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1. Formål, metode og konklusion: 

Nærværende analyse er udarbejdet med det formål, at undersøge og udpege mu-

lige geografiske placeringer for et lastbilsparkeringsanlæg, der kan certificeres i 

henhold til de nye EU-krav for service og sikkerhed.  

Analysen er udarbejdet som en GIS-analyse på baggrund af de til Plandata.dk ind-

berettede data. Analysen er bygget op omkring en indledende screening af mulige 

placeringer inden for den i afsnit 4 beskrevne strækning mellem Haderslev og 

Skanderborg. På baggrund af denne screening er seks potentielle placeringer ved 

eksisterende motorvejstilslutninger udvalgt til en intern vægtning i afsnit 6, hvor 

de enkelte kriterier gennemgås hver for sig.  

Den samlede konklusion for nærværende analyse er, at en placering i forbindelse 

med motorvejstilslutning 57 – Horsens S vurderes bedst egnet til en placering af 

et nyt, certificeret lastbilparkeringsanlæg. 
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2. Baggrund: 

Den frie udveksling af tjenesteydelser er garanteret via EU’s vejtransportlovgiv-

ning (Forordning (EF) nr. 102/2009), hvorfor Danmark skal kunne stille faciliteter 

til rådighed for de udenlandske lastbilførere, således at de kan overholde EU-kra-

vene om køre-hviletid. 

Yderligere blev det i 2017 besluttet, at EU fra 2030 skal garantere ”Safe and Se-

cure Truck Parking Areas” (SSTPA) i hele EU, dvs. at der for hver 100 km skal 

etableres parkeringsanlæg hvor lastbilførerne skal kunne bo og leve i de 45 timer, 

der udgør et uge hvil, jf. Færdselsstyrelsens Regler og vejledning om køre- og hvi-

letid1. 

For SSTPA-anlæggene er der fastsat en række krav til hvilke servicefaciliteter, der 

skal forefindes på parkeringspladsen2: 

• Toiletter, vandhaner og brusebade (M/K) skal være tilgængelige, rengjorte 

og i funktionel stand 

• Affaldsbeholdere er tilgængelige på stedet  

• Snacks og drikkevarer skal kunne købes 24/7  

• Mulighed for at få internetforbindelse  

• Elstik til rådighed for personlig brug 

Dertil er oplistet en række servicefaciliteter, som bør forefindes på parkeringsplad-

sen eller i dens nærmeste omgivelser: 

• Restaurant 24/7  

• Farligt gods accepteret eller ej, separat parkering til farligt gods  

• Elektricitet tilgængelig for køleaggregater på lastbiler  

• For lande, hvor det er relevant: Udstyr til at fjerne sne og is fra lastbilen 

• Mulighed for køb af toiletartikler  

• Elementært arbejdsudstyr kan købes på eller nær parkeringspladsen  

• Adgang til teknisk hjælp (f.eks. reparationsværksteder i nærheden)  

• Vaskemaskine(r) på eller nær parkeringspladsen  

• Beskyttelse mod regn og sol for personer  

• Fritidsaktiviteter for førere  

• Vaskehal til lastbiler på eller nær parkeringspladsen  

• Picnicborde  

• Butikker i nærheden  

• Snack bar med enkle retter i nærheden  

• Tankstation på eller nær parkeringspladsen  

• Selvbetjeningsautomater  

• Reservedelsbutik på eller nær parkeringspladsen  

• Mulighed for at købe mad til specialdiæt  

• Størrelsen af parkeringsområdet til lastbiler (antal pladser)  

• Lægehjælp i nærheden  

• Hotel på eller nær stedet  

• Apotek i nærheden  

• Politistation i nærheden  

• Selvbetjeningsautomat til vejafgift 

 

1 https://www.fstyr.dk/da/Erhvervstransport/K%C3%B8re--og-hviletid/Regler -og-vejl edning-om-k%C3%B8re--og-hviletid# 
2 https://sstpa.eu-study.eu/results/ 

https://www.fstyr.dk/da/Erhvervstransport/K%C3%B8re--og-hviletid/Regler-og-vejledning-om-k%C3%B8re--og-hviletid
https://sstpa.eu-study.eu/results/
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3. Kriterier for placering af lastbilsparkering: 

Der findes i dag et certificeret parkeringsanlæg for lastbiler i Padborg, som lever 

op til de nye EU krav. Anlæggene skal efter EU's lovgivning placeres med en af-

stand af 100 km . I nærværende analyse undersøges muligheder for placering af 

endnu et anlæg, som ligger imellem 50 og 150 km fra Padborg, hvilket svarer til 

strækningen mellem Haderslev og Skanderborg. 

Både screening og analyse er foretaget på baggrund af følgende kriterier: 

• Let tilgængelighed fra motorvejen – adgangsvej til de mulige anlægsarea-

ler bør ikke ligge længere end 1 km fra en motorvejstilslutning 

• God omkringliggende infrastruktur – anlægget bør placeres hvor det er til 

gavn for flere, større veje, således at anlægget kan servicere størst muligt 

opland 

• Sikring af tilstrækkeligt frit areal – det vurderes, at et areal på omkring 20 

ha. er passende for de tidligere nævnte servicefaciliteter (svarende til et 

areal på omtrent 400 m x 500 m) 

