
Rambøll Danmark A/S 

CVR NR. 35128417 

 

Medlem af FRI 

 

 

 

 

 

1/8 Doc ID 1100046920-157648817-4  

 

Dato 16-03-2021 
 

Rambøll 

Olof Palmes Allé 22 

DK-8200 Aarhus N 

 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

https://dk.ramboll.com 

 

 

 

 

NOTAT 
Projektnavn Grundvandsredegørelse Randers Kommune 

Projektnr. 1100046920 

Kunde Randers Kommune 

Notat nr. 1 

Version 1.0 

Til Christian Bækgaard Jensen 

Fra Birthe Jordt 

  

Udarbejdet af Birthe Jordt, Sergei Buyevich Olsen 

Kontrolleret af Laila Bruun  

Godkendt af Birthe Jordt 

   

  

Tillæg: Grundvandsredegørelse, Randers Kommune, 11092020  

Tillægget er foranlediget af, at Miljøstyrelsen i høringsperioden, fra 27. januar 

til 24. marts, for Kommuneplan 2021 har anmodet Bolig- og Planstyrelsen om 

at fremsætte indsigelser efter planlovens § 29, stk. 1. De indsigelser, der 

vedrører grundvandsinteresser besvares med dette tillæg. Miljøstyrelsens 

indsigelser er som følger: 

 

Ramme 4.00.T.11 er udlagt til teknisk anlæg, med specifik anvendelse som 

lufthavn. Denne udvides med et delareal, som ikke tidligere har være 

rammelagt. Formålet med udvidelsen er opførelse af flere bygninger i 

forbindelse med flyvepladsen. Ramme 4.00.T.11 er beliggende i OSD og IOL, 

dog er delarealet som tilføres ikke omfattet af IOL. 

Idet delarealet ikke tidligere var rammelagt og nu udlægges til flyveplads, 

vurderes det at rammeudlægget medfører en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet. Rammeudlægget kræver derfor en supplerende 

grundvandsredegørelse.  

 

Ramme 5.01.O.5 er udlagt til offentligt formål. Den specifikke anvendelse er 

kirke, kirkegård, sognegård samt præstebolig. Denne udvides med et delareal 

(en p-plads) fra ramme 5.01.R.3, som er udlagt til rekreativt areal. Ramme 

5.01.R.3 nedlægges i den forbindelse i sin helhed, og alle delarealer fordeles til 

de omkringliggende rammer. Ramme 5.01.O.5 og delarealet, som tilføjes, er 

beliggende i OSD, IOL samt nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det kan 

ikke ud af planforslaget læses om arealet fortsat skal anvendes til parkering.  

Idet delarealet ved overførelsen til ramme 5.01.O.5 kan anvendes til kirkegård, 

vurderes rammeudlægget at medføre en væsentlig fare for forurening af 

grundvandet. Rammeudlægget kræver derfor en supplerende 

grundvandsredegørelse.  

 

Miljøstyrelsens indsigelser i forhold til de to rammeområder besvares herunder. 
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Vedr. ramme 4.00.T.11, Flyveplads 

Denne supplerende grundvandredegørelse for ramme 4.00.T.11, Flyveplads skal ses som et supplement 

til grundvandsredegørelse, Randers Kommune af 110920201. 

  

Kommuneplanrammen 4.00.T.11 Flyveplads er beliggende i grundvandsredegørelsens delområde 

Randers Vest. Det tekniske anlæg udvides marginalt mod sydøst, som vist på Figur 1. 

 

 

Figur 1. Rammeområde 4.00.T.11.  

 

Udvidelsen er, sammen med den resterende del af rammeområdet, beliggende i OSD, som vist på Figur 

2. Øvrige rammeområder vist på kortet er behandlet i Grundvandsredegørelse, Randers Kommune af 

11092020 afsnit 7.1.1.51. 

 

Grundvandets strømningsretning i området omkring ramme 4.00.T.11 er generelt mod syd. 

 

 
1 Randers Kommune, 2020: Grundvandsredegørelse Randers Kommune.  
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Figur 2. Rammeområde 4.00.T.11 vist sammen med kommuneplanrammer med restrummelighed, 

områdeudpegninger og lertykkelse over kalkmagasinet.  
 

 

Vest for rammeområde 4.00.T.11 ligger indvindingsoplandet til Oust Mølle Vandværk, der 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 den omtalte udvidelse af rammeområdet er beliggende uden 

for IOL. 

