
 

 

  

 

 

 

 

 

GRUNDVANDSREDEGØRELSE 

RANDERS KOMMUNE 

 
Projektnavn Grundvandsredegørelse Randers Kommune 

Projektnr. 1100043191 

Modtager Randers Kommune 

Dokumenttype Rapport 

Version 1 

Dato 11-08-2020 

Udarbejdet af LABR, ABPE, TLM 

Kontrolleret af HABM 

Godkendt af HABM 

Beskrivelse Grundvandsredegørelse for Randers Kommune, jf. bekendtgørelse om krav 

til kommuneplanlægning inden for områder med særlige 

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 

uden for disse. 

  

  

 

 

 

 

INDHOLD 

Resume Error! Bookmark not defined. 
1. Indledning 5 
1.1 Indhold af rapport 6 
1.2 Supplerende grundvandsredegørelse 6 

 

 
 

 

Til 

Randers Kommune 

 

Dokumenttype 

Rapport 

 

Dato 

September 2020 

 

 

 

GRUNDVANDSREDEGØRELSE 
RANDERS KOMMUNE 

 

 

 



Rambøll - Grundvandsredegørelse 

 

 

2 

GRUNDVANDSREDEGØRELSE 

RANDERS KOMMUNE 

 
Projektnavn 

Projektnr. 

Modtager 

Grundvandsredegørelse Randers Kommune 

1100043191 

Randers Kommune 

Dato 11-09-2020 
Udarbejdet af LABR, ABPE, TLM 
Kontrolleret af HABM 
Godkendt af HABM 
Beskrivelse Grundvandsredegørelse for Randers Kommune jf. 

bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning 

inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 

og indvindingsoplande til almene vandforsyninger 

uden for disse 
  
  

 

 

 
Ref. 1100043191 

 

 

Rambøll 

Hannemanns Allé 53 

DK-2300 København S 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.dk    

 



 

3 

 

 
INDHOLD 

 

Resume  4 
1. Indledning 5 
1.1 Indhold af rapport 6 
1.2 Supplerende grundvandsredegørelse 6 
2. Områdeudpegninger og eksisterende bymønster 7 
2.1 OSD og Indvindingsoplande 7 
2.2 BNBO 9 
2.3 NFI, SFI og Indsatsområder 11 
3. Grundvandsressourcen 12 
3.1 Geologisk opbygning og naturlig beskyttelse 12 
3.1.1 FOHM-modellen 14 
3.1.2 Delområde Randers Vest 17 
3.1.3 Delområde Randers Syd 19 
3.1.4 Delområde Randers Nordøst 21 
3.2 Lerdæklag 23 
3.3 Grundvandsstrømning 24 
3.4 Grundvandsdannelse 25 
3.5 Grundvandets kvalitet 26 
4. Forsyningsstruktur 29 
5. Forhold til anden planlægning 31 
5.1 Vandområdeplaner 31 
5.2 Indsatsplaner 33 
5.3 Kommuneplan 2017 33 
5.4 Råstofplan 35 
5.5 Spildevandsplan 36 
6. Byudvikling 37 
6.1 Bymønster og befæstelsesgrad 37 
6.2 Rammeudlæg 37 
6.2.1 Restrummelighed i eksisterende planrammer 38 
7. Vurdering af kommuneplanrammer 39 
7.1 Byudvikling i områder med Grundvandsinteresser 39 
7.1.1 Delområde Randers Vest 41 
7.1.2 Delområde Randers Syd 52 
7.1.3 Delområde Randers Nordøst 61 
8. Referencer 84 
Bilag 3.1-3.6 85 

 

 



 

4 

 

RESUME  

Grundvandsredegørelsen for Randers Kommune er en vigtig forudsætning ved planlægning af 

særligt grundvandstruende aktiviteter eller arealanvendelse indenfor områder med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande (IOL) udenfor disse samt indenfor boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO). 

 

En del af Randers Kommune er udpeget som OSD eller indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for OSD. Omkring 3,4% af erhvervsområderne i Randers Kommune ligger 

inden for OSD og 49,2 % inden for IOL. I forbindelse med beskrivelse af grundvandsressourcen og 

byudviklingen i Randers Kommune, er der lavet en underinddeling i tre områder; Randers Vest, 

Randers Syd og Randers Nordøst.   

 

De primære grundvandsmagasiner i Randers Kommune udgøres af kalkaflejringer samt kvartære 

sand- og grusaflejringer. Prækvartæret i området består hovedsagelig af palæogen ler, som 

overlejrer de ældre kalkaflejringer. De prækvartære aflejringer er oprindelig afsat som horisontale 

marine lag, hvorefter lagserien er tiltet, så den hælder mod sydvest. Erosion har 

efterfølgende fjernet dele af de prækvartære aflejringer, og i den nordøstlige del af kommunen 

udgør kalken underlaget for de kvartære aflejringer, mens det palæogene ler er bevaret mod syd 

og vest. De primære magasiner udgøres af de lag, hvorfra der kan indvindes vand af en kvalitet, 

som kan bruges til drikkevandsforsyning.  

 

De almene vandværker i Randers Kommune har vandindvindingstilladelser svarende til 7,3 mio. 

m3. Ud over almene vandforsyninger foregår der i Randers Kommune indvinding til erhverv, 

gartnerier, markvanding, husdyrfarme, ikke-almene vandværker og enkeltindvindere. Der var en 

samlet indvinding på ca. 6 mio. m3/år i 2019, og de almene vandværker udgjorde ca. 83 % af den 

registrerede indvinding i kommunen. 

 

Grundvandsressourcen i Randers Kommune har generelt en god kvalitet, men lokalt skal der tages 

hensyn til den naturlige grundvandskvalitet med henblik på vandbehandlingen. 

Generelt udgør nitrat ikke et væsentligt problem i den sydlige, centrale og vestlige del af 

kommunen, men i den nordlige del af kommunen kan nitratindholdet komplicere indvindingen og 

håndteringen af råvand på vandværkerne. Pesticider udgør en risiko for grundvandskvaliteten i 

Randers Kommune, og der er i de seneste vandanalyser, registreret i Jupiter-databasen, gjort fund 

af pesticider, både over og under drikkevandets kvalitetsgrænse. Generelt fremtræder 

grundvandet i kommunen med en lille belastning af øvrige miljøfremmede stoffer. 
 

I Vandområdeplan 2015-2021 er der udpeget 18 grundvandsforekomster i Randers Kommune. Alle 

forekomsterne er vurderet til at have en god kvantitativ tilstand, og ni forekomster er vurderet at 

have en god kvalitativ tilstand, mens de resterende ni grundvandsforekomster er vurderet til at 

have en ringe eller ukendt kvalitativ tilstand. Det er vurderet for alle forekomster, at der ikke kan 

opnås en god samlet tilstand inden 22. december 2021. 
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1. INDLEDNING 

Denne grundvandsredegørelse er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om krav til 

kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse samt den tilhørende vejledning med 

bilag af januar 2017 /1//2/. 

 

Vejledning og bekendtgørelse erstatter den tidligere administrationsmodel for kommunernes 

planlægning: ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling 

og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og 

indvindingsoplande”, Naturstyrelsen, oktober 2012. 

 
Grundvandsredegørelsen er jf. Planlovens § 11e en del af baggrundsmaterialet til kommuneplanen 

og skal give et samlet overblik over drikkevandsinteresserne i kommunen og deres sårbarhed. 

Dermed indgår redegørelsen som en vigtig forudsætning for kommuneplanlægningen og den 

afvejning, der skal foretages, når der udlægges nye arealer til aktiviteter, som medfører en 

væsentlig fare for forurening af grundvandet. 

 

Grundvandsredegørelsen gælder for planlægning af særligt grundvandstruende aktiviteter eller 

arealanvendelse indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande 

(IOL) udenfor disse samt indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Eksempler på 

grundvandstruende aktiviteter er virksomheder med oplag og anvendelse af forurenende stoffer, 

som udgør en risiko for forurening af grundvandet. Stofferne kan f.eks. være olie- og 

benzinprodukter, flydende affald, organiske opløsningsmidler, fenoler eller tungmetaller. 

Virksomhedstyperne kan være biogasanlæg, genbrugsplads, depoter, maskinværksteder eller 

benzinstationer (listen er ikke udtømmende). 

Såfremt det i grundvandsredegørelsen er godtgjort, at lokalisering uden for OSD og 

indvindingsoplande uden for OSD er undersøgt og ikke fundet mulig, samt at faren for forurening 

af grundvandet kan forebygges ved tekniske tiltag i lokalplanen, kan kommunalbestyrelsen placere 

aktiviteter, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, inden for OSD eller 

indvindingsoplande.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af grundvandsredegørelsen er Randers Kommune inddelt i tre 

delområder:  
 

• Randers Vest 

• Randers Syd 

• Randers Nordøst 

 

Inddelingen er vist på Figur 1-1.  
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Figur 1-1. Kommunegrænse og områdeinddeling.  

1.1 Indhold af rapport 

Grundvandsredegørelsen omfatter en beskrivelse af grundvandsressourcens kvantitet, kvalitet og 

naturlige beskyttelse indenfor OSD og indvindingsoplande i Randers Kommune, hvor også 

bymønster, med udgangspunkt i KP21 forslagsrammer, og restrummelighed er vurderet. Tekst, 

figurer og bilag tager udgangspunkt i data udleveret af Randers Kommune samt den nyeste viden 

fra den statslige grundvandskortlægning og den hydrostratigrafiske model, der er opstillet i 

forbindelse med Miljøstyrelsens FOHM-kortlægning (Fælles Offentlig Hydrologisk Model).  

Derudover omfatter redegørelsen en beskrivelse af vandforsyningsstrukturen, inddragelse af 

vandområdeplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse m.v.  

1.2 Supplerende grundvandsredegørelse 

I forbindelse med udarbejdelse af ny kommuneplanlægning skal der udarbejdes en supplerende 

grundvandsredegørelse af de specifikke forslag til rammeændringer i forhold til, om der 

planlægges for en grundvandstruende aktivitet. Ønsker kommunen at placere en 

grundvandstruende erhvervsvirksomhed i OSD, skal redegørelsen for den enkelte ramme 

indeholde en begrundelse for placering i det udvalgte område, en vurdering af risikoen for 

forurening, med særligt hensyn til nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), samt tekniske tiltag, 

der kan kræves for at mindske forureningsfaren. Tiltagene skal følges op med bestemmelser i de 

kommende lokalplaner.  
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2. OMRÅDEUDPEGNINGER OG EKSISTERENDE BYMØNSTER 

2.1 OSD og Indvindingsoplande 

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for OSD udgør rygraden i den fremtidige vandforsyning i Danmark, og 

områderne skal derfor beskyttes mod forurening.  

 

Det er Statens og Randers Kommunes interesse at sikre grundvandsressourcen, så der er 

tilstrækkeligt grundvand til at dække det nuværende og fremtidige behov for drikkevand samt 

grundvand til vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Endvidere er det Statens 

interesse at forebygge forurening fra naturligt forekommende forurenende stoffer samt 

miljøfremmede stoffer, så de ikke forringer grundvandets kvalitet. Udgangspunktet er, at 

drikkevand skal kunne drikkes umiddelbart efter en simpel iltning og filtrering, dvs. uden 

avanceret vandbehandling.  

 

På Figur 2-1 er vist OSD og indvindingsoplande i Randers Kommune. Det fremgår af Figur 2-1, at 

en stor del af kommunen er udpeget som OSD. Nord for Randers ses et større OSD-område. 

Sydøst for Randers ses et mindre OSD-område, mens der sydvest for Randers ses et OSD-område, 

som er en del af et større OSD-område, der strækker sig mod syd ind i Favrskov Kommune. Den 

øvrige del af kommunen er udpeget som Områder med Drikkevandsinteresser (OD), bortset fra 

områderne langs Randers Fjord, hvor der ikke er udlagt drikkevandsinteresser pga. 

saltvandsindtrængning.  

 

På Figur 2-1 er desuden vist indvindingsoplande til de almene vandværkers kildepladser i 

kommunen. Der er 70 almene vandforsyninger (med gyldig tilladelse) i Randers Kommune. 

Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor der strømmer grundvand til de almene 

vandværkers indvindingsboringer. Størrelsen af indvindingsoplandene er som udgangspunkt 

beregnet ud fra den tilladte indvindingsmængde.  

 

I Tabel 2-1 er arealet af de forskellige områder opgjort, og 45,4% af arealet i Randers Kommune 

er udpeget til OSD eller indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.  

 

På Figur 2-2 er vist KP21 forslagsrammer sammen med arealer, der er udpeget som OSD eller 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. I forhold til erhvervsområder, er der 

i alt udlagt omkring 447 ha i Randers Kommune, heraf 8,31 ha, som ligger inden for OSD.  

 

  Areal (km2) Andel (%) 

OSD 243,8 32,6 

Indvindingsoplande uden for OSD 95,3 12,8 

Øvrige områder 408,1 54,6 

I alt Randers Kommune 747,2 100 

Tabel 2-1. Opgørelse af arealer til OSD og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD. Arealer er 

opgjort med udgangspunkt i tilgængelige GIS-temaer.  
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Figur 2-1. OSD og OD /3/ samt indvindingsoplande til almene vandværker i Randers Kommune1.  

 
1 Udleveret af Randers Kommune i juni 2020. 
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Figur 2-2. KP21 forslagsrammer i Randers Kommune jf. Kommuneplanrammer fremsendt af Randers Kommune i 

juni 2020. På kortet er der desuden, med skravering, markeret de områder i Randers Kommune, der enten er 

udpeget som OSD eller indvindingsopland til almen vandforsyning. 

2.2 BNBO 

De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for indvindingsboringer til almene vandforsyninger i 

Randers Kommune er vist på Figur 2-3 /12/. 

 

Boringsnære beskyttelsesområder er områder på terræn omkring indvindingsboringer til almene 

vandforsyninger, hvor der på grund af forhold vedrørende vandindvindingen, de hydrogeologiske 

forhold og arealanvendelsen kan være behov for at gennemføre målrettet grundvandsbeskyttelse 

på baggrund af en konkret vurdering /2/.  
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Figur 2-3. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) /12/.  
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2.3 NFI, SFI og Indsatsområder 

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) afgrænses indenfor OSD og indvindingsoplande 

i de områder, hvor det øverste primære grundvandmagasin har stor nitratsårbarhed, og hvor der 

samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Der foretages dog en konkret 

vurdering af behovet for afgrænsning. Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) er på 

nuværende tidspunkt kun udpeget på sandjorde, der er særligt sårbare overfor forurening med 

sprøjtemidler. I Randers Kommune er der udpeget et lille SFI-område umiddelbart syd for Hals Sø. 

Området ligger i OSD, men ikke i indvindingsoplandet til et vandværk. 

Indenfor de følsomme indvindingsområder kan der udpeges indsatsområder (IO), hvor en særlig 

indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne. 

Afgræsning af NFI, SFI og tilhørende indsatsområder (IO) er vist på Figur 2-4. 

 

 

Figur 2-4. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og 

indsatsområder (IO). Data udleveret af Randers Kommune.  
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3. GRUNDVANDSRESSOURCEN 

I dette kapitel beskrives grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet med 

hensyn til naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer. Beskrivelsen bygger på den statslige, 

afgiftsfinansierede grundvandskortlægning af OSD-områder og indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger uden for OSD i Randers Kommune /4//5//6//7//8//9/. 

 

Beskrivelsen er illustreret med: 

 

• Konceptuelle forståelsesskitser af den geologiske opbygning (Bilag 3.1 og Figur 3-4 – Figur 

3-6) 

• Kort over grundvandsdannelse/vandudveksling (Bilag 3.2 og Figur 3-10) 

• Kort over potentialet (Bilag 3.3 og Figur 3-9) 

• Kort over naturlig geologisk beskyttelse af grundvandet (Bilag 3.4 og Figur 3-7 - Figur 3-8) 

• Kort over vandtyper (Bilag 3.5 og Figur 3-11) 

• Kort over pesticider (Bilag 3.6 og Figur 3-12) 

3.1 Geologisk opbygning og naturlig beskyttelse 

Geologien i Randers Kommune udgøres af en prækvartær lagserie bestående af palæogent ler og 

kalkaflejringer, der er overlejret af en kvartær lagpakke bestående af smeltevands- og 

moræneaflejringer.   

 

Figur 3-1 viser fordelingen af de prækvartære aflejringer direkte under den kvartære lagserie i 

Randers Kommune (dvs. prækvartæroverfladen). På Figur 3-1 ses det, at den prækvartære 

lagserie er præget af en overordnet hældning mod sydvest, så de prækvartære aflejringer, der ses 

ved prækvartæroverfladen, bliver yngre mod sydvest. Dette betyder, at prækvartæroverfladen i 

den nordøstlige del af Randers Kommune består af skrivekridt fra Sen Kridt, mens den består af 

marint, palæogent ler i den sydvestlige del. Figur 3-1 viser desuden, at den kvartære lagserie er 

direkte beliggende ovenpå kalkaflejringer i det meste af Randers Kommune. Det er kun i den 

vestlige og sydvestlige del af Randers Kommune, at kalken er overlejret af palæogent ler. 

