
TRANSPARENS
-  TA N K A R  O M  L J U S ,  S I K T  &  F Ä R G 

BJÖRKHAGENT BJÖRKHAGENT

Föräldern som hämtat bar-
nen efter jobbet och ska handla 
på vägen hem. En bulle och 
en festis på cafét för att mätta 
den värsta hungern är en bra 
lösning. Knö in er i sofforna!

Pensionären  som tar en 
skön eftermiddagspromenad 
och är sugen på en cappucino. 
De sköna fåtöljerna  vid 
fönstret är perfekta för att 
betrakta skådespelet av stressa-
de resenärer. 

Ungdomar som på väg 
till träningen vill ha något 
enkelt och snabbt i magen. 
Eller studenten som inte kan 
koncentrera sig hemma. Soffan 
inbyggd i väggen skapar en 
avskild plats, perfekt för att läsa!

Skolgänget som träffas 
för en chai-latte och kladd-
kaka. Här behövs ett större 
bord så att alla får plats!

Stressade resenären 
som på morgonen vill ha sin 
latten-på-vägen. Kanske finns 
det nån minut över att hänga 
vid fönsterbänken och kolla 
lite snabbt i tidningen.

MÅLGRUPP -  Med olika gäster krävs det olika sittplatser - Enkelt och snabb eller mysigt och länge? Du bestämmer! FASAD MOT CAFÈ - Transparent fasad för bra sikt och öppenhet

SEKTION B-B 

FASAD MOT BILJETTHALL - Nyansen anpassad till utomhuskänslan och tunnelbaneskyltarna

PLAN 1-  Samma klinkerplattor över hela ytan ger intryck av ett sammanhängande rum

PRODUKTER

Rött kakel  (20x20) Fondväggar 
hämtar upp den röda färgen som 
används på dörrarna i lokalen. Den 
vita fogen får färgen att poppa fram.

Hexagon (15x17)  Den varma 
paletten klär kaféväggen och ger en 
glad och trevlig känsla för besökare 
och förbipasserande. Vit fog gör väggen 
ljusare.

Vitt kakel  (20x20) De utskur-
na delarna av boxen har en insida 
klädd med vitt kakel som är lätt att 
rengöra och gör smutsen synlig, 
vilket är viktigt för en bra hygien 
i en arbetsmiljö med mat. Här 
gör istället den röda fogen ytorna 
intressanta.

LJUS En tunnel blir ofta en mörk och 
otrygg plats där dagsljuset spelar stor roll. 
Därför är funktionsdelen placerad som en 
enkel box mot ena väggen som omsluts av 
ett transparent lager av glas. Fikets sittdel får 
därmed rikligt med dagsljus från två håll och 
även pausrummet har kontakt med utsidan. 
På sommaren kan kafét öppnas upp i väst 
med en skjutdörr som får rummet att kännas 
ännu mer öppet. Kanske finns det möjlighet 
även till en uteservering?

SIKT Det är viktigt att både kunna se ut 
och se in. Och ibland även att inte synas. Det 
finns sittplatser där du  agerar skyltdocka 
men även platser där du lugnt kan betrakta 
skådespelet av stressade resenärer. Sofforna 
i väggen fungerar som rum i rummet där 
du har möjlighet att gömma dig och stänga 
ute allt liv och rörelse. Att enkelt kunna hitta 
entrén är också viktigt. Därför är den väl 
synlig oavsett om du kommer till eller från 
stationen.

FÄRG För att uppleva transparens behövs 
även kontrast. Tunnelbanan är en plats där 
många människor passerar förbi varje dag. 
Det sägs att färg påverkar människor och 
talar till oss på olika sätt. Därför är kulörerna 
många och skapar en varm och en kallare 
palett på respektive sidor. Formen på kaklet 
är densamma och håller ihop tunneln till ett 
sammanhängande rum. Även golvet sträck-
er sig över hela ytan och ger känslan av att 
tunnelgången hänger ihop med kafét.

Hexagon (15x17)  Den kallare 
paletten används för väggen mot 
biljetthallen. Den är anpassad efter den 
blåa skylten för tunnelbanan.

Klinker (40x40) De två 
ljusgråa nyanserna reflekterar 
ljuset samtidigt som smutsiga 
skor inte fläckar ner golvet. 
Plattorna har struktur för att 
undvika olyckor.

VISIONSBILD - visar de integrerade funktionerna inbyggda i boxen

SIKTLINJER -  Fria siktlinjer för trygghet

RÖRELSE -  Effektivt rörelsemönster PERSPEKTIV -  ett levande rum
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AXONOMETRI -  olika lagerFUNKTIONER- kopplingar
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CAFÈ BJÖRKHAGEN

BJÖRKHAGENT
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FASAD MOT ÖST

BJÖRKHAGENT
Fa l s te rbovägen Ys tadsvägen

FASAD MOT VÄST

SEKTION A-A 

PLAN 1 SKALA 1:100 -  Funktioner, mått och area
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