
Fossila bränslen är alternativa bränslen 
 

Vätgas och biogas är de dominerande drivmedlen. Det 

enda utsläpp som vätgas producerar är vatten och bio-

gas framställs av bland annat hushållsavfall. El från sol 

och vindenergi är ett självklart drivmedel på framtidens 

servicestation. 

Plast är hållbart 

Framtidens servicetation kan visa på att ett 

miljöfientligt material som plast, om framställt och 

hanterat på rätt sätt - kan vara en grundsten i hållbart 

byggande. Plast och bensin kommer från samma råvara 

och skapar båda stora problem för världens klimat. Men 

plast kan återvinnas och framställas som biologiskt ned-

brytbar produkt och användas som byggmaterial. 

Fördelar i jämförelse med andra material är många 

- plast väger lite, men bär mycket, kan återvinnas i 

oändlighet och användas i 3D-skrivare som skapar hela 

byggelement. Vinsterna med detta sätt att bygga är 

färre tunga transporter till och från byggarbetsplatsen 

och att materialsvinnet är avsevärt mindre. 

Framtiden är rund 

Cirkulärt byggande är hållbart både i praktisk och 

abstrakt mening. Ju färre hörn och hörnor, ju effektivare 

klimatskal. Den runda formen är också anpassbar till de 

flesta omgivningar. Den tillåter också att byggas till utan 

större förändringar av byggnaden. 

2030
Transporter på svenska vägar står för 

mer än en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Trots att 

trafiken ökar, minskar utsläppen genom att fordon blir effektivare och 

deras drivmedel miljövänligare. Den framtida servicestationen har en 

ledande roll att spela i denna utveckling. 

En servicestation helt fri från fossila bränslen ligger förmodligen några 

decennier framför oss. År 2030 ska OKQ8:s verksamhet vara klimatneu-

tral - här presenteras servicestationen som ska bära den visionen. 
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