Kalkmagasinet i dette område vurderes generelt at være uegnet til drikkevandsindvinding, da 

tilstedeværelsen af det fede, palæogene ler har betydet en begrænset udvaskning af saltholdigt 

vand i kalkmagasinet. 
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Figur 3-1. Prækvartæroverfladens bjergarter. Beliggenheden af Gassum og Voldum saltstrukturer er angivet på 

figuren. 

 

På Figur 3-1 ses et større cirkulær område nord for Randers, hvor yngre kalkaflejringer er eroderet 

væk, og det ældre skrivekridt ses ved prækvartæroverfladen. I dette område er de prækvartære 

aflejringer presset op af Gassum saltstruktur. Gassum saltstruktur er en saltdiapir, der er dannet 

ved en opadrettet migration af saltaflejringer, igangsat af tektonisk bevægelse i 

Tornquistzonen/Fjerritslev Forkastningen. Det har resulteret i, at de overliggende prækvartære 

aflejringer presses op i en dome-lignende struktur. De opdomede aflejringer har efterfølgende 

været udsat for erosion, hvilket har medført at Danien Kalken er helt borteroderet hen over 

Gassum saltstruktur. 

 

Sydøst for Randers er der ligeledes en saltdiapir, kaldet Voldum saltstruktur. Ved saltstrukturen er 

kalken presset op, ligesom ved Gassum saltstrukturen. Hævningen af kalkaflejringerne har dog 

ikke været i samme størrelsesorden som ved Gassum saltstruktur, og strukturen kan derfor ikke 

ses på Figur 3-1. Randsænkninger i kalken dannes ofte langs kanten af de opdomede 

kalkaflejringer, mens normal-forkastninger og indsynkning kan forekomme i de opdomede 

kalkaflejringer. Disse sænkninger i kalkoverfladen er efterfølgende fyldt op med kvartære 

sedimenter. 
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Den kvartære lagserie udgøres overvejende af smeltevands- og moræneaflejringer. I Randers 

Kommune har den kvartære lagserie en samlet tykkelse på mellem 0 og 150 m. De største 

tykkelser opnås i de begravede dalstrukturer og sænkningerne i kalkoverfladen, der er opstået i 

forbindelse med saltdiapirerne. 

3.1.1 FOHM-modellen 

FOHM-modellen er en hydrostratigrafisk model for hele Jylland, der er opstillet i forbindelse med 

FOHM-projektet (Fælles Offentlig Hydrologisk Model) i 2018. Modellen er oprindeligt opstillet ved 

en sammenlægning af eksisterende hydrostratigrafiske modeller udarbejdet i forbindelse med 

grundvandskortlægningen. 

 

Indenfor Randers Kommune er FOHM-modellen primært en sammentolkning af modellerne Djurs 

Vest-Randers Syd, Randers-Mariager, Langå/GeoFavrskov, IOLuOSD Randers Sydvest og Ørum. 

Figur 3-2 viser områderne, hvorfra tolkningspunkterne for de lokale hydrostratigrafiske modeller 

indgår i FOHM-modellen. 

 

 

Figur 3-2. Områder, hvor de hydrostratigrafiske modellers tolkningspunkter udgør tolkningspunkterne i FOHM-

modellen. 

Tabel 3-1 viser modellernes hydrostratigrafiske lagserie, og beskriver hvordan modellagene er 

koblet sammen i FOHM-modellen. 
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Opbygning FOHM HSM Randers-

Mariager 

Djurs Vest 

– Randers 

Syd 

Langå/Geo-

Favrskov 

Randers 

Sydvest 

Ørum 

K
v
a
r
tæ

r 

Terræn-

nær 

100_Postglacial_toerv 
S0 Postglaciale 

aflj. 

   

200_Kvaertaer_sand  KS01    

Plateau 

1100_Kvaertaer_ler Ler 1 KL02 1100 L1  

1200_Kvaertaer_sand Sand 1 KS03 1200 S1 Lag 1 

1300_Kvaertaer_ler Ler 2 KL03 1300 L2 Lag 2 

1400_Kvaertaer_sand Sand 2 KS04 1400 S2 Lag 3 

1500_Kvaertaer_ler Ler 3 KL04 1500 L3 Lag 4 

Dalfyld 

2100_Kvaertaer_sand Sand 3 KS05 2100 S3 Lag 5 

2200_Kvaertaer_ler   2200   

2300_Kvaertaer_sand   2300   

2400_Kvaertaer_ler   2400   

Palæogen 8000_Palaeogen_ler PL TL01 8000 PL  

Danien 8500_Danien_Kalk Kalk TK01 8500 Kalk  

 9000_Skrivekridt      

Tabel 3-1. FOHM-modellens hydrostratigrafiske lagserie indenfor Randers Kommune. 

 

Indenfor Randers Kommune er den kvartære lagserie opbygget af 11 hydrostratigrafiske enheder. 

De kvartære enheder er opdelt i 3 kategorier: Terrænnær, plateau og dalfyld. De terrænnære lag 

repræsenterer lag, der har en sporadisk udbredelse tæt ved terrænoverfladen, som f.eks. 

aflejringer afsat af det Østjyske fremstød i Weichsel. Plateaulagene repræsenterer større regionale 

lag, der ligger på plateauerne og i den øvre del af de begravede dale, mens dalfyldslagene 

repræsenterer de mere dybtliggende lag i de begravede dale. Prækvartæroverfladen er i FOHM-

modellen repræsenteret af gridfladen 2400_kvartaer_ler. I Randers Kommune er den prækvartære 

lagserie opbygget af 3 enheder bestående af palæogent ler og kalk. 

 

De primære grundvandsmagasiner i Randers Kommune udgøres af kalkaflejringer samt kvartære 

sand- og grusaflejringer. I FOHM-modellen er disse grundvandsmagasiner generelt repræsenteret 

af 1400_Kvartaer_sand, 2100_Kvartaer_sand og kalkmagasinet 8500_Danien_Kalk og 

9000_Skrivekridt. Fremover vil disse grundvandsmagasiner i nærværende rapport benævnes som 

Sand1400, Sand2100, 8500Kalk og 9000Kalk. 

 

I de efterfølgende afsnit gives der en kort beskrivelse af de primære grundvandsmagasiner i de tre 

delområder. Gennem hvert af delområderne er der optegnet to tværsnit, dvs. i alt seks tværsnit, 

der viser den hydrostratigrafiske lagserie i FOHM-modellen. Placeringen af tværsnittene er vist på 

Figur 3-3, som også viser placeringen af vandværksboringer til almen vandforsyning. 
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Figur 3-3. Placeringen af de seks tværsnit gennem delområderne. 
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3.1.2 Delområde Randers Vest 

Tabel 3-2 viser en oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer beliggende 

indenfor delområdet Randers Vest. I Tabellen ses også, hvilke grundvandsmagasiner 

vandværkerne indvinder fra. Tabellen viser, at halvdelen af vandværkerne indvinder fra 

kalkmagasinet (Kalk8500 og Kalk9000), mens den anden halvdel indvinder fra sandmagasinerne 

Sand1400 og Sand2100. Vandværker, der indvinder fra sandmagasinerne, ses overvejende i den 

sydlige del af delområdet, mens vandværker, der indvinder fra kalkmagasinet, generelt ses i den 

nordlige del af delområdet. 

 
Vandværk Indvindingsboringer (DGU) Grundvandsmagasin (FOHM) 

Sdr. Vinge Vandværk 68.575, 68.780, 68.1007 Sand2100 

Torup Vandværk 68.825 Sand1400 

Langå Vandværk A.m.b.a. 
68.910, 68.1065, 68.1130, 
68.1131 

Sand2300 (Kalk8500) 

Ø. Velling Vandværk 68.733, 68.824 Sand2100 

Stevnstrup Vestre Vandværk 68.777, 68.904 Kalk8500 

Stevnstrup Vandværk 68.762 Kalk8500 

Tånum Vandværk A.m.b.a.. 68.789 Kalk8500 

Ålum Vandværk 68.450, 68.579 Sand2100 

Oust Mølle Vandværk 
68.541, 68.554, 68.555, 68.556, 
68.557, 68.583, 68.584, 68.585, 
68.586, 68.587 

Kalk8500 

Øster Bjerregrav Vandværk 

A.m.b.a. 
68.558, 68.901 Kalk8500 

Sønderbæk Vandværk I/S 58.442, 58.698 Sand2100 

Råsted Centralvandværk A.m.b.a. 58.479, 58.480 Kalk8500 

Kousted Vandværk 
(forsyningsselskab) 

Forsyningsselskab køber vand 
ved VMR - Boring sløjfet. 

- 

Fårup Vandværk 58.399, 58.744 Kalk8500 

Kondrup Vandværk 58.193 Kalk8500 

Asferg Vandværk A.m.b.a. 58.387, 58.438 Kalk9000 

Tabel 3-2. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de grundvandsmagasiner, 

som vandværkerne indvinder fra.  

Geologien i delområdet Randers Vest er vist på de to tværsnit i Figur 3-4. På Profil 1 ses 

kalkoverfladen at stige mod nord, så den ligger tættere på terrænoverfladen i den nordlige del af 

delområdet (Gassum saltstruktur). Mod syd ligger kalkoverfladen 40-100 m under terræn, mens 

den ligger 20-60 m under terræn mod nord. I området, hvor kalkoverfladen ligger dybt, er 

kalkmagasinet stedvis overlejret af palæogent ler, som har en tykkelse på 20-80 m. Det 

palæogene ler ses primært i den sydlige og vestlige del af delområdet. Lerlaget kiler ud mod 

nordøst i takt med, at kalkoverfladen stiger (Gassum saltstruktur). I den sydlige del af delområdet 

er det primært i de dybere begravede dalsystemer, hvor det palæogene ler er borteroderet, så de 

kvartære sedimenter er i direkte kontakt med kalkmagasinet. I den nordlige del af delområdet, 

hvor kalkoverfladen ligger højt, er den kvartære lagpakke afsat direkte ovenpå kalkmagasinet.  

I FOHM-modellen er den kvartære lagserie i delområdet repræsenteret af alle kvartære modellag, 

bortset fra de terrænnære lag (PG100 og Sand200). Modellagene Sand1400, Sand2100 og 

Sand2300 udgør de primære kvartære sandmagasiner i området.  

 

Dæklagene over sandmagasinet Sand1400 udgøres af modellagene Ler1100 og Ler1300. Generelt 

ses det, at begge dæklag har en sporadisk udbredelse i området og en tykkelse på 5-25 m. Der er 

derfor flere steder, hvor der ikke er tolket dæklag over grundvandsmagasinet Sand1400.  

 

Sandmagasinet Sand2100 ses i de begravede dalstrukturer i den sydlige del af delområdet og i et 

større område vest for Fårup.  

 

Sand2300 ses primært kun i de begravede dale i den sydlige del af delområdet. Dæklaget Ler1500 

ses sporadisk i hele delområdet med en tykkelse på 5-30 m.  
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Dæklaget Ler2200 er kun tolket i den sydlige del af delområdet i de begravede dalsystemer. I 

dalene er laget tolket gennemgående med en mægtighed på 15-50 m, og udgør derfor et 

velbeskyttende dæklag for Sand2300.  

 

Den samlede udbredelse og tykkelse af de modellerede dæklag Ler1100, Ler1300, Ler1500, 

Ler2200, Ler2400 og PL8000 udgør den primære beskyttelse for kalkmagasinet i delområdet. På 

Figur 3-8, som viser den samlede tykkelse af dæklagene over kalkmagasinet, ses det, at det kun 

er i området mellem Fårup Råsted, at der ikke er tolket et lerlag over kalkmagasinet. I den 

resterende del af delområdet ses der generelt en større akkumuleret mægtighed af ler over 

kalkmagasinet. 

 

 
 

 
 PG100  Sand200  Ler1100  Sand1200  Ler1300 

 Sand1400  Ler1500  Sand2100  Ler2200  Sand2300 

 Ler2400  PL8000  Kalk8500  Kalk9000   

Figur 3-4. To tværsnit gennem delområdet Randers Vest, kaldet henholdsvis RandersV Profil 1 og RandersV Profil 

2, der viser den hydrostratigrafiske tolkning i FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses på Figur 3-3. 
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3.1.3 Delområde Randers Syd  

Tabel 3-3 viser en oversigt over vandværker og tilhørende indvindingsboringer beliggende indenfor 

delområdet Randers Syd. Tabellen viser også, hvilke grundvandsmagasiner vandværkerne 

indvinder fra. Det ses ud fra tabellen, at to tredjedele af vandværkerne indvinder fra 

kalkmagasinet (Kalk8500 og Kalk9000), mens den resterende andel indvinder fra 

grundvandsmagasiner bestående af smeltevandssand og -grus (Sand1200, Sand1400, Sand2100 

og Sand2300).  

 
Vandværk Indvindingsboringer (DGU) Grundvandsmagasin (FOHM) 

Fløjstrup Vandværk A.m.b.a.. 69.329 Kalk8500 

Virring Vandværk 69.251 Kalk8500 

Langkastrup Vandværk 69.504, 69.505 Sand1400 

Uggelhuse Øst Vandværk I/S 69.230, 69.70 Kalk8500 

Floes Vandværk I/S 69.121, 69.453 Kalk8500; Sand1400 

Drastrup Mark Vandværk 69.277 Kalk8500 

Assentoft Vandværk 69.265, 69.292, 69.610 Kalk8500 

Årslev By Vandværk 69.279 Kalk8500 

Eriksborg Vandværk 69.320 Sand2300 

Sdr. Borup Vandværk 68.979, 68.702 Kalk8500, Sand2300 

Vilstrup Vandværk 69.213, 69.523, 69.558, 69.818 Kalk8500, Sand2100 

Kristrup Vandværk,  
Gl. Clausholmvej 

68.823, 68.137 Kalk8500 

Kristrup Vandværk,  
Asser Rigs Vej 

68.61, 68.536, 68.592 Kalk8500 

Vorup Vandværk I/S 68.1011 Sand2100 

Strømmen Vandværk 68.1160, 68.748*, 68.1148 Sand2100 

Tebbestrup Vandværk A.m.b.a. 68.496, 68.822 Kalk8500 

Værum By Vandværk I/S 68.470, 68.893 Kalk8500 

Frisenvold Vandværk A.m.b.a. 68.521 Kalk8500 

Jebjerg Vandværk 68.549, 68.859 Sand2100 

Væth Vandværk 68.839 Sand1400 

Væth Udflytter Vandværk 68.742 Sand1200 

Tabel 3-3. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de grundvandsmagasiner, 

som vandværkerne indvinder fra. *Ikke i drift- skal sløjfes.  

Geologien i delområdet Randers Syd er vist på de to tværsnit i Figur 3-5. Kalkoverfladen ligger 

generelt 40-100 m under terræn. I den vestlige del af delområdet er kalkmagasinet dækket af et 

lag med palæogent ler, der generelt har en tykkelse på mellem 20 og 80 m. Det er kun i de 

begravede dalsystemer, at det palæogene ler er borteroderet, så de kvartære sedimenter er i 

direkte kontakt med Kalkmagasinet. Udbredelsen af det palæogene ler i den østlige del af 

delområdet er mere sporadisk, og laget har her en tykkelse på mellem 5 og 20 m. Den kvartære 

lagpakke ses derfor flere steder at være afsat direkte ovenpå kalkoverfladen. I FOHM-modellen er 

den kvartære lagserie i delområdet repræsenteret af alle kvartære modellag, bortset fra de 

terrænnære lag (PG100 og Sand200). Modellagene Sand1400, Sand2100 og Sand2300 udgør de 

primære kvartære sandmagasiner i området. Dæklagene over sandmagasinet Sand1400 udgøres 

af modellagene Ler1100 og Ler1300. Generelt ses det, at dæklaget Ler1100 har en sporadisk 

udbredelse i området, mens udbredelsen af dæklaget Ler1300 er mere gennemgående. Begge lag 

har en tykkelse på 5-20 m. Der er dog områder, hvor ingen af lagene er tolket, som f.eks. ved 

Vorup og Trustrup Vandværk, og her findes der derfor ingen dæklag over grundvandsmagasinet 

Sand1400.  

