
Driftstörningar och åldrande av VA-led-
ningar likväl som exempelvis urbanisering är 
anledningar till varför det finns behov av att 
utveckla arbetssätt för en effektiv asset ma-
nagement för VA-systemet. En annan anled-
ning är teknikutvecklingen som bl a går mot 
nya metoder för mera hållbar ledningslägg-
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ning och förnyelse samt nya strategier för 
att bedöma ledningars kondition. Dessa nya 
strategier, som t ex kan baseras på AI, behö-
ver optimeras för att man ska kunna erhålla 
önskad servicenivå till lägsta kostnad.

Asset management inkluderar datainsam-
ling och lagringssystem för att kunna re-
gistrera relevant data som är i enlighet med 
de syften VA-organisationen har för mana-
gementsystemet. Vidare finns behov av att 
utveckla metoder för att underlätta använd-
ningen av existerande data för att förbättra 
arbetet med asset management. Emmanuels 
pågående forskningsarbete är uppdelat i två 
delprojekt.

Det första delprojektet handlar om data-
kvalitet och -hantering för att effektivt kun-
na koordinera åtgärder på ledningssystemet 
för VA. Denna studie inkluderar en utvärde-
ring av förekommande rutiner för att samla 
in, lagra och underhålla data, för att t.ex. 
kunna göra beräkningar av förnyelsebehov. 
Utifrån detta kommer lösningar och rekom-
mendationer att ges för att exempelvis kunna 
förbättra datahanteringen och underlätta da-
tautbytet mellan olika avdelningar på kom-

Pågående projekt

Emmanuel Okwori, nya Dag&Nät 
doktoranden inom temat Ledningsnät, 
fokuserar i sin forskning på datahan-
tering och förbättring av datadriven 
asset management och underhållsstra-
tegier för VA-ledningar. 

Öppet licentiatseminarium 
inom VA-teknik vid Luleå 
tekniska universitet
Den 15 november 2019 kl 10 för-

svarar Alexandra Müller sin licentiat-
uppsats ”Urban surfaces as Sources of 
Stormwater Pollution: An Evaluation 
of Substances from Building Envelo-
pes”. Licentiatseminariet inleds med 
en presentation av arbetet på 40 mi-
nuter. Diskussionsledare är Per-Arne 
Malmqvist.

Välkommen att lyssna på presenta-
tionen på plats på Luleå tekniska uni-
versitet i E632 eller online via Zoom! 
Mer information och länk finns på 
hemsidan www.ltu.se/dag-nat.

munen för att på så sätt underlätta planering-
en av förnyelse och underhåll av kommunal 
VA-infrastruktur.

I det andra pågående delprojektet görs en 
studie om avloppsstopp i spillvattennätet. 
Inledningsvis har Svenskt Vattens VASS-data 
utvärderats för att få en överblick över vil-
ka övergripande trender som finns rörande 
avloppsstopp. På kommunnivå kommer av-
loppsstoppen att analyseras geografiskt i rela-
tion till olika faktorer för att öka förståelsen 
för de mekanismer som ger mer slumpmäs-
siga stopp. Vidare syftar projektet till att bidra 
med kunskap för att förbättra de proaktiva 
underhållsåtgärderna på spillvattennätet.

Tveka inte att kontakta Emmanuel om du 
är intresserad av dessa frågeställningar och är 
intresserad av att bidra med data eller annan 
information som är rele-
vant för projektet. 

Emmanuel Okwori

Asset  management är ett engelskt begrepp som även används i det svenska språket och står för 
förvaltning av tillgångar. I detta specifika fall avses VA-infrastruktur, främst på ledningsnätssidan.

http://www.ltu.se/dag-nat


Pågående projekt

undersöka sedimentkvaliteten innan dag-
vatten började släppas på. Innehåll av föro-

Sedimentprovtagning av skärmdammen i Östersund
Nyligen har en 

skärmdamm byggts i 
Storsjön i Östersund 
för att bidra till dag-
vattenreningen. I ur-
bana områden där det 
inte finns mycket ut-

rymme att installera konventionella 
anläggningar för dagvattenbehandling 
kan skärmdammar vara av fördel. 

Inom ramen för Vinnova-projektet Grön-
Nano och Formas-projektet ”Yteffektiv 
dagvattenrening” utförs en utvärdering av 
skärmdammens förmåga att ta hand om 
föroreningar av Dag&Nät vid Luleå teknis-
ka universitet i samarbete med Östersunds 
kommun. Resