
dungen

idag är tunneln
endast en passage, 
utformad för att ta 
dig från a till b på 
kortast möjliga tid.

genom att sätta upp 
smala “trädpelare” i 
tunneln bildas flera 
rum och sänker
platsens tempo.

en takskiva sträcker sig 
utanför och löser upp 
tunnelrummet. vad är 
inne och vad är ute? 
tunneln är inte längre 
en transport utan en 
plats.

projektet hittar inspiration i tun-
nelns motsats för att skapa en 
lugn och vacker plats. i skogs-
dungen finns ingen tydlig riktning 
utan man nyttjar den som man 
vill. 

i tunneln står det smala träd som 
delar upp ytan i mindre, mer 
odefinerade rum. träden bär ett 
lövverk som ljuset silas genom. 
ljusspelet skapar skuggor och 
reflektioner på väggar och golv.

runtom i rummet står fasta 
möbler som används även när 
kafét är stängt, värdet är kon-
stant. möblerna är anpassade 
efter allas behov. olika höjder 
och funktioner gör att alla kan 
hitta sin plats i dungen.

golvbeläggningen löper ut och 
angränsar till en befintlig
stenmursstruktur. detta minskar 
också känslan av den trånga 
passagen.

 

materialen är noga utvalda och 
enhetliga. pelarna är en abstrak-
tion av björkträdet som hör till 
platsens själ. träden står på en 
grön, inbjudande bädd. lövver-
ket är färgat i vit oregelbunden 
mosaik för att skapa ett ljust rum 
inne i tunneln. väggarna har en 
grövre struktur medan bordsytor 
är klädda i ljusblå mosaik som 
väcks till av ljusreflektionerna, 
likt en glittrande bäck.
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golvet är täckt av en hexagonfor-
mad frostbeständig klinker. den 
grönskiftande färgen påminner om 
en skogsbädd av mossa och gräs. 
mönstret som skapas av sexkan-
terna har ingen tydlig riktning, utan 
uppmanar besökaren att hitta sin 
egen stig genom dungen.

trädpelarna som bär lövverket är 
klädda i en matt mosaik i vitt och 
grått. utseendet och taktiliteten 
påminner om björknav.

en enkel gunga som möbel är ovän-
tat och slår an något djupt inom oss. 
gungan hör självklart barndomen till 
och vem har inte stillsamt gungat på 
en lekplats och pratat med sin vän 
under tonåren? 

runt utvalda träd står runda sitt-
möbler. formen ger både möjlighet 
till möten och egentid. 

kafédisken är klädd i samma ma-
terial som väggarna och ståbänk-
en för en enhetligt uttryck. den 
blåskiftande mosaiken i 2x2 cm 
skimrar från ljuset som strålar gen-
om lövverket.

taket består av flera skivor med 
ett unikt skuret mönster i. skivorna 
kläs in i återvunnen keramik från 
rivningar och liknande. färgerna är 
skiftande i ljusa nyanser. projektet 
koordiners med skolor vars elever 
och lärare får vara med och pussla 
ihop skärvorna. detta ger männis-
kor i området en personlig relation 
till den nya platsen.   

mellan betongbjälklaget och 
lövverket sitter det lampor vars 
sken silas genom mönstret. 

väggarna är klädda i större oregel-
bundna kakelplattor med en grov 
textur. på natten lyser små lysdiod-
er likt kristaller i månljus. ståbor-
dets form skapar små rum som kan 
användas för att stå ensam eller i 
grupp.
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