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DISPOSITION

• Baggrund for projektet ”Koordineret vandindvindings-
og byplanlægning”

• Projektet ”Koordineret vandindvindings- og byplanlægning”

• Arbejdspakke drikkevand

• Resultater



KOORDINERET VANDINDVINDINGS- OG BYPLANLÆGNING

• Projektet har til formål er at skabe et bedre teknisk grundlag for fremtidige 
beslutninger om, hvor der skal være byudvikling, hvor drikkevandet skal sikres og 
hvor de to interesser kan forenes. 

• Projektet har fokus på behovet og interessen for at skabe plads til yderligere 
byvækst samtidig med, at der sikres rent drikkevand til borgerne i fremtiden



CENTER- OG HOVEDBYER OG BYVÆKST

11 Centerbyer og 4 Hovedbyer

Indbyggertal: 48.374 (1.1.2019) med 
ønsket vækst på 8.000 frem mod 2030 Vækstbånd



OMRÅDEUDPEGNINGER



KOMMUNEPLAN

• I Kommuneplan 2017-29 er udlagt vækstretninger ved rammeudlæg for bolig og 
erhverv for en 12 årig periode, og perspektivområder for boliger og erhverv for en 
30 årig periode. 

• Statens krav om grundvandsbeskyttelse ift. byvækst fremgår af en bekendtgørelse, 
hvor der er fokus på erhverv inden for OSD og indvindingsoplande, samt boliger 
inden for BNBO. Det er nu i højere grad end tidligere op til kommunerne selv at 
finde balancen mellem byvækst og drikkevandsbeskyttelsen.

• Favrskov Kommune har i KP17 retningslinje 13:”Det er muligt at udlægge arealer til 
boligformål inden for sårbare indvindingsoplande til almene vandforsyninger. I disse 
områder stilles der særlige krav til indretning i kommuneplanens rammer. Dette 
gøres for at sikre grundvandet mod forurening og sikre en tilstrækkelig 
grundvandsdannelse inden for indvindingsoplandet.”

• Projektet ‘Koordineret vandindvindings- og byplanlægning’ vil blive gennemført med 
henblik på indarbejdelse i den næste kommuneplan og indsatsplaner og danne 
grundlag for Favrskov Kommunes kommende vandforsyningsplan.



KOORDINERET VANDINDVINDINGS- OG BYPLANLÆGNING

• Projektet har 5 arbejdspakker:

Arbejdspakke Drikkevand

Arbejdspakke Byvækst

Arbejdspakke Sammenstilling

Arbejdspakke Erfaringer

Arbejdspakke Jura og økonomi

Målet med Arbejdspakke Drikkevand er at udføre en analyse af nuværende og fremtidige 
drikkevandsmagasiner i Favrskov Kommune. Data fra grundvandskortlægningen anvendes 
aktivt i vandforsyningsstrukturen forud for ny vandforsyningsplan, i byplanlægning forud 
for ny kommuneplan og beskyttelse af fremtidige grundvandsmagasiner i indsatsplan.



Formål: Det skal sikres, at byudvikling ikke forringer 
muligheden for fremtidig indvinding. 

• NIVEAU 1 – KOMMUNE:                                  
DATAINDSAMLING

• NIVEAU 2 – CENTER OG HOVEDBY:                    
AFGRÆNSNING OG KARAKTERISERING AF MAGASINER   
VHA. GIS-TOOL

• NIVEAU 3 – UDFORDREDE CENTER OG HOVEDBYER: 
INDSATSER

DATABLAD

ARBEJDSPAKKE DRIKKEVAND

Centerbyer: Søften, Thorsø, Laurbjerg, Foldby-Norring, Voldum, Hadbjerg og Lading

Hovedbyer: Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup



NIVEAU 1

Dataindsamling på kommuneniveau med udgangspunkt i Jupiter-databasen, MiljøGIS, Arealinfo 
og data udleveret af kommunen. 

Kommunedækkende kort, der kan anvendes som input til Niveau 2. 

