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EN ROBUST FLEXIBILITET

Framtidens servicestation måste vara hållbar. Den måste kunna 
anpassa sig till förändringar i både funktion och utbud. Vår vision för 
OKQ8 är att skapa en byggnad som kan anpassa sig till platsspecifika 
förutsättningar och använda sig av lokala material. Visionen består av 
två delar: skärmtaket och byggnadskropparna. Skärmtaket är byggt 
av trä och fungerar som väderskydd och energiproducent. Det stora 
taket blir en plattform för både sol och/eller vindkraft. Energin som 
produceras kan användas till drift och laddning av fordon samtidigt 
som den visar pedagogiskt hur energin vi använder kan produceras 
lokalt. Byggnadskropparna är gjorda i ‘rammed earth’ och kan 
anpassas i storlek till olika behov för olika servicestationer. Dess 
uttryck blir från den jord som finns på platsen.

Vy från Bällstavägen

Entrésituation

1. Solceller
2. Skärmtak
3. Stålpelare
4. Jordkroppar
5. Armerat gräs

Visionen bygger på olika funktioner som möts under ett tak. Butik, 
post, servering, service av olika typer av fordon, miljövänliga biltvättar 
samt tankning av olika sorters bränslen. Den största byggnadskroppen 
huserar butik/servering och placeras i mitten av tomten med entréer 
från alla håll. Inga byggnadskroppar har baksidor utan kan nås från 
samtliga riktningar och skapar på så sätt bra förutsättningar för 
framtida utveckling av området. Ambitionen har varit att skapa en 
mittpunkt där såväl lokala som tillfälliga besökare kan mötas.

Vår servicestation är byggd av hållbara material. Lokalt trä och jord 
utgör de största delarna av konstruktionen. Utformningen gör att 
byggnaden kan förändras över tid och anpassas till en framtid med 
snabba förändringar. Stommen är robust och byggtekniken enkel 
samtidigt som den genererar ett eget och tidlöst uttryck. Vår vision ger 
plats åt det snabba stoppet och den längre vistelsen.

Reducerade beståndsdelar ger flexibilitet
Traditionellt sett består servicestationen av två delar: ett skärmtak 
och en byggnad. Vårt förslag grundar sig i det som skärmtaket kan 
erbjuda om det utnyttjas till max. Skärmtaket skyddar, släpper in 
ljus och skapar ett definierat rum. Mer än bara ett regnskydd blir 
det också en struktur som är frikopplad byggnadskropparna och 
erbjuder en plattform där energi kan produceras. Solceller och/eller 
vindkraft placeras på skärmtaket som i sin tur tillåter anpassning 
eller förändring av denna teknologi. Skärmtaket blir en enkel struktur 
som kan hantera förändring över tid samtidigt som det får ett vackert 
uttryck. Byggnadskropparna är placerade under skärmtaket och kan 
på så vis anpassas individuellt från varandra och skärmtaket. Denna 
frikoppling gör att byggnader och skärmtak kan anpassas till olika 
situationer med olika konfigurationer från plats till plats. Samma 
uttryck och hållbarhet kan appliceras på alla av OKQ8:s stationer.

Hållbar konstruktion, hållbar funktion
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Situationsplan 1:500

Fasad söder 1:500
0 2.5 5 12.5 25 m

1. Bränslepåfyllning

2. Elbilsparkering

3. Multitorg

4. Butik och kassa

5. Kontor och lager

6. Kundtoaletter

7. Kök och personal

8. Lager och soprum

9. Leverans

10. Servering

11. Uteservering

12. Cykelparkering

13. Cykelverkstad

14. Biltvätt

15. Bilservice

16. Förråd

17. Teknik

18. Trädgård
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Butik och kassa
Kontor
Lager butik
Toalett kontor
Kundtoalett butik
Servering
Kök
Personalrum kök
Toalett personal
Lager kök
Soprum

Planutsnitt 1:200

Sektion A–A 1:200

Fasad väst 1:200

0 2 10 m51

Cykelverkstad
Omklädning cykel 
Toalett cykel
Personalrum cykel
Kundtoalett cykel
Biltvätt
Bilservice
Förråd bilservice
Teknik
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