
PAUSERUMMET I SKOVEN

Fremtidens servicestation skal give plads til nye behov og 
muligheder når vi holder et hvil langs vejen. Dette hvil vil 
vi gerne fokusere på, et fokus på pausen i vores transit. I 
fremtiden vil elbiler være normen og der vil være længere 
ventetid på servicestationerne, derfor er behovet for det gode 
pauserum vigtigere end nogensinde. Det gælder dog ikke kun 
privatbilister der kommer for at lade/tanke, men i høj grad 
for servicestationernes ‘superbrugere’, lastbilchaufførerne. 
Dette sted er en integreret del af deres arbejdsliv og i løbet 
af deres arbejdsdag besøger de disse steder i forbindelse 
med service, pauser og overnatning. Ved at fokusere på de 
forskellige chauffører, og deres behov, vil vi skabe et sted hvor 
servicestationens brugere kan få et hvil i løbet af den travle 
hverdag eller være sociale, ved at skabe rum for aktivitet, 
fællesskab og afkobling.

En stor udfordring med privatbilisme i dag, er at bilerne ikke 
bliver fyldt helt op. Derfor er en del af forslaget en etabler-
ing af et opsamlingssted for passager der kan få et lift, også 
kaldet carpooling. Ved at etablere dette rum vil der komme 
folk til servicestationen der ikke er chauffører, men passag-
erer. Fremtidens servicestation vil etablere sig som skovre-
jsning. I skoven dannes der ‘lysninger’ som bruges til kørsel, 
parkering og faciliteter.
De grønne rum dannes ved at hele grunden udlægges til 
skovrejsning og derefter dannes rumme for ophold. 
Stedet vil bidrage til en øget biodiversitet, hvor planter, dyr 
og insekter vil trives, parallelt med servicestationens akti-
viteter. Det vil blive et grønt pauserum hvor besøgende vil 
kunne hvile, spise en et godt måltid og og give sig hen til 
skovens sanseindtryk.
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Projektet er første led i en ny strategi for udviklingen 
servicestationer i dag ikke blot i af byerne, men også langs 
motorvejene. Konceptet indebærer få enkle greb der kan 
bruges på alle eksisterende servicestationer i dag. Ved at 
skabe grønne steder langs vejene kobler servicestationen 
sig på sine omgivelser, de får nye rekreative kvaliteter og 
bliver et vigtigt led i en grøn omstilling, hvor vi skaber 
mere naturen og biodiversiteten.
Ved allerede etablerede Q8 stationer langs motorvejen, vil 
det omkringliggende areal bruges til skovrejsning hvori 
der skabes et nyt sted for de rejsende. I skoven dannes 
der lysninger som har karakter af beskyttede og rolige 
rum der fungerer som rum hvor man kan få et længere 
hvil med mulighed for et sundt måltid, motion eller bad. 
I tillæg kan lastbilchaufførerne der skal holde et hvil un-
denfor bilen få ophold med overnatning og forplejning.

Projektet har en langsigtet strategi. Skoven vokser og 
teknologier og transportsektoren forandrer sig også 
konstant. Vi ser servicestationen som en mulighed for at 
skabe en bæredygtig omstilling, skabe natur, handle på et 
aktuelt behov, og øge den sociale bæredygtighed.
Projektet peger derfor også ind i en fremtid, hvor vores 
transport, både af os selv, af varer og ressourcer kan 
ændrer sig radikalt, men den nye servicestation vil fortsat 
have en vigtig plads med sine rekreative kvaliteter i en 
verden hvor mennesker altid vil være mobile.
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Vores dagligdag er dybt afhængig af den daglige 
transport, som lastbilchaufførerne står for. Lastbil-
chaufførerne er derfor uundværlige, når det kommer til 
at holde vores samfund i gang, men desværre er facili-
teterne for dem langs vejene, mangelfulde eller decideret 
uværdige.
De travle arbejdsdage og mange timer bag rattet betyder 
at chaufførerne har dårlig tilgang til et godt hvil, sund 
kost, motion, og socialt samvær. Hyppige arbejdsrelate-
rede sygdomme er; overvægt, diabetes, hjerteproblemer, 
og stress.
Det sociale blandt chaufførerne er ligeledes begrænset 
pga. mangelfulde faciliteter, og travlhed. Derfor bru-
ger lastbilchaufførerne meget af deres pausetid alene i 
førerhuset, selvom de både ønsker flere muligheder for 
at tale med deres kolleger, og få fysisk bevægelse.

Bygningen består af en struktur der bugter sig gennem 
skoven og kobler de to parkeringslysninger sammen. 
Strukturen er en trækonstruktion der bærer et let tag 
der binde service stationens funktioner sammen. Kon-
struktionen er opført i limtræs elementer der er samlet 
i en v-form og muliggør en åben plan under taget. De 
konstruktive elementer lander på punktfundamenter der 
lægger sig skånsomt i skovbunden. Strukturens robus-
thed og den åbne planløsning er med til at sikre ser-
vicestationens fremtid og muliggør stationens program 
og kapacitet kan ændres og tilpasse sig over tid i den 
robuste struktur.
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