• Sikring af areal til eventuelle fremtidige udvidelser –omkring det påkræ-

vede areal bør der være yderligere frie arealer, så anlæggets fremtidige 

udviklingsmuligheder ikke fastlåses 

• Tiltrækningskraft – anlægget bør placeres, hvor det er synligt fra E45, så-

ledes at det både fremstår attraktivt for lastbilchaufførerne og ikke medfø-

rer ekstra belastning på motorvej/omkringliggende veje, fordi chauffø-

rerne ikke kunne se anlægget i tide 

• Landskabelige hensyn – anlægget bør dels placeres under hensyntagen til 

det landskab, det placeres i, dels placeres hvor det ikke er til hinder for 

den visuelle oplevelse af de omkringliggende landskaber set fra E45 

• Naturmæssige hensyn – anlægget bør placeres hvor det er til mindst mu-

lig gene for de eksisterende naturområder 

• Kulturhistoriske hensyn – anlægget bør placeres under hensyntagen til de 

kulturhistoriske værdier, herunder bl.a. værdifuldt kulturmiljø og UNESCO 

verdensarv, der findes i det omkringliggende landskab 

• Eksisterende erhvervsområder – anlægget bør placeres i et eksisterende 

eller planlagt erhvervsområde såfremt dette ikke medfører gener, eks. i 

form af øget trafik, for de eksisterende virksomheder  

• Hensyn til byområder – anlægget bør ikke placeres, hvor det kan medføre 

gene, eks. i form af øget trafik, for nærtliggende byområder 

• Drikkevandsinteresser – området bør ikke placeres, hvor det kræver sær-

lige foranstaltninger i form af beskyttelse af de særlige drikkevandsinte-

resser 
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4. Screening af placeringsmuligheder langs E45: 

På motorvejsstrækningen mellem Haderslev og Skanderborg findes 19 motorvejs-

tilslutninger.  

 

I det følgende gennemgås de enkelte motorvejstilslutninger i forhold til en even-

tuel placering af et SSTPA-anlæg under hensyn til de tidligere fastsatte kriterier. 

For hver motorvejstilslutning er indsat to illustrationer3: Et luftfoto med en marke-

ret radius på 1 km samt et gis-kort med de tændte temaer kommuneplanrammer, 

bevaringsværdige landskaber, kulturhistoriske bevaringsværdier, 

 

3 Alle kort er fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:  

  © SDFE, WMS-tjeneste, Skærmkort, 01.07.2020 

  © SDFE, WMS-tjeneste, Orthofoto forår 2019    

Oversigtskort 1:500.000. Den 

undersøgte strækning mellem 

Haderslev og Skanderborg er 

markeret med rødt.  
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naturbeskyttelsesområder, større sammenhængende landskaber, værdifuldt kul-

turmiljø, økologisk forbindelse samt drikkevandsinteresser. 

De indsatte illustrationer er alle i skala 1:100.000. Den røde, stiplede cirkel mar-

kerer den maksimale afstand til anlæggets adgangsvej på 1km. Til sammenligning 

er det omtrentlige areal for et SSTPA-anlæg her markeret med rød, skraveret fir-

kant: 

 

Motorvejstilslutning 53 – Skanderborg S  

  

Afstand fra Padborg: ~150 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~3 km (Skanderborg) 

Øst for motorvejen findes et ubebygget erhvervsareal på ~15 ha., hvoraf en del er 

omfattet af en udpegning til naturbeskyttelsesområde. Syd herfor findes yderligere 

et erhvervsområde på ~15ha., som ejes af og anvendes til Skanderborg Festival. 

Vest for motorvejen præges området af store arealer, som er omfattet af en ud-

pegning til bevaringsværdige landskaber. 

Placeringen af et SSTPA-anlæg vurderes mulig, men uhensigtsmæssig af hensyn til 

oplevelsen af de landskabelige værdier i nærområdet.  

Egnethed: Middel 
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Motorvejstilslutning 54 – Ejer Bavnehøj 

  

Afstand fra Padborg: ~144 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~7 km (Skanderborg) 

Området er omfattet af en udpegning af bevaringsværdige landskaber. Dertil præ-

ges området af flere mindre udpegninger til økologiske forbindelser. Inden for om-

rådet findes i dag en servicestation til biltrafik, derudover er området ikke præget 

af erhverv- eller andre former for tekniske anlæg.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til oplevelsen 

af de landskabelige værdier i nærområdet.  

Egnethed: Under middel 

Motorvejstilslutning 55 – Horsens N 

  

Afstand fra Padborg: ~136 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~7 km (Horsens)  

Øst for motorvejen findes et delvist bebygget erhvervsområde på ~3 km2. Vest for 

motorvejen præges området af marker og mindre gårde. Syd og vest for området 

er et større areal omfattet af udpegninger til hhv. bevaringsværdige landskaber, 

større sammenhængende landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske 

forbindelser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg inden for det eksisterende erhvervsområde vurde-

res mulig, dog med et fokus på synlighed og trafikafvikling, mens en placering 

vest for motorvejen vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til oplevelsen af de land-

skabelige værdier i nærområdet.  

Egnethed: Over middel 
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Motorvejstilslutning 56 – Horsens V 

  

Afstand fra Padborg: ~132 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~5 km (Horsens) 

Vest for motorvejen findes et delvist bebygget erhvervsområde på ~3 km2. Nord 

for erhvervsområdet ligger byen Lund (~2500 indbyggere). De resterende dele af 

området er omfattet af udpegninger til hhv. bevaringsværdige landskaber, natur-

beskyttelsesområder og økologiske forbindelser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg inden for det eksisterende erhvervsområde vurde-

res mulig, dog bør der foretages yderligere undersøgelser af anlæggets betydning 

for Lund mht. øget trafik ol. En placering nord for erhvervsområdet eller øst for 

motorvejen vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til de naturmæssige værdier 

samt oplevelsen af de landskabelige værdier i nærområdet.  

Egnethed: Over middel 

Motorvejstilslutning 56 B – Horsens C 

  

Afstand fra Padborg: ~130 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~5 km (Horsens) 

Hele området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom 

der spredt i hele området findes mindre udpegninger af kulturhistoriske bevarings-

værdier i form af fredede fortidsminder. Området øst for motorvejen om omfattet 

af udpegninger til naturbeskyttelse samt økologiske forbindelser. Området vest for 

motorvejen præges af marker og mindre gårde, dertil udpegninger af hhv. beva-

ringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til drikke-

vandsinteresserne, de naturmæssige værdier samt oplevelsen af de landskabelige 

og kulturhistoriske værdier i nærområdet.  
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Egnethed: Under middel 

Motorvejstilslutning 57 – Horsens S 

  

Afstand fra Padborg: ~125 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~7 km (Horsens) 

Området nord og øst for motorvejen er omfattet af udpegninger til større sam-

menhængende landskaber, naturbeskyttelsesområde samt økologisk forbinde lse. 

