
K O N F E R E N S P R O G R A M

Det har hänt mycket på 25 år. Kraven på samhällets 

vattensystem har kontinuerligt ökat, och dagens  

åldrande VA-anläggningar klarar inte av att möta 

dem. VA-systemen måste – både idag och i fram-

tiden – kunna hantera klimatförändringarna, ökade 

miljökrav och inte minst behovet av underhåll och 

förnyelse. Under jubileumskonferensen diskuterar 

forskare, konsulter och VA-branschen problem och 

lösningar samt spanar in i framtiden.

VA-TEKNIK FIRAR 25 ÅR 
DEN 7-8 NOV 2018 I LULEÅ:

Välkommen till

Framtidens VA 2.0 
– fler utmaningar och möjligheter

Värdering av långsiktiga fördelar med  
blå-grön infrastruktur
Frieder Hamann, LTU / Teknisk universitet Dresden
Blågrön infrastruktur minskar inte bara översvämningar 
och renar dagvatten utan innebär också fördelar för hälsa, 
rekreation, biologisk mångfald och ekologi.  En fallstudie 
i Luleå visar att metoderna för att värdera ekosystem-
tjänster som används i verktyg som B£ST och TEEB kan 
tillämpas även i norra Sverige. 

Dagvattendammar – hur kan sedimenten  
hanteras?
Emil Eriksson, Järven Ecotech
Järven har många års erfarenhet inom anläggning och 
skötsel av dammar. Nu har de utvecklat en metod för att 
omhänderta och avvattna sediment från dagvattendammar.

9.40 Fika

10.15 

Avlopp
Så kan framtidens VA hantera de globala  
utmaningarna
Marika Palmér Rivera, Ekologigruppen 
Det finns flera globala utmaningar som VA-sektorn behöver 
bidra till att lösa. Det gäller exempelvis överskridna plane-
tära gränser för fosfor- och kvävecykeln,  förstörd jordmån 
och klimatförändringarna. Exempel på hur vi behöver tänka 
om och tänka nytt finns både internationellt och i Sverige. 

Framtidens små avloppssystem
Inga Herrmann, LTU
Små, decentraliserade avloppssystem är viktiga, och just 
nu pågår forskning kring dem på LTU. Hur ska vi gå vidare 
med dessa system? Vilken framtida forskning tänker vi 
oss här på LTU?

VA idag och imorgon  
– en visionär utblick
Från vatten i samhället till VA-lednings- 
projektering – morgondagens möjligheter
Birgitta Olofsson, Tyréns 
Det finns, och har funnits, ett stort behov av forskning om 
VA-ledningsprojektering och kompetensförsörjning. Hur 
har behovet förändrats genom åren och vad krävs för att 
lösa framtidens utmaningar? Vattnet känner inga gränser, 
och måste ses som en tillgång. Vi behöver fokusera på 
möjligheterna och inte på problemen.

Hur ser resan till framtidens VA ut?
Stefan Johansson, Skellefteå kommun 
Vi har en palett av utmaningar men också en rad möjlighe-
ter. Några av dem är bra e-tjänster för våra kunder, ökad 
digitalisering av VA-anläggningarna, större behov av tilläm-
pad forskning och högskolekluster som viktiga aktörer på 
VA-arenan. Det behövs också samarbete mellan kommuner 
i län och regioner, och samarbete mellan kommuner, hög-
skola och näringsliv. Svenskt Vatten behöver fortsätta vara 
den samlade kraften för landets alla VA-verksamheter.

Vatten, energi, klimat - Allt hänger ihop
Gustaf Olsson, Lunds universitet
Klimatförändringarna bidrar till att torra områden ofta blir 
torrare, och att våta områden blir våtare. Stora mängder 
vatten behövs för att producera energi: att utvinna olja och 
kol, att kyla kraftverk eller att generera vattenkraft. Vatten 
är allt oftare den begränsande faktorn för energiframställ-
ning. Den globala vattensituationen beskrivs, men också 
möjligheterna att producera rent vatten från sol o vind.  