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

FOHM-kortlægningen, at være 20-30 m. Der vil være en begrænset risiko for nedsivning af forurening til 

grundvandet.  

 

I Vandområdeplanen er der ved rammeområdet udpeget regionale grundvandsforekomster med god 

kemisk tilstand og god kvantitativ tilstand.  

 



 

 

4/8 Doc ID 1100046920-157648817-4  

 

Rammeområde 4.00.T.11 ligger i OSD, og udvidelsen mod sydøst er planmæssigt begrundet, da 

placeringen er i direkte forbindelse med den eksisterende flyveplads. Rammeområdet er omfattet af et 

større OSD-område, og alternative placeringer uden for områder med grundvandsintersser vil medføre, 

at der ikke kan opretholdes en fysisk sammenhæng til den eksisterende flyveplads. Der er en vægtig 

planmæssig begrundelse for placeringen inden for OSD. Placeringen vil medføre, at den eksisterende 

flyveplads optimeres i forhold til omfang, anvendelse, funktion og trafikale forhold.  

 

Projektområdets fremtidige anvendelse vurderes at være mere grundvandstruende end den 

eksisterende arealanvendelse, men risikoen for forurening af grundvandsressourcen, ved udvidelse af 

rammeområdet, vurderes at kunne forebygges ved tekniske tiltag til beskyttelse af 

grundvandsressourcen. I forbindelse med planlægning af området skal der indarbejdes bestemmelser, 

der sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. Det vurderes, at udvidelse 

af rammeområdet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen ved implementering 

af tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandsressourcen. 

 

Rammeområdet er beliggende i OSD og udlagt som flyveplads med risiko for oliespild fra lastbiler, 

vaskepladser; omlastning af kemikalier jf. gældende vejledning2. Der skal ved udarbejdelse af lokalplan 

stilles krav om tæt belægning for veje, parkeringspladser og oplagsarealer. Oplag må kun foretages på 

arealer med tæt belægning eller i tankgårde med tæt belægning, så det sikres, at der ikke sker 

nedsivning fra arealer, hvor der håndteres eller oplagres stoffer, som kan forurene grundvandet. 

Oplagsarealer og tankgårde skal have kant og mulighed for opsamling. Forurenet regnvand skal afledes 

via kloak eller regnvandsbassiner (og lignende) med tæt bund. Rent tagvand kan nedsives. Hvilke 

konkrete og specifikke tiltag, der indarbejdes i lokalplanen, vil afhænge af det endelige projektforslag 

for området. 

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med tiltag for at øge grundvandsdannelsen. 

Grundvandsdannelsen til de primære magasiner sker over et areal, som er væsentligt større end 

rammeområdet. Det vurderes, at grundvandsdannelsen er tilstrækkelig stor, selv ved en høj 

befæstelsesgrad, og at det dermed ikke er nødvendigt at stille skærpede krav til befæstelsesgraden i 

rammeområdet. 

 

Vedr. Ramme 5.01.O.5 Harridslev Kirke  

Denne supplerende grundvandredegørelse for ramme 5.01.O.5, Harridslev Kirke skal ses som et 

supplement til grundvandsredegørelse, Randers Kommune af 110920201.  

 

Kommuneplanrammen 5.01.O.5 er beliggende i grundvandsredegørelsens delområde Randers Nordøst. 

Rammeområdet udvides mod vest, som vist på Figur 3. 

 

 
2 Styrelsen for vand- og naturforvaltning. Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og 

indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, 2016 
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Figur 3. Rammeområde 5.01.O.5. 

 

Ved Harridslev er der kommuneplanrammer med restrummelighed til bolig, som vist på Figur 4., 

ligesom der er udlagt ramme til offentligt formål med specifik anvendelse som kirke, kirkegård, 

sognegård samt præstebolig, ramme 5.01.O.5. Rammeområder vist på Figur 4, på nær 5.01.O.5, er 

behandlet i Grundvandsredegørelse, Randers Kommune af 11092020 afsnit 7.1.3.91, og behandles ikke i 

nærværende notat. 