 

Sandmagasinerne Sand2100 og Sand2300 ses primært i de begravede dale og i et større område 

syd for Randers. Dæklagene over de to sandmagasiner (Ler1500 og Ler2200) er generelt 

modelleret til at have en sporadisk udbredelse med en mægtighed på 5-25 m. Den samlede 

udbredelse og tykkelse af de modellerede dæklag Ler1100, Ler1300, Ler1500, Ler2200, Ler2400 

og PL8000 udgør den primære beskyttelse for kalkmagasinet i delområdet.  
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 PG100  Sand200  Ler1100  Sand1200  Ler1300 

 Sand1400  Ler1500  Sand2100  Ler2200  Sand2300 

 Ler2400  PL8000  Kalk8500  Kalk9000   

Figur 3-5. To tværsnit gennem delområdet Randers Syd, kaldet henholdsvis RandersS Profil 1 og RandersS Profil 

2, der viser den hydrostratigrafiske tolkning i FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses på Figur 3-3. 
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3.1.4 Delområde Randers Nordøst 

Tabel 3-4 viser en oversigt over vandværker og tilhørende indvindingsboringer beliggende indenfor 

delområdet Randers Nordøst. I Tabellen ses også, hvilke grundvandsmagasiner vandværkerne 

indvinder fra. Hovedparten af vandværkerne indvinder fra kalkmagasinet (Kalk8500 og Kalk9000). 

Det er kun Harridslev Vandværk, Udbyneder Vandværk, Østermarkens Vandværk, Rishøj 

Vandværk, Enslev & Blenstrup Vandværk I/S og Sødring – Udbyhøj Vandværk, som indvinder fra 

et grundvandsmagasin bestående af smeltevandssand og -grus (Sand1400). Et enkelt vandværk 

indvinder vand fra gruset moræneler og morænesand, som er tolket til at tilhøre den 

hydrostratigrafiske enhed Ler1500 i FOHM-modellen. 

 
Vandværk Indvindingsboringer (DGU) Grundvandsmagasin (FOHM) 

Dronningborg Vandværk 69.73B, 69.181, 69.222, 69.812 Kalk8500 

Bunkedal Vandværk 69.223, 69.318, 69.562 Kalk8500 

Albæk Vandværk 69.331, 69.621 Kalk8500 

Østrup Skov Vandværk 69.185, 69.186, 69.207 Kalk8500 

Gimming Vandværk* 59.352 
Ler1500 
(Morænesand/moræneler) 

Harridslev Vandværk 59.190, 59.422 Sand1400 

Støvring Vandværk 59.405, 59.249 Kalk8500 

Mellerup Vandværk 59.284, 59.304 Kalk8500 

Lindbjerg Vandværk 59.39 Kalk8500 

Tvede Vandværk 59.33, 59.265 Kalk8500 

Øster Tørslev Vandværk 59.288, 59.396, 59.633 Kalk8500, Kalk9000 

Knejsted Vandværk 59.59 Kalk8500 

Råby Vandværk 59.182 Kalk8500 

Vinstrup Vandværk 59.53 Kalk8500 

Dalbyover Vandværk, Maglekilde 59.266 Kalk9000 

Dalbyneder Vandværk 50.390, 50.403 Kalk9000 

Udbyneder Vandværk 50.595, 50.295** Sand1400 

H/S Bjergbyparkens Vandværk 58.464, 58.465 Kalk9000 

Spentrup Vandværk I/S 58.16A, 58.16B, 58.448 Kalk9000 

Mejlby Vandværk 59.162, 59.343 Kalk9000 

Linde Vandværk 59.156 Kalk8500 

Hvidsten Vandværk 58.24, 58.471 Kalk9000 

Hald By og Omegns Vandværk 59.181, 59.303 Kalk9000 

Stolsbjerg Vandværk 59.293, 59.441 Kalk8500, Kalk9000 

Kærby Vandværk 58.449 Kalk9000 

Gjerlev Vandværk 59.295, 59.371 Kalk8500 

Østermarkens Vandværk 59.263 Sand1400 

Enslev & Blenstrup Vandværk I/S 59.63, 59.297 Kalk8500, Sand1400 

I/S Kastbjerg Vandværk 50.621 Kalk9000 

Havndal Vandværk A.m.b.a. 50.315, 50.462 Kalk9000 

Sødring – Udbyhøj Vandværk 59.285, 59.311 Sand1400 

Gassum Vandværk 58.403, 58.629 Kalk9000 

Tørring Vandværk I/S 59.341, 59.397 Kalk8500 

Tabel 3-4. Oversigt over almene vandværker og tilhørende indvindingsboringer samt de grundvandsmagasiner, 

som vandværkerne indvinder fra. *Under nedlukning. **Afværgeboring. 

 

Geologien i delområdet Randers Nordøst er vist på de to tværsnit i Figur 3-6. Her ses det, at 

kalkoverfladen i området generelt ligger 20-60 m under terræn. I den nordøstlige del af Randers 

Kommune ligger kalkoverfladen dog lidt dybere, omtrent 60-100 m under terræn. De kvartære 

aflejringer ligger generelt direkte ovenpå kalkmagasinet. Det er kun i den sydlige del af 

delområdet, øst for Randers, at der ses palæogent ler ovenpå kalken.  

 

I FOHM-modellen er den kvartære lagserie i delområdet overvejende repræsenteret af 

modellagene 1100_Ler, 1200_Sand, 1300_Ler, 1400_Sand og 1500_Ler. De to lag 1200_Sand og 

1400_Sand udgør de primære kvartære sandmagasiner i området. Som det ses på Figur 3-6, er 

dæklaget (1100_Ler) over sandmagasinet 1200_Sand tolket til at have en sporadisk udbredelse. 

Det vurderes derfor, at der er en generel dårlig beskyttelse af grundvandet i sandmagasinet 

1200_Sand. Dæklaget 1300_Ler er i modellen tolket mere gennemgående. Laget er tolket til at 

have en tykkelse mellem 5 og 20 m, men der er områder, hvor laget opnår en tykkelse på 25-50 
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m. Det vurderes derfor, at laget udgør et større dæklag for sandmagasinet 1400_Sand og 

kalkmagasinet (8500_Kalk og 9000_Kalk). Der ses dog også steder, hvor laget ikke er tolket som 

fx i området mellem Havndal, Råby og Øster Tørslev. Her er modellaget 1100_Ler tolket til at have 

en større udbredelse og tykkelse (10-20 m).  

 

Den samlede udbredelse og tykkelse af de modellerede dæklag 1100_Ler, 1300_Ler, 1500_Ler og 

8000_PL udgør den primære beskyttelse for kalkmagasinet i delområdet. På Figur 3-8, som viser 

den samlede tykkelse af dæklagene over kalkmagasinet, ses det, at det kun er få steder, hvor 

kalkmagasinet ikke er beskyttet af et dæklag, og her kan kalkmagasinet potentielt være sårbart 

overfor forurening. 

 

 
 

 
 PG100  Sand200  Ler1100  Sand1200  Ler1300 

 Sand1400  Ler1500  Sand2100  Ler2200  Sand2300 

 Ler2400  PL8000  Kalk8500  Kalk9000   

Figur 3-6. To tværsnit gennem delområdet Randers Nordøst, kaldet henholdsvis RandersNØ Profil 1 og RandersNØ 

Profil 2, der viser den hydrostratigrafiske tolkning i FOHM-modellen. Placeringen af de to tværsnit ses i Figur 3-3. 
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3.2 Lerdæklag 

Den naturlige geologiske beskyttelse af grundvandet i form af beskyttende lerlag over de primære 

magasiner, som størstedelen af kommunens vandværker indvinder fra, er vist på Figur 3-7 og 

Figur 3-8. Kortene viser den samlede tykkelsen af de lerede aflejringer, der ligger over 

magasinerne. På Figur 3-7 ses den samlede tykkelse af lerlagene, der udgør dæklaget for 

grundvandsmagasinet Sand1400, og på Figur 3-8 ses den samlede tykkelse af lerlagene, der 

udgør dæklaget for kalkmagasinet. 

 

 

Figur 3-7. Samlet lertykkelse over sandmagasinet (Sand1400). 
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Figur 3-8. Samlet lertykkelse over kalkmagasinet.  

3.3 Grundvandsstrømning 

Grundvandets strømning er illustreret med potentialekortet på Figur 3-9, som viser det regionale 

potentialekort fra Aarhus Amt /18/. De højeste potentialer ses i området nord for Randers, med et 

generelt fald mod fjord og kyst. De højeste koter ligger omkring 40 m. 
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Figur 3-9. Potentialeforhold /18/.  

3.4 Grundvandsdannelse 

Arealer med stor grundvandsdannelse kan have relativt stor sårbarhed overfor stoffer, der kan 

udvaskes til grundvandet, da eventuelle forureninger alt andet lige vil blive udvasket relativt 

hurtigt og i store mængder til grundvandet /2/. 

 

Med udgangspunkt i statens MiljøGIS er der optegnet kort over grundvandsdannelsen for tre af de 

statslige kortlægninger; Randers Nord, Randers Syd og Mariager Fjord. Der foreligger ikke kort 

over grundvandsdannelsen for de øvrige dele af Randers Kommune. 

 

Figur 3-10 viser grundvandsdannelsen/vandudvekslingen for kalkmagasinet ved de tre 

kortlægningsområder. Grundvandsdannelsen for kalkmagasinet samt det øverste magasin er vist i 

Bilag 3.2.  
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Figur 3-10. Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet /16/. Data stammer fra forskellige kortlægningsområder.  

 

På baggrund af den statslige kortlægning vurderes den årlige grundvandsdannelse 

(vandudveksling) til kalkmagasinet at være omkring 100-200 mm/år, formentlig en anelse højere i 

den nordlige del af kommunen. Grundvandsdannelsen vurderes at kunne svinge meget lokalt 

grundet den varierende geologi. Generelt sker den største grundvandsdannelse til de terrænnære 

magasiner.  

3.5 Grundvandets kvalitet 

Grundvandsressourcen i Randers Kommune har generelt en god kvalitet, men lokalt skal der tages 

hensyn til den naturlige grundvandskvalitet med henblik på vandbehandlingen. 

 

Datagrundlaget for den grundvandskemiske gennemgang er data i GEUS’ Jupiter-database. 

Dataudtræk er foretaget d. 11/05/2020 og d. 01/06/2020 som WFS-udtræk af hhv. seneste 

analyse af vandtype og pesticider. Data har gennemgået en automatiseret kvalitetssikring, 

udarbejdet af borearkivet, med bestemmelse af ionbalance og vandtype. I seneste 

vandtypebestemmelse er medtaget nogle få boringer, som har en afvigelse i ionbalance på mere 

end 5 %. Hovedårsagen til afvigelsen er, at der er foretaget en begrænset analyse, så ionbalancen 

ikke kan beregnes korrekt.  
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På Figur 3-11 ses vandtyper fra seneste analyse i boringer i Randers Kommune. Vandtypen 

angiver om grundvandet er oxideret eller reduceret. Vandtyper A og B er oxiderede, og der ses 

nitrat og ilt i analysen. Vandtype C er svagt reduceret med jern og sulfat over baggrundsniveau. 

Vandtype D er stærkt reduceret, med jern, lavt sulfat og ofte metan og ammonium. Vandtyper 

med manglende analyseparametre eller afvigende vandtypebestemmelse er efterfølgende 

markeret med vandtype X. Analyser udtaget før år 2000, samt korte boringer (mindre end 10 m 

dybe) er frasorterede. Vandtyperne er niveauopdelte i to dybdeintervaller, hhv. over og under 50 

m u.t., så det kan ses, om analyserne er knyttet til de terrænnære grundvandsmagasiner eller de 

dybereliggende grundvandsmagasiner.   

 

 

Figur 3-11. Fordelingen af vandtyper i Randers Kommune. Vandtyperne er niveauopdelte med skillelinje ved 50 m 

u.t. 

Ved de terrænnære magasiner i og vest for Randers ses der generelt reducerede vandtyper 

(vandtype C og D), mens de terrænnære magasiner i den nordlige del har en tendens til at være 

overfladepåvirkede med stærkt oxideret vand (vandtype A og B).  

I de dybere magasiner er der generelt samme tendens, hvor der i de sydlige dele af kommunen er 

overvejende reducerede forhold, mens der i den nordøstlige del af kommunen er overvejende 

oxiderede forhold.  
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Generelt udgør nitrat ikke et væsentligt problem i den sydlige, centrale og vestlige del af 

kommunen, men i den nordlige del af kommunen, kan nitratindholdet komplicere indvinding og 

håndtering af råvand på vandværkerne.  

 

Pesticider udgør en risiko for grundvandskvaliteten i Randers Kommune. I de seneste 

vandanalyser, registreret i Jupiter-databasen, er der gjort fund af pesticider, både over og under 

drikkevandets kvalitetsgrænse.  

 

Den geografiske fordeling af pesticider i Randers Kommune (alle prøver) er vist på Figur 3-12. 

Fund af pesticider er jævnt fordelt over kommunen. Prøver fra 2020 viser kun én overskridelse i 

form af Desphenyl-chloridazon fundet over grænseværdien ved Vilstrup Vandværk umiddelbart 

sydøst for Randers, mens prøver fra 2019 viser Desphenyl-chloridazon over grænseværdien ved 

Havndal Vandværk i den nordlige del af kommunen. 

 

 

Figur 3-12. Pesticidanalyser udtaget i Randers Kommune.  

 

Øvrige miljøfremmede stoffer, inklusiv klorerede opløsningsmidler, ses kun i få områder i Randers 

Kommune.  
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4. FORSYNINGSSTRUKTUR 

I Randers Kommune indvindes der vand fra 78 almene vandværker,17 ikke-almene vandværker, 

93 erhvervsindvindere (markvanding, gartneri og lignende) og 512 enkeltindvindere. En del af 

ovenstående har enten ingen tilladelse eller en udløbet tilladelse. Der er ligeledes en del af 

ovenstående, der ikke har indberettet oppumpede mængder. I Tabel 4-1er vist gyldige 

indvindingstilladelser og indvindingsmængder i 2019.  

 

Vandforsyning 
Tilladelse 

(1.000 m3/år) 
% 

Indvinding 2019, 

1.000 m3/år 
% 

Almene vandværker 7.345,90 92% 5.013,40 83% 

Ikke-almene vandværker 13,7 <1% 2,6 <1% 

Erhverv, gartneri, markvanding, 

husdyrfarme og lign. 
602 8% 1.041,884 17% 

Enkeltindvindere 44,5 <1% 0 0% 

I alt 8.006,10 100% 6.057,88 100% 

Tabel 4-1. Gældende indvindingstilladelser i Randers Kommune samt indvinding i 2019. 

 

Der blev i 2019 i alt indberettet 6,06 mio. m3 indvundet grundvand i Randers Kommune. Generelt 

udgør almene vandværker ca. 83 % af den aktuelle indvinding i 2019. Vandværker og tilladelser er 

vist i Tabel 4-2. 
 

