
     

VA-Seminarium och Branschdag på LTU - Torsdagen 21 februari 2019, C305 

Den 21 februari är det dags för det årliga VA-seminariet på LTU. Årets tema är avloppshantering. Dagen av-
slutas med en branschöversikt. Seminariet och Branschdagen arrangeras i samarbete med VA-klustret 
Dag&Nät vid LTU och den nationella organisationen Svenskt Vatten. Seminariet äger rum 13.00-17.30. Under 
fikapausen finns möjlighet att prata och mingla runt bland företag och kommuner utanför lokalen (C305). 

VA-seminariet anordnas för studenter som läser kursen VA-system på civilingenjörsprogrammen Naturresur-
steknik, Väg&Vatten samt det tvååriga programmet Samhällsbyggnad. Studenter som läser ingenjörspro-
grammet Drift- och underhållsteknik bjuds också in till seminariet. Seminariet är även öppet för intresserade i 
VA-branschen (kostnadsfritt men anmälan behöver göras).  

Efter seminariet är avslutat fortsätter kvällen med middagsbuffé för studenter, branschfolk och anställda på 
VA-teknik, LTU. 

Anmälan till fika och middag meddelas senast måndag den 10 feb på https://simplesignup.se/event/144545 

Program 
13.00-13.10 Introduktion     (Annelie Hedström & Maria Viklander, Stadens Vattensystem, LTU) 
13.10-13.25 Ny rötkammare på Uddebo reningsverk för ökad gasproduktion och stabilare drift 

              (Erika Lundström & David Lundström) 
13.25-13.45 Vad gör man när reningsverket brinner upp?            (Vakin, Umeå) 
13.45-14.00 Drift och underhållssystem för avloppsanläggningar för mer hållbara anläggningar  

                     (Helena Jonsson, Skellefteå kommun) 
14.00-14.15 Varför EU trycker på Sverige och de mindre reningsverken i norr - Vad behöver göras? 

                   (Helene Eriksson & Patrik Fahlén, Bodens kommun) 
14.15-14.30 Nytt avloppsreningsverk i Degerbäcken, Boden – När, Var, Hur?  

                   (Kristoffer Hjärtström och Kjell Lundqvist, ÅF Vatten) 
14.30-14.45 Decentrala hållbara avloppssystem (Inga Herrmann, LTU) 

14.45-15.15 FIKA & MINGEL vid företagsmontrarna 

15.15-15.35 Sorterande avloppssystem och Mat i cirkulära robusta system - MACRO  
  (Elisabeth Kvarnström, RISE) 

15.35-15.55 Hur små VA-anläggningar ska vara utformade för att bra rening och ha stabil drift 
        (K-G Niska, Skandinavisk Ecotech AB & Patrik Ellis, BAGA Technology AB) 

15.55-16.10 VA-planer - enskilda avlopp och långsiktig planering för utbyggnad av kommunala  
VA-system               (Lars Marklund & Ulf Wiklund , Tyréns) 

16.10-16.25 Hur bygger man spillvattensystem i fjällmiljö? Exempel LAV §6 område Bydalen, Åre
 (Gustav Josefsson Köhler, SWECO) 

16.25-16.40 Vad kan man jobba med i VA-sektorn?   (Anna Norström, Svenskt Vatten) 
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16.40-16.50 WSP – Många intressanta projekt inom VA-sektorn                  (Linda Hörnstedt) 
16.50-17.00 Tyréns – ett företag som gärna arbetar med forskning och utveckling 

              (Lars Marklund & Ulf Wiklund, Tyréns) 
17.00-17.10 Varför behövs konsulter i VA-branschen?     (Gustav Josefsson Köhler, SWECO) 
17.10-17.20 Vad jobbar ÅF Vatten med?  (ÅF Vatten )  
17.20-17.30 Vad kan man jobba med på Vakin i Umeå? 

17.40-19.30 Middag i F-husets personalrum, LTU 
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