Dertil er området udpeget med særlige drikkevandsinteresser. Området øst og syd 

for motorvejen præges af marker og mindre gårde. Et mindre areal er udpeget 

som naturbeskyttelsesområde. I udkanten af området findes et areal der er udpe-

get til værdifuldt kulturmiljø: Ussinggård Hovedgård.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg øst for motorvejen vurderes uhensigtsmæssig af 

hensyn til drikkevandsinteresserne samt de naturmæssige værdier. En placering 

vest for motorvejen er mulig, dog med fokus på de mindre udpegninger af natur-

beskyttelsesområder. Det kræver dog at arealet planlægges til erhverv. 

Egnethed: Over middel 

Motorvejstilslutning 58 – Hedensted 

  

Afstand fra Padborg: ~119 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~3 km (Hedensted) 

Omkring motorvejen findes et eksisterende erhvervsområde på ~3,5 km2. Områ-

det er overvejende bebygget, særligt på de synlige arealer langs motorvejen. Øst 

for motorvejen findes inden for erhvervsområdet to fredede fortidsminder, begge 

omfattet af 100 m beskyttelsesareal. Vest for motorvejen er et fra motorvejen 

synligt areal fortsat ubebygget, dette grænser dog op til Daka, hvilket kan have 

betydning i forhold til lugtgener. Den sydlige del af området er dertil omfattet af 
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udpegninger til naturbeskyttelsesområde, økologisk forbindelse samt område med 

særlige drikkevandsinteresser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mu-

ligt, dog under hensyn til eventuelle lugtgener, fredningshensyn samt med fokus 

på synligheden fra motorvejen. En placering i den sydlige del af området vurderes 

uhensigtsmæssig af hensyn til drikkevandsinteresserne samt de naturmæssige 

værdier.  

Egnethed: Over middel 

Motorvejstilslutning 59 – Hornstrup 

  

Afstand fra Padborg: ~112 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~6 km (Vejle) 

Den nordlige del af området er omfattet af en udpegning til område med særlige 

drikkevandsinteresser. Den sydlige del af området udgøres af et eksisterende er-

hvervsområde på ~10 km2. Arealerne nærmest tilslutningsarealet er overvejende 

bebygget, mens arealer længere mod syd er ubebyggede. Syd for tilslutningsan-

lægget fletter motorvejen sammen med Midtjysk Motorvej (rute 13/18).  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i den nordlige del af området vurderes uhensigts-

mæssig af hensyn til de særlige drikkevandsinteresser. En placering i det eksiste-

rende erhvervsområde vurderes mulig, dog kan det være uhensigtsmæssigt i for-

hold til motorvejsdelingen, hvor det kan skabe yderligere uro i forhold til sammen-

fletning og vejbaneplacering. 

Egnethed: Middel 
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Motorvejstilslutning 60 – Vejle N 

  

Afstand fra Padborg: ~109 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~3 km (Vejle) 

Omkring motorvejen findes et eksisterende erhvervsområde på godt ~10km2. 

Nærområdet omkring motorvejstilslutningen fremstår stort set fuldt bebygget. 

Dertil er motorvejstilslutningen placeret således, at den mere eller mindre marke-

rer ankomsten til Vejle. 

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mulig, 

dog kan en placering her være uhensigtsmæssig af hensyn til oplevelsen af an-

komsten til Vejle by samt den øgede trafikale belastning i det eksisterende er-

hvervsområde.  

Egnethed: Over middel 

Motorvejstilslutning 61 A – Vejle C 

  

Afstand fra Padborg: ~104 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~3 km (Vejle) 

Området vest for motorvejen udgøres af et eksisterende boligområde. Øst for mo-

torvejen findes et eksisterende, fuldt bebygget erhvervsområde på ~2,1 km2 Hhv. 

nord og syd for den eksisterende bebyggelse er området omfattet af udpegninger 

til bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske forbin-

delser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde eller dets nær-

meste omgivelser vurderes ikke mulig.  

Egnethed: Under middel 
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Motorvejstilslutning 61 B – Vejle S 

  

Afstand fra Padborg: ~102 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~5 km (Vejle) 

Vest for motorvejen findes et eksisterende, delvist bebygget erhvervsområde på 

~65ha. De omgivende arealer præges af flere udpegninger til hhv. bevaringsvær-

dige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser. Motorvejs-

tilslutningen er placeret på kanten af Vejle by og markerer ankomsten fra syd.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mulig, 

dog kan en placering her være uhensigtsmæssig af hensyn til de naturmæssige 

værdier, til oplevelsen af de landskabelige værdier i nærområdet samt oplevelsen 

af ankomsten til Vejle.  

Egnethed: Middel 

Motorvejstilslutning 62 – Kolding Ø 

  

Afstand fra Padborg: ~85 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~5 km (Kolding) 

Nord for motorvejen findes et eksisterende, så godt som fuldt bebygget erhvervs-

område på ~6,5 km2. Særligt arealerne langs motorvejen fremstår bebyggede. 

Arealerne syd for motorvejen præges af eksisterende boligområder samt udpeg-

ninger til hhv. bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økolo-

giske forbindelser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes ikke 

mulig, da området er fuldt udbygget. En placering syd for motorvejen vurderes 

uhensigtsmæssig af hensyn til de landskabelige og naturmæssige værdier. 

Egnethed: Under middel 
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Motorvejstilslutning 63 – Bramdrupdam 

  

Afstand fra Padborg: ~83 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~5 km (Kolding) 

Nord for motorvejen findes et eksisterende, så godt som fuldt bebygget erhvervs-

område på ~6,5 km2. Særligt arealerne langs motorvejen fremstår bebyggede. 