Navn AnglægsID Aktive 

boringer 

Tilladelse 

(m3/år) 

Indvinding i 

2019 (m3/år) 

Albæk Vandværk 78911 2 40.000 21.669 

Asferg Vandværk 79277 2 104.000 76.792 

Assentoft Vandværk 80296 3 250.000 199.831 

Bunkedal Vandværk, Verdo Vand A/S 79377 3 670.000 536.048 

Dalbyover Vandværk, Maglekilde 

(Forsyningsselskab under DKV) 
78905 1 - 0 

Dalbyneder Vandværk 78906 2 15.000 18.697 

Drastrup Mark Vandværk 80302 1 12.000 11.136 

Dronningborg Vandværk 79348 4 268.000 202.237 

Enslev - Blenstrup Vandværk 78893 2 66.000 43.983 

Eriksborg Vandværk 79349 1 5.000 1.870 

Floes Vandværk I/S 80304 2 20.900 7.570 

Fløjstrup Vandværk (Forsyningsselskab køber 

vand ved Aqua Djurs) 
80305 1 4.000 1.792 

Frisenvold Vandværk 78571 1 6.000 1.672 

Fårup Vandværk, Vandmiljø Randers 79269 2 140.000 120.429 

Gassum Vandværk 79276 2 70.000 49.734 

Gimming Vandværk, Verdo Vand A/S (Under 

nedlukning) 
79352 1 21.000 0 

Gjerlev Vandværk 78888 2 150.000 38.066 

H/S Bjergbyparkens Vandværk 

(Haveselskab/kolonihaver) 
79354 2 6.000 2.519 

Hald By og Omegns Vandværk A.m.b.a. 78895 2 70.000 61.832 

Harridslev Vandværk 78912 2 79.000 68.186 

Havndal Vandværk A.m.b.a. 78654 2 89.000 60.764 

Hvidsten Vandværk 79274 2 33.000 26.020 

I/S Stouby Vandværk 78897 1 36.000 16.108 

Jebjerg Vandværk 78572 2 25.000 14.810 

Kastbjerg Vandværk 78652 1 16.000 9.282 

Knejsted Vandværk 78902 1 9.000 * 0 

Kondrup Vandværk 79358 1 12.000 2.856 

Kousted Vandværk 79283 1 6.000 4.674**  

Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej 79359 3 
230.000 

75.167 

Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmvej  79360 2 77.442 

Kærby Vandværk 78896 1 35.000 15.879 

Langkastrup Vandværk 80308 2 18.100* 8.320 

Langå Vandværk A.m.b.a. 78562 4 224.000 133.836 

Lindbjerg Vandværk 78913 1 15.000 10.021 

Linde Vandværk 78908 1 34.600* 12.633 
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Mejlby Vandværk, Vandmiljø Randers 78879 2 63.000 40.535 

Mellerup Vandværk 78910 2 63.000 34.250 

Oust Mølle Vandværk, Verdo Vand A/S 79379 10 1.300.000 1.132.060 

Råby Vandværk 78901 1 36.000* 11.,902 

Råsted Centralvandværk A.m.b.a. 79366 2 45.000 33.700 

Sdr. Borup Vandværk 79346 2 31.500 22.330 

Spentrup Vandværk I/S 79273 3 193.000 140.344 

Stevnstrup Vandværk 78575 1 15.000 12.664 

Stevnstrup Vestre Vandværk, Vandmiljø Randers 78557 2 111.000 121.935 

Stolsbjerg Vandværk 78890 2 18.000 21.684 

Strømmen Vandværk 79368 2 380.000 82.166** 

Støvring Vandværk 78909 2 32.000 18.697 

Sødring - Udbyhøj Vandværk 78900 2 44.000 18.564 

Sønderbæk Vandværk I/S 79279 2 72.000 56.360 

Tebbestrup Vandværk 79370 2 42.000 15.342 

Torup Vandværk 78566 1 6.000 5.018 

Tvede Vandværk, Vandmiljø Randers 78907 2 30.000 4.667 

Tørring Vandværk 78886 2 30.000 22.091 

Tånum Vandværk 79372 1 28.000 0 

Udbyneder Vandværk 78656 2 50.000 35.418 

Uggelhuse Øst Vandværk 80313 2 42.500 31.794 

Vilstrup Vandværk, Verdo Vand A/S 79380 4 424.000 156.299 

Vinstrup Vandværk 78904 1 24.000* 1 

Virring Vandværk 80315 1 14.000 5.338 

Vorup Vandværk I/S 79373 1 150.000 82.140 

Værum By Vandværk 78573 2 50.000 41.312 

Væth Udflytter Vandværk 78569 1 6.000* 1.851 

Væth Vandværk 78570 1 19.000 5.895 

Ø. Velling Vandværk 78567 2 28.000 12.285 

Øster Bjerregrav Vandværk 79281 2 135.000 116.189 

Øster Tørslev Vandværk 78882 3 95.000 85.000 

Østermarkens Vandværk 78891 1 6.000 1.687 

Østrup Skov Vandværk, Verdo Vand A/S 79378 3 1.000.000 722.171 

Ålum Vandværk 79280 2 56.000 44.172 

Årslev By Vandværk 80317 1 12.000 8.049 

Sdr. Vinge Vandværk 61321 3 43.000 36.392 

Tabel 4-2. Almene vandværker i Randers Kommune. *slutdato 31-12-2015. **2018 - Ikke oplyst for 2019. 

 

Randers Kommune har en vandforsyningsplan 2013, som stadig er gældende /13/. Den største 

byvækst forventes ved Randers by, i Verdos forsyningsområde, og det vurderes, at vandværket 

har den nødvendige kapacitet. /13/ 
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5. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING  

5.1 Vandområdeplaner 

Jf. Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn /10/ er Randers Kommune 

omfattet af Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, 1.2 Limfjorden, 1.3 Mariager Fjord og 1.1 

Nordlige Kattegat, Skagerrak. 

  

I Randers Kommune er der i alt 18 grundvandsforekomster, som er omfattet af 

vandområdeplanerne, heraf 3 terrænnære, 13 regionale og 2 dybe grundvandsforekomster. Alle 

18 grundvandsforekomster i Randers Kommune vurderes til at have en god kvantitativ tilstand 

/11/. Grundvandsforekomsterne er vist på Figur 5-1. 

 

 

Figur 5-1. Grundvandsforekomster i Randers Kommune /11/. 

 

I forhold til den grundvandkemiske tilstand, er ni af grundvandsforekomsterne vurderet til at have 

en god kemisk tilstand og fire er vurderet til at have en ringe kemisk tilstand. For de resterende 

fem forekomster er den kemiske tilstand ukendt. Tabel 5-1 viser grundvandsforekomsterne med 

angivelse af den kemiske tilstand og begrundelse for vurderingen. De fire grundvandsforekomster, 

som er vurderet til at have en ringe kemisk tilstand, er regionale magasiner. Placering og 

udbredelse af grundvandsforekomster med ringe eller ukendt kemisk tilstand er vist på Figur 5-2. 
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Forekomst Type Kemisk tilstand 

DK_1_456_170 Regional Ringe. Klorid  

DK_1.5_456_126 Regional Ringe. Nitrat*. 

DK_1_456_115 Regional Ringe tilstand. Arsen. 

DK_1.5_456_125 Regional Ringe tilstand. Pesticider  

DK_1.5_456_121 Terrænnær Ukendt tilstand. 

DK_1.3_456_106 Terrænnær Ukendt tilstand. 

DK_1_456_3 Dyb Ukendt tilstand.  

DK_1_456_104 Dyb Ukendt tilstand. 

DK_1.5_456_122 Terrænnær Ukendt tilstand.  

Tabel 5-1. Grundvandforekomster i Randers Kommune, der er vurderet til at have en ringe eller ukendt 

grundvandkemisk tilstand /11/.* Vurdering af den kemiske tilstand for forekomsten baserer sig på data fra færre 

end 5 indtag i perioden 2000-2013. 

 

Figur 5-2. Placering og udbredelse af grundvandsforekomster med ringe eller ukendt kemisk tilstand.  

 

For de fire forekomster, med en ringe kemisk grundvandsstand, har Staten vurderet, at alle de 

nødvendige forbedringer af grundvandsforekomstens tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 

22. december 2021. Dette skyldes, at de naturlige forhold ikke muliggør en forbedring af 

grundvandsforekomstens tilstand inden dette tidspunkt, da virkningen af den eksisterende 
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generelle regulering til beskyttelse af grundvandet, som på længere sigt vurderes at være 

tilstrækkelig for målopfyldelse, ikke kan nå at indtræde inden den 22. december 2021. 

Forlængelse af fristen for målopfyldelse til efter 22. december 2021 vurderes af Staten, ikke at 

ville medføre yderligere forringelse af grundvandsforekomstens tilstand. Forlængelsen vurderes 

herudover ikke til vedvarende at hindre opfyldelse af målene for andre forekomster af vand inden 

for vandområdedistriktet. Der sker ikke ved fristforlængelsen fravigelse fra mål eller forpligtelser, 

der følger af anden EU-lovgivning end vandrammedirektivet /11/. 

 

For arsen er der tale om en naturligt forekommende kemisk parameter, der ikke er betinget af 

vandindvindingen eller af forurening. Der kan derfor heller ikke på længere sigt forventes en 

målopfyldelse i forhold til denne parameter.  

5.2 Indsatsplaner 

Den statslige grundvandskortlægning inden for OSD i Randers Kommune omfatter: Ørum 

kortlægningsområde, hvor kortlægningen blev afsluttet i 2013 /9/, Langå kortlægningsområde, 

hvor kortlægningen blev afsluttet i 2020 /4//5/, Randers kortlægningsområde, hvor kortlægning 

blev afsluttet i 2015 /8/, Randers Syd Djurs Vest kortlægningsområde, hvor kortlægning blev 

afsluttet i 2015 /6/ og Randers-Mariager kortlægningsområde, hvor kortlægning blev afsluttet i 

2017/7/. Kortlægningen i områderne Randers-Mariager samt Randers afløses af kortlægningen 

Fjord-Fjord /20/. 

 

Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme 

indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, 

hvor grundvandsmagasinerne er sårbare over for nitrat inden for OSD og inden for almene 

vandforsyningers indvindingsoplande uden for OSD. Indsatsområder udpeges inden for de 

nitratfølsomme indvindingsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god 

grundvandskvalitet. Udpegningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, 

forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcen.  

Afgrænsningerne af nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder er vist på Figur 2-4. I 

alt er der udpeget 139 km2 NFI i Randers Kommune, heraf 25 km2 i delområde Randers Syd, 56 

km2 i delområde Randers Vest og 58 km2 i delområde Randers Nordøst. Indsatsområder i Randers 

Kommune har et samlet areal på 123 km2, 22 km2 i delområde Randers Syd, 51 km2 i delområde 

Randers Vest og 50 km2 i delområde Randers Nordøst. I Randers Kommune er der udpeget et lille 

SFI-område umiddelbart syd for Hals Sø. Området ligger i OSD men ikke i indvindingsoplandet til 

et vandværk. 

 

Det er valgt at inddele kommunen i 3 indsatsplanområder, som svarer til den viste inddeling på 

Figur 1-1. Indsatsplanområdet Randers Syd udgøres af den del af kommunen, der ligger syd for 

Randers Fjord og Gudenåen. På grund af det store antal vandværker nord for Randers Fjord og 

Gudenåen er det valgt at inddele området i Randers Vest og Randers Nordøst. 

Randers Kommune har ingen vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.  

5.3 Kommuneplan 2017 

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan ved udarbejdelsen af denne 

grundvandsredegørelse. Der er i Randers Kommunes Kommuneplan 2017 /19/ angivet følgende: 

 

Byrådet vil: 

Sikre, at målsætninger og retningslinjer i de statslige vandplaner bliver efterfulgt. 

Sikre, at kommunens borgere også i fremtiden kan få drikkevand af høj kvalitet baseret på 

rent og urenset grundvand. 

Sikre, at beskyttelsen af grundvandet så vidt muligt skal prioriteres højere end 

arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening. 
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Ad. 1: Alt grundvand skal beskyttes mod forurening af hensyn til drikkevandsforsyning og 

bevarelse af våde naturområder. På grund af drikkevandsinteresser er det særligt vigtigt at 

beskytte OSD-områder, indvindingsoplande, indsatsområder, beskyttelseszoner for 

drikkevandsboringer og BNBO.  

 

Ved byudvikling er det vigtigt, at der tages hensyn til grundvandet, især til de 

grundvandsforekomster der er væsentlige for den fremtidige vandforsyning, og som udgør de 

ovenstående områder. Før der byudvikles indenfor disse områder, foretages en konkret vurdering. 

Vurderingen skal afklare, hvordan der gennem arealdisponering og anvendelsesbestemmelser mv. 

tages hensyn til grundvandet. Heri skal indgå en vurdering af mulighederne for alternative 

retninger for byvækst, den naturlige beskyttelse af grundvandet i de enkelte områder samt 

mulighederne for at undgå eller kontrollere en forurening. 

 

Virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af 

mobile forureningskomponenter, så som olieprodukter, opløsningsmidler, gødningsstoffer, 

pesticider og vejsalt, udgør en potentiel risiko for forurening af grundvandet. Denne type 

virksomhed bør ikke placeres, hvor det nedsivende regnvand bliver til grundvand, som 

efterfølgende pumpes op og anvendes til drikkevand. 

 

Ad. 2: På baggrund af Statens grundvandskortlægning udarbejder Randers Kommune 

indsatsplaner for at beskytte drikkevandet. 

 

Det er statens opgave at kortlægge grundvandets kvalitet, mængde og naturlige beskyttelse. I den 

forbindelse har staten udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, som udgør 

grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. Cirka 40 % af Randers Kommune er 

udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

I områder med særlige drikkevandsinteresser skal der gøres en ekstra indsats for at beskytte 

fremtidens drikkevand. Efterhånden som statens grundvandskortlægning afsluttes, vil kommunen 

udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. Heri beskrives, hvad der skal gøres på 

arealerne i indsatsområdet for at sikre grundvandsressourcen – nu og i fremtiden. 

Indsatsplanlægningen sker i samarbejde med forskellige interessenter blandt andet vandværkerne 

og landbruget. 

 

Ad. 3: Nye boringer til almen vandforsyning skal som udgangspunkt placeres i områder med 

særlige drikkevandsinteresser. 

 

Ved at placere nye boringer og kildepladser i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-

områder), opnås den bedst mulige fremtidige grundvandsbeskyttelse ved vandværksboringerne. 

 

Samtidig giver det kommunen bedre muligheder for at lave strategisk planlægning for store 

virksomheder og byudvikling.  

 

 

Retningslinjer ift. klimatilpasning er indarbejdet i kommuneplanen. I forslag til Kommuneplan 2021 

er retningslinjerne for klimatilpasning opdateret med en ny og mere detaljeret kortlægning af 

områder i risiko for oversvømmelse fra hav, skybrud og vandløb. 

 

I Forslag til Kommuneplan 2021 ændres en række retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. Bl.a. 

indføres en retningslinje om, at boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger 

(BNBO) i videst muligt omfang skal friholdes for nye udlæg til bolig- og erhvervsformål samt 

aktiviteter, som vurderes at kunne forurene vandforsyningsboringerne. Ligeledes tilføjes det, at 

der ved byudvikling indenfor OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger som 
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udgangspunkt skal etableres veje, parkeringspladser, regnvandsbassiner og lignende tekniske 

anlæg med henblik på at hindre risiko for forurening af grundvandet. 

5.4 Råstofplan 

I Randers Kommune er der ifølge Råstofplan 2016 /17/ udlagt 9 regionale graveområder; Jebjerg, 

Ølst og Hinge, Kastbjerg, Assentoft-Romalt, Dalbyover, Støvring, Hald Grusgrav, Ammelhede og 

Assentoft Syd, se Figur 5-3. Der er udlagt 3 råstofinteresseområder i kommunen; Øster Velling, 

Dronningborg og Dalbyover. 

 

 

Figur 5-3. Råstofgraveområder og -interesseområder i Randers Kommune. 

Ammelhede, Assentoft Sydøst, Assentoft-Romalt, Hald Grusgrav og Jebjerg er udlagt som 

graveområde for sand, grus og sten. Dalbyover er udlagt som graveområde for kalk, og Kastbjerg, 

Støvring og Ølst-Hinge er udlagt som graveområde for ler. Graveområdet Kastbjerg ligger delvist 

indenfor indvindingsoplandet til Havndal Vandværk, jf. Figur 5-4. Støvring, Jebjerg, Assentoft og 

Hald Grusgrav ligger indenfor OSD. Ammelhede ligger indenfor indvindingsoplandene til Floes og 

Virring Vandværker. Ølst og Hinge ligger delvist indenfor indvindingsoplandene til Sdr. Borup 

Vandværk og Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej. Dronningborg ligger delvist indenfor 

indvindingsoplandet til Dronningborg Vandværk.  
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Figur 5-4. Råstofområder i Randers Kommune.  

5.5 Spildevandsplan 

Nedsivning af spildevand må kun ske i områder, hvor det ikke kan give anledning til forurening af 

grundvand. Der er i spildevandsplanen for Randers Kommune /15/ angivet følgende virkemidler for 

beskyttelse af grundvand og drikkevand: 

 

• Det skal sikres, at ledningssystemet er tæt således, at ind- og udsivning minimeres. Specielt i 

områder, der har betydning som drikkevandsreservoir, skal det sikres, at kloakledningerne ikke 

udgør potentiel forureningstrussel for grundvandet. 

• Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening 

af vandboringer og grundvandet. Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevands-

boringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret 

vurdering kan der dog dispenseres herfra afhængig af de hydrogeologiske forhold. Som 

udgangspunkt kan der dispenseres ned til 75 meter, for markvandinger samt ikke almene 

forsyninger < 10 ejendomme. Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og 

der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. Disse forhold skal undersøges og 

dokumenteres i hvert enkelt tilfælde. 

• Nye kloakanlæg og renseløsninger i det åbne land placeres under hensyntagen til 

grundvandsinteresser 
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6. BYUDVIKLING 

Planforholdene er beskrevet med afsæt i Kommuneplan 2017 for Randers Kommune samt udkast 

til Kommuneplan 2021. 

6.1 Bymønster og befæstelsesgrad 

Randers Kommunens befolkningsudvikling og placering gør, at kommunen har et stort potentiale 

for at tiltrække virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for 

investeringer, arbejdspladser og dermed en endnu større befolkningsudvikling /19/. I de 

kommende år forventes der en stigning i befolkningstallet. Den største by i kommunen er Randers, 

efterfulgt af de tre centerbyer; Assentoft, Langå og Spentrup. Herudover er der 14 lokalbyer, 54 

landsbyer og 17 mindre landsbyer. 80 % af kommunens tilflytning sker til Randers by. Næste led i 

flyttekæden er fraflytningen fra Randers til kommunens andre byer. Randers by har således en 

vigtig rolle for tilflytningen til hele kommunen. Udover Randers by så sker tilflytningen fra andre 

kommuner primært til Assentoft og Langå /19/. Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt 

grundlag, hvor der skal tages hensyn til natur og miljø, infrastrukturelle løsninger, 

energibesparende- og klimatilpassede løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til 

beskyttelse af grundvandet. 

