
CAFÉ

Betongtunneln vid Björkhagens tunnelbanestation 
är i nuläget motsatsen till vackra landskap och idyl-
lisk grönska. Ironiskt nog börjar en av Sveriges längs-
ta vandringsleder , Sörmlandsleden, här. Sörmland-
sleden tar vandraren bort från stadens buller och 
stress, till vackra landskap och till idyllisk grönska. Vi 
ämnar göra Sörmlandsleden lite längre och öppna 
upp den redan i Björkhagens tunnelbanestation. 
”Här börjar naturen” bjuder in naturen till staden 
och erbjuder den urbana människan en levande, 
vacker och idyllisk mötesplats.

Café Björkhagen är placerat mitt i tunnelbanesta-
tionen, vinklat för att fånga upp folkströmmen 
av människor. Från väggarna på tunneln växer 
trädliknande, triangulära formationer och skapar 
en illusion om en lummig grönskande skog. Mark-
beläggningen i sin tur består av hexagonforma-
de kakelplattor i naturligt grön- och brunskiftande 
nyanser. Genom takets ”trädkronor” sipprar ljus 
som lyser upp den grönskiftande miljön. Visionen 
är att lampor gömts in i veck bakom det gröna 
kakeltaket som ger ifrån sig ett ett mjukt skiftande 
ljus. Ifrån tunnelbaneväggarna har bänkar vuxit 

fram, liksom trädstammar växer upp i skogsmiljö, i 
samma kulörer som taket. Dessa bänkar erbjuder 
den urbana människan en fi kapaus eller en stunds 
vila efter en tur längs vandringsleden. Caféet ta-
lar samma formspråk som den övriga tunneln, men 
insidan är beklädd i vit mosaik med inslag av olika 
nyanser av grönt. Vatten är en naturlig del av såväl 
naturens som av människans vardag, därför har vi 
placerat en vattenpost vid sidan av caféet, liksom 
källorna utmed Sörmlandsleden. Här kan man fylla 
sin vattenfl aska med friskt och kallt vatten. 

Vår målsättning med förslaget ”Här börjar naturen” 
är att göra naturen till en naturlig del av staden 
och skapa en mötesplats som erbjuder en paus 
från storstadens stress och buller. Förslaget bygger 
på naturliga färger, innovativa former och mjuka 
kontraster. Liksom ljuset sipprar in genom träd-
kronorna, sipprar naturen in i storstaden! 

                        Kollage av snedkapade HÖGANÄS, arquitectos 50x50 cm
                                              i färger:

CM2295       
VICTORIAN 

GREEN BLANC

CM2221       
MAY 

GREEN BLANC

CM2281       
MINT 

GREEN BLANC

CM2287       
YELLOW 
 BLANC

                         Kollage av snedkapade HÖGANÄS, arquitectos 14X14 cm
                                                i färger:

CM2295       
VICTORIAN 

GREEN BLANC

CM2221       
MAY 

GREEN BLANC

CM2281       
MINT 

GREEN BLANC

CM2287       
YELLOW 
 BLANC

Hexagonformade kakel  BRICKMATE, hexagon 59X59 cm

MÖRKGRÖN + SANDBRUN

Hexagonformade kakel  HOPPE, HX-90 2,5X2,5 cm

MATT VIT

Vägg & Tak Bänk & Café

CaféväggMarkbeläggning

Tunnelns utformning beliknar en skogsglänta,
ljuset sipprar in genom lövtaket

   Aktivering av området       
         utanför tunneln

 Caféet anpassar sig till
       människofl ödet

Vad skulle Du säga att motsatsen till en livlös betongvägg är? Något som 
är färggrant och livfullt med oregelbundna former? Något som inte förknip-
pas med stadens buller och stress? För oss är det självklart, motsatsen till 
den livlösa betongväggen är den levande Naturen, därför vill vi bjuda in 
naturen i storstadsmiljön – här börjar Naturen!

Välkommen till

Här börjar naturen! 
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Färgvärld

Källa Taklampor