Vest for erhvervsområdet findes et større areal, som er omfattet an udpegninger 

til hhv. bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttelsesområder og økologiske for-

bindelser. Syd for motorvejen præges området af eksisterende boligområder. 

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mulig, 

dog kan en placering her være uhensigtsmæssig af hensyn til de landskabelige og 

naturmæssige værdier. En placering syd for motorvejen vurderes ikke muligt.  

Egnethed: Middel 

Motorvejstilslutning 64 – Kolding V 

  

Afstand fra Padborg: ~80 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~4 km (Kolding) 

Motorvejstilslutningen fungerer yderligere som sammenfletning med Esbjergmo-

torvejen. Øst for motorvejen findes et eksisterende, fuldt bebygget erhvervsom-

råde på ~2 km2. Mod vest og syd er området omfattet af udpegninger til hhv. be-

varingsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske interesser. 

Dertil findes der vest for motorvejen særlige drikkevandsinteresser.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes ikke 

mulig. En placering vest for motorvejen vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til de 

landskabelige og naturmæssige værdier. Dertil vurderes en placering i området 

som helhed uhensigtsmæssig men hensyn til den eksisterende sammenfletning, 
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hvor positionering i forhold til et SSTPA-anlæg kan medføre yderligere uro i vejba-

nerne. 

Egnethed: Under middel 

Motorvejstilslutning 65 – Kolding S 

  

Afstand fra Padborg: ~74 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~3 km (Kolding) 

Vest for motorvejen findes et eksisterende, ubebygget erhvervsområde på         

~2 km2. Området fremstår i dag med marker og mindre gårde. Dertil findes der i 

området flere mindre udpegninger til hhv. bevaringsværdige landskaber og natur-

beskyttelsesområder. Øst for motorvejen præges landskabet af marker og mindre 

gårde, dertil findes flere større udpegninger til hhv. bevaringsværdige landskaber 

og naturbeskyttelsesområder. Et større areal syd for motorvejstilslutningen er om-

fattet af udpegninger til område med særlige drikkevandsinteresser. 

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mulig, 

dog under hensyn til det omgivende landskab og de naturmæssige værdier. En 

placering uden for erhvervsområdet vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til de 

landskabelige værdier samt de særlige drikkevandsinteresser.  

Egnethed: Over middel 

Motorvejstilslutning 65 B – Vonsild 

  

Afstand fra Padborg: ~70 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~6 km (Kolding) 

Hele området er omfattet af en udpegning til område med særlige drikkevandsin-

teresser. Dertil er området vest for motorvejen omfattet af en udpegning til 
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bevaringsværdige landskaber mens hele området præges af flere mindre udpeg-

ninger til hhv. naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser. 

Placeringen af et SSTPA-anlæg i området vurderes uhensigtsmæssigt af hensyn til 

drikkevandsinteresserne samt de landskabelige og naturmæssige værdier.  

Egnethed: Under middel  

Motorvejstilslutning 66 – Christiansfeld 

  

Afstand fra Padborg: ~62 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~2 km (Christiansfeld) 

Den nordlige del af området er omfattet af en udpegning til område med særlige 

drikkevandsinteresser. Den sydlige del af området er omfattet af udpegninger til 

hhv. bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder og økologiske for-

bindelser. Øst for området findes byen Christiansfeld, der er udpeget som UNESCO 

Verdensarv.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i området vurderes uhensigtsmæssig af hensyn til 

hhv. drikkevandsinteresser, landskabelige og naturmæssige værdier samt oplevel-

sen af ankomsten til Christiansfeld.  

Egnethed: Under middel  

Motorvejstilslutning 67 – Haderslev N 

  

Afstand fra Padborg: ~55 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~6 km (Haderslev) 

Vest for motorvejen findes et eksisterende, bebygget erhvervsområde på ~62 ha. 

Hele området er omfattet af en udpegning til område med særlige drikkevandsin-

teresser. Dertil findes der spredt i området flere mindre udpegninger til hhv. 



 

 

 

15 

naturbeskyttelsesområder og økologiske forbindelser mens området mod syd og 

sydøst er udpeget til bevaringsværdige 

Placeringen af et SSTPA-anlæg det eksisterende erhvervsområde vurderes ikke 

mulig. En placering i området i øvrigt vurderes uhensigtsmæssigt af hensyn til 

drikkevandsinteresserne samt de landskabelige og naturmæssige værdier.  

Egnethed: Under middel  

Motorvejstilslutning 68 – Vojens 

  

Afstand fra Padborg: ~49 km 

Afstand til nærmeste handelscentrum (fugleflugt): ~6 km (Haderslev) 

Omkring motorvejen findes et eksisterende, delvist bebygget erhvervsområde på 

~2,5 km2. Mod nord er en del af erhvervsområdet omfattet af en udpegning til 

område med særlige drikkevandsinteresser. Arealerne øst, syd og sydvest for om-

rådet er omfattet af udpegninger til hhv. bevaringsværdige landskaber og naturbe-

skyttelsesområder.  

Placeringen af et SSTPA-anlæg i det eksisterende erhvervsområde vurderes mulig, 

dog kan en placering her være uhensigtsmæssig af hensyn til drikkevandsinteres-

ser og naturmæssige værdier samt oplevelsen af de landskabelige værdier i nær-

området.  

Egnethed: Middel 
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5. Konklusion på screening: 

I alt 19 motorvejstilslutninger er blevet undersøgt med henblik på at finde den 

bedst egnede placering til et SSTPA-anlæg. Af disse er otte vurderet under middel, 

fem vurderet middel og seks vurderet over middel i forhold til egnethed.  

De seks, der er vurderet over middel er:  

 55 Horsens N 56 Horsens V 57 Horsens S 58 Hedensted 60 Vejle N 65 Kolding S 

Afstand til 

Padborg 
136 km 132 km 126 km 119 km 109 km 74 km 

Argumen-

tation for 

egnethed 

Mulig placering 

i eksisterende 

erhvervsom-

råde med hvil-

ket der deles 

vejadgang, 

begrænset 

hensyn til 

landskabelige 

interesser. 

