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Byens værdier

Variation: 

Byen har en detaljerigdom 
i bebyggelser, i arkitektur 
og i mellemrum. 
Byen skal fortælle 
historier, involvere, 
inspirere og pirre 
sanserne.

Balance: 

Byen bygger på 
bæredygtige principper 
med en ny gennemtænkt 
infrastruktur og nye 
materialer. 
Byen er nem, bekvem og 
naturlig at bruge.

Liv: 

Byen indbyder til, at man 
kan leve et aktivt liv med 
sport, fritid eller leg. 
En by, der inspirerer til 
fællesskab, lokalt 
engagement og godt 
naboskab.



Børn i Nye:

•Vuggestue og børnehave
•Skole
•Fritidsaktiviteter
•Sport og foreningsliv
•Legepladser og byggelegepladser
•Naturen og dyreliv
•Spiseligt landskab
•Nyttehaver
•Engagement fra voksne
•Værksteder
•Vand i landskabet
•Legegader
•Nervebanen og stier
•Fortidsminder



Voksne i Nye:

•Dagligvarebutik
•Infrastruktur

• Delebil / Letbane / Cykel/ Shuttelbus / 
Bil / Parkering

•Kirke
•Bytorv og pladser
•Foreningsliv
•Naturen og dyreliv
•Værksteder
•Fælleshuse
•Byttebørs
•Drivhuse og nyttehaver
•Løbe- og vandreruter
•Kunst
•Wi-Fi



Natur, miljø og mellemrummet:

•Vand- og naturforvaltning
•Naturvand
•Fjernvarme (solvarmeanlæg)
•Strømforsyning
•Mellemrummet og fællesarealet
•Nervebanen og stier
•Skoven
•Egå Engsø
•Planter, urter og træer 
•Dyreliv
•Energieffektive og brugervenlige boliger















18



Aarhus Kommune - Planlægning

Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og 
Miljø, Aarhus Kommune: 

»Det er meget interessant at samarbejde 
om et privat udviklingsprojekt, som går så 
godt i spænd med de visioner og den plan, 
vi har for byudviklingen i Aarhus, hvor 
nøgleordene netop er aktivt byliv, gode 
byrum, tæt bebyggelse og lokalt 
engagement…«

Jørn Tækker og Kristian Würtz, Jyllandsposten, 2.12.2015 





Visioner Realisering 

Regnvand er værdiskabende Vand i åbne render, kanaler og søer - et system med rekreativ værdi 

Helhedsorienteret vandhåndtering Vand, veje, stier og åbne arealer designet/projekteret i en sammenhæng

Klimatilpasning 100 års regnhændelse (skybrud) uden skadevoldende oversvømmelser 

Miljø og bæredygtighed Vandkvalitet og -mængde der tilgodeser både grundvand, vandløb, søer og 
byen Nye

Regnvand er en ressource Opsamle og genbruge regnvand til vanding, toiletskyl, tøjvask, bilvask etc. 
(sparer 30 mio. liter grundvand pr år)





Hvorfor går Aarhus Vand ind i det?
• Kundevenlighed

Vi giver vores kunder det de vil have….

• Sikkerhed:

Undgå ca. 10.000 private regnvandsanlæg

Ansvar for drift, vedligehold og sikkerhed ligger hos professionelle

• Fastholdelse af ”markedsandel”:

Vi står fortsat for leverance af det fulde vandforbrug i området – også de ca. 3-400.000 m3/år der bruges til toiletskyl og tøjvask 
når Nye er fuldt udbygget.

• Udstillingsvindue for udlandet:

Eksportpotentiale

• Win-Win-Win:

Developer får en økonomisk attraktiv løsning

Brugerne får en nem løsning

Aarhus Vand får know-how



Genanvendelse af regnvand –
et ressourcespørgsmål
Grundvandsressourcen omkring Aarhus er stort set brugt, og 
indbyggertallet vokser.

Aarhus Kommunes Vandforsyningsplan - vand med forskellig kvalitet 
bruges til forskellige formål.

I Nye nyttiggøres og genbruges regnvand frem for at bruge drikkevand.



Dispensation fra Drikkevandsbekendtgørelsen

Drænvand samt opsamlet regnvand fra tage og veje anvendes til 
toiletskyl og tøjvask.

Miljøstyrelsen har dispenseret, således at Aarhus Kommune kan give  
tilladelse.

Opmærksomhedspunkter for MST og Styrelsen for Patientsikkerhed er:

1. Lavt vandforbrug i resterende ledningsnet – udfordringer med 
mikrobiologi og kemi i drikkevandet.

2. Problemer med stillestående vand eller lavt flow.

3. Særligt fokus på kemisk forurening fra motorkøretøjer.



Aarhus Kommune, Vandforsyningsmyndighed

Varetager vandforbrugernes interesser og skal sikre, at der ikke er risiko 
ved anvendelsen af overfladevand.

I princippet skal der bare gives en indvindingstilladelse efter 
vandforsyningsloven:

1. Indvinding

2. Vandbehandling

3. Distribution



Aarhus Kommune, Vandforsyningsmyndighed

Aarhus Kommune vil i tilladelsen stille vilkår om:
• Vandkvalitetskrav for relevante stoffer.

Forslag: temperatur og pH, metaller, miljøfremmede organiske forbindelser og 
mikrobiologi. Vandet behøver ikke have drikkevandskvalitet for at leve op til 
anvendelsesformålene.

• Analyseprogram for relevante stoffer.

• Fysisk sikring af øvrige dele af rentvandsnettet, dvs. 
tilbagestrømningssikring med luftgab 





Visionen realiseres

MUDP tilskud på 4,8 mio.
Aarhus Vand
Tækker
Cowi 
Silhorko



Den videre vision