 

Med Randers Kommuneplan 2021 er der følgende ændringer i planrammer, indenfor OSD og 

indvindingsoplande, ift. den tidligere kommuneplan (listen er ikke udtømmende):  

 

• Boligrammerne i Munkdrup/Randers syd er omfordelt jf. den nye helhedsplan for 

Munkdrup. For at bevare samme restrummelighed i hektarer til boligformål udgår ramme 

1.09.B.14 fra Kommuneplan 2017 som ramme og udlægges i stedet til mulig fremtidig 

byvækst. 

• Generelt flere små, tekniske justeringer af rammegrænser, fx så de følger matrikelskel.  

 

Befæstelsesgraden i OSD har kun en begrænset betydning for grundvandsdannelsen i Randers 

Kommune. I indvindingsoplandene uden for OSD er befæstelsesgraden tilsvarende meget lille. 

6.2 Rammeudlæg 

KP21 forslagsrammerne er vist i afsnit 2.1. Af Tabel 6-1 fremgår en arealmæssig opgørelse af 

rammerne efter beliggenhed. Af kortene og tabellen ses det, at kun en lille del (ca. 3,4%) af 

erhvervsrammerne ligger i OSD, mens samlet set ligger ca. 15% af rammeudlæggene i OSD. Ca. 

49,2 % af erhvervsrammerne ligger indenfor IOL.  

 

 Randers 

Kommune 

OSD NFI IOL 

Erhverv 1231,4 ha 41,8 ha 137,1 ha 605,8 ha 

Blandet bolig og erhverv, 

boligområde, centerområde 

og sommerhusområde 

4094,0 ha 735,9 ha 587,3 ha 1402,4 ha 

Områder til offentlige formål, 

rekreativt område, 

Landområde og andet. 

3240,8 ha 584,1 ha 367,8 ha 843,3 ha 

Tekniske anlæg 1743,7 ha 235,5 ha 87,6 ha 141,6 ha 

Samlet  10309,8 ha 1597,3 ha 1179,7 ha 2993,2 ha  

Tabel 6-1. Kommuneplanrammer i OSD, NFI og indvindingsoplande. Enkelte arealer er udlagt som både OSD/NFI 

og/eller IOL, og kan dermed fremgå af flere kolonner.  

 

Kommuneplanrammerne beslaglægger samlet set kun ca. 6,5 % af OSD og 31 % af 

indvindingsoplande udenfor OSD.  
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6.2.1 Restrummelighed i eksisterende planrammer 

Der findes en restrummelighed i flere af kommuneplanrammerne til erhvervsområder og 

boligområder. Områderne er fordelt i stort set hele kommunen, om end hovedparten findes i og 

syd for Randers. I Tabel 6-2 er restrummeligheden opgjort arealmæssigt efter beliggenhed i 

forhold til OSD, NFI og indvindingsoplande.   

 

 Randers Kommune OSD NFI IOL 

Restrummelighed 

Erhverv 
446,6 ha 8,3 ha 24,2 ha 186,5 ha 

Restrummelighed 

Bolig 
445,8 ha 143,9 ha 45,9 ha 167,2 ha 

Tabel 6-2. Restrummelighed inden for kommuneplanrammer (Juni 2020). Arealer er angivet i hektar. OSD = 

Områder med særlige drikkevandsinteresser, NFI = Nitratfølsomme indvindingsområder, IOL = 

Indvindingsoplande.  

Af Tabel 6-2 fremgår det, at restrummeligheden hovedsageligt findes udenfor OSD. Der er 

restrummelighed i samtlige delområder.  
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7. VURDERING AF KOMMUNEPLANRAMMER 

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021 vurderes de kommuneplanrammer med 

restrummelighed til bolig og erhverv, der er omfattet af grundvandsinteresser. Ønsker Randers 

Kommune at placere en grundvandstruende erhvervsvirksomhed i OSD/IOL, skal der i den enkelte 

ramme redegøres for:  
 

• Begrundelsen for placering netop i det udvalgte område  

• Vurdering af risikoen for forurening herunder med særligt hensyn til NFI  

• Tekniske tiltag, der kan kræves for at mindske forureningsfaren  

 

Tiltagene skal følges op ved bestemmelser i de kommende lokalplaner.  

7.1 Byudvikling i områder med Grundvandsinteresser 

I den statslige udmelding til kommuneplanlægningen for Kommuneplan 2021 stilles der krav om, 

at ubebyggede rammeområder vurderes i forhold til kommunens grundvandsredegørelse.  

 

OSD og indvindingsoplande bør så vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret 

arealanvendelse. Dette kan dog fraviges, hvis det er godtgjort, at der er en særlig 

planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at der ikke alternative beliggenheder 

udenfor OSD og indvindingsoplande, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.   

Der skal i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i OSD og indvindingsoplande, 

indskrives tekniske tiltag, som skal følges op ved bestemmelser i kommende lokalplaner 
 

I de følgende afsnit beskrives de områder med restrummelighed til bolig og erhverv, der indgår i 

kommuneplan 2021, og som er omfattet af grundvandsinteresser.  

 

I forbindelse med planlægningen kender man ikke den præcise sammensætning af virksomheder i 

et erhvervsområde, og derfor skal man både i forbindelse med planlægningen og den videre 

sagsbehandling være meget opmærksom på, at få stillet de krav til virksomhederne, der gør, at 

grundvandet beskyttes bedst muligt. Grundvandsbeskyttende tiltag kan f.eks. være: 

 

• Opbevaring af råvarer og affald på tætte belægninger og med kontrolleret afløb. 

• Sikring af at virksomheder med udendørs opbevaring og håndtering af materialer eller 

stoffer, der let udvaskes til jord og grundvand, er passende sikret mod voldsomme 

klimatiske ændringer, f.eks. at store regnvandsmængder, der potentielt er forurenet, kan 

bortledes forsvarligt.  

• Minimering af risiko for uopdagede spild, når tanke og rørføringer med kemikalier etableres 

over jorden, med kontrolleret opsamling af spild og kontrolprogram for anlægget.  

 

Der er screenet områder med restrummelighed ift. erhverv, bolig samt blandet bolig og erhverv2 

indenfor de tidligere omtalte delområder. I det følgende er de rammer med restrummelighed 

behandlet, som ligger indenfor OSD eller indvindingsoplande til almene vandværker udenfor OSD.  

 

Vurderingen af rammeudlæggene kan medføre, at der stilles krav om tekniske tiltag for at 

forhindre forurening af grundvandet. Tiltagene skal videreføres i kommende lokalplaner og 

miljøgodkendelser af de virksomheder, ift. virksomhedstypen. Hvis kommunen ønsker at placere 

en grundvandstruende virksomhed i OSD, skal redegørelsen for den enkelte ramme indeholde en 

begrundelse for placeringen, en vurdering af risikoen for forurening, særligt med hensyn til NFI, 

samt en oversigt over de tekniske tiltag, der kan kræves for at mindske forureningsfaren. 

Tiltagene skal følges op ved bestemmelser i de kommende lokalplaner.  

 

 
2 Data udleveret af Randers Kommune i juni 2020. 
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Nogle rammeudlæg er beliggende i OSD og indvindingsoplande, der så vidt muligt skal friholdes 

for byudvikling, samt NFI, hvor der skal foretages en konkret vurdering i forhold til risikoen for 

forurening med nitrat. Vurderingen af restrummelighederne skal sikre, at de planmæssige hensyn 

og begrundelser bl.a. indgår i overvejelserne om mulige alternative placeringer. 

 

Der er ved de efterfølgende beskrivelser af områderne taget udgangspunkt i data fra GEUS, 

Jupiterdatabasen, MiljøGIS samt redegørelser fra grundvandskortlægningen.  
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7.1.1 Delområde Randers Vest 

Der er udpeget et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) nord for Randers, og 

delområde Randers Vest omfatter den vestlige del af OSD-området. OSD-området er delvist 

udpeget som NFI. Indvindingsoplandene til Asferg, Kondrup og Råsted Vandværker ligger indenfor 

OSD, mens flere indvindingsoplande er delvist overlappende med OSD. En stor del af 

indvindingsoplandene er udlagt som NFI. Kommuneplanrammer og områdeudpegninger for 

delområde Randers Vest er vist på Figur 7-1. 

 

 

Figur 7-1. Delområde Randers Vest. Planrammer og områdeudpegninger.   

De rammeområder, indenfor delområde Randers Vest, med restrummelighed indenfor bolig og 

erhverv, som er sammenfaldende med OSD og/eller indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger er vist på Figur 7-2 og i Tabel 7-1. 
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Figur 7-2. Rammer med restrummelighed for erhverv og bolig, indenfor OSD og/eller indvindingsopland i 

delområde Randers Vest.  
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Plannr. Plannavn Notat Kategori  

1.06.B.27   Helstedgård 
Etageboligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 
dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.B.28 
Tæt-lav boliger ved 
Helstedgård 

Tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner 
til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.B.22 Højmarksvej etape 1 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.B.23 Højmarksvej etape 2 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.B.24 Højmarksvej etape 3 
Åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner 
til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.B.25 Højmarksvej etape 4 
Åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner 
til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.06.E.2 Agerskellet 
Erhve Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. rvsområde 

Erhverv 

3.01.B.11 Nord for Grønhøj 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

3.01.B.8 Langå 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

3.01.B.9 Grønhøj 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

3.01.E.1 Industriparken 
Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

3.01.E.2 Nord for industriparken 
Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

3.01.E.5 Drosselvej 
Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

4.00.E.2 
Erhvervsområde nord 
for Råsted 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

4.03.B.5 Aspevænget 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

4.03.C.2 
Lokalcentre i Fårup - 
Butikstorvet 

Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, kontor- og 
serviceerhverv, fremstillingsvirksomheder i tilknytning 
til butikker, boliger, offentlige formål, institutioner 
med centerfunktion og parkering. Der kan etableres 
torve og opholdsarealer indenfor området. 

Bolig 

4.04.B.1 
Boligområde syd for 
Vestergade 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

4.12.BE.1 Borup 
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, 
herunder institutioner og faciliteter til fritids- og 
kulturformål. 

Bolig 

Tabel 7-1. Rammer med restrummelighed (erhverv og bolig) indenfor OSD og/eller indvindingsopland i 

delområde Randers Vest.  
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 Fårup (4.03.B.5 og 4.03.C.2) 

Ved Fårup er der kommuneplanrammer med restrummelighed til boligområder indenfor 

indvindingsoplandet til Fårup Vandværk, som vist på Figur 7-3. Indvindingsoplandet er delvist 

udpeget som NFI og indsatsområde mht. nitrat. Rammeområdet 4.03.C.2 er delvist 

sammenfaldende med BNBO til vandværkets aktive indvindingsboringer. Fårup Vandværk ligger 

centralt i byen, og hovedparten af byen er omfattet af indvindingsoplandet. 

Grundvandsstrømningen i området er mod syd, og indvindingsoplandet til Fårup Vandværk 

strækker sig fra kildepladsen mod nord. 

 

 

Figur 7-3.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

 

Fårup Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 58.399 og 58.744, og indvinder fra kalkmagasinet 

i intervallet 66-84 m u.t. Over filtrene ses en lertykkelse på ca. 60 m (Overvejende paleocæn ler), 

og magasinet er velbeskyttet. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 30-34 m u.t. 

Seneste analyser af råvandet viser en stærkt reduceret vandtype, hvilket stemmer overens med 

de tykke overliggende lerlag. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige 

miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Fårup Vandværk, vurderes, ifølge 

FOHM-kortlægningen, at være større end 30 m ved rammeområderne. Risikoen for nedsivning af 

forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene. 
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Ved områderne med restrummelighed kategoriseres grundvandsdannelsen til kalkmagasinet, 

hvorfra Fårup Vandværk indvinder at være lav, svarende til mindre end 50 mm/år /16/. 

 

I Vandområdeplanen er der ved Fårup udpeget grundvandsforekomster med god kvantitativ og 

kemisk tilstand. Boligområderne i Fårup ligger samlet, og boligområder vurderes som 

udgangspunkt ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Rammeområdet 4.03.C.2 er delvist 

sammenfaldende med BNBO til Fårup Vandværks aktive indvindingsboringer, og det skal i 

forbindelse med planlægning af området sikres, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel 

mod grundvandet. 

 Asferg (4.04.B.1) 

Ved Asferg er der en kommuneplanramme med restrummelighed til boligområder, som vist på 

Figur 7-4. Området ligger vest for indvindingsoplandet til Asferg Vandværk, men indenfor et større 

OSD-område. Hele OSD-området er udpeget som NFI og indsatsområde mht. nitrat.  

 

 

Figur 7-4.  Kommuneplanramme med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

 

Asferg Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 58.387 og 58.438, og indvinder fra 

kalkmagasinet i intervallet 38-85 m u.t. Over filtrene ses der, ifølge borerapporterne, en 

lertykkelse på ca. 10-15 m (overvejende moræneler). Magasinet er spændt, og vandstanden er 
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pejlet til ca. 18 m u.t. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype. Der er ikke 

detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringerne. Indvindingsoplandet strækker sig fra kildepladsen mod øst, dvs. opstrøms 

fra rammeområdet. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Asferg Vandværk, vurderes, ifølge 

FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 5-10 m ved rammeområdet. Risikoen for 

nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af 

lerlagene. I Vandområdeplanen er der udpeget grundvandsforekomster ved Asferg med god 

kvantitativ og kemisk tilstand.  

 

Området med restrummelighed ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur, og 

vurderes som udgangspunkt ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet. Hele byen er 

omfattet af OSD, og restrummelighedens beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet. 

Da området ligger indenfor OSD, skal der i forbindelse med planlægning af områderne indarbejdes 

bestemmelser, der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De 

konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne.  

 Langå (3.01.B.8, 3.01.B.9, 3.01.B.11, 3.01.E.5, 3.01.E.1, 3.01.E.2) 

Ved Langå er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv indenfor 

indvindingsoplandene til Langå og Stevnstrup vandværker. Indvindingsoplandene er delvist 

udpegede som NFI og indsatsområde ift. nitrat, som vist på Figur 7-5.  
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Figur 7-5.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

På figuren er ligeledes vist det fremtidige IOL til Langå Vandværk.  

Langå Vandværk har fire aktive indvindingsboringer, DGU nr. 68.1130, 68.1131, 68.1065 og 

68.910, og indvinder primært fra kalkmagasinet i intervallet 81 til 93 m u.t. Filtret i boringen DGU 

nr. 68.910 strækker sig over toppen af kalken samt bunden af det overliggende sandmagasin. 

Kalkmagasinet er spændt, og nogle steder i direkte kontakt med det overliggende sandlag. 

Vandstanden er pejlet til ca. 20-30 m u.t. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret 

vandtype. Der er ikke fundet sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra 

pesticider i seneste eller tidligere analyser for boringerne, og der er ikke registreret øvrige 

miljøfremmede stoffer.  

 

Stevnstrup Vandværk har én aktiv indvindingsboring, DGU nr. 68.762, som er placeret ca. 6 km 

nordøst for Langå. Boringen indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 55-75 m u.t., og over filtret 

ses en samlet lertykkelse på ca. 25 m. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 9 m 

u.t. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype. Der er ikke fundet 

sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider i seneste eller tidligere 

analyser, og der er ikke registreret øvrige miljøfremmede stoffer.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over kalkmagasinet, som udgør det primære magasin i 

området, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være større end 20 m ved rammeområder med 
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restrummelighed. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes 

generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kvantitativ tilstand. Den kemiske tilstand for grundvandsforekomsten DK_1.5_456_125 er angivet 

som ringe pga. pesticider.  

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i tilknytning til den eksisterende by, 

og placeringerne vurderes at være planmæssigt begrundet. De omtalte rammeområder ligger 

opstrøms indvindingsboringerne til almen vandforsyning, og der skal i forbindelse med 

planlægning af området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke 

udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslaget for området.  

 Terp Højgaard (4.00.E.2) 

Ved Terp Højgaard er der en kommuneplanramme med restrummelighed til erhverv. 

Rammeområdet ligger indenfor OSD, og hele OSD-området er udpeget som NFI og indsatsområde 

mht. nitrat. Terp Højgaard er omfattet af et større OSD-område. Rammeområdet ligger øst for 

indvindingsoplandet til Kousted Vandværk. Kousted Vandværk er dog overgået til 

forsyningsvandværk, der importerer vand fra Fårup Vandværk, og boringen er angivet som sløjfet i 

januar 2020. Der er mere end 2 km til nærmeste aktive indvindingsboring til almen vandforsyning. 

