mattorna 
kommer från vävda tras-
mattor eftersom uppbygg-
naden av kakelsättning och 
vävmönster är likartade.

fika, vänta, sitta, umgås, 
värma sig, prata, äta, 
skvallra, träffa grannar, ta 
skydd från väder, vila be-
nen, dricka, mysa med café-
filt, läsa, sova, spana, hålla 
koll, filosofera, prokastrine-
ra, njuta, klättra upp, nudda 
taket, se långt, mötas.

Stationen får en spännande 
mobil kaféverksamhet som 
enkelt kan varieras enligt 
schema - antingen från dag 
till dag, eller efter årstid och 
önskemål. Soppkök, bröd-
bod, kaffevagn. 
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