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Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S 

 
Grundvandsvurdering af Mårslet Øst  

 
Projektområde Mårslet Øst 

 

 
Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S har bedt NIRAS om at udarbejde et notat om 

grundvandsvurdering af projektområde Mårslet Øst, hvor der ønskes udlagt et by-

samfund til boligformål /1/, f.eks. åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse.  

 

Området er på ca. 14,5 ha og ligger i forlængelse af den sydøstlige del af Mårslet 

by med boliger. Området ligger indenfor ejendommene matr. nr. 5aø, 5da, 5cz, 

21b, 21c og 21g Mårslet By, Mårslet. 

Området ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), delvist inden-

for nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO), samt omfatter 

et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).  

Dette notat er en vurdering af grundvandsforholdene, det vil sige den potentielle 

risiko for, at udlæg til boligformål kan påvirke grundvand og drikkevand kemisk 

(kvalitativt) og kvantitativt. Notatet nævner de øvrige areal- og sektorinteresser, 

men forholder sig ikke til om disse vil blive tilsidesat, ved en eventuel byudvikling i 

området.  
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1 Beskrivelse af området  
 

Området Mårslet Øst er mod nord afgrænset af Bedervej, mod vest af eksisterende 

bymæssig bebyggelse og mod øst og syd af jordbrugsarealer, se Figur 1.1 og Figur 

1.2. Arealet er i alt ca. 14,5 hektar (0,145 km2). 

 

 
 

Figur 1.1: Området Mårslet Øst mellem Beder og Tranbjerg, syd for Aarhus. 
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Figur 1.2: Området Mårslet Øst. Orthofoto 2020. 

 

Den nuværende arealanvendelse er landbrugsjord samt et gartneri mod nordøst. 

Indenfor området ligger ejendommene Bedervej 136 og 136a samt Nymarksvej 11 

og 17.  

Hele området er udlagt som område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Den 

østlige 2/3 af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og 

indsatsområde (IO). Indenfor området ligger et boringsnært beskyttelsesområde 

(BNBO) til Bederværkets boring DGU nr. 99.145. Se Figur 1.3. Nærmeste private 

boringer er DGU nr. 99.853 (privat husholdning) i sydenden af området. Desuden 

DGU nr. 99,143, 99.147 og 99.149 (Bederværkets pejleboringer) samt DGU nr. 

99.503 (gartneri), der alle ligger op til 150 meter nord for området.  
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Figur 1.3: Området Mårslet Øst med nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), indsatsområder (IO) 

og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). NFI og IO er sammenfaldende. Desuden almene 
vandforsyningsboringer (DGU nr. 99.145) samt pejleboringer/private boringer. Områder med sær-
lige drikkevandsinteresser (OSD) er ikke vist, da de dækker hele kortet.  

 

Den nordligste den af området er omfattet af en åbeskyttelseslinje til Giber Å. 

Størstedelen af området er ønsket skovrejsningsområde i Kommuneplan 2017 /2/. 

De kommuneplanlagte områder som bevaringsværdigt landskab, naturbeskyttel-

sesområde og økologisk forbindelse, berører ganske lidt den nordligste del af om-

rådet, omkring og ganske lidt syd for Bedervej. Der er ikke registeret andre areal- 

og sektorinteresser indenfor området.  

Som nævnt i indledningen forholder dette notat sig ikke til, om andre areal- og 

sektorinteresser vil blive tilsidesat ved en eventuel byudvikling i området. 
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2 Vurdering af grundvandsforholdene 
Kommuneplanlægningen skal friholde OSD og indvindingsoplande udenfor OSD for 

virksomheder og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grund-

vandet, medmindre arealerne allerede er udlagt i kommuneplanen for disse virk-

somhedstyper, jf. §2 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1697 af 21/12/2016 /3/.  

 

Jf. §2 stk. 2 i bekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen fravige ovenstående §2 

stk. 1, hvis der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen og 

fare for forurening af grundvandet kan forebygges /3/. 

 

Der er i dette notat ikke set på den planlægningsmæssig begrundelse for place-

ring, men alene på, om fare for forurening af grundvandet kan forebygges.  

Byudvikling kan potentielt true grundvandet ved kemisk påvirkning fra naturligt 

forekommende og miljøfremmede stoffer fra befæstede arealer mm. samt ved 

kvantitativ påvirkning, hvis der ikke dannes nok grundvand ved f.eks. høj befæ-

stelsesgrad (bygninger, asfalterede veje og pladser og lignende). Dette gennem-

gås i det følgende. 

