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OKQ8+
OKQ8 har länge varit en naturlig del av vårt samhälles utveckling. Från 
bilens intåg till dagens klimatmässiga utmaningar har OKQ8 förändrats 
och utvecklats med Sverige, sida vid sida. De framtida utmaningarna 
som vi nu står inför är mer komplexa och svåra än någonsin förut. Vi 
blir fler, våra städer växer och sättet vi färdas mellan dem förändras 
snabbt. Detta för med sig att varje plats blir mer mångfacetterad med 
helt unika förutsättningar och större krav på den service som behövs. 
Samtidigt måste vi även se till att utvecklingen görs på ett sådant sätt att 
våra framtida generationer också kan få njuta av samma förutsättningar. 
Därför måste framtidens servicestation vara mer adaptiv, föränderlig och 
flexibel än den är idag.
  OKQ8+ är vårt svar på just den utmaningen. Istället för en fast 
form som används på alla serviceplatser föreslår vi en modul som kan 

multipliceras och byggas samman beroende på önskat behov. Idén är 
enkel och bygger på fyra bågar av limträ, sammansatta till en pelare som 
står på en sockel av betong. Pelaren bildar ett parasoll som i sin tur kan 
bära upp ett rutnät av limträbalkar som anpassas efter önskad funktion. 
Den enkla formen ger förslaget förmågan att kombineras till oändligt 
många sammansättningar. Vid en mindre landsväg eller i tät stadsmiljö 
kan modulen stå ensam som ett skärmtak över en laddningsstation 
eller drivmedelspump. Utmed vältrafikerade leder eller vid viktiga noder 
för pendlare kan ett större system erbjuda fordonstvätt, butiker och 
restauranger. Framtiden kännetecknas av en hög förändringstakt och 
OKQ8+ ger möjligheten att fortsätta hänga med, påverka och forma 
den, oavsett utmaning. 

Grundform Skärmtak Indikatorer för
laddning

Integrerade 
sittplatser

Elproduktion Uppsamling av 
regnvatten

Grundformen kombineras enkelt ihop för att bilda en större helhet. Systemet kan sedan kompletteras med väggar och glaspartier för att 
bilda en inomhusmiljö och fylla ytterligare funktioner.
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Tvärbanan Kistagrenen
Ny hållplats

Annedal
Bostadsområde under
utveckling

Flygplatsområdet
Område med potential för 
utvecklingen av Bromma med 
bostäder och handel

Solpaneler för energiproduktion

Modulens uppbyggnad är enkel där fyra bågar av limträ möts för att bilda en pelare. Bjälklaget kan sedan anpassas och kombineras i olika versioner för att möta platsens 
specifika behov.

Situationsplan 1:500

Takterrass Integrerad uppsamling av 
regnvatten för att använda i 
fordonstvätten

Bällstavägen
Pendlingsstråk för gång, cykel 
och buss

Södra Solvallastaden
Nytt centrum med bostäder, 
grönområden, kontor och affärer
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Platsen i Bromma är på många sätt en mötesplats av mån-
ga områden under förändring. Stockholm stad planerar att 
utveckla Solvallastaden med bostäder, kontor, hotell och 
skola samt att Tvärbanans Kistagren dras bredvid vår site. 
Framtiden för området som idag huserar Bromma flygplats 
är oviss men bostäder och grönområden skulle kunna 
vara en naturlig utveckling för Brommas centrum. Denna 
kombination av olika karaktärer gör platsen till en naturlig 
knytpunkt för människor i rörelse. Det speglar vår services-
tation!

Byggnadens västra del utgörs av ett skärmtak över driv-
medelsförsörjning för fordon. För de fordon som drivs av 
el kan solceller integreras i taket av modulerna som ett sätt 
att hålla energiproduktionen lokal och effektivisera varje yta 
av byggnaden. 
Vid nordöstra hörnet finns en närbutik för de som besöker 
servicestationen tillfälligt. Här checkar man in i butiken, tar 
det man vill handla och betalar helt automatiskt och utan 
personal för att göra besöket så effektivt som möjligt. Vid 
butikens västra sida finns ett mindre rum för paketutlämn-
ing. Eftersom servicestationen ligger nära pendlingsstråk 
passar det bra att här erbjuda möjligheten att hämta ut det 
du beställde dagen innan enkelt medan du väntar på bus-
sen eller tankar bilen. Den här delen av byggnad riktar sig 
norrut mot de som vill ha en snabb och smidig service på 
vägen till nästa punkt.

Intill butiksdelen finns en tvätt- och servicepunkt för alla for-
don. Vattnet som används för att tvätta samlas upp gen-
om taket och leds genom pelarna till en cistern under jord, 
vilket är ännu en fördel med modulernas anpassningsbar-
het. Här finns dels en automatisk tvätt för större fordon med 
också en station för att ge service till sin cykel, sparkcykel 
eller moped. Likt de pumpar som står utplacerade vid 
cykelbanor idag utgör den här delen av byggnaden en en-
kel funktion för de som pendlar förbi med cykel varje dag. 

Längst till söder hittar vi den del av byggnaden som är till för 
de som vill stanna en längre stund. Här erbjuds en restau-
rang med en stor serveringsyta. Genom att modulerna an-
passas för att bära ett golvbjälklag finns en terrass på taket 
med en lugnare atmosfär och utsikt över området. 

Versionen av OKQ8+ i Bromma är bara ett exempel på hur 
framtidens servicestation kan utformas med ett modulsys-
tem. Genom att enkelt kunna anpassa, addera och ta bort 
delar utefter verksamhetens behov kan OKQ8 fortsätta 
vara en del av samhället i rörelse. Repetitionen och este-
tiken av modulens form ger dessutom servicestationerna 
ett sammanhängande formspråk oavsett om det är en 
liten drivmedelsstation i centrum eller en stor anläggning 
i Bromma.

OKQ8+ ger en helhet och enhetlig framtoning för varumär-
ket OKQ8 samtidigt som varje station får sin egen identitet, 
ett anpassningsbart byggnadskoncept för en föränderlig 
framtid. 

Plan 1:200
Sektion 1:200

Fasad Söder 1:200
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