
 

 

 

Planmæssig argumentation for lokalisering af nyt tankanlæg ved Lindved – 

motorvejen Vejle-Herning 

Efter etablering af den Midtjyske Motorvej (13), der trafikalt forbinder byerne Vejle og Herning, er der 

opstået ønske og behov for etablering af et OK benzinanlæg ved til- og frakørsel nr. 3, beliggende ca. 8 

km nord for Vejle. Tankanlæggets ønskede placering kan ses på vedhæftede kortbilag. 

Placeringen af tankanlægget knytter sig til et ønske om, at tankanlægget skal have direkte tilknytning til 

motorvejen. Området er omfattet af statslige udmeldinger vedrørende OSD – Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke optankningsmuligheder langs motorvejen mellem Vejle og Herning. 

Med den ønskede placering af tankanlægget, kan ét tankanlæg servicere såvel nord- som sydgående 

trafik. Tankanlægget vil desuden ligge midt i et trafikalt knudepunkt, hvor den Midtjyske Motorvej 

krydser Viborg Hovedvej og Skanderborgvej, hvorfor tankanlægget ligeledes kan servicere trafikanter på 

disse veje. Trafiktælling fra 2016 viser at Skanderborgvej benyttes af mere end 3.800 biler om dagen 

(trafiktælling foretaget på Skanderborgvej syd for Vester Ørum). 

Den valgte placering af anlægget understøtter den overordnede kommunale planlægning på 

trafikområdet. Skanderborgvej er af Hedensted Kommune klassificeret som vejklasse 1, der henføres til 

veje med god fremkommelighed, og som skal sikre god forbindelse mellem kommunens erhvervscentre 

og statsveje. Benzinanlæggets placering sikrer desuden, at den tunge trafik fastholdes på det 

overordnede vejnet, så uvedkommende trafik holdes ude af bycentre og boligområder, samtidig med at 

der skabes tankningsmulighed på det overordnede vejnet – den Midtjyske Motorvej. 

Med henblik på fortsat fokus på beskyttelse af drikkevandsinteresserne er der ved indretning af 

benzinanlægget taget hensyn hertil – se vedlagt bilag vedrørende ”Teknisk beskrivelse af 

miljøsikkerheden for et OK benzinanlæg”. Heraf fremgår at såvel de tekniske installationer (tanke, røg, 

benzinudskillere mv.) som den fysiske belægning ved tankanlægget indrettes således, at utæthed/spild 

fra anlægget kan undgås.  

Udover OSD er arealet, der ønskes udlagt til benzinanlæg, ikke omfattet af yderligere arealbindinger. 
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Bilag: 

- Teknisk beskrivelse 

- kort over området 