 

2.1 Grundvandsforholdene 
Ifølge Statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er der følgende grund-

vandsmagasiner i området /4/:  

 Sand 1, sekundært magasin af smeltevandssand 

 Sand 2, primært magasin af smeltevandssand 

 Sand 3, primært magasin af smeltevandssand 

Det øverste grundvandsmagasin Sand 1 er 1-5 meter tykt og findes kun meget be-

grænset i områdets nordøstlige del. Dæklaget, dvs. det akkumulerede, reducerede 

(ikke-iltede) lerlag over det primære grundvandsmagasin, er ca. 4 meter tykt. 

Det underliggende grundvandsmagasin Sand 2 er 1-5 meter tykt og der er 10-20 

meter lerdæklag. 

Det dybestliggende grundvandsmagasin sand 3 er over 20 meter tykt og der er 

10-20 meter lerdæklag i den vestlige del og 5-10 meter lerdæklag i den østlige 

del. NFI og IO er derfor udpeget i forhold til dette magasin på den østligste 2/3 af 

området. Bederværkets boring DGU nr. 99.145 indvinder fra dette magasin. I 

denne boring er der 17,1 m akkumuleret lerdæklag, selv om boringen ligger in-

denfor NFI, hvor der skulle være under 15 m lerdæklag (som er udpegningsgrund-

laget for NFI). 

 

Vandkemien i sandmagasinerne i området har ingen forhøjede koncentrationer el-

ler overskridelse af grænseværdier for naturligt forekommende stoffer /4/. Vand-

typen er reduceret vandtype C, hvilket indikerer god beskyttelse af grundvands-

magasinerne. 

 

Grundvandsstrømningen er for alle grundvandsmagasinerne fra sydvest mod nord-

øst /4/. Grundvandsdannelsen til de nederste primære grundvandsmagasiner er 

ca. 50 mm/år, hvilket er en relativ stor grundvandsdannelse til det dybe magasin.  

 

Samlet set kan der for området Mårslet Øst konkluderes, at der i den østlige 2/3 af 

området, se NFI og IO på Figur 1.3, er sårbare forhold overfor nedsivende nitrat 

fra jordoverfladen til de to primære grundvandsmagasiner som afgrænser OSD. 

Dette skyldes, at der i den del af området er mindre end 15 meter akkumuleret, 
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reduceret lerdæklag til at beskytte det øverste primære grundvandsmagasin /6/ 

/7/. Afgrænsningen giver derfor også en ide om, at denne 2/3 af området kan 

være sårbart overfor andre stoffer end nitrat på grund af de tynde beskyttende 

lerdæklag. Der er dog ikke sket andre statslige udpegninger end NFI, som f.eks. 

sprøjtemiddelfølsomme områder (SFI), og der er ikke konstateret forurening eller 

oxiderede vandtyper.  

 

2.2 Vurdering i forhold til boliger 
Området ønskes udlagt til boligformål, f.eks. åben-lav bebyggelse og tæt-lav be-

byggelse. Kemisk påvirkning af grundvandet fra disse kan deles op i forskellige po-

tentielle kilder: 

 Sprøjtemidler (pesticider), brug på udendørsarealer samt uheld og spild i 

den forbindelse 

 Algebekæmpelsesmidler, brugt på tage og lignende 

 Biocider, udvaskning fra træfacader mm. 

 Overfladearealer, miljøfremmede stoffer fra biler, asfalt mm. på veje, for-

tove, p-pladser osv. 

 Utætte kloaker og spildevandsledninger 

 Glatførebekæmpelse med vejsalt 

 Uheld og spild af olie og benzin mm. på veje, parkeringsarealer osv. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har i den gældende ”Vejledning om krav til kommu-

neplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvin-

dingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse” /8/ vurderet, at regelret 

pesticidbrug i private haver ikke udgør væsentlig fare for grundvandsforurening 

men at der kan være en fare for forurening inden for boringsnære beskyttelsesom-

råder (BNBO):  

”Herudover betyder ændringer af regler om privates pesticidanvendelse, at regel-

ret anvendelse af pesticider i villahaver generelt ikke vurderes at udgøre en væ-

sentlig fare for forurening af grundvandet. Dermed er boliger ikke længere en are-

alanvendelse, som automatisk udløser krav til kommunerne om grundvandsrede-

gørelse.” 

 

”Kommunalbestyrelsen skal desuden friholde afgrænsede boringsnære beskyttel-

sesområder (BNBO) til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en are-

alanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.” 

