
VA I LULEÅ – 35 ÅR! 

ELLER 
VA I LULEÅ – 20 ÅR! 



Vi tar det från början 



Det hela började med Erik Särner 
Universitetslektor i VA-teknik 1978 - 
ungefär samtida med nedanstående 

anordning 



Två år senare – 1980 - kommer det stora lyftet 

Jag själv anställs på lösa grunder (februari) 
+ 

Jörgen Hanaeus och Claes Hernebring (ngt 
senare) 

+ 
VA-labbet startar 

med 
Eva Cassel och Kerstin Nordqvist 

+ Gun-Inger Burman (sekr) 





I slutet av 80-talet var ekonomin något labil  



Vad gjorde VA då under dessa år? 



80-talet at style 



Mera 80-tal 



Det beryktade soldasset 



1989 kom en ny samhällsbyggare in till VA-
avdelningen 

 
Nämligen  

Maria Viklander 
och 

Hon blev kvar 



Men innan dess inträffade den näst mest intensiva 
personalfest jag upplevt – 1985 års firande 



Samhällsbyggare spred sig som en farsot  



Sen blev det som så att frågan om en fast professur 
i VA-teknik aktualiserades i slutet av 80-talet 

så 
Jörgen Hanaeus aktiverade sig - en avhandling må 

fram 
 

Vilket han genomförde och disputerade i  



Strax därefter inrättades VA-professuren vid LuTH 



Vad hände de följande 15 åren? 

• Högskoleväsendet genomgick en ekonomisk 
bantningskur av brutalt slag 

 
• Anslagen för undervisning förändrades från 

förmånsbestämd till produktionsbestämd 
 
• Avdelningens ekonomi styrdes mot att i större 

utsträckning bero på externa medel 



Men – avdelningen tuffade på! 

• Maria disputerade 1997 – 10 år senare 
professors namn 
 

• Efterhand blev dagvatten-FoU allt starkare 
 

• Personalgruppen ökade något i numerär 
 

• Nya vindar blåste och Samhällsbyggnad 
förtvinade 

 



VA hade följande numerär 1997 



Från år 2010 företrädde Maria V avdelningen/FoU-
enheten Stadens Vatten/Urban Water (2012) med 
starkt fokus på dagvatten 
 
År 2008 sammanstrålade ”de fems gäng” i Umeå 
för att diskutera en kommunal satsning på VA och 
LTU 
 
Enhälligt framkom att den minsta gemensamma 
nämnaren var Dagvatten 
 
Resultatet blev två år senare Kluster Dag&Nät 
 



Dagens bemanning 

• 1 Professor 
• 3 Adj Professorer 
• 2 Lektor/ Ass Professor 
• 2 Forskarass /Post Doc 
• 1 Lab Ing 
• 2 Projektkoordinatorer 
• 10 Doktorander 
• 1 Projektledare  



Forskningsfokus VA/Stadens Vatten 

Idag 
Primärt: Dagvattenbildning; transport/behandling 

Sekundärt: Dagvatten styrning/nyttjade, Recipientpåverkan, Småskalig 
avloppsrening, Storskalig avloppstransport/insamling, Integrerad urban 

vattenhantering 

 
Imorgon 

Dagvattenbildning; transport/behandling/styrning/miljöaspekter-
recipientpåverkan 

Holistisk utformning/design av urban vattenhantering, Småskalig 
Avloppsrening, Transport/styrning av konventionella avloppssystem 
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