
K a k e l  i  K l a n g

Efterklangen kan te sig skarpt, som i ett fladdereko, eller behagligt 
som i en kyrka. Ljudöar är ett förslag på hur man kan ta vara på 
kaklets reflexiva verkan på ljud utan att för den delen göra rum-
men akustiskt outhärdliga.

hej.

Tunnel Tunnel enligt förslag Kafésituation

ljudkaraktär: 
tom, kall, burkig
http://www.soundcloud.
com/user-561694493/tunnel

ljudkaraktär: 
rymlig, offentlig
http://www.soundcloud.
com/user-561694493/

forslag

ljudkaraktär: 
intim, intensiv, fyllig
http://www.soundcloud.com/
user-561694493/kafesituation

KLANGER & LJUD

Fladdereko 

När ljud studsar fram och tillbaka mellan parallella ytor som ligger mindre än 17 
meter ifrån varandra (vid större avstånd kallas det bara eko). Uppfattas ofta som 
obehagligt.

 
Reverb/efterklang 

Ljud som reflekteras mot en yta och som hjärnan “läser ihop” med 
ursprungsljudet och sedan förstärker detta. 

Björkhagens T-bana

Planritning

0

7,5 m

N

De allra flesta av oss har upplevt hur fantastiskt det är att 
sjunga i duschen. Kanske är det däremot få av oss som har 
reflekterat över att det är kaklet som hjälper vår sångröst på 
traven. Ljudreflektioner, så kallade efterklanger, får rösten 
att fylla upp rummet. 

Den ljudreflekterande egenskapen hos kakel kan ses som 
ett problem, då den utöver efterklanger också kan ge 
upphov till fladderekon. Projektet är ett försök att ta till vara 
på kaklets akustiska egenskaper, och att skapa rum av både 
ljud- och formmässig karaktär.

Ett kafé med stora kaklade ytor, i en tunnel, är ju trots 
allt kanske inte den bästa utgångspunkten sett från ett 
akustiskt perspektiv. Kafésorlet förstärks av fladderekon, 
och ger kafébesökarna hörselskador. Att bryta upp tunnelns 
rektangulära form skulle göra ljudbilden till en helt annan. 
Fyra “ljudöar” skapar utvändigt en fasad som bryter upp 
både tunnelns form, men också dess ljud. Istället för 
bullrande fladderekon uppstår en känsla av rymd - i mjuka 
efterklanger. Effekten förstärks då ljudet även kan studsa 
mellan de utstickande kakelpartierna. Formen är inspirerad 
av en akustisk diffusor som ofta används för att förbättra 
akustiken i studiomiljöer.

Ingången till kaféet lyser upp utav orangt kakel som lockar 
förbipasserande att stiga på. Väl inne rådet det en annan 
stämning än ute i tunneln. Här samsas sköna mörka träslag 
tillsammans med kakelmosaik och rödockra tadelakt. Alla 
ljud från omvärlden är uteslutna från de cirkulära rummen. 
Istället hör kafébesökarna varandras röster studsa på 
väggarna och avge en varm, basig efterklang.

Varma, mustiga färger förstärker känslan av intimitet i de 
små klimatskyddade kaférummen. Golven är rätt igenom 
kaklade på grund av att de bör vara enkla att skura rena. 
Sittplatser och bord är utförd i mörkbetsad shesham. 
Innertaket är mörka, perforerade, akustiska paneler i trä 
som är diskreta men som hjälper att hålla kafésorlet på en 
rimlig nivå.

KONCEPT

KAKEL & MATERIAL

Höganäs DIDO Laranja Halvmatt

Enduit Deco Montréal tadelakt

CC Höganäs KIVI kakelmosaik

Mörkbetsad shesham

CC Höganäs Arkitekt 
mellangrå matt