 

Det betyder, at hvis der i området Mårslet Øst alene planlægges for boliger, kræ-

ver dette ikke supplerende grundvandsredegørelse, når der alene ses på brugen af 

pesticider. Dog kan der indenfor BNBO potentielt være risiko for øget brug af lov-

lige pesticider, hvis dette areal bebygges. Det skal dog vurderes imod, at ca. halv-

delen af BNBO i dag er drivhusgartneri og den resterende halvdel er landbrug, 

hvor der reelt kan blive brugt lige så mange eller flere pesticider end i et fremtidigt 

boligområde.  

Man kan dog som supplement vælge forskellige tiltag overfor pesticider: 

 Nyudstykninger har privatretlige servitutter med forbud mod brug af pesticider. 

 

 Frivillig aftale om brug af pesticider: 

 Det offentlige ejer udenomsarealer (sokkelgrunde). 

 Jordejeren/det offentlige/en vandforsyning indgår frivillig aftale med lods-

ejere 
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For de øvrige potentielle forureningskomponenter er der en række muligheder for 

tiltag i boligområder: 

 Rensning af tag-, facade- og vejvand 

 

 Krav i spildevandsplan til udformning af spildevandsledninger og til spilde-

vandshåndtering 

 

 Grusning eller alternative tømidler i stedet for vejsalt 

 

Med hensyn til, om boliger vil påvirke grundvandsmagasinerne kvantitativt, dvs. 

om der sker nok grundvandsdannelse, vurderes det, at en delvis befæstelse af det 

14,5 ha store areal, som boligbebyggelse vil udgøre, ikke vil have betydning for 

grundvandsdannelsen indenfor området, og slet ikke i forhold til arealet af hele 

OSD på omtrent 90.000 ha. 
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3 Konklusion 
Det vurderes, at kun i den østlige 2/3 af området Mårslet Øst, der ligger indenfor 

NFI, er de primære grundvandsmagasiner sårbare overfor nedsivende forurening.   

Da området Mårslet Øst alene ønskes planlagt for boliger, er dette ifølge Miljømini-

steriets gældende vejledning ikke en grundvandstruende byudvidelse på arealet 

udenfor BNBO. På arealet indenfor BNBO bør planlægning af boliger vurderes i for-

hold til, at ca. halvdelen af BNBO i dag er drivhusgartneri og halvdelen er land-

brug, hvor der reelt kan blive brugt lige så mange eller flere pesticider end i et 

fremtidigt boligområde. Der er således tale om en fremtidig arealanvendelse in-

denfor BNBO, der kan være mindre grundvanstruende end den tidligere. 

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S har tilkendegivet, at man gerne som privat 

jordejer vil tinglyse forbud mod brug af sprøjtemidler indenfor området Mårslet 

Øst. Samtidig ønsker man skovrejsning på den østlige del af området /1/, hvilket 

er i god overensstemmelse med, at størstedelen af området er ønsket skovrejs-

ningsområde i Kommuneplan 2017 /2/. Også skovrejsning vil bidrage til grund-

vandsbeskyttelse, forudsat at skoven rejses og drives økologisk. Boligbebyggelse 

med pesticidforbud samt skovrejsning kan derfor medføre, at belastningen med 

pesticider og nitrat, vil blive uændret eller mindre end i dag, hvor en del af områ-

det benyttes til drivhusgartneri og landbrug. 

På størstedelen af området Mårslet Øst er der i dag varige tinglyste deklarationer 

om at der ikke må anvendes pesticider, se Figur 3.1, hverken erhvervsmæssigt el-

ler privat. Det er frivillige aftaler indgået mellem Vandplanudvalget i Aarhus og 

lodsejer. Der er derfor allerede i dag et varigt pesticidforbud på størstedelen af 

området Mårslet Øst, undtagen en del af matr. nr. 5cz Mårslet By, Mårslet der 

også omfatter det nordvestligste hjørne af BNBO. 

For øvrige forureningskomponenter kan der foreslås at se på følgende tiltag i Mår-

slet Øst: 

 Rensning af tag- og vejvand 

 Krav i spildevandsplan til udformning af spildevandsledninger og til spilde-

vandshåndtering 

 

Der kan stilles vilkår i kommune- og lokalplan til dette, og vilkårene skal være in-

denfor planlovens rammer (kommune- samt lokalplankataloget).  

  

Vejsalt skønnes ifølge GEUS’ rapport ”Vurdering af danske grundvandsmagasiners 

sårbarhed overfor vejsalt” /10/ ikke at udgøre et større, generelt grundvandspro-

blem.  

Ovenstående vil være i overensstemmelse med indsatserne overfor grundvand og 

drikkevand i Indsatsplan, Beder /11/. 
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Figur 3.1: Arealer hvor der er tinglyst frivillige aftaler om, at der ikke må anvendes pesticider. 
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