Det primære magasin i området er kalken, som ligger tæt på terræn. Grundvandets 

strømningsretning ved rammeområdet er mod sydvest, og der forventes et vandspejl omkring kote 

+20 m, svarende til ca. 20-30 m u.t.    
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Figur 7-6.  Kommuneplanramme med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over det primære magasin ved rammeområdet vurderes, ifølge 

FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 0-5 m. Risikoen for nedsivning af forurening fra 

overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene. 

Grundvandsdannelse til kalkmagasinet vurderes at være i størrelsesordenen 200-400 mm/år ved 

rammeområdet /16/.  

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 

 

Området med restrummelighed ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur. Terp 

Højgaard er omfattet af et større OSD-område og alternative placeringer vil medføre, at byen ikke 

udvikles som sammenhængende. Rammeområdets beliggenhed vurderes at være planmæssigt 

begrundet. Der er ikke væsentlige beskyttende lerdæklag over det primære magasin i området, og 

der skal i forbindelse med planlægning af området indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de 

planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af 

projektforslaget for området.  
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 Randers Vest (4.12.BE.1, 1.06.B.22, 1.06.B.23, 1.06.B.24, 1.06.B.25, 1.06.E.2, 1.06.B.27, 

1.06.B.28, 1.06.B.26) 

Ved Randers Vest er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv indenfor 

OSD og indvindingsoplandet til Oust Mølle Vandværk. Indvindingsoplandet er delvist udpeget som 

NFI og indsatsområde ift. nitrat, som vist på Figur 7-7. Rammeområde 1.06.B.26 er delvist 

sammenfaldende med BNBO til Oust Mølle Vandværks aktive indvindingsboringer.  Grundvandets 

strømningsretning er generelt mod syd/sydvest, men ved rammeområdet 1.06.E.2 ses en mere 

syd/sydøstlig retning.  

 

 

Figur 7-7.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

 

Oust Mølle Vandværk har 10 aktive indvindingsboringer, DGU nr. 68.585, 68.586, 68.583, 68.584, 

68.587, 68.557, 68.541, 68.554, 68.555 og 68.556. Vandværket indvinder fra kalkmagasinet i 

intervallet 28-57 m u.t. Over kalkmagasinet ses en samlet lertykkelse på ca. 10-25 m ved 

kildepladsen. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 20-25 m u.t. Seneste analyse 

af råvandet viser en svagt oxideret vandtype, og en enkelt boring, DGU nr. 68.583 viser en svagt 

reduceret vandtype. Der er tidligere fund af BAM i enkelte indvindingsboringer, men i 

koncentrationer under grænseværdien for drikkevand.  Indvindingsoplandet strækker sig fra 

kildepladsen mod nord, og de omtalte rammeområder ligger opstrøms for indvindingsboringerne.  
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Den samlede tykkelse af lerlagene over det primære magasin ved rammeområderne vurderes, 

ifølge FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 0-5 m ved 4.12.BE.1, 10-20 ved 

1.06.B.27/28 og 20-30 m ved 1.06.B.26, 1.06.B.22/23/24/25 og 1.06.E.2. Risikoen for nedsivning 

af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområderne udpeget regionale grundvandsforekomster med 

god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 

  

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i tilknytning til den eksisterende by, 

og placeringerne vurderes at være planmæssigt begrundet. De omtalte rammeområder lægger 

opstrøms indvindingsboringerne til almen vandforsyning, og rammeområdet 1.06.B.26 er delvist 

sammenfaldende med BNBO til Oust Mølle Vandværks aktive indvindingsboringer. I forbindelse 

med planlægning af områderne skal der indarbejdes bestemmelser, der sikrer, at de planlagte 

aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af 

projektforslagene for områderne.  
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7.1.2 Delområde Randers Syd 

Der er udpeget to område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i delområde Randers Syd. 

OSD-områderne er delvist udpegede som NFI og indsatsområde mht. nitrat. Et mindre område, 

syd for Hals Sø, er udpeget som SFI og indsatsområde. En del af indvindingsoplandene i området 

er delvist overlappende med OSD, og flere indvindingsoplande er delvist udlagt som NFI. 

Kommuneplanrammer og områdeudpegninger for delområde Randers Syd er vist på Figur 7-8 

 

 

Figur 7-8. Delområde Randers Syd. Planrammer og områdeudpegninger.   

De rammeområder, indenfor delområde Randers Syd, med restrummelighed indenfor bolig og 

erhverv, som er sammenfaldende med OSD og/eller indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger er vist på Figur 7-9 og i Tabel 7-2. 
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Figur 7-9. Rammer med restrummelighed for erhverv og bolig indenfor OSD og/eller indvindingsoplande i 

delområde Randers Syd.  
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Plannr. Plannavn Notat Kategori  

1.09.B.11 
Boligområde ved 
Munkdrup 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.12 Munkdrupvej, I 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.13 Munkdrupvej II 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.15 
Byudvikling ved 
Clausholmvej II 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.16 
Byudvikling ved 
Clausholmvej I 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.17 
Nedergårdsvej, 
Boligområde 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.18 Munkdrupvej III 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.B.3 Elektravej 
Tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner 
til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.09.E.1  Graceland Randers Vej 
Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv og 
butikker med særligt pladskrævende varer. 

Erhverv 

1.09.E.2 Juventusvej 
Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv og 
butikker med særligt pladskrævende varer. 

Erhverv  

1.10.E.1 Engelsholmvej 
Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv, let 
industri og håndværk samt transport- og 

logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.10.E.10 SPV område Sdr. Borup 
Erhvervsområde. Tung industri, transport- og 
logistikvirksomheder samt butikker med særligt 
pladskrævende varer. 

Erhverv 

1.10.E.11 Amstrupgårdsvej 
Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.10.E.12 
Erhvervsområde ved 
tilkørsel 42 

Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv, let 
industri og håndværk samt transport- og 
logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.10.E.2 
Frederiksdalvej 3.- 4. 
etape 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.10.E.8 Metervej 
Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv, let 
industri og håndværk samt transport- og 
logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.10.E.9 Hadstenvej 
Erhvervsområde. Kontor- og serviceerhverv, let 
industri og håndværk samt transport- og 
logistikvirksomheder. 

Erhverv 

2.01.B.14 Storegade 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

2.01.B.4 
Vester Allé, Højvangen, 
Sandagervej 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

2.01.E.3 
Virkevangen/Gl. 
Grenåvej 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

2.02.BE.1 
Landsbyen Uggelhuse, 
Vandbækvej, Koglevej 

Jordbrugsparceller. Boligområde med hobbylandbrug. Bolig 

Tabel 7-2. Rammer med restrummelighed (erhverv og bolig) indenfor OSD og/eller indvindingsopland i delområde 

Randers Syd.   
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 Randers Syd (1.09.E.1, 1.09.E.2, 1.10.E.1, 1.10.E.2, 1.10.E.8, 1.10.E.9, 1.10.E.10, 1.10.E.11, 

1.10.E.12, 1.09.B.17, 1.09.B.11, 1.09.B.13, 1.09.B.18, 1.09.B.12, 1.09.B.15, 1.09.B.16, 

1.09.B.3 

Ved Randers Syd er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv indenfor 

OSD og indvindingsoplande. Området er delvist udpeget som NFI og indsatsområde ift. nitrat, som 

vist på Figur 7-10. Rammeområde 1.10.E.11 er delvist sammenfaldende med BNBO til Sdr. Borup 

Vandværks aktive indvindingsboring, DGU nr. 68.979.  Grundvandets strømningsretning i området 

er mod nord.  

 

 

Figur 7-10.  Kommuneplanrammer med restrummelighed samt områdeudpegninger.  

 

Samtlige af rammeområderne med restrummelighed til erhverv er helt eller delvist 

sammenfaldende med indvindingsoplandet til Kristrup Vandværk. Rammeområderne 1.10.E.12 og 

1.10.E.2 er derudover delvist sammenfaldende med indvindingsoplandene til Strømmen 

Vandværk. Rammeområderne med restrummelighed til bolig, 1.09.B17, 1.09.B.3 1.09.B.11, 

1.09.B.12, 1.09.B.13, 1.09.B.18 ligger indenfor indvindingsoplandet til Kristrup Vandværk, mens 

rammeområderne 1.09.B. 15, 1.09.B.16 og 1.09.B.19 er helt eller delvis sammenfaldende med 

indvindingsoplandet til Vilstrup Vandværk og indenfor et OSD-område. Rammeområderne 

1.10.E.12, 1.10.E.2, 1.10.E.11, 1.10.E.1, 1.10.E.10 samt 1.09.B.16, 1.09.B.15 og 1.09.B19 16 er 

helt eller delvist udlagt som NFI og indsatsområde mht. nitrat.  
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Kristrup Vandværk har fem aktive indvindingsboringer fordelt på to kildepladser; DGU nr. 68.61, 

68.536 og 68.592 ved Asser Rigs Vej samt 68.137 og 68.823 ved Clausholmvej. Indvindingen ved 

begge kildepladser sker fra kalkmagasinet. Boringerne ved Asser Rigs Vej er filtersat i intervallet 

88-106 m u.t. Boringen, DGU nr. 68.137 er filtersat i intervallet 20-90 m u.t., og der foreligger 

ikke oplysninger om filtersætning for boringen 68.832, som er 92 m dyb. Kalkmagasinet er spændt 

og beskyttet af mere end 15 meter ler i det meste af indvindingsoplandets udbredelse. Boringerne 

indvinder nitratfrit vand og vandtypen er stærkt reduceret. Der er ikke registreret indhold af 

pesticider eller øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. Det forhøjede indhold af bor 

indikerer, at der indvindes gammelt vand. Ved kildepladserne står grundvandsspejlet omkring kote 

5 m, svarende til ca. 20-30 m u.t.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over kalkmagasinet, som udgør det primære magasin i 

størstedelen af området, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være større end 10 m ved 

hovedparten af rammeområderne med restrummelighed, jf. Figur 7-11. Ved rammeområderne 

1.09.E.1/2, 1.10.E.2, 1.10.E.8 og 1.10.E.10 ses dog lokale områder, hvor lertykkelsen er mindre 

end 10 m. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt 

ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

 

Figur 7-11. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  
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Strømmen Vandværk, hvis indvindingsopland er delvist sammenfaldende med rammeområderne 

1.10.E.12 og 1.10.E.2, har tre indvindingsboringer fordelt på to kildepladser; DGU nr. 68.1160 og 

68.1184 ved Svendborgvej samt 68.748 ved Vandværksvej. Det er dog oplyst, at boringen DGU 

nr. 68.748 ikke er i drift, og skal sløjfes. Indvindingen sker fra sandmagasinet Sand1400. 

Boringerne ved Svendborgvej er filtersat i intervallet 68-80 m u.t. Boringen, DGU nr. 68.748 er 

filtersat i intervallet 28-46 m u.t. Sandmagasinet er spændt, og boringerne indvinder en svagt 

reduceret vandtype. Der er ikke registreret indhold af pesticider eller øvrige miljøfremmede stoffer 

i indvindingsboringerne. Ved kildepladsen Svendborgvej står grundvandsspejlet omkring kote 5 m, 

svarende til ca. 35 m u.t.  

 

Vilstrup Vandværk har fire aktive indvindingsboringer, DGU nr. 69.213, 69.818, 69.523 og 69.558, 

hvoraf indvindingsoplandet til de tre vestligste boringer (filtersat i sandmagasinet Sand1400), er 

helt eller delvist sammenfaldende med rammeområderne 1.09.B.15, 16 og 19. Boringerne er 

filtersat i intervallet 49-148 m u.t., og DGU nr. 69.213 indvinder fra kalkmagasinet mens de øvrige 

boringer indvinder fra det overliggende sandmagasin. Sandmagasinet er generelt frit, mens 

kalkmagasinet er spændt. Der indvindes en svagt reduceret vandtype fra sandmagasinet og en 

stærkt reduceret vandtype fra kalken. Der har tidligere været registreret et indhold af pesticider i 

indvindingsboringerne i sandmagasinet, hvilket kan indikere påvirkning fra overfladen. Ved 

kildepladsen står grundvandsspejlet omkring kote 10 m, svarende til ca. 30 m u.t. Størstedelen af 

indvindingsoplandet er vurderet som nitratsårbart, grundet den ringe lertykkelse over 

sandmagasinet, vist på Figur 7-12. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over sandmagasinet, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at 

være mindre end 5 m ved hovedparten af rammeområderne med restrummelighed, jf. Figur 7-12. 

Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved 

stigende tykkelse af lerlagene.  
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Figur 7-12. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over sandmagasinet.   

 

Sdr. Borup Vandværk, hvis indvindingsopland er delvist sammenfaldende med rammeområderne 

1.10.E.1, 1.10.E.11 og 1.10.E.10, har to aktive indvindingsboringer, placeret på to kildepladser; 

DGU nr. 68.702 på og DGU nr. 68.979 (nord) og DGU nr. 68.762 (syd). Boringen DGU nr. 68.702 

indvinder fra sandmagasinet (Sand1400) i intervallet 71-76 m u.t., mens boringen DGU nr. 68.979 

indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 82-103 m u.t. Sandmagasinet er generelt frit og lokalt ved 

boringen er magasinet overlejret af ca. 25 m ler. Vandspejlet i boringen DGU nr. 68.702 er pejlet 

til ca. 33 m u.t., svarende til kote ca. 13 m. Kalkmagasinet er spændt, og lokalt ved boringen er 

magasinet overlejret af ca. 30 m ler. Vandstanden i boringen DGU nr. 68.979 er pejlet til ca. 26 m 

u.t., svarende til kote ca. 10 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype 

fra begge indvindingsboringer. Der er ikke fundet sprøjtemidler i form af pesticider og 

nedbrydningsprodukter fra pesticider i seneste eller tidligere analyser, og der er ikke registreret 

øvrige miljøfremmede stoffer. Sandmagasinet er vurderet til nogen eller stor nitratsårbarhed i det 

meste af indvindingsoplandets udbredelse, mens kalkmagasinet er vurderet til lille nitratsårbarhed 

i det meste af indvindingsoplandet. 

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområderne udpeget regionale grundvandsforekomster med 

god kemiske tilstand og god kvantitativ tilstand. 
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Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur, og boligområder vurderes som udgangspunkt ikke at udgøre en risiko for 

grundvandet. Alternative placeringer uden for områder med grundvandsintersser vil i nogen grad 

medføre, at byen ikke udvikles som sammenhængende. Restrummelighedernes beliggenhed 

vurderes at være planmæssigt begrundet.  

De omtalte rammeområder lægger opstrøms indvindingsboringerne til almen vandforsyning, og 

ved flere af rammeområderne ses ingen væsentlige dæklag over de primære 

indvindingsmagasiner. Der skal i forbindelse med planlægning af områderne indarbejdes 

bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De 

konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne.  

 Assentoft (2.01.B.14, 2.01.B.4, 2.01.E.3, , 2.01.E.5) 

Ved Assentoft er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv indenfor 

indvindingsoplandet til Assentoft Vandværk, som vist på Figur 7-13. Indvindingsoplandet er ikke 

udpeget som NFI og indsatsområde mht. nitrat. Kommuneplanramme 2.01.B.4 er delvist 

sammenfaldende med BNBO til vandværkets aktive indvindingsboringer. Assentoft Vandværk 

ligger centralt i byen, og en stor del af byen er omfattet af indvindingsoplandet.  

 

 

Figur 7-13.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  
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Assentoft Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 69.265, 69.292 og 69.610, og indvinder fra 

kalkmagasinet i intervallet 46-106 m u.t. Over filtrene ses en lertykkelse på ca. 10-15. Magasinet 

er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 38-40 m u.t., svarende til kote 6-8 m. Kalkmagasinet 

er vurderet til lille nitratsårbarhed ved de pågældende rammeområder, og grundvandsdannelsen 

sker i området syd for motorvejen. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret 

vandtype. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede 

stoffer i indvindingsboringerne. Grundvandets strømningsretning ved de omtalte rammeområder er 

mod nordvest, og indvindingsoplandet strækker sig fra kildepladsen mod sydøst. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Assentoft Vandværk, vurderes, 

ifølge FOHM-kortlægningen, at være større end 30 m ved rammeområderne 2.01.E.2 og 2.01.E.3, 

og i størrelsesordenen 20-30 m ved rammeområdet 2.01.B.4. Risikoen for nedsivning af forurening 

fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene. Ved 

områderne med restrummelighed kategoriseres grundvandsdannelsen til kalkmagasinet at være 

lav, svarende til mindre end 50 mm/år /16/. 

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemiske tilstand og god kvantitativ tilstand. 

