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Framtidstankar
Idag förlitar sig många svenskar på sin bil för 
dagliga ärenden och längre resor och bilen 
kommer framöver ha en fortsatt naturlig roll i vårt 
samhälle. Men bilen kommer behöva förändras. 
Moderna människors miljömedvetenhet har tvingat 
bilindustrin att påbörja en omställning till elbilar, en 
förändring som innebär att ägaren kan tanka bilen 
hemma eller på jobbet och ger servicestationer 
en helt ny funktion att fylla. Den största praktiska 
skillnaden mellan tankning med bränsle respektive 
el är att tankningen har gått från att ta några minuter 
till att kunna ta timmar, vilket gör servicestationen 
till det naturliga stoppet i varje längre resa. Ett stopp 
där man förväntar sig mat, toaletter och frisk luft.
 För att bli en plats där människor vill vistas 
under längre tid kan inte servicestationens första 
möte vara en asfalterad plan där besökaren tvingas 
skynda sig över filer och vara på vakt när den rör sig 
på bilarnas villkor. Människornas och bilarnas vägar 
har därför helt skilts åt, vilket ger alla en trevligare 
och smidigare upplevelse. Istället för asfalt och 
ohumana avstånd möts man av en grön park med 
träd, bord och stigar som leder fram till stationen. 
Ett första intryck som uppmanar en att sätta sig och 
ta sin lunch i den friska luften, medan bilarna rör sig 
vidare till servicestationens bakre del.

Stationens utformning är inbjudande och blandar 
ett naturligt formspråk med det av 50-talets 
bilsamhälle i en modern tappning och miljövänliga 
material. Byggnadens rundade kanter och 
utskjutande tak för tankarna till bilkulturens historia 
i amerikanska ”diners” som låg utmed motorvägar 
under automobilerans tidiga skede och var en 
nödvändighet för längre road trips. Samtidigt fyller 
det funktionen av ett solskydd som tillåter fri sikt 
men skärmar av solen under sommarmånaderna 
medan det tillåter den låga vintersolen värma upp 
byggnaden och ger en behaglig inomhusmiljö året 
runt. Detta tak och stationens skärmtak hålls sedan 
uppe av pelare som i sin tur påminner om framtiden 
och dess miljömedvetenhet. Utformningen kan 
liknas vid ståtliga vindkraftverk eller trädkronor 
varpå taket vilar tillsynes viktlöst. Allt detta är utfört 
i ek som till skillnad från de flesta byggmaterial 
binder koldioxid och har en mycket liten påverkan 
på klimatet. 
 Skärmtaket är bensinmackars kännetecken 
och därför något som måste fånga förbipasserande 
bilisters uppmärksamhet oavsett om de har en tank 
som börjar tömmas eller ett batteri som tar slut. Av 
den anledningen skjuter stationens tak ut mot de 
större närliggande vägarna och lyses upp underifrån. 
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Förenklad situation i skala: 1 : 2 500

Bränslepumpar under skärmtak på servicestationens östra sida 
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Parkeringsplatser 
för stationens 
besökare

Solceller på 
taket bidrar till 
en klimatneutral 
elförbrukning

Byggnaden är orienterad 
med skärmtaket mot större 
närliggande vägar för att 
passerande bilister ska 
känna igen bensinstationen 
från långt håll

Vid ankomst möts besökaren 
av en inbjudande park som 
uppmuntrar till en längre 
vistelse och samtidigt gynnar 
närområdets boende och 
biologiska mångfalld

En centralt belägen lekplats 
med god uppsikt tillåter 
barnfamiljer att stanna 
längre och barnen får röra på 
sig efter längre bilfärder

Många laddstationer 
med väderskyddade 
parkeringsplatser gör 
laddnigen bekväm
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Bilar och människor är 
helt sepparerade för 
en trivsam miljö och 
smidig upplevelse
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När tanktiden gör att besöket på 
servicestationen förlängs behöver 
matutbudet inte längre begränsas till 
färdiggjord snabbmat utan att tillåtas sitta 
ned och njuta av maten tar pausen från dötid 
till en uppskattad upplevelse. Då erbjuds 
olika matalternativ för att det ska vara lika 
bekvämt att ta en snabbfika och jobba 
avskilt på laptoppen under arbetspendlingen 
som att äta en middag med familjen under 
bilsemestern. Från restaurangdelen har 
man även god uppsikt mot byggnadens 
innergård som innehåller en lekplats för 
barn att springa av sig under bilresans 
paus. I stationens andra ände, i anslutning 
till bränslepumparna, finns butiken där en 
kan köpa allt från resgodis till motorolja. 
På jämnt avstånd från dessa delar finns tre 
kundtoaletter och en dusch. Toaletterna är 
placerade bakom ett förrum för att skapa en 
känsla av distans från övriga utrymmen. En 
personalingång från städskrubben gör även 
att kund- och personaltoaletter kan rengöras 
utan att passera resten av byggnaden. 
Personalutrymmena är samlade för att 
mackens administration ska kunna skötas 
på ett smidigt sätt, utom synhåll för kunder, 
för en trivsam miljö för likväl personal som 
besökare.
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