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Vores udgangspunkter Processen

Fremtidens servicestation er skabt til det mobile menneske, med fokus på den rejsendes behov i et liv på farten. Stationen tager derfor udgangs-
punkt i både at oplade biler og mennesker samtidigt ved at give et kvalitativt pusterum fra rejsen – både fysisk, kulinarisk og arkitektonisk. Statio-
nen er designet ud fra det korte ophold til at lade folk og køretøjer op op til at drage videre.

Vi tog udgangspunkt i lokale og generelle mangler ved nutidens 
tankstation og byggede derfra på måder at løse disse mangler. Dette 
udartede sig i en række principper som vi omskrev til en designhold-
ning som har været rygrad i vores projekt og har været hovedgrebet 
for servicestationens design. 

Principperne blev også til vores udgangspunkter som vi havde for 
øje under hele designfasen, imens vi forholdt os kritisk til dem og 
frasorterede dem løbende. Diagrammatisk optegnede vi udgangs-
punkterne, ud fra den cirkulære form, som bunder i et opbryd med det 
stive design den klassiske tankstation har. Derefter skitserede vi os 
frem til et grov udtryk og detaljerede det digitalt, indtil vi nåede til den 
servicestation vi præsenterer i dag.

I forhold til vores udgangspunkter har vi valgt at servicestationen 
skulle være sit eget univers, for at skabe et ideelt pusterum, ved at 
lukke af for omverden. Herved kan stationen også passe ind i former 
kontekst, byer, motorveje eller øde natur, da der altid er den samme 
trygge følelse i dens indre. Her findes vandhullet, opladning for alle 
’dyr’, hvor grunden til navnet ligger. I naturen, mødes alle dyrene for 
at blive tanket op ved vandhullet, hvilket vi også ønsker at skabe i 
vores servicestation. Udover optankning giver vandhullet også et 
idyllisk helle i den hektiske verden. Dette understøttes også af mu-
ligheden for et rigtig måltid mad på stationen, som laves på stedets 
eget køkken både som take-away og til at nyde som besøgende. Her 
appelleres også til pendlere som bare gerne vil snuppe maden med 
hjem, eller give dem en stund til at nyde et varmt måltid mad, mens 
bilen oplades.

Sit eget univers
Servicestationen skal skabe en intim atmosfære for et hyggeligt kort 
ophold. Vedhjælp af dens lag ind til kernen, lukkes de besøgende 
gradvist ind og forberedes på ikke længere at være en del af den 
dynamiske verden, som et stille og roligt helle-område. Med dens 
markante cirkulære design, gøres servicestationen letgenkendelig 
hvor end man møder den – som et fyrtårn.

Vandhullet
Servicestationen skal give et pusterum fra rejsen med fokus på gen-
opladning af køretøj og selvet. Ved at samles om bygningens hjerte, 
refereres til analogien om vandhullet, hvor alle mennesker, biler eller 
cykler mødes for at blive tanket op i fred og ro.

Mad aspekt
Gennem social spisning på et fast tidspunkt skabes hyggeligt fælles-
skab mellem de besøgende. Maden er både for den rejsende og den 
travle familie, som bare ønsker et godt hjemmelavet måltid. At maden 
serveres på et bestemt tidspunkt, skal giver struktur i en flyvende 
hverdag, og samtidig skabe en hjemmelig og tryg følelse.

Det bæredygtige
Servicestationen er opført i træ for at i møde komme en bæredygtig 
fremtid. Af samme grund er oplades der kun med strøm, både kø-
retøjer og køkken, hvilket der også ligges fokus på ved stationens 
legeplads, Powerplay. Her kan brugerne se, hvor meget elektricitet de 
generer på legepladsens elementer og derved fremme forståelsen af 
det der driver vores samfund.  

Det mobile menneske
Stationen fungerer som en loyal og fast base for den rejsende ved 
at give tryghed i det velkendte, hvor end de er. Her kan de altid reg-
ne med at pusterum fra den bevægende verden ved vandhullet med 
dejlig mad i en rolig atmosfære.
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