
Bilag til planmæssig argumentation – tank anlæg ved Lindved 

Teknisk beskrivelse af miljøsikkerheden for et OK benzinanlæg: 

Tanke: 

Tankene er udført af dobbeltvæggede ståltanke, det vil sige at der er en ydre ståltank og en indre med et 

mellerum imellem. 

I mellemrummet mellem de to tanke holdes der et konstant vakuum og hvis dette brydes – dette kunne 

være hul i den ydre eller den indre tank – vil vi straks få en alarm på dette men der vil altid være en intakt 

tank og således ikke noget udslip. 

Desuden er der i alle tankrum, en føler der hele tiden måler væskestanden i beholderen, den måler 

desuden mængden af væske mod det solgte. Den solgte væske registreres via standerens måler og 

sammenholdes med den løbende reduktion af tankbeholdningen (målt af pejlesystemet/føleren i tanken) i 

et kontinuerligt beholdningsregnskab, der løbende vil melde eventuelle uoverensstemmelser i vores 

overvågningssystem. 

I forbindelse med leverance er tankene forsynet med overfyldningssikring, der lukker tankvognens 

aflæsningsventiler hvis beholderen forsøges påfyldt mere væske end der er plads til. 

Vores leverancesystem er basseret på pejlinger fra tankene og der kan således ikke planlægges leverancer 

større end den disponible plads i den enkelte beholder. 

Der er således for den store mængde der opbevares på stationen faktisk hele 3 sikkerheder. 

Rør: 

Her er der ligeledes tale om dobbeltrør, i et bestandigt plastmateriale, dette såvel påfyldningsrør som 

sugerørene fra tankene til standeren, der i mellemrummet har en væske der er forbundet med en flyder, 

der ligesom på tankene giver alarm såfremt yderrøret eller inder røret bliver brudt. 

Desuden er standerens kontraventil placeret direkte under standeren. Ved en eventuel utæthed på 

produktrøret, vil væsken løbe tilbage til tanken. 

Olie / Benzinudskillere: 

Benzin- og olieudskillere er forsynet med 2 separate elektriske alarmer, der tilsammen giver alarm for lav 
væskestand (utæthed), lagtykkelse af det opsamlede produkt (opsamlingsvolumen) samt ved opstuvning fra 
hovedkloak. 
 

Belægninger: 

Belægninger på såvel påfyldningspladsen for tankbilerne, som salgspladsen for kunderne, udføres som tæt 

belægning i beton. 

OK Benzin – den 5. marts 2016.  