Mulig placering i 

eksisterende er-

hvervsområde, 

dog nær place-

ring til byom-

råde, med hvil-

ken der deles 

vejadgang. 

Begrænset hen-

syn til landska-

belige værdier, 

god afstand til 

byområder. 

Kræver planlæg-

ning af nyt er-

hvervsområde. 

Mulig, sekundær 

placering i eksis-

terende er-

hvervsområde, 

hensyn til drik-

kevandsinteres-

ser og mulige 

lugtgener. 

Mulig placering i 

eksisterende er-

hvervsområde, 

hensyn til an-

komstsituation 

til Vejle fra nord.  

Mulig placering i 

eksisterende er-

hvervsområde, 

hensyn til drik-

kevandsinteres-

ser og landska-

belige interes-

ser.  

 

 

 

 

 

 

6. Intern vægtning af de udvalgte mulige placeringer: 

 

De i det foregående afsnit seks udvalgte mulige placeringer vægtes i dette afsnit 

internt i forhold til deres egnethed.  

 

I den interne vægtning vurderes de enkelte kriterier på en skala fra 1-3, hvor 1 er 

bedst. Den tildelte karakter baseres på niveauet af de seks udvalgte placeringsmu-

ligheder, dvs. karakteren 3 skal ikke nødvendigvis ses som dårlig, men blot som 

den dårligste af de vurderede.  

 

For at visualisere afvejningen tildeles hver karakter en farve: 1 visualiseres som 

grøn, 2 som gul og 3 som rød.  
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Afkørsel 55 – Horsens N 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 3 136 km – over 25 km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparke-
ringsanlæg (Padborg). 

Tilgængelighed 1 Ubebygget/ubeplantet areal under 1 km fra selve motorvejstilslutningen. Stort areal med 
landbrugsjorder og enkelte fritliggende gårde. God fremtidig udvidelsesmulighed. 

Infrastruktur 3 Ingen direkte forbindelse til omgivende primærruter eller øvrige motorveje. 

Rastepladser mv. 3 Service inden for 5 km:  
Service inden for 10 km: Ejer Bavnehøj: Lastbilparkering (>50 pladser), tankstation, 
snacks og drikkevarer. 
Service inden for 15 km: Merring/Nørremark: Lastbilparkering (<25 pladser). 
 

Tiltrækningskraft 1 Mulighed for placering helt ud til motorvejen, ingen skyggende bebyggelse eller beplant-
ning. Åbent vue fra motorvejen over marker mod vest. Levende hegn begrænser udsynet 
mod øst. 

Landskab 3 Den mulige placering omkranses af bevaringsværdigt landskab og større sammenhæn-
gende landskab, dog med en afstand på min. 1 km. Et lastbilparkeringsanlæg vurderes at 
få en betydning for det omgivende landskab, hvor dets størrelse og tekniske karakter og 
vil bryde oplevelsen af det sammenhængende landskab.    

Natur 1 Omkring den mulige placering findes mindre arealer med § 3 beskyttet natur. Det vurde-
res ikke at naturen vil påvirkes væsentligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Kulturhistorie 1 Omkring den mulige placering er gjort flere fund, dog er ingen af fredet karakter. Dertil 
findes omkring området både værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsvær-
dier, dog ikke nærmere end 2 km fra den mulige placering. Det vurderes ikke at den kul-
turhistoriske arv vil påvirkes væsentligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Erhvervsområder 1 Området øst for motorvejen er udpeget som erhvervsområde. Området er delvist bebyg-
get. Det vurderes, at det udlagte areal stemmer overens med kommunens fremtidige be-
hov for nye virksomheder. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankom-
ster/afgange vurderes at have en negativ effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse, 
idet anlægget skal dele adgangsvej med virksomhederne. 
Området vest for motorvejen er ikke udpeget som erhvervsområde. Et lastbilparkerings-
anlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange placeret vest for motorvejen vurde-
res ikke at have en negativ effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse. Dog kræver 
en placering her planlægning for erhvervsområde. 

Byområder 2 Vest for den mulige placering findes en mindre samling af gårdbebyggelser, med hvilken 
et lastbilparkeringsanlæg vil dele adgangsvej. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 
daglige ankomster/afgange kan have en begrænset effekt på den eksisterende samling af 
gårdbebyggelser i form af øget trafikal belastning af adgangsvej.   

Drikkevand 1 Den mulige placering er placeret inden for område med drikkevandsinteresser. Dertil fin-
des i nærområdet indvindingsområde uden for OSD. Et lastbilparkeringsanlæg vurderes at 
have en begrænset betydning for drikkevandsinteresserne. 

Samlet vurdering 20  
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Afkørsel 56 – Horsens V 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 3 132 km – over 25 km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparke-
ringsanlæg (Padborg). 

Tilgængelighed og 
friareal 

2 Ubebygget/ubeplantet areal under 1 km syd for selve motorvejstilslutningen. Tilstrække-
ligt areal med landbrugsjorder, begrænset udvidelsesmulighed. 

Infrastruktur 2 Direkte forbindelse til primærrute 52 mod Viborg/Juelsminde. Forbindelse til motorvej 18 
mod Herning kun via landevej gennem med kørsel gennem småbyer.  

Rastepladser mv. 1 Service inden for 5 km:  
Service inden for 10 km: Merring/Nørremark: Lastbilparkering (<25 pladser). 
Service inden for 15 km: Ejer Bavnehøj: Lastbilparkering (>50 pladser), tankstation, 
snacks og drikkevarer. 
 

Tiltrækningskraft 3 Mulighed for placering på begrænset areal helt ud til motorvejen eller større areal tilbage-
trukket bag beplantning eller bebyggelse. Høje, beplantede kanter langs motorvejen af-
skærmer eventuel bebyggelse.  

