
Förslaget har sin grund i vad vi anser vara de största behoven i framtidens servicestation. Vid laddning av bilen kommer stunden det tar att ladda bilen vara det viktigaste momentet för att locka kunder till just  
OkQ8s station. En promenad genom en grön park med lekplats för barnen och ett co-working utrymme där man kan hoppa in och få det där viktiga mötet avklarat är viktiga delar i vårt förslag.  Som en hybrid mellan 
rastplats och bensinstation men med en arkitektur som gör en påtvingad paus till en njutbar stund. 
   
Parken får stå i fokus, siktlinjer genom lamellerna som utgör byggnadens och skärmtakens konstruktion samt genom valven som erbjuder välkomnande passager lockar till den gröna oasen bortom bilvägens sus. 
Trötta resenärer får här den bensträckare de längtat efter. Parken sträcker sig över huvudbyggnadens samt biltvättens tak och tillåter även cykeltrafiken i närområdet att passera över stationen. Under tak 
finns också en self-service cykelverkstad för att ytterligare locka till sig närinvånarna. En närbutik där en förälder efter jobbet kan springa in och köpa ett paket mjölk känns som en självklarhet att erbjuda i ett       
nyetablerat område. 
  
Vi ville framför allt arbeta med parken i fokus och byggnaden som en barriär mellan den automotiva funktionen av förslaget och grönområdet. Siktlinjer genom byggnaden var viktiga för oss då den gröna ytan bakom 
barriären skulle tillåtas att lysa genom fasaden och locka till ett besök. Inspirerade både av Sverre Fehns paviljong i Venedig och Mies Van Der Rohes Farnsworth house ville vi skapa en byggnad som interagerar som 
naturen och parken. Lamellerna som utgör konstruktionen är av betong. Gjuten i brädform i tunna skivor skapar den en vacker kontrast mot interiören av trä och växtligheten utanför. Betong är inte nödvändigtvis 
ett material som påverkar klimatet illa då det nu finns klimatsmarta cementblandningar samt att betong är ett bestående material. Byggnadens funktion kan lätt ändras invändigt då klimatskyddande väggar inte är 
platsbestämda i lamellgridet. Betongstommen kan då också utnyttjas på flera olika sätt i framtiden om servicestationens behov ändras. I ljuset av rapporter om klimatet och behovet av att tänka långsiktigt känns 
det därför som ett väldigt bra val av material. 
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