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LJUSET REFLEKTERAS OLIKA I RESPEKTIVE KAKELPROFIL, JU FLER KULLAR DESTO 

LIVLIGARE LJUSSPEL, DIAGRAM 1.

TIDSRYTMER
Björkhagens station ligger på tunnelbanans gröna linje och är en station med en biljetthall centralt i byggnaden. 
Trots detta når ljuset inte hela vägen in i tunneln under spåren. Men stationen har stor potential att uppnå fantastiska 
rumsliga kvaliteter i en arkitektonisk bearbetning. Denna omfattar materialval, en uppbrytning av befintliga strukturer 
- och såklart, en omsorgsfull hantering av ljuset. Eftersom platsen idag endast har som funktion att transportera 
resenärer karaktäriseras den av tydliga tidsrum; rum med olika rytm. Tunnelbanan som gör anhalt utgör ett sådant 
tidsrum som finns där bara under korta stunder, men upprepade gånger om dagen. Perrongen med alla resännerär som 
väntar på nästa tåg är ett annat sådant rum. Morgonrusningen och eftermiddagen är hektiska stunder med mycket folk i 
rörelse. De olika tidsrummen förstärks av ljuset som skiftar över dagen -från morgon till kväll, såväl som med årstider. Detta 
är utgångspunkt i detta förslag när det gäller kaklets utformning och ytbehandling. Utvalda kakelpartier i direkt soljus är i färg 
med avsikt att reflektera in färgat ljus i rummen och förstärka upplevelserna av tid.

TVÅ NYA RYTMER
Björkhagens station kompletteras med två nya tidsrytmer - ett bageri och en 
mindre servering. Dessa rytmer är långsammare än de som finns på platsen 
idag och bidrar på så vis till en plats där resännerer eller andra förbipasserande 
kan stanna upp för en snabb kopp kaffe, köpa med sig bröd på vägen 
hem eller bara stanna upp i morgonrusningen och snacka med bagaren.

Placeringen av serveringlokalen underordnar sig den rådande planlösningen. 
Den ligger därför i axel med entrén till biljettförsäljningen, och har getts formen 
av en rotunda som i höjdled skär genom perrongen och dess tak. Väggarna 
är av massiva glasskivor staplade på varandra. Transparansen skapar visuella 
kopplingar mellan rytmerna i de olika tidsrummen. När du närmar dig 
stationen anar du människor som köper sitt morgonkaffe och när du kommer 
hem från arbetsdagen välkomnas du från ljuset från caféet.

FÖRSTÄRKA TIDSRUMMEN 
Genom att fokusera på kaklets egenskaper gällande 
reflektion av ljus förstärker vi de nyss nämnda 
tidsrytmerna. Solljuset som skiftar över dagen - det disiga 
morgonljuset, det skarpa dagsljuset, och det varma 
kvällsljuset - relfekteras i kaklet. På så vis skapas ett 
spektrum av olika rum som efter dagens olika sollägen 
skapar vackert ljus. Detta karaktäriserar rummen och 
avser att ge stämning åt de olika rytmerna - där varje 
kakelparti uttnyttjaar just sina unika ljusförutsättningar.

KAKELSTRATEGIER
5 olika kakelplattor från DEL CONCA används i förslaget. 
Kakelplattorna har en glasyr som inte är helt monocrom utan 
snarare med en livlig skiftning. Kakelplattorna sitter i tunnelns 
och bageriets tak, på de nya väggarna samt på golvet i bageri 
och “termos”. Stationens olika tempon, rytmer och tidsrum 
illustreras genom 4 olika profiler som ger väggarna olika 
typer av ljusspel. Plan till vågig - lugn till livlig (diagram 1).

TVÄRSNITTET SYNLIGGÖR MÅNGA AV DE OLIKA TIDSRUMMEN I BJÖRKHAGENS TUNNELBANESTATION, MÅNGA SAKER SKER SAMTIDIGT, MÅNGA MÄNNISOR PASSERAR, SKALA 1:50 

ROTUNDAN ÄR CENTRALT PLACERAD I TUNNELN, SOLEN NÅR ÄNDA NER TILL DET VARMA RÖDA GOLVET, FÖRBIPASSERANDE SKYMTAR BAGAREN SOM ARBETAR FÖR FULLT OCH ÄVEN KAFFEGÄSTEN I ROTUNDAN, DEN VISUELLA KOPPLINGEN MELLAN DE OLIKA TIDSRUMMEN OCH DEN 

RUMSLIGA LEKEN ÄR VIKTIG, SKALA 1:100
MOTTO: RYTMER

BAGERIET STRÄCKER SIG UT UR TUNNELN OCH SKAPAR EN NY FÖRPLATS PÅSTATIONENS VÄSTRA SIDA 

Solens ljus varierar i färg, styrka och riktning under dagen, 
de olika väggarna nås således av olika ljus beroende av 
var de står. Diagram 2 är en schematisk bild av detta. De 
väggar med mycket ljus på sig har fått en färg, och genom 
reflektion är tanken att färgen ska “smitta av sig” på tunnelns 
befintliga betongväggar som har vitkalkats och övriga väggar 
med vit kakelbeläggning. Avsikten är att solens ljusspel 
och rytm ska studsa på kakelväggarna och nå in i tunneln.          

ACCENTFÄRGER
Golvet och disken i rotundan kläs med rött kakel i förhoppning 
om att ge ett intressant samspel med ljuset i rotundan, poängtera 
en rumslig heirarki och att  färga ljuset som når ut i tunneln. 
Den röda accentfärgen gör att de andra färgerna framstår 

som enhetliga. Det svarta kaklet används också som en accentfärg på vägg F och G för 
att rama in förplatsen. Väggpartierna drar nytta av den mörka färgen som alstrar värme 
under dagen, och ger en behaglig plats att sitta på då solen går ner eller första vårdagen. 

Taket i tunneln kläs med grönt kakel som binder ihop tunneln. Bageriets innertak och golv 
har vita släta kakelplattorsom kontrasterar rotundans expressiva karaktär. Det vita kaklet 
är även lättöverskådligt och funktionellt med avsikt att göra det bekvämt för personalen. 
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“DAGSLJUSET SOM SIPPRAR 
GENOM ROTUNDAN ÄR 
VIKTIGT FÖR ATT KAKLET SKA 
FRAMTRÄDA. DET ÄR VIKTIGT 
ATT UNDVIKA ETT ARTIFICIELLT 
LJUS SOM SKULLE LJUGA OM 
DE TIDSRYTMER SOM DET 
SKIFTANDE DAGSLJUSET GER.” 

“FÖRSKJUTNINGAR AV VÄGGPARTIER 
OCH EN GENOMSIKTLIG ROTUNDA 
GER GOD ÖVERBLICK OCH FLYTANDE 
RUMSGRÄNSER. PÅ SÅ VIS ÖPPNAS DET 
UPP FÖR ATT MÖTA NYA MÄNNISKOR.”
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