Landskab 3 Den mulige placering ligger på kanten af en større udpegning af bevaringsværdigt land-
skab mod nord og en mindre udpegning omkring et å-løb mod syd. Et lastbilparkerings-
anlæg vurderes at få en betydning for oplevelsen af det bevaringsværdige landskab grun-
det den nære placering på kanten.    

Natur 2 Omkring den mulige placering findes større arealer med § 3 beskyttet natur. Dertil er et 
større areal omfattet af skovbyggelinje. Ved at placering af et lastbilparkeringsanlæg vil 
der skulle tages højde for de eksisterende naturmæssige forhold.  

Kulturhistorie 2 Omkring den mulige placering er gjort flere fund, dog er ingen af fredet karakter. Dertil 
findes omkring området større udpegninger af værdifulde kulturmiljøer (Hansted Ådal 
med stor koncentration af stenalderbopladser og Bygholm Sø med oldtidsmiljø), som 
grænser op til den mulige placering. Det vurderes at den kulturhistoriske arv kan opleve 
en væsentlig påvirkning af et lastbilparkeringsanlæg. 

Erhvervsområder 3 Den mulige placering er udpeget som erhvervsområde. Området er delvist bebygget, den 
eksisterende bebyggelse er opført nærmest motorvejen. Det vurderes, at det udlagte 
areal stemmer overens med kommunens fremtidige behov for nye virksomheder. Et last-
bilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange vurderes at have en ne-
gativ effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse, idet anlægget skal dele adgangsvej 
med virksomhederne.  

Byområder 3 Umiddelbart nord for den mulige placering vest for motorvejen findes byen Lund, med 
hvilken et lastbilparkeringsanlæg vil dele adgangsvej. Et lastbilparkeringsanlæg med om-
kring 220 daglige ankomster/afgange vurderes at have en negativ effekt på det eksiste-
rende byområde. 
Øst for motorvejen er adgangsvejen til Horsens samt et nyere boligområde umiddelbart 
øst for den mulige placering. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankom-
ster/afgange vurderes at have en negativ effekt på det eksisterende byområde. 

Drikkevand 2 Den mulige placering er placeret inden for område med drikkevandsinteresser og på kan-
ten af område med særlige drikkevandsinteresser. Dertil findes i nærområdet følsomme 
indvindingsområder. Et lastbilparkeringsanlæg vurderes at kunne have en væsentlig be-
tydning for drikkevandsinteresserne. 

Samlet vurdering 26  
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Afkørsel 57 – Horsens S 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 2 125 km – 15-25km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparkerings-
anlæg (Padborg). 

Tilgængelighed og 
friareal 

1 Ubebygget/ubeplantet areal under 1 km fra selve motorvejstilslutningen.  Stort areal med 
landbrugsjorder og enkelte fritliggende gårde. God fremtidig udvidelsesmulighed. 

Infrastruktur 1 Direkte forbindelse til primærrute 30/13 mod Billund/Viborg samt forbindelse til motorvej 
18 mod Herning uden kørsel gennem småbyer.  

Rastepladser mv.  1 Service inden for 5 km: Merring/Nørremark: Lastbilparkering (<25 pladser). 
Service inden for 10 km:  
Service inden for 15 km: Exxit 59: Lastbilparkering (ukendt antal, estimeret ~25), tank-
station, mad, snacks og drikkevarer. 

Tiltrækningskraft 1 Åbne kig over marker mod vest og til dels øst – god indsigt over afstand. Beplantning 
omkring selve tilslutningsarealet. 

Landskab 2 Den mulige placering ligger på kanten af en mindre udpegning af bevaringsværdigt land-
skab og større sammenhængende landskab i form af et å-løb. Et lastbilparkeringsanlæg 
vurderes at få en betydning for det omgivende landskab, om end af begrænset karakter 
grundet landskabets smalle og lavtliggende karakter.  

Natur 2 Omkring den mulige placering findes mindre arealer med § 3 beskyttet natur samt et be-
skyttet å-løb, som dog ikke er omfattet af beskyttelseslinje. Ved at placering af et lastbil-
parkeringsanlæg vil der skulle tages højde for det eksisterende å-løb. 

Kulturhistorie 1 Omkring den mulige placering er gjort flere fund, dog er ingen af fredet karakter. Dertil 
findes syd for området et værdifuldt kulturmiljøer (Hovedgårdslandskab), dog ikke nær-
mere end 1,2 km fra den mulige placering. Det vurderes ikke at den kulturhistoriske arv 
vil påvirkes væsentligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Erhvervsområder 1 Der findes ingen erhvervsområder i umiddelbar nærhed. Nærmeste større erhvervsom-
råde er placeret omkring 2,5 km fra den mulige placering. Erhvervsområdet er stort set 
udbygget. En placering i det eksisterende erhvervsområde vil have en væsentlig effekt på 
de eksisterende virksomheder i form af øget trafikal belastning. Et lastbilparkeringsanlæg 
med omkring 220 daglige ankomster/afgange placeret ved motorvejen vurderes ikke at 
have en negativ effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse. Dog kræver en placering 
her planlægning for et nyt erhvervsområde.   

Byområder 1 Nordøst for den mulige placering findes byen Hatting, vest for den mulige placering findes 
landsbyen Korning. Ingen af byerne er placeret nærmere end 1,5 km fra den mulige pla-
cering. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange placeret 
ved motorvejen vurderes ikke at have en væsentlig effekt på det eksisterende byområde, 
idet adgang til lastbilparkeringsanlægget kan opnås direkte fra tilkoblingsanlægget hvor-
med de eksisterende adgangsveje ikke belastes.  

Drikkevand 2 Den mulige placering er placeret inden for område med drikkevandsinteresser og på kan-
ten af område med særlige drikkevandsinteresser. Dertil findes i nærområdet indvindings-
område uden for OSD. Et lastbilparkeringsanlæg vurderes at kunne have en væsentlig be-
tydning for drikkevandsinteresserne.  