12.15 Lunch

13.15 

VA – en interaktiv framtidsspaning 
(med avbrott för fika)
I samverkan tar vi tillvara olika generationers åsikter och 
inspel, för att tillsammans försöka skapa bilden av framti-
dens VA. Vi kommer att visa en film där barn och ungdo-
mar uttalar sig. Sedan är det våra doktorander som gör 
ett inslag om sina åsikter på temat. Dessutom kommer vi 
diskutera och spana in i framtiden med hjälp av publiken 
och diskussionsdeltagare på scenen. 
Moderator: Lise-Lotte Nilsson, journalist

15.30 
Utmaningar och möjligheter för 
framtidens VA – en resumé 
Maria Viklander, LTU

16.00 Avslutning

Avloppsrening för att uppnå morgondagens 
miljömål
Anneli Andersson Chan, Växjö kommun
Växjö växer kraftigt och har höga miljömål. VA behöver 
både klara en hållbar rening och effektivt ta tillvara de 
resurser som finns. Några pågående utvecklingsprojekt 
är optimerad rötning med termisk hydrolys och strategier 
kring slam, optimerad kvävereningen med nya processer 
som IFAS Hybas i aktivslambassängerna och rejektvat-
tenbehandling med IFAS ANITA Mox samt en förstudie för 
eventuell ytterligare rening för mikroföroreningar.

Kontaktuppgifter: 
Maria Viklander, professor VA-teknik, verksamhetsledare. 
Maria.Viklander@ltu.se. Tel 0920 49 1634, 070 33 014 86 

Sylvia Kowar, koordinator Dag&Nät.  
Sylvia.Kowar@ltu.se. Tel 0920 49 1473, 072 247 36 63

www.ltu.se/dag-nat

Har ni frågor eller
förslag på projekt?
Hör gärna av er!

Dag&Nät är ett kompetensnätverk som
utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap

inom dagvatten- och ledningsnätsområdet, med
utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och

klokt resursnyttjande, i nära samverkan med
privata och offentliga aktörer.

Välkommen till 

Konferensen arrangeras i samarbete med



16.45 Paus 
Fortsättning kl 18.30 med posterutställning. OBS ny plats! 
(se nedan)

18.30 Posterutställning 
Vi fortsätter konferensdagen med nätverkande, posterut-
ställning och VA-tävling. 
Plats: EDENS Event & konferens, Nygatan 10B, Luleå. 

19.30 Middag
Dagen avslutas med festbankett och kvällsunderhållning.
Plats: EDENS Event & konferens, Nygatan 10B, Luleå. 

Torsdag 8 november
8.30 

Dagvatten
Sverige: I dagvattenforskningens  
framkant – men praktiken?
Matthias Borris, RISE
Hur planerar och bygger man dagvattenanläggningar i 
Sverige? Bygger vi i den omfattning som behövs för att 
klara av att skydda våra recipienter och klara framtida ut-
maningar? Hur går processen till i Kina? Under de senaste 
åren byggdes tusentals anläggningar i Kina och städer har 
blivit ”Sponge Cities”. Men funkar det? Med hjälp av några 
exempel från forskningsfronten och projekt jämförs olika 
tillvägagångssätt. Vad kan vi lära från varandra?

Klimatförändringar – en utmaning för  
biofilter och gröna tak?
Tone Muthanna, NTNU Trondheim
Hur och var passar regnbäddar och gröna tak in i en 
trestegsmetod för dagvattenhantering. Forskningsresul-
tat presenteras från forsknings- och innovationscentrum 
Klima 2050 om åtgärder för att minska sociala risker 
relaterade till klimatförändringar på byggnadsmiljön.

Vattenbrist – ett globalt problem?
Erik Särner, Lunds universitet
Vattenbrist har länge varit ett problem i stora delar av 
världen. Sommarens värme och torka i Sverige har resul-
terat i spekulationer om att också vi kommer att drabbas 
av vattenbrist. En jämförelse visar dock att förhållandena 
skiljer sig väsentligt åt vad gäller flera faktorer och också 
om hur vi kan bemästra problemen.

