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RUM OCH TEMPO

Kaféet integreras i stationens 
entrézon och blir då en naturlig 
del av den.

I de nya entréerna kan 
mosaiksättningen kombineras 
med golvvärme för att avdunsta 
fukt som samlats från blöta skor.

I flödet av människor som tar sig 
till, från och förbi stationen finns 
givna vägar till kaféets bägge 
öppningar.

Precis som att tunnelbanestationen är en viktig 
resurs för Björkhagen så kan kaféet bli en tillgång  
för stationen. Det integrerade kaféet bidrar med sju 
stycken mer eller mindre avgränsade rum där olika 
kakel i björkens tema speglar tempo och funktion.

7 SORTERS KAKLAT

• knappar 30 mm i diameter

• Specialutformat med mön-
sterrepetition var 3e meter. 
Vit fog

•  Möjligt med lysdioder i 
utvalda knapparMelerade knappar & diod Referensbild

Referensbild FärgerDesign

• knappar 30 mm i diameter

• Lövgrön fog, 
       halkmotståndig 

•  Golvvärme inlagt under 
för avdunstning av fukt och 
pölar.

• Svenska Kakel Genesi 40 
       65 x 400 mm

• I kontrast med material 3 
följs blicken mot bänken

• Specialutformat i tre 
       kulörer med matt yta

• H: 100 mm B: 85 D: 9

•  Vit badrumsfog 6 mm, 
även vid möte med mate-
rial 3

• Höganäs Chalet
       0040201 Bianco

• Slitstark keramik med trälik 
yta.  Lätt att rengöra.

•  Mörk fog 1 mm

• Närproducerad björk med 
väderskyddande lackering 
i fönsterpartier.

• Sittbänk och lösa möbler 
tillverkade i björk behand-
lat med matt inomhuslack.

Tunnlar kan upplevas 
instängande och därför är det 
viktigt att vidga det mentala 
rummet genom att upprätta 
siktlinjer.

De uppsättningar kakel som  
kaféets olika rum har ger känslan 
av kontinuitet likt “rum i fil”.

Det direkta och synliga mötet 
mellan förbipasserande och 
kafégäster blir stationens nya 
signum.

Av kaféets sju olika rum erbjuds   
fyra lugnare rum för samtal och 
möten för de som exempelvis 
väntar på nästa avgång eller 
träffar en bekant på vägen hem. 

För den som har bråttom finns 
möjligheten att ta en kaffe i 
farten utan att störa atmosfären 
i den lugna delen. De olika 
rummen har ändå visuell kontakt 
med varandra i alla riktningar 
vilket bidrar till en dynamisk 
mötesplats.
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