Bl.a.

• lertykkelseskort

• Umættet zone

• Magasintykkelse

• Vandmættet magasintykkelse 

• Infiltration

• Vandkemi



NIVEAU 2
Indledende afgrænsning af magasiner:

1. Relevante magasiner er identificeret vha. korttemaer fra den 
hydrostratigrafiske model (udbredelse og vandmættet 
tykkelse).

2. Fokusområdets størrelse og placering er fastlagt ud fra 
karakterisering af byerne (center- og hovedbyer), relevante 
hydrologiske grænser (vandløb og eksisterende 
indvindingsoplande) samt kommunegrænser.

3. Opstilling af afskæringskriterier           Optegning af polygoner 
for hvert af de relevante magasin-lag. 



NIVEAU 2
GIS-Tool:

Multiparameter GIS-analyse indenfor de 
indledende magasin-afgrænsninger. Èn analyse 
for hvert magasin-lag.      

Karakterisering af de afgrænsede magasiners 
egnethed som indvindingsmagasin

Identificering af områder, hvor der skal foretages 
en efterfølgende vurdering af, om magasinerne er 
bæredygtige, og kan anvendes til fremtidig 
indvinding. 



NIVEAU 2
GIS-Tool:

Udvælgelse af temaer til analysen.

Indbyrdes vægtning af temaer.

Resultatkort for hvert magasin (grid), 
som opdeles i 3 kategorier:

• Højt potentiale (7-10 point)

• Middel potentiale (5-7 point)

• Lavt potentiale (0-5 point)

Eksempel på vægtning for de 2 første temaer. Hvert lag får tildelt 10 point (Intern vægtning), og den 
samlede vægtning (Ekstern) skal give 100%.

Resultatkort for magasinet 
dalsand



NIVEAU 2

Resultatkort fra GIS-analyser og inddragelse af 
øvrige temaer, herunder:

• Ressourcevurdering

• Påvirkning af våde naturtyper

• Transmissivitet

• Vandkvalitet  

Vurdering af magasiners egnethed til fremtidigt 
indvinding og udpegning af potentielle 
kildepladser



NIVEAU 2

Områdebeskrivelse for hver center- og hovedby (indenfor 
fokusområdet):

• Geologi (magasiner, lerdæklag, begravede dale, geofysik, 
nuværende indvinding)

• Hydrologi (Potentialeforhold, transmissivitet, 
nettonedbør/infiltration, indvinding, kontakt til våde beskyttede 
naturtyper)

• Vandkemi (Vandområdeplan, kemiske trends, tidsserier for 
indvindingsboringer)

• Administrative forhold (Områdeudpegninger, IOL/GDO)

• Vandværkets bæredygtighed (Tilladt indvinding, 
befolkningsprognose, behov for øget indvindingstilladelse)

• Magasinernes bæredygtighed (Vandkemi, ydelse skal/kan 
øges/fastholdes sænkes)

• Fremtidig grundvandsindvinding (Dybere magasiner, 
indvindingsbehov, behov for  supplerende kildeplads)

• Fremtidige potentielle kildepladsområder (udpegning og 
beskrivelse)



NIVEAU 3
• Byer med begrænsede 

drikkevandsressourcer identificeres.

• For de enkelte magasiner beskrives 
problemer og løsninger/indsatser. 

• Der laves en tabel for hver by. 



KONKLUSION

• Der er foretaget en analyse 
af indvindingsmagasiner 
omkring de udvalgte 
center- og hovedbyer. 

• Konklusioner fra Niveau1-3 
samles i et datablad. 

• Der laves et datablad for 
hver by.

• Informationer og 
konklusioner kan inddrages 
i det videre arbejde med 
Vandforsyningsplanen.  

• Resultaterne fra 
grundvandskortlægningen 
kan i højere grad bruges i 
planlægningen end det 
hidtil er sket i indsatsplaner 
og vandforsyningsplaner.



SKOVREJSNING
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