Samlet vurdering 15  
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Afkørsel 58 – Hedensted 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 2 119 km – 15-25 km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparkerings-
anlæg (Padborg). 

Tilgængelighed og 
friareal 

2 Ubebygget/ubeplantet begrænset friareal under 1 km fra selve motorvejstilslutningen. In-
gen udvidelsesmulighed. Større friarealer placeret umiddelbart på kanten af 1 km fra mo-
torvejstilslutningen bestående af landbrugsjorder og fritliggende gårde. God udvidelses-
mulighed.  

Infrastruktur 3 Ingen direkte forbindelse til omgivende primærruter eller øvrige motorveje. 

Rastepladser mv.  3 Service inden for 5 km: Merring/Nørremark: Lastbilparkering (<25 pladser). 
Service inden for 10 km: Exxit 59: Lastbilparkering (ukendt antal, estimeret ~25), tank-
station, mad, snacks og drikkevarer.  
Service inden for 15 km:  

Tiltrækningskraft 2 Begrænset areal vest for motorvejen (ved Daka) har god synlighed fra motorvejen. Be-
plantning omkring selve tilslutningsanlægget. Placering med større areal længere mod 
vest afskærmes af bebyggelse og beplantning.   

Landskab 1 De mulige placeringer ligger med en afstand af min. 1 km til en mindre udpegning af 
større sammenhængende landskaber i form af et å-løb. Et lastbilparkeringsanlæg vurde-
res ikke at få en betydning for det omgivende landskab. 

Natur 2 Omkring de mulige placeringer findes mindre arealer med § 3 beskyttet natur. Dertil er et 
areal omfattet af åbeskyttelseslinje. Arealet omkring åen er yderligere udpeget som øko-
logisk forbindelse. Ved at placering af et lastbilparkeringsanlæg vil der skulle tages højde 
for det eksisterende å-løb. 

Kulturhistorie 1 Omkring den mulige placering er gjort enkelte fund, dog er ingen af fredet karakter. Der-
til findes vest for området kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkelandskab), dog ikke 
nærmere end 800 m fra de mulige placeringer. Det vurderes ikke at den kulturhistoriske 
arv vil påvirkes væsentligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Erhvervsområder 2 Den ene mulige placering er udpeget som erhvervsområde. Adgang til de ubebyggede 
arealer tilgås via vejnet, der servicerer de eksisterende virksomheder. Et lastbilparke-
ringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange vurderes at have en negativ ef-
fekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse.  
Den anden mulige placering ligger uden for det eksisterende erhvervsområde, men deler 
til dels adgangsvej med dette. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige an-
komster/afgange vurderes at have en begrænset effekt på den eksisterende erhvervsbe-
byggelse. Dog kræver en placering her planlægning for erhvervsområde. 

Byområder 3 Vest for de mulige placeringer findes byen Øster Snede, med hvilken de mulige placerin-
ger deler adgangsvej. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/af-
gange vurderes at have en negativ effekt på det eksisterende byområde. 

Drikkevand 3 Den ene mulig placering er placeret i et område med drikkevandsinteresser, mens det an-
det er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. S idstnævnte er yderligere 
placeret inden for en udpegning af indvindingsopland uden for OSD samt på kanten af 
indvindingsområde inden for OSD og følsomme indvindingsområder. Et lastbilparkerings-
anlæg, særligt længst mod syd, vurderes at kunne have en væsentlig negativ betydning 
for drikkevandsinteresserne.  

Samlet vurdering 24  
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Afkørsel 60 – Vejle N 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 1 109 km – under 15 km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparke-
ringsanlæg (Padborg). 

Tilgængelighed og 
friareal 

2 Nærmeste ubebyggede areal ligger umiddelbart over 1 km fra selve motorvejstilslutnin-
gen. Stort areal med landbrugsjorder. God fremtidig udvidelsesmulighed. 

Infrastruktur 2 Ingen direkte forbindelse til omgivende primærruter eller øvrige motorveje, dog fletter 
motorvej 18 mod Herning og motorvej E45 sammen ca. 2 km nord for motorvejstilslut-
ningen.  

Rastepladser mv.  3 Service inden for 5 km: Exxit 59: Lastbilparkering (ukendt antal, estimeret ~25), tank-
station, mad, snacks og drikkevarer.  
Service inden for 10 km: Skærup: Lastbilparkering (>50 pladser), tankstation, snacks og 
drikkevarer. 
Service inden for 15 km: Merring/Nørremark: Lastbilparkering (<25 pladser). 

Tiltrækningskraft 2 Åbne kig over marker mod vest og øst – god indsigt over afstand fra nord. Lange kig fra 
syd afskærmes af bebyggelse og beplantning. Ved ankomst fra syd har man passeret af-
kørslen inden lastbilparkeringsanlægget bliver synligt.  

Landskab 1 Den mulige placering ligger med en afstand af min. 1,5 km til en større udpegning af be-
varingsværdige landskaber på modsatte side af motorvejen. Mellem landskabet og den 
mulige placering findes eksisterende fritliggende bebyggelse samt et parcelhuskvarter. Et 
lastbilparkeringsanlæg vurderes ikke at få en betydning for det omgivende landskab. 

Natur 1 Omkring den mulige placering findes mindre arealer med § 3 beskyttet natur. Dertil er et 
større areal omfattet af skovbyggelinje. Det vurderes ikke at naturen vil påvirkes væsent-
ligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Kulturhistorie 1 Omkring den mulige placering er gjort enkelte fund, dog er ingen af fredet karakter. Der-
til findes vest for området kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser), dog ikke 
nærmere end 900 m fra de mulige placeringer. Det vurderes ikke at den kulturhistoriske 
arv vil påvirkes væsentligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Erhvervsområder 3 Den mulige placering er udpeget som erhvervsområde. Store dele af området er tæt be-
bygget. Adgang til de ubebyggede arealer tilgås via vejnet, der servicerer de eksisterende 
virksomheder. Et lastbilparkeringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange 
vurderes at have en negativ effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse, ligesom det 
vurderes, at det ubebyggede areal er i overensstemmelse med kommunens fremtidige 
arealbehov for nye virksomheder.  

