
Kaféet öppnas genom att vrida 
kakelväggarna. Olika sitt- och 
stå möjligheter erbjuds av de 
väggmonterade skivorna på sitt, 
stå och bords- höjd. Inget extra 
möblemang behövs i Kaféet. 
Enskilda vrår liksom platser för 
större sällskap, med bänkar rikta-
de mot varandra uppstår och kan 
varieras beroende på hur väggar-
na vrids.

Genom att skjuta väggskivorna i 
sidled kan kaféets rumsligheter 
varieras ytterligare. Man kan få 
rymligare mellanrum och passag-
er efter önskemål och vindförhål-
landen. Mellan kakelväggarna kan 
man i skymd vrå dricka kaffe med-
an man kikar på förbipasserande.

Genom att återigen vrida vissa av 
väggskivorna kan man skapa mer 
slutna rum. Platser direkt riktade 
mot de förbipasserande eller mer 
privata riktade in mot baren. Kaf-
éet fungerar som en integrerad 
del av gatan och stationen. Man 
behöver inte handla för att nyttja 
dessa platser. Här kan man i skydd 
från regn och vind bara vänta på 
en vän, på att tåget ska gå eller 
dricka sin dagliga morgonespres-
so på väg till jobbet.

Kaféets 9 kakelväggar är vridba-
ra runt en vertikal mittaxel och 
skjutbara längs med en skena 
i marken. När Kaféet är stängt 
tar det därför upp minimalt med 
plats i tunneln. Upplysta sitt- och 
ståplatser finns kvar att nyttjas av 
de som använder tunneln utöver 
kaféets öppetider. Inmonterade 
värmeslingor i kakelväggar och 
bänkskivor kan aktiveras och 
genererar extra värme mellan 
väggarna vid behov. 

Det finns en gedigen tradition av att plattsätta kakel som bildar 
väggornamentik. En tradition som däremot inte är så vanlig i Sverige, 
eller i samtidia arkitektur generellt. Utifrån detta perspektiv har en 
18m lång kaklad fasad utformats för Cafe Björkhagen som tar fasta på 
traditionen och hyllar kaklets variationsrikedom i ny egen tappning. 

Kaklets två-dimensionella kvaliteter är utgångspunkten för mönstret. 
Den tre-dimensionella mönsterillusionen kontrasterar och flirtar med 
kaklets platta materialitet.

Färggradient och oregelbunden rytm i mönstret skapar rörelse genom 
tunneln, inspirerad av Bagarmossens tunnelbanestation två stationer 
bort.  

Elevation 1:100 (A2)

Isometrisk vy över Kaféet och station Björkhagen.

69 NYANSER
 - ett projekt med generösa varationer - 

 - kakel som ornamentik - 

1 sandgul nyans

9 st blå nyanser

69 st övriga nyanser 
som följer i en färggradient


