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•• Markarbeten är oftast en dyrbar del, om du kan hitta en  
redan iordninggjord yta är det bra. Men naturligtvis går 

•• det bra med en råyta.

•• En enkel, naturlig och trafiksäker in- och utfart för både 
tankbil och kunder är viktigt.

•• Avstånd till skolor, dagis, sjukhem och dylikt är minst  
100 meter. För bostäder gäller ca: 50 meter och annan 
verksamhet  ex butik, kontor ca: 25. Till servicebutik   
gäller nio meter och till parkering sex meter.

•• Kontrollera om markytan är detaljplanderad. En mindre 
mack kan byggas på *G,H,I,P och T planerade ytor.

•• Om markytan inte är detaljplanerad, kontakta   
 kommunens byggnadslovskontor eller skicka in en   
enkel handling för förhandsbesked.

•• Försök uppskatta en tänkt försäljningsvolym med hjälp av, 
fordonstäthet i området, om det finns företagskunder eller 
om läget är en genomfart.

•• När du kommit så här långt är det dags att kontakta 
totalentreprenören som hjälper till med ett nyckelfärdigt 
förslag, pris, projektering, bygglov, lönsamhetskalkyl, ci-
terner, pumpar, betalsystem, kontakter med kortinlösen, 
bränsleleverantör, designförslag mm.

Att tänka på vid 
planering av 
ny Mack

 
G:  Bilservice som omfattar service för både bilar och bilister
H:  Handel i små och stora butiker
I:  Industri och därtill hörande produktion, lager och annan hantering   
 av varor.
P:  Parkering. Hit räknas alla slag av självständiga parkeringsanläggningar.
T:  Trafik. Hit hör i första hand lagbunden kollektivtrafik, godstrafik, 
 och räddningstjänst.      
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1.	 Båtmack	vid	Göta	kanal med 3 st cisterner 
ovanjord för 95, diesel och alkylatbensin. 
Enkelsidig pump med långa slangar, 
väderskydd, pumpö i betong och betal- 
terminal.

2.	 Lastbilsdiesel	med	cistern ovanjord 50m3, 
tvådelad för två kvaliteter diesel. Separat 
AdBlue-citern på 4m3 med integrerad 
pump och pistol som betjänas via pumpens 
betalterminal. Fristående el/dataskåp som 
betjänar anläggningens el-teknik.

3.	 Båtmack	med	cistern	under	jord, 30m3 
tredelad för bensin 95, diesel och alkulat-
bensin. Pump med betjäning från ett håll, 
kontoterminal med betjäning även från 
butik samt enkel och trevligt väderskydd.

4.	 Dieselanläggning	i	Linköping på en 
bussdepå med 50m3 under jord cistern. 
Här kan bussarna även fylla på AdBlue och 
spolarvätska samt vatten och slamtömm-
ning. Snygg och lättskött anläggning.

5.	 Glesbyggdsmack	i	Harbo med cistern un-
der jord, 50m3 tredelad för bensin, diesel 
och E85. Pumpen betjänar två sidor samti-
digt och ett betalsystem som även betjänar 
egna kort samt ett snyggt väderskydd och 
tydlig skyltstolpe.

6.	 Skotermack	i	Älvdalen. 10m3 ovanjord 
cistern kopplad till enkelpump och ett 
betalsystem som tar alla kända kort. Pga 
säkerhetsregler måste pumpen placeras  
3 meter från cistern.

7.	 En	pumprefug (pumpö) kan enkelt  
anpassas för funktionshindrade.
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4.	 Dieselanläggning	i	Linköping på en 
bussdepå med 50m3 under jord cistern. 
Här kan bussarna även fylla på AdBlue och 
spolarvätska samt vatten och slamtömm-
ning. Snygg och lättskött anläggning.

5.	 Glesbyggdsmack	i	Harbo med cistern un-
der jord, 50m3 tredelad för bensin, diesel 
och E85. Pumpen betjänar två sidor samti-
digt och ett betalsystem som även betjänar 
egna kort samt ett snyggt väderskydd och 
tydlig skyltstolpe.

6.	 Skotermack	i	Älvdalen. 10m3 ovanjord 
cistern kopplad till enkelpump och ett 
betalsystem som tar alla kända kort. Pga 
säkerhetsregler måste pumpen placeras  
3 meter från cistern.

7.	 En	pumprefug (pumpö) kan enkelt  
anpassas för funktionshindrade.

8.	 Glesbygdsanläggning	i	Varatrakten med 
cistern underjord, 50m3 indelad för 95, di-
ersel och E85. Dubbelsidig pump med alla 
kvaliteter, separat spolvätskepump med 
cistern ovanjord. Betalsystem med egna 
kort samt ett bra väderskydd med tydlig 
reklamramp som är invändigt LED belyst.

9.	 Glesbygdsmack	på	Sollerön. 50m3 cistern 
under jord, tredelad för 95, diesel och E85. 
Dubbelpump, terminal som tar alla kända 
kontokort, trevligt väderskydd och en liten 
bod där el, data, redskap mm placeras.

10.	Mack	i	Västervik som återuppstod ur en 
nedlaggd bensinstation. Ny 50m3 cistern 
under jord med 3 kvaliteter, 95,98 och die-
sel. Separat pump för bensin och diesel. 
Kortsystem för alla kända kontokort.
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ca:600m2

ca:1000m2

10 parkerings-
platser

Tre förslag på markplanering


