
 

 

TM  24001 – Vandets dag i NYE 

 

 

Formål: At fejre Vandets dag i NYE. Bliv inspireret til håndtering 

af vand ved en ekskursion til Aarhus’ nye bydel NYE. 

Vidensdel med andre fagligheder omkring håndtering af 

hverdags- og ekstremregn i byområder.   

 

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere, planlæggere mv. der 

interesser sig for håndtering af vand i byen. 

 
FN-Verdensmål:     11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 

13. Klimaindsats 

 

Sted: Nye (Letbanestop), NYE, Aarhus 

 
 

 

Tidspunkt: 22. marts 2023 

 

Program: Kl. 10.00-15.00 

 

Arrangører: Lis Nowak, linow@odense.dk, 5142 8908 

Gert Laursen, gel@odense.dk, 6551 2584 

 

mailto:linow@odense.dk
mailto:gel@odense.dk


 

 

Deltagerantal: Minimum 15 deltagere og maksimum 40 deltagere 

 

Pris: NORMALPRIS 

A-medlemmer kr. 255,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 755,- ekskl. moms 

Ingen EARLY BIRD til dette arrangement 

 

Tilmelding: Senest den 1. marts 2023.  

Tilmeldingen er bindende 

 

 
 

TM 24001 – Vandets dag i NYE 
 

 

Program for onsdag den 22. marts 2023 
 

Kl. 10.00 – 12.00      Velkomst ved letbanestoppet i NYE 

 

 Rundvisning i NYE og fremvisning af renseværk 

v/Peter Boe Hauggaard-Nielsen, Tækker Rådgivende 

Ingeniører A/S og Kristian Brunmark, Aarhus Vand 

 

Peter vil give en intro til projektet og det generelle fokus i 

planlægningen. Kristian vil vise renseværket frem og sige 

mere om arbejdet med vandets kredsløb i NYE. Herunder 
anvendt teknologi og distribution. 

 

(Påklædning efter vejret og til at gå tur) 

 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost fra NYMA 

 

Kl. 13.00 – 13.10 Introduktion til eftermiddagens program 

 

Kl. 13.10 – 13.40 Gruppearbejde  
- Hvordan kan erfaringer fra NYE omsættes hjemme hos jer? 
- Hvilke udfordringer støder I på i forhold til at håndtering af 

ekstremregn? 

- Er der mulighed for synergi imellem udfordringer og Nyes 

tilgang? 

 

Kl. 13.40 – 14.10 Plenum 
- Hvad tager vi med herfra af ny inspiration? 

- Hvordan kan EnviNa bruges som afsæt for den nødvendige 

vidensdeling? 

 



 

 

Kl. 14.10 – 14.40 Kaffe fra NYMA  

 

 

Kl. 14.40 – 14.55 Fælles gåtur til letbanestop med mulighed for fortsat 

sparring og vidensdeling 

 

Evaluering foregår elektronisk  

– I modtager en mail umiddelbart efter temadagen. 

 
 