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur, og boligområder vurderes som udgangspunkt ikke at udgøre en risiko for 

grundvandet. Alternative placeringer uden for områder med grundvandsintersser vil i nogen grad 

medføre, at byen ikke udvikles som sammenhængende. Restrummelighedernes beliggenhed 

vurderes at være planmæssigt begrundet. De omtalte rammeområder 2.01.B.4 samt 2.01.E3 

ligger opstrøms indvindingsboringerne til almen vandforsyning, og rammeområdet 2.01.B.4 er 

sammenfaldende med BNBO til Assentoft Vandværks aktive indvindingsboringer.  

 

Der skal i forbindelse med planlægning af rammeområderne indarbejdes bestemmelser der sikrer, 

at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge 

af projektforslagene ved rammeområderne.  
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7.1.3 Delområde Randers Nordøst  

Der er udpeget et større område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som dækker den 

sydvestlige del af delområdet Randers Nordøst. OSD-området er delvist udpeget som NFI og 

indsatsområde mht. nitrat. En del af indvindingsoplandene i området er delvist overlappende med 

OSD, og flere indvindingsoplande er delvist udlagt som NFI. Kommuneplanrammer og 

områdeudpegninger for delområde Randers Nordøst er vist på Figur 7-14. 

 

 

Figur 7-14. Delområde Randers Nordøst. Planrammer og områdeudpegninger.   

De rammeområder, indenfor delområde Randers Nordøst, med restrummelighed indenfor bolig og 

erhverv, som er sammenfaldende med OSD og/eller indvindingsoplande til almene 

vandforsyninger er vist på Figur 7-15 og i Tabel 7-3. 
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Figur 7-15. Rammer med restrummelighed for erhverv og bolig indenfor OSD og/eller indvindingsoplande i 

delområde Randers Nordøst.  
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Plannr. Plannavn Notat Kategori 

1.07.E.3 
Erhverv ved 
Hadsundvej 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

1.08.B.12 Bakkestjernedalen 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.08.B.14 Tjærby Diger Allé 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.08.B.3 Tjærbyvang 2 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

1.08.BE.3 Dronningborg Alle 
Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder 
institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Bolig 

4.01.B.13 Hastrupvej 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

4.01.B.4 
Doktor 
Alle/Nordlyvej 

Tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 
dækning af bydelens behov. 

Bolig 

4.01.B.5 Øst for Birke Alle 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

4.01.E.1 Industrivej Erhvervsområde. Let industri og håndværk. Erhverv 

5.01.B.1 
Tingager, 
Lundsbjergvej 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.01.B.2 Harridslev syd 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.01.B.3 Bækengen 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.01.B.7 Mælkevejen 
Tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 
dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.01.B.8 Harridslevvej 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.04.B.4 
Søren Bangsvej, 
Østermarksvej 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.01.B.9 Basager 
Åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 

dækning af bydelens behov. 
Bolig 

5.02.B.1 
Rolighedsvej, 
Villinggårdsvej 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.02.B.2 Søringen 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.02.E.1 
Industriområde, 
Jyllandsvej, 
Vesterbro 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt 
transport- og logistikvirksomheder. 

Erhverv 

5.03.B.8 Bakkegårdsvej 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.04.BE.3 
Stangerumvej, 
Gjerlevvej 

Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder 
institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Bolig 

5.04.E.3 Mercurvej 
Erhvervsområde. Let industri og håndværk samt butikker 
med særligt pladskrævende varer. 

Erhverv 

5.05.E.1 
Mejlby 
Autoværksted 

Erhvervsområde. Let industri og håndværk. Erhverv 

5.06.B.2 
Martin Gammelbys 
Vej 

Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.07.B.1 Kildebakkevej 
Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og 
institutioner til dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.07.BE.4 
Haldvej/Kondrup 
Vænge 

Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder 
institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål. 

Bolig 

5.08.B.2 
Boligområde ved 
Nedre Vej 

Tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 
dækning af bydelens behov. 

Bolig 

5.04.B.8  
Boligområde ved 
Ærteholmsvej 

Åben-lav boligbebyggelse, fællesanlæg og institutioner til 
dækning af bydelens behov. 

Bolig 

Tabel 7-3. Rammer med restrummelighed (erhverv og bolig) indenfor OSD og/eller indvindingsoplande i 

delområde Randers Nordøst.  
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 Randers Nord (1.07.E.3, 1.08.BE.3, 1.08.B.3, 1.08.B.12 og 1.08.B.14) 

Ved Randers Nord er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv, som 

vist på Figur 7-16. Rammeområdet 1.07.E.3 grænser op til et OSD-område mod nord. 

Rammeområdet 1.08.BE.3 er sammenfaldende med indvindingsoplandet til Dronningborg 

Vandværks vestlige kildeplads, og ligger delvist indenfor BNBO til de aktive indvindingsboringer. 

Rammeområderne 1.08.B12, 1.08.B.3 og 1.08.B.14 ligger helt eller delvist indenfor OSD, og er 

delvist sammenfaldende med indvindingsoplandet til Bunkedal Vandværk. Der er ikke udpeget NFI 

eller indsatsområder mht. nitrat ved de omtalte rammeområder. Grundvandsstrømningen i 

området er mod syd/sydøst, og indvindingsoplandene strækker sig fra kildepladserne mod 

nord/nordvest.  
 

 

Figur 7-16.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

Dronningborg Vandværks vestlige kildeplads har tre aktive boringer, DGU nr. 69.73B, 69.181 og 

69.222. Boringerne indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 56-86 m u.t. Ved kildepladsen ses en 

lertykkelse over magasinet på ca. 20 m. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 0-3 

m u.t., svarende til ca. kote 4-6 m. Seneste analyser af råvandet viser en stærkt reduceret 

vandtype. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede 

stoffer i indvindingsboringerne. 
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Bunkedal Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 69.223, 69.318 og 69.562. Kildepladsen til 

Bunkedal Vandværk ligger ca. 900 m øst/sydøst for rammeområdet 1.08.B.14. Boringerne 

indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 60-106 m u.t. Ved kildepladsen ses en lertykkelse over 

magasinet på ca. 30 m. Magasinet er spændt, og vandstanden i boringerne DGU nr. 69.223 og 

69.318 er pejlet til ca. 25 m u.t., svarende til ca. kote -20 m. Ved boringen DGU nr. 69.562 er 

vandspejlet pejlet til 1,4 m o.t, svarende til kote ca. 6 m. Seneste analyser af råvandet viser en 

stærkt reduceret vandtype. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige 

miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over kalkmagasinet, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at 

være større end 30 m ved rammeområderne. Ved Rammeområdet 1.08.BE.3 ses dog en udtynding 

af lerdæklaget mod syd, i retning mod kildepladsen til Dronningborg Vandværk.  Risikoen for 

nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af 

lerlagene. 

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kvantitativ tilstand. Ved rammeområderne 1.08.BE.3, 1.08.B.3, 1.08.B.12 og 1.08.B.14 er der 

udpeget en regional grundvandsforekomst, DK_1.5_456_126, med god kvantitativ tilstand, men 

ringe kemisk tilstand pga. nitrat. Vurdering af den kemiske tilstand for forekomsten baserer sig på 

data fra færre end 5 indtag i perioden 2000-2013. 

 

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur, og restrummelighedernes beliggenhed vurderes at være planmæssigt 

begrundet.  

 

Rammeområdet 1.07.E.3 ligger udenfor OSD-området i et område, hvor lertykkelsen over 

sandmagasinet er vurderet til at være større end 30 m. Det vurderes derfor, at der kan 

planlægges for aktiviteter i rammområdet, uden konkrete tiltag til beskyttelse af 

grundvandsressourcen. De øvrige rammeområder er delvist sammenfaldende med BNBO, 

indvindingsopland eller OSD, og der skal i forbindelse med planlægning af områderne indarbejdes 

bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De 

konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne.  

 Havndal (5.02.E.1, 5.02.B.1 og 5.02.B.2) 

Ved Havndal er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv, som vist på 

Figur 7-17. Rammeområderne 5.02.E.1 og 5.02.B.2 er sammenfaldende med indvindingsoplandet 

til Udbyneder Vandværk, og indenfor NFI og indsatsområde mht. nitrat. Rammeområdet 5.02.B.1 

er delvist sammenfaldende med indvindingsoplandet til Havndal Vandværk, og den del af 

indvindingsoplandet, som er sammenfaldende med rammeområdet, er udpeget som NFI og 

indsatsområde mht. nitrat. Grundvandsstrømningen i området er mod øst/nordøst, og 

indvindingsoplandene strækker sig fra kildepladserne mod vest/sydvest.  
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Figur 7-17.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.   

 

Havndal Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 50.462 og 50.315. Boringerne indvinder fra 

kalkmagasinet i intervallet 42-75 m u.t. Ved boringerne ses der ingen beskyttende lerlag over 

magasinet. Toppen af kalkmagasinet ved boringerne findes ca. 30 m u.t., og vandstanden er pejlet 

til ca. 32-35 m u.t., svarende til kote 8-9 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt oxideret 

vandtype. I boringen DGU nr. 50.462 er der registreret et indhold af Desphenyl-chloridazon på 

0,18 ug/l og et indhold af Methyl-despheny-chloridazon på 0,016 ug/l i seneste analyse fra 2019. 

Indholdet af Desphenyl-chloridazon er over grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l. I boringen 

DGU nr. 50.315 er der registreret et indhold af Desphenyl-chloridazon på 0,028 ug/l i seneste 

analyse fra 2018. Derudover er der gentagne gange siden 2001 registreret et indhold af BAM 

under grænseværdien, og seneste analyse fra 2018 viste et indhold på 0,01 ug/l. Der er ikke 

registreret øvrige pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringerne. Indholdet af pesticider og nedbrydningsstoffer indikerer, at magasinet er 

sårbart, hvilket stemmer overens med, at der ikke er beskyttende lerlag over magasinet.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Havndal Vandværk, vurderes, 

ifølge FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 20-30 m ved rammeområderne 5.02.E.1 

og 5.02.B.1, og større end 30 m ved rammeområdet 5.02.B.1. Risikoen for nedsivning af 

forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  
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Udbyneder Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 50.295 og 50.595, som ligger ca. 4 km 

øst/nordøst for rammeområdet 5.02.E.1 og ca. 1,6 km øst/nordøst for rammeområdet 5.02.B.2. 

Boringerne indvinder fra sandmagasinet (Sand1400) i intervallet 46-63 m u.t. Ved kildepladsen 

ses en lertykkelse på ca. 10-20 m over magasinet, og vandstanden er pejlet til ca. 20-30 m u.t., 

svarende til ca. kote 2 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype for 

boringen DGU nr. 50.595 og en stærkt oxideret vandtype for boringen DGU nr. 50.295. I boringen 

DGU nr. 50.295 er der gentagne gange siden 2012 registreret et indhold af BAM under 

grænseværdien, og seneste analyse fra 2017 viste et indhold på 0,014 ug/l. Der er i 2012 

registreret indhold af Atrazon desisopropy, DEIA og Didealkyl-hydroxy-atrazin på hhv. 0,012 ug/l, 

0,047 ug/l og 0,024 ug/l. Det er angivet i Jupiter-databasen, at boringen anvendes som 

afværgeboring. Der er ikke registreret øvrige pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige 

miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. Indholdet af pesticider og nedbrydningsstoffer i 

boringen DGU nr. 50.295 indikerer, at magasinet er sårbart ved kildepladsen, hvilket stemmer 

overens med, at der ikke er væsentlige beskyttende lerlag over magasinet.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Udbyneder Vandværk er vist på 

Figur 7-18, og vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 5-20 m ved 

rammeområdet 5.02.E.1, med de største tykkelser mod øst. Ved Rammeområdet 5.02.B.1 er der 

tolket lertykkelser i størrelsesordenen 10-30 m med de største tykkelser mod nordøst. Ved 

Rammeområdet 5.02.B.2 er der tolket lertykkelser i størrelsesordenen 5-20 m med de største 

tykkelser mod vest. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes 

generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  
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Figur 7-18.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over 

sandmagasinet.   

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområderne udpeget regionale grundvandsforekomster med 

god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. Rammeområdet 5.02.B.1 grænser mod syd op til 

en terrænnær grundvandforekomst, DK_1.3_456_106 med god kvantitativ tilstand og ukendt 

kemisk tilstand. Nordøst for rammeområdet 5.02.B.2 ses en regional grundvandsforekomst, 

DK_1_456_170, som er angivet med god kvantitativ tilstand men ringe kemisk tilstand pga. klorid.   

 

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur, og restrummelighedernes beliggenhed vurderes at være planmæssigt 

begrundet.  

 

De omtalte rammeområder er helt eller delvist sammenfaldende med indvindingsoplande til 

almene vandforsyninger, og der skal i forbindelse med planlægning af områderne indarbejdes 

bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De 

konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne. 
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 Gjerlev (5.04.E.3, 5.04.BE.3, 5.04.B.4 og 5.04.B.8) 

Ved Gjerlev er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv, som vist på 

Figur 7-19. Rammeområderne ligger alle indenfor et OSD-område, og rammeområdet 5.04.E.3 

grænser om mod indvindingsoplandet til Øster Tørslev Vandværk mod nord. Rammeområdet 

5.04.B.8 er delvist sammenfaldende med indvindingsoplandet til Gjerlev Vandværks nordlige 

kildeplads. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder mht. nitrat ved de omtalte 

rammeområder. Grundvandsstrømningen ved rammeområderne er mod øst/sydøst. 

 

 

Figur 7-19.  Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  

 

Øster Tørslev Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 59.633, 59.396 og 59.288, hvoraf den 

nærmeste boring, ligger ca. 2,5 km øst for rammeområderne. Boringerne indvinder fra 

kalkmagasinet i intervallet 20-104 m u.t. Der er ingen beskyttende lerdæklag over magasinet ved 

kildepladsen. Magasinet er frit, og vandstanden er pejlet til ca. 22-26 m u.t., svarende til kote 4-6 

m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype ved boringerne DGU nr. 

59.633 og 59.396, mens der ses en svagt oxideret vandtype ved boringen DGU nr. 59.288. I 

boringen DGU nr. 59.288 er der registreret gentagne fund af BAM siden 2010. Ved seneste analyse 

fra 2018 var der et indhold af BAM på 0,02 ug/l, hvilket er under grænseværdien for drikkevand på 

0,1 ug/l. Der er ikke registreret øvrige pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige 

miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 
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Gjerlev Vandværks nordlige kildeplads har én aktiv indvindingsboring, DGU nr. 59.295. Boringen 

indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 62-85 m u.t. Ved boringen ses en lertykkelse på ca. 15-

20. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 3,5 m o.t., svarende til ca. kote 21 m. 

Seneste analyser af råvandet viser en svagt oxideret vandtype. I boringen DGU nr. 59.295 er der 

registreret gentagne fund af BAM siden 2003. Ved seneste analyse fra 2019 var der et indhold af 

BAM på 0,022 ug/l, hvilket er under grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l. Der er ikke 

registreret øvrige pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringen. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over kalkmagasinet, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at 

være større end 30 m ved rammeområderne 5.04.E.3, 5.04.BE.3 og 5.04.B4, og i 

størrelsesordenen 20-30 m i den sydlige del af rammeområdet 5.04.B.8. Risikoen for nedsivning af 

forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 

 

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur. Hele byen er omfattet af OSD-området, og alternative placeringer uden for 

områder med grundvandsintersser er derfor ikke muligt. Restrummelighedernes beliggenhed 

vurderes at være planmæssigt begrundet.  

 

De omtalte rammeområder ligger inden for et OSD-område, og er delvist sammenfaldende med 

indvindingsoplandene til Øster Tørslev og Gjerlev vandværker. Der skal i forbindelse med 

planlægning af områderne indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke 

udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for 

områderne. 

 Øster Tørslev (5.03.B.8) 

Ved Øster Tørslev er der en kommuneplanramme med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 

7-20. Rammeområdet 5.03.B.8 er sammenfaldende med indvindingsoplandet til Øster Tørslev 

Vandværk. Ved rammeområdet er der udpeget NFI, og området er delvist udlagt som 

indsatsområde mht. nitrat. Grundvandsstrømningen i området er mod sydøst, og 

indvindingsoplandet strækker sig fra kildepladserne mod nordvest. 
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Figur 7-20. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Øster Tørslev Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 59.633, 59.396 og 59.288. Boringerne 

indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 20-104 m u.t. Der er ingen beskyttende lerdæklag over 

magasinet ved kildepladsen. Magasinet er frit, og vandstanden er pejlet til ca. 22-26 m u.t., 

svarende til kote 4-6 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype ved 

boringerne DGU nr. 59.633 og 59.396, mens der ses en svagt oxideret vandtype ved boringen 

DGU nr. 59.288. I boringen DGU nr. 59.288 er der registreret gentagne fund af BAM siden 2010. 