14.30 fika

15.00 

Ledningsnät 
Avloppsnät från ho till recipient  
– hur tillvarata alla resurser?
Sveinung Sægrov, NTNU Trondheim
Avloppssystemet är en resurs som innehåller vatten, ener-
gi och näringsämnen. Men hur dessa kan utnyttjas beror 
på uppsamlingssystemen och reningsresultaten. Infiltration 
till avloppsnätet minskar möjligheterna och kapaciteten 
att ta tillvara avloppsvattnets resurser. Vilken roll spelar 
dagvatten i ett kombinerat system med avseende på 
infiltration? 

Verktyg baserat på open source programvaror 
för att prioritera ledningsförnyelse
Andreas Nilsson och Fredrik Stoltz, LTU
Hur kan man i en kommun prioritera vilka områden som 
ledningsnätet behöver förnyas för att bibehålla eller öka 
kundnyttan? I en fallstudie i Bodens kommun har en mo-
dell tagits fram som baseras på driftstörningsstatistik och 
anläggningsdata. Öppna programvaror har använts för 
analys och visualisering av förnyelsebehoven.  

Ledningsnätets förnyelsebehov   
- hur förutse och planera?
Jimmy Andersson, VA SYD
Under 2018 testade VA Syd i samarbete med Suez verk-
tyget Prevoir för analys av vattenledningsnät och driftdata i 
Malmö med syfte att identifiera förnyelsebehovet. Resultat 
och slutsatser kommer att presenteras. 

Är AI-beräkningar framtiden för underhåll  
av vattenledningsnätet?
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avlopp
Resultat och analys av AI-beräkningar för underhåll av 
vattenledningsnätet samt tankar om hur Stockholm Vatten 
kommer att arbeta med AI framöver.

Utökad samverkan – framtiden för VA  
i det hållbara samhällsbyggandet?
Malin Suneson, Luleå kommun
Det prisbelönta projektet Östra länken i Luleå är ett av 
stadens största anläggningsprojekt genom tiderna, och 
ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del 
ska kunna växa. Byggandet av nya VA-ledningar står i 
fokus men även miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och 
estetik är viktiga i projektet.

Onsdag 7 november
10.30 Registrering 
Sal C305, C-huset LTU (ingång C9 eller C12).

11.30 Lunch 
Ljusgården, C-huset LTU (ingång C9 eller C12).

12.30 Registrering 
Sal C305, C-huset LTU (ingång C9 eller C12).

13.00 

Välkommen! 
Maria Viklander, professor i VA-teknik, LTU

13.15 

Framtidens utmaningar  
och möjligheter  
Framtida utmaningar och möjligheter för  
små och stora VA-organisationer
Ulf Thysell, NSVA 
För att hantera både för lite och för mycket vatten krävs bätt-
re skydd av vattentäkter, stora investeringar i både underhåll 
och utbyggnad av dricksvattenförsörjningen samt fördröjning 
och rening av regnvatten. Ska Sveriges kommuner klara av 
det behöver de samverka och få stöd av en uppgraderad 
och samordnad lagstiftning. Dags för en klimatbalk?

Vad kan VA lära från andra industrisektorer  
för att klara framtidens utmaningar
Kristina Kenning Östling, Östersunds kommun
Utmaningarna är många och ”nya” tillkommer, som vad 
det innebär att vara en samhällsviktig funktion där det 
ställs stora krav på säkerhet och informationssäkerhet. 
Det kräver nya sätt att arbeta och tänka. Varför är det så 
stora skillnader mellan VA och andra industrier? Hur kan 
industrins LEAN och andra ledningssystem hjälpa oss att 
bli mer effektiva för att klara framtidens utmaningar?  

Hur ta fram en handlingsplan för att minska  
spridning av mikroplast?
Maria Azzopardi, Stockholms stad  
Stockholms stad är mitt uppe i arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för minskad spridning av mikroplaster. Arbetet 
drivs av miljöförvaltningens Kemikaliecentrum, och handlar 
om att identifiera och kvantifiera källor och spridningsvägar i 
staden samt föreslå vilka åtgärder som kommer att behövas. 
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