 

Rammeområde 5.01.O.5 ligger indenfor et OSD-område og inden for indvindingsoplande til Harridslev 

Vandværk og Østrup Skov Vandværk. Rammeområdet ligger umiddelbart vest for indvindingsoplandet 

til Albæk Vandværk. Rammeområdet er beliggende indenfor NFI og indsatsområde mht. nitrat. Den 

overordnede grundvandsstrømning i området er mod syd/sydøst.  
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Figur 4. Rammeområde 5.01.O.5, vist sammen med 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 rammeområdet. 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 

rammeområdet. 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 kalkmagasinet, vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være 

på godt 10 m ved rammeområdet. Der vurderes at være risiko for nedsivning af forurening fra 

overfladen til grundvandet.  
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Harridslev Vandværk har to aktive boringer, DGU nr. 59.190 og 59.422, som ligger 100-200 m sydvest 

for rammeområde 5.01.O.5. 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 5. Lertykkelsen over 

sandmagasinet vurderes, ifølge FOHM-kortlægningen, at være på omtrent 10 m ved rammeområde 

5.01.O.5. Der vurderes at være risiko for nedsivning af forurening fra overfladen til grundvandet. 

 

 

Figur 5. Kommuneplanrammer med restrummelighed, områdeudpegninger og lertykkelse over 

sandmagasinet. 

 

I Vandområdeplanen er der for området udpeget regionale grundvandsforekomster med god kvantitativ 

tilstand ved rammeområdet. 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. 
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Rammeområde 5.01.O.5 ligger i OSD, NFI og indvindingsopland og udvidelsen mod vest er planmæssigt 

begrundet, da placeringen er i direkte forbindelse til den eksisterende kirkegård. Rammeområdet er 

omfattet af et større OSD og NFI-område, og alternative placeringer uden for områder med 

grundvandsintersser vil medføre, at der ikke kan opretholdes en fysisk sammenhæng til den 

eksisterende kirkegård. Der er en vægtig planmæssig begrundelse for placeringen inden for OSD/NFI og 

indvindingsopland. Placeringen vil medføre, at den eksisterende kirkegård optimeres i forhold til 

anvendelse, funktion og trafikale forhold.  

 

Projektområdets fremtidige anvendelse vurderes at være mere grundvandstruende end den 

eksisterende arealanvendelse, men risikoen for forurening af grundvandsressourcen, ved udvidelse af 

rammeområdet, vurderes at kunne forebygges ved tekniske tiltag til beskyttelse af 

grundvandsressourcen, herunder, at det sikres, at der ikke sker nitratudvaskning og nedsivning af 

pesticider fra arealet. I forbindelse med planlægning af området skal der indarbejdes bestemmelser, der 

sikrer, at de planlagte aktiviteter ikke udgør en trussel mod grundvandet. Det vurderes, at udvidelse af 

rammeområdet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af grundvandsressourcen ved implementering af 

tekniske tiltag til beskyttelse af grundvandsressourcen. 

 

Rammeområdet 5.01.O.5 er beliggende inden for flere indvindingsoplande til almene vandforsyninger, 

samt inden for NFI og indsatsområde mht. nitrat, til Harridslev Vandværk. Der er registreret et indhold 

af DMS ved under grænseværdien for drikkevand i indvindingsboring DGU nr. 59.422 tilhørende 

Harridslev Vandværk. Der skal i forbindelse med planlægning af områderne indarbejdes bestemmelser 

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

 

Rammeområdet er udlagt med anvendelse, som kan være kirkegård eller parkeringsplads. Der skal ved 

udarbejdelse af lokalplan stilles krav om tæt belægning for veje, parkeringspladser og omfangsdræn fra 

kirkegård til afledning som spildevand, så det sikres, at der ikke sker nedsivning af stoffer, som kan 

forurene grundvandet. Forurenet regnvand skal afledes via kloak eller regnvandsbassiner med tæt 

bund. Rent tagvand kan nedsives. Hvilke konkrete og specifikke tiltag, der indarbejdes i lokalplanen, vil 

afhænge af det endelige projektforslag for området. 

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med tiltag for at øge grundvandsdannelsen. 

Grundvandsdannelsen til de primære magasiner sker over et areal som er væsentligt større end 

rammeområdet. Det vurderes, at grundvandsdannelsen er tilstrækkelig stor, selv ved en høj 

befæstelsesgrad, og at det dermed ikke er nødvendigt at stille skærpede krav til befæstelsesgraden i 

rammeområdet. 

 

 

  



For ramme 1.06.E.2 (Agerskellet) indsætter Randers Kommune følgende supplerende redegørelse:

På grund af drikkevandsinteresserne i delområdet (rammeområdet) skal der tages de nødvendige 
hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med håndtering af overfladevand samt ved 
indretning og drift af industriarealer. Miljøfremmede stoffer må ikke kunne nedsive til 
grundvandet.
Yderligere forebyggelse og afværge for forurening bliver håndteret konkret i virksomhedernes 
miljøgodkendelser.
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