Ved seneste analyse fra 2018 var der et indhold af BAM på 0,02 ug/l, hvilket er under 

grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l. Der er ikke registreret øvrige pesticider, 

nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Øster Tørslev Vandværk, 

vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være mindre end 5 m ved rammeområdet. Risikoen for 

nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af 

lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområdet udpeget regionale grundvandsforekomster med 

god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 
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Området med restrummelighed til bolig ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur, 

og restrummelighedens beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet.  

 

Rammeområdet ligger opstrøms indvindingsboringerne til Øster Tørslev Vandværk, og er delvist 

sammenfaldende med BNBO til boringen DGU nr. 59.633. Magasinet er sårbart, og der skal i 

forbindelse med planlægning af området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte 

aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af 

projektforslaget for området. 

 Hald (5.07.B.1 og 5.07.BE.4) 

Ved Hald er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 7-21. 

Rammeområderne 5.07.B1 og 5.07.B4 ligger indenfor et OSD-område, men er ikke 

sammenfaldende med indvindingsoplande til almene vandforsyninger. OSD-området er ikke 

udpeget som NFI eller indsatsområde mht. nitrat ved de omtalte rammeområder.   

Grundvandsstrømningen ved rammområderne er mod nordøst. De nærmeste indvindingsboring til 

almenvandforsyning tilhører Hald By og Omegns Vandværk, og ligger ca. 750-950 m mod sydvest. 

 

 

Figur 7-21. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Hald By og Omegns Vandværk indvinder fra kalkmagasinet, og indvindingsoplandet strækker sig 

fra kildepladsen mod vest, dvs. i retning væk fra rammeområderne. Den samlede tykkelse af 
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lerlagene over kalkmagasinet ved rammeområderne, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at 

være større end 30 m. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet 

mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemiske tilstand og god kvantitativ tilstand. 

 

Områderne med restrummelighed til bolig ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende 

struktur, og boligområder vurderes som udgangspunkt ikke at udgøre en risiko for grundvandet. 

Hele byen er omfattet af OSD-området, og alternative placeringer uden for områder med 

grundvandsintersser er derfor ikke muligt. Restrummelighedernes beliggenhed vurderes at være 

planmæssigt begrundet.  

 

De omtalte rammeområder ligger i et OSD-område, og der skal i forbindelse med planlægning af 

området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel 

mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne.  

 Spentrup (4.01.E.1, 4.01.B.13, 4.01.B.4 og 4.01.B.5) 

Ved Spentrup er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig og erhverv, som vist på 

Figur 7-22. Hele området er udpeget som OSD. Rammeområderne 4.01.E.1, 4.01.B.13 og 

4.01.B.4 ligger indenfor indvindingsoplandet til Spentrup Vandværk, mens rammeområdet 

4.01.B.5 ligger indenfor indvindingsoplandet til Dronningborg Vandværks vestlige kildeplads, og 

delvist indenfor indvindingsoplandet til Spentrup Vandværk.  Der er ikke udpeget NFI eller 

indsatsområder mht. nitrat ved de omtalte rammeområder. Grundvandsstrømningen i området er 

mod syd, og indvindingsoplandene strækker sig fra kildepladserne mod nord. 
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Figur 7-22. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Spentrup Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 58.448, 58.16A og 58.16B. Boringerne 

indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 38-90 m u.t. Ved kildepladsen ses en lertykkelse over 

magasinet på ca. 10-35 m. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 11-14 m u.t., 

svarende til kote 37-38 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype. Der er 

ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringerne.  

 

Dronningborg Vandværks vestlige kildeplads har tre aktive boringer, DGU nr. 69.73B, 69.181 og 

69.222. Boringerne indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 56-86 m u.t. Ved kildepladsen ses en 

lertykkelse over magasinet på ca. 20 m. Magasinet er spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 0-3 

m u.t., svarende til ca. kote 4-6 m. Seneste analyser af råvandet viser en stærkt reduceret 

vandtype. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede 

stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over kalkmagasinet vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at 

være i størrelsesordenen 20-30 m ved rammeområderne. Risikoen for nedsivning af forurening fra 

overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  
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I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 

 

Områderne med restrummelighed til bolig og erhverv ligger i direkte forlængelse af byens 

eksisterende struktur, og indenfor et større OSD-område, som omfatter hele byen. 

Restrummelighedernes beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet.  

 

De omtalte rammeområder ligger opstrøms indvindingsboringerne til almen vandforsyning til 

Spentrup og Dronningborg vandværker. Rammeområdet 4.01.B.4 er sammenfaldende med BNBO 

til Spentrup Vandværks aktive indvindingsboringer. Der skal i forbindelse med planlægning af 

områderne indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel 

mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for områderne.  

 Mejlby (5.05.E.1) 

Ved Mejlby er der en kommuneplanramme med restrummelighed til erhverv, som vist på Figur 

7-23. Rammeområdet 5.05.E.1 ligger indenfor et OSD-område, men er ikke sammenfaldende med 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Rammeområdet grænser mod vest op til 

indvindingsoplandet til Dronningborg Vandværks østlige kildeplads. Nærmeste boring til almen 

vandforsyning hører til Mejlby Vandværk og ligger ca. 600 m nordøst for rammeområdet. Der er 

ikke udpeget NFI eller indsatsområder mht. nitrat ved rammeområdet. Grundvandsstrømningen i 

området er mod syd, og indvindingsoplandene i området strækker sig fra kildepladserne mod nord. 
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Figur 7-23. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Dronningborg Vandværks østlige kildeplads har én aktiv indvindingsboring, DGU nr. 69.812, som 

ligger ca. 3,5 km syd for rammeområdet. Boringen indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 74-110 

m u.t. Ved boringen ses en lertykkelse over magasinet på ca. 40 m. Magasinet er spændt, og 

vandstanden er pejlet til ca. 20 m u.t., svarende til ca. kote 7 m. Seneste analyser af råvandet 

viser en stærkt reduceret vandtype. Der er ikke detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller 

øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringen. Mejlby Vandværk har to aktive 

indvindingsboringer, DGU nr. 59.162 og 59.343, og indvinder ligeledes fra kalkmagasinet. 

Magasinet ved kildepladsen er beskyttet af mere end 20 m ler, og der indvindes en svagt 

reduceret vandtype. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet ved rammeområdet, vurderes, ifølge 

FOHM-kortlægningen, at være større end 30 m. Risikoen for nedsivning af forurening fra 

overfladen til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområdet udpeget regionale grundvandsforekomster med 

god kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand. 
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Området med restrummelighed til erhverv ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende 

struktur, og indenfor et større OSD-område, som omfatter hele byen. Restrummelighedernes 

beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet.  

 

Rammeområdet ligger inden for et OSD-område, og der skal i forbindelse med planlægning af 

området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel 

mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslaget for området.  

 Mellerup (5.06.B.2) 

Ved Mellerup er der en kommuneplanramme med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 

7-24. Den vestlige del af rammeområdet 5.06.B.2 er sammenfaldende med indvindingsoplandet til 

Mellerup Vandværk.  Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder mht. nitrat ved rammeområdet. 

Grundvandsstrømningen i området er mod øst, og indvindingsoplandet til Mellerup Vandværk 

strækker sig fra kildepladsen mod vest. 

 

 

Figur 7-24. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Mellerup Vandværk har to aktive indvindingsboringer, DGU nr. 59.284 og 59.304, som ligger ca. 

250 m vest for rammeområdet 5.06.B.2. Boringerne indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 63-

84 m u.t. Over magasinet ses der ved boringerne en lertykkelse på ca. 20-35 m. Magasinet er 

spændt, og vandstanden er pejlet til ca. 28-31 m u.t., svarende til kote 15-20 m. Kalkmagasinet 
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er vurderet til lille nitratsårbarhed ved kildepladsen pga. det tykke lerdæklag over magasinet. 

Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype. I boringen DGU nr. 59.284 er der 

i 2010 registreret et indhold af BAM under grænseværdien for drikkevand. Indholdet af BAM er dog 

ikke påvist i efterfølgende analyser. Der er ikke registreret øvrige pesticider, 

nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet, vurderes, ifølge FOHM-

kortlægningen, at være i størrelsesordenen 20-30 m ved rammeområdet, og større end 30 med 

ved kildepladsen til Mellerup Vandværk. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til 

grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kvantitativ tilstand ved rammeområdet.  Den østlige del af rammeområdet er sammenfaldende 

med en regional grundvandsforekomst, DK_1.5_456_126, med ringe kemisk tilstand pga. nitrat. 

Vurdering af den kemiske tilstand for forekomsten baserer sig dog på data fra færre end 5 indtag i 

perioden 2000-2013. 

 

Området med restrummelighed til bolig ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur, 

og vurderes som udgangspunkt ikke at udgøre en risiko for grundvandet. Restrummelighedernes 

beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet. Rammeområdet er delvist sammenfaldende 

med indvindingsoplandet til Mellerup Vandværk, og der skal i forbindelse med planlægning af 

området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel 

mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslaget for området.  

 Harridslev (5.01.B.8, 5.01.B.7, 5.01.B.9, 5.01.B.2, 5.01.B.1 og 5.01.B.3) 

Ved Harridslev er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 

7-25. Rammeområderne 5.01.B.9, 5.01.B.2 og 5.01.B.1/3 ligger indenfor et OSD-område, men er 

ikke sammenfaldende med indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Rammeområderne 

5.01.B.8, 5.01.B.7 ligger indenfor et OSD-område og grænser mod øst op til indvindingsoplandet 

til Østrup Skov Vandværk og Albæk Vandværk. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder mht. 

nitrat ved de omtalte rammeområder, men rammeområdet 5.01.B.8 grænser mod nord op til et 

område udpeget som NFI og indsatsområde mht. nitrat, indenfor indvindingsoplandet til Harridslev 

Vandværk. Grundvandsstrømningen i området er mod syd/sydøst, og indvindingsoplandene 

strækker sig fra kildepladserne mod nord/nordvest. 
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Figur 7-25. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Østrup Skov Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 69.207, 69.185 og 69.186, som ligger ca. 

2,5 km sydøst for rammeområderne. Vandværket indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 54-106 

m u.t., og magasinet er ved kildepladsen beskyttet af ca. 30-40 m ler. Magasinet er artesisk, og 

vandstanden er i boringerne pejlet til ca. 1-3 m o.t., svarende til ca. kote 6 m. Seneste analyser af 

råvandet viser en svagt reduceret vandtype for boringerne DGU nr. 69.207 og 69.185, og en 

stærkt reduceret vandtype for boringen DGU nr. 69.186. Der er ikke registreret pesticider, 

nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne.  

 

Albæk Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 69.331 og 69.621, som ligger ca. 1,5-2 km 

sydøst for rammeområderne. Vandværket indvinder fra kalkmagasinet i intervallet 13-85 m u.t. 

Magasinet er ved kildepladsen beskyttet af ca. 50 m ler. Magasinet er spændt, og vandstanden er i 

boringerne pejlet til ca. 0-1 m u.t., svarende til ca. kote 7-12 m. Seneste analyser af råvandet 

viser en stærkt reduceret vandtype. Der er ikke registreret pesticider, nedbrydningsprodukter eller 

øvrige miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Assentoft Vandværk, vurderes, 

ifølge FOHM-kortlægningen, generelt at være større end 30 m ved rammeområderne. Lerlaget 

tynder dog ud nordvest for rammeområderne 5.01.B.7 og 5.01.B.8, hvor der er tolket en 

lertykkelse over kalkmagasinet på 5-10 m omkring indvindingsboringerne til Harridslev Vandværk. 
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Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved 

stigende tykkelse af lerlagene.  

 

Harridslev Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 59.190 og 59.422, som ligger ca. 300 m 

nordvest for rammeområdet 5.01.B.8. Vandværket indvinder fra sandmagasinet, Sand1400, i 

intervallet 50-62 m u.t. Magasinet er ved kildepladsen beskyttet af mindre end 10 m ler, og må 

betegnes som sårbart omkring kildepladsen. Vandstanden er i boringerne pejlet til ca. 18 m u.t., 

svarende til ca. kote 17-19 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype. I 

boringen DGU nr. 59.422 er der registreret et indhold af DMS på 0,016 ug/l i februar 2020. 

Indholdet af DMS er under grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l. Der er ikke registreret 

øvrige pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringerne. 

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over sandmagasinet er vist på Figur 7-26. Lertykkelsen over 

sandmagasinet vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, generelt at være større end 30 m ved 

rammeområderne, men der ses, ligesom ved kalkmagasinet, en udtynding af lerlaget omkring 

indvindingsboringerne til Harridslev Vandværk. Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen 

til grundvandet mindskes generelt ved stigende tykkelse af lerlagene.  

 

 

 

Figur 7-26. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over sandmagasinet. 
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I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kvantitativ tilstand ved rammeområderne. Rammeområderne er sammenfaldende med en regional 

grundvandsforekomst, DK_1.5_456_126, med ringe kemisk tilstand pga. nitrat. Vurdering af den 

kemiske tilstand for forekomsten baserer sig dog på data fra færre end 5 indtag i perioden 2000-

2013. 

 

Områderne med restrummelighed til bolig ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende 

struktur. Hele byen er omfattet af OSD-området, og alternative placeringer uden for områder med 

grundvandsintersser er derfor ikke mulig. Restrummelighedernes beliggenhed vurderes at være 

planmæssigt begrundet.  

 

Rammeområderne 5.01.B.9, 5.01.B.2 og 5.01.B.1+3 ligger indenfor et OSD-område, men er ikke 

sammenfaldende med indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og der ses et tykt lerdæklag 

over de primære magasiner ved rammeområderne. Rammeområderne 5.01.B.8 og 5.01.B.8 

grænser op til flere indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og der ses en udtynding af 

lerlaget over de primære magasiner. Området omkring Harridslev Vandværks indvindingsboringer 

er udpeget som NFI og indsatsområde mht. nitrat, og der er er registreret et indhold af DMS under 

grænseværdien for drikkevand i indvindingsboringen DGU nr. 59.422. Der skal i forbindelse med 

planlægning af områderne indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke 

udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af projektforslagene for 

områderne.  

 Albæk (5.08.B.2) 

Ved Albæk er der en kommuneplanramme med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 7-27. 

Rammeområdet 5.08.B.2 ligger udenfor OSD, men indenfor indvindingosplandet til Østrup Skov 

Vandværk. Der er ikke udpeget NFI eller indsatsområder mht. nitrat ved rammeområdet. 

Grundvandsstrømningen i området er mod sydøst, og indvindingsoplandene strækker sig fra 

kildepladserne mod nordvest. 
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Figur 7-27. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet. 

Østrup Skov Vandværk har tre aktive boringer, DGU nr. 69.207, 69.185 og 69.186, og indvinder 

fra kalkmagasinet i intervallet 54-106 m u.t. Over magasinet ses ved boringerne en lertykkelse på 

ca. 30-40 m. Magasinet er artesisk, og vandstanden er pejlet til ca. 1-3 m o.t., svarende til ca. 

kote 6 m. Seneste analyser af råvandet viser en svagt reduceret vandtype for boringerne DGU nr. 

69.207 og 69.185, og en stærkt reduceret vandtype for boringen DGU nr. 69.186. Der er ikke 

detekteret pesticider, nedbrydningsprodukter eller øvrige miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringerne.  

 

Den samlede tykkelse af lerlagene over indvindingsmagasinet til Østrup Skov Vandværk, vurderes, 

ifølge FOHM-kortlægningen, at være i størrelsesordenen 20-30 m ved rammeområdet 5.08.B.2. 

Risikoen for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet mindskes generelt ved 

stigende tykkelse af lerlagene. 

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand ved rammeområdet. Rammeområdet grænser mod nord 

op til en regional grundvandsforekomst, DK_1.5_456_126, med ringe kemisk tilstand pga. nitrat. 

Vurdering af den kemiske tilstand for forekomsten baserer sig dog på data fra færre end 5 indtag i 

perioden 2000-2013. 
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Området med restrummelighed til bolig ligger i direkte forlængelse af byens eksisterende struktur, 

og restrummelighedens beliggenhed vurderes at være planmæssigt begrundet.  

 

Det omtalte rammeområde ligger indenfor indvindingsoplandet til en almen vandforsyning, der 

skal i forbindelse med planlægning af området indarbejdes bestemmelser der sikrer, at de 

planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. De konkrete tiltag vil afhænge af 

projektforslaget for området.  
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BILAG 3.1-3.6 
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Bilag 3.1. Geologiske Profilsnit 
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 Bilag 3.2. Grundvandsdannelse 
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Bilag 3.3. Potentiale 
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Bilag 3.4. Lertykkelse 
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Bilag 3.5. Vandtype 
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Bilag 3.6. Pesticider 

 

 


