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Framtidens servicestation handlar om att hjälpa människor i rörelse utan att ge något negativt avtryck på klimatet. Visionen 
är att servicestationen ska vara mer eller mindre självförsörjande och det ska uppnås genom att vara byggt i ett hållbart 
material som trä och att utnyttja förnybara resurser som solkraft och regnvatten.Perspektiv Bild
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Butik Tankplats Service Biltvätt
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Visionen av framtidens servicestation började med en tankekarta där ideér och tankar kring 
hur framtiden skulle kunna se ut. Jag har förhållit mig till en relativ verklig framtid, där det inte 
finns privata flygande bilar, utan har mer riktat in mig på att dagens drivmedel har blivit helt 
utbytt till El och vätgas. Utifrån de kriterierna så blev det mycket skissande på designen på 
hur ett sådant ställe kunde se ut. Ritningarna till vänster var dem som startade gnistan för 
projektet, där valv formen blev den primära designen för servicestationen. Mottot för service 
stationen är OkQ8 Bromma+, där pluset ska enkelt ge intrycket av att det är något lite extra 
med butiken.

Tankplatsen är skapad 
på det sättet att det ska 
upplevas som en sorts 
pergola där det dessutom 
finns möjlighet till att tanka 
bilen. 

Butiken är en viktig 
mötesplats för de 
besökande, det ska vara 
inbjudande och öppet. 
Genom att ha stora fön-
ster och högt i tak skapar 
butiken en rymd som blir 
bekväm för kunderna. 

Servicehuset är en plats 
där all typer av service på 
olika fordon ska kunna 
utföra, tvätta själv hall, lo-
kal för hyrcyklar, hall med 
lyft och utanför finns en 
cykelvårdsstation. 

Biltvätten är ett plats där 
det finns en automatisk 
biltvätt, i huset finns det 
dessutom plats för  
batterilagring för alla  
solpaneler.

Garagedörr



Design
Tank platsen var den första strukturen där jag fick ideén av att ha valv 
balkar, som senare utvecklades vidare till alla strukturer på tomten. Valven 
syns på olika sätt i de olika konstruktionerna, och ska ge ett intryck av att 
husen hör ihop med varandra. Valv balkarna fortsätter in i butiken för att 
verkligen visa att husen hör ihop med varandra, det ses på sektionen på 
sida 3.

Alla fyra strukturerna är byggda av enkla träkonstruktioner som är placer-
at i ett grid på 3x3 meter. Limträpelare håller upp alla strukturer och dem 
bär upp limträbalkar. Eftersom huset ska hålla länge och vara hållbart så är 
trä är ett perfekt material till att bygga den här servicestation på.

Tjänster
Servicestationen kommer vara helt fossilfritt och som vi alla vet så tar det 
lite tid att ladda sin elbil. Servicestationen erbjuder då en butik där varor 
finns att köpa, eller så går man till loungen för att vila medan bilen laddas. 
Har någon ett viktigt möte, eller behöver arbetsro så finns det såklart 
kontor att låna ut. Uthyrning av utrustning kommer erbjudas el-cyklar, 
el-fraktcyklar, bilar och släp. Vid butiken ska det också finnas uthämtning 
av paket, valfritt ombud har ett elektroniskt skåp där paket hämtas och 
lämnas beroende på hur kunden vill göra. 

På servicestationen kommer det finnas ett servicehus där det finns tvätta 
själv hallar, där kunderna får tvätta sina fordon på ett säkert och miljövän-
ligt sätt. Om man inte orkar att tvätta själv, finns det såklart en automatisk 
biltvätt i huset bredvid. Det finns också möjlighet till att hyra en mekanisk 
hall där det finns möjlighet till att skruva och fixa något på sitt fordon.

Cykelvård ska också såklart finnas, då servicestationen uppmuntrar till 
cykel användning. Cykelvård Stationen finns på utsidan av servicehuset 
där det ska finnas möjlighet till att tvätta, lufta och meka med sin cykel.

Allt på servicestationen ska kunna hanteras och synas på Okq8 smarta 
app, tanken är att underlätta så mycket för kunden genom att all informa-
tion ska vara tillgänglig på Okq8s smarta app. Olika tjänster som betaln-
ingar, uthyrningar, Elpris, mm, ska kunna nå genom appen.

Vill man se hur många lediga eldplatser som finns? 

Finns det lediga kontor?

Hur färskt bryggkaffet är? Så ska det finnas på appen.

Hållbarhet
Regnvatten ska samlas upp från hustaken för att senare kunna renas, vat-
tnet ska användas till biltvättarna och toaletterna för att minska utsläppet. 
System för bevattning till växter ska också kunna användas för att göra 
platsen mer grön som också bidrar till en mer trivsam miljö. Parkeringarna 
på servicestationen är skapad med betongplattor och har mellanrum för 
att gräs ska kunna växa. På grönområden ska också växter planteras för 
att öka den biologiska mångfalden, alla ska vara välkomna till stationen 
som människa som småkryp. OkQ8 vara den ledande servicestationen 

med ett hållbart tänkande för att vår miljö och värld ska bli bättre.

Energi
Visionen för nya servicestationen kommer att erbjuda förnybara bränslen 
till olika typer av fordon. Snabb El laddning, och vätgas är den primära 
drivmedlen till servicestationen. Det finns såklart möjlighet att införa nya 
drivmedel, och servicestationen är då redo för att förändra och anpassas 
till det nya. 

Solpaneler är placerade på varje tak och kommer att driva servicestatio-
nens alla olika verksamheter, det vill säga belysning, klimat, vitvaror och 
elfordons uthyrning mm. Batterilagring ska också finnas i syfte för att spara 
överflödig energi till natten och eventuella uppladdningar av personfordon.

Förutom solpaneler kommer ett nytt energi upptagnings system installe-
ras (ORC - teknik), systemet använder sig utav en varm källa, högt tryck 
och en kall källa, lågt tryck, för att driva ett flöde som producerar elektric-
itet. Det här systemet håller på att utvecklas idag, och har stor potential till 
framtidens förnybara elektricitet. 
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Perspektiv bild där man ser alla byggnaders relationer till varandra. Bilden visar också hur man 
kör in i tankstationen för att tanka vätgas eller ladda bilen med snabbladdning. Medan bilen 
tankas så är man såklar inbjuden in till OKQ8´s butik.

Bilder på en fysisk modell, gjordes för att förstå rummet och få en känsla 
av hur byggnaden skulle fungera. Modellen gjordes av trästavar och 3d 
skrivna väggar i (PLA) plast.

Butik/tankplats, Sektion A-A 1.200

OKQ8 Bromma+3.

Perspektiv Bild

Perspektiv 1.50

1.    Entré
2.   Butik
3.   Kassa
4.   Lounge
5.   Hyr kontor
6.   Kylrum
7.    Förråd
8.   Städ
9.   Omkläddningsrum
10. Kontor
11.   Personalrum
12. Teknik
13.  Miljörum

Plan, Butik 1.200
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