Byområder 3 Den mulige placering er beliggende på kanten af Vejle. Et lastbilparkeringsanlæg med 
omkring 220 daglige ankomster/afgange vurderes at have en negativ effekt på det eksi-
sterende byområde grundet den øgede belastning på de delte adgangsveje.  

Drikkevand 2 Den mulige placering er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser. Dertil 
findes umiddelbart øst for den mulige placering udpegninger af følsomme indvindingsom-
råder, indvindingsopland uden for OSD og boringsnære beskyttelsesområder. Et lastbil-
parkeringsanlæg vurderes at kunne have en væsentlig betydning for drikkevandsinteres-
serne. 
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Afkørsel 65 – Kolding S 

 
Kriterie Vurd. Kommentar 

Afstand 3 74 km – over 25 km fra de tilstræbte 100 km fra nærmeste certificerede lastbilparke-
ringsanlæg (Padborg). 

Tilgængelighed og 
friareal 

1 Ubebygget/ubeplantet areal under 1 km fra selve motorvejstilslutningen. Stort areal med 
landbrugsjorder og fritliggende gårde. God fremtidig udvidelsesmulighed. 

Infrastruktur 1 Direkte forbindelse til primærrute 25 mod Tønder, godt 6 km til sammenfletning af mo-
torvej E20 mod Esbjerg og E45.  

Rastepladser mv.  3 Service inden for 5 km: Hylkedal: Lastbilparkering (25-50 pladser), snacks og drikkeva-
rer. 
Service inden for 10 km: Harte: Lastbilparkering (25-50 pladser), tankstation, mad, 
snacks og drikkevarer.  
Service inden for 15 km:  

Tiltrækningskraft 3 Mulighed for placering helt ud til motorvejen. Afskærmende beplantning langs motorvejen 
– ingen indkig.  

Landskab 2 Den mulige placering ligger på kanten af en udpegning af bevaringsværdigt landskab. 
Størstedelen af udpegninger ligger på modsatte side af motorvejen, dog er et mindre 
areal udpeget umiddelbart på kanten af den mulige placering. Et lastbilparkeringsanlæg 
vurderes at få en betydning for det omgivende landskab, om end af begrænset karakter 
grundet landskabets overvejende placering på modsatte side af motorvejen. 

Natur 1 Omkring den mulige placering findes mindre arealer med § 3 beskyttet natur. Dertil er et 
større areal omfattet af skovbyggelinje. Det vurderes ikke at naturen vil påvirkes væsent-
ligt af et lastbilparkeringsanlæg. 

Kulturhistorie 2 Omkring den mulige placering er gjort enkelte fund, heraf en fredet brandgrav fra jernal-
deren. Det vurderes ikke at den kulturhistoriske arv vil påvirkes væsentligt af et lastbil-
parkeringsanlæg, dog skal der være opmærksomhed på eventuelle yderligere fund af 
fredningsværdig karakter. 

Erhvervsområder 2 Den mulige placering er udpeget som erhvervsområde. Området er kun sparsomt, om 
end spredt, bebygget, ligesom området fragmenteres af beplantningsbælter. Et lastbilpar-
keringsanlæg med omkring 220 daglige ankomster/afgange vurderes at have en begræn-
set effekt på den eksisterende erhvervsbebyggelse, ligesom det vurderes, at der umiddel-
bart er plads til rådighed i det eksisterende erhvervsområde.  

Byområder 1 Øst for motorvejen findes adgangsvejen til Kolding S. Et lastbilparkeringsanlæg med om-
kring 220 daglige ankomster/afgange placeret ved motorvejen vurderes dog ikke at have 
en væsentlig effekt på det eksisterende byområde, idet adgang til lastbilparkeringsanlæg-
get kan opnås direkte fra tilkoblingsanlægget, hvormed de eksisterende adgangsveje ikke 
belastes. 

Drikkevand 2 Den mulige placering er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser, på kan-
ten af et område med særlige drikkevandsinteresser. Dertil findes umiddelbart syd for 
den mulige placering en udpegning af følsomme indvindingsområder. Et lastbilparkerings-
anlæg vurderes at kunne have en væsentlig betydning for drikkevandsinteresserne.  
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7. Konklusion på intern vægtning: 

 

Den bedst mulige samlede score er 11, den dårligst mulige er 33. Kun én mulig 

placering af et lastbilparkeringsanlæg langs E45 scorer under 20 point: Med en 

gennemsnitskarakter på 1,36 fremstår en placering ved afkørsel 57 som den klart 

foretrukne, idet denne placering vil medføre mindst mulig negativ påvirkning på 

natur, landskab og kultur i nærområdet samt være til mindst mulig gene for de 

omkringboende naboer, herunder både private og virksomheder.  

 

Samtidig er denne placering tæt på optimal med hensyn til den omgivende infra-

struktur og de eksisterende rastepladser mv. langs E45.  

 

En placering ved afkørsel 57 kræver dog, at området udlægges til erhvervsom-

råde, hvilket er i strid med den eksisterende Planlov. Det begrænsede pres på 

næromgivelserne i form af både by og erhvervsvirksomheder taler dog for, at et 

lastbilparkeringsanlæg ikke placeres på kanten af eksisterende bebyggelse, idet 

den eksisterende bebyggelse hermed vil opleve væsentlige gener i form af øget 

trafik på adgangsveje.   
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8. Bilag  

 

På de følgende sider er indsat kort for de seks mulige placeringer: 

 

 

• Infrastruktur 

• Bebyggelse og friarealer 

• Landskab 

• Natur 

• Kulturhistorie 

• Erhvervs- og byområder 

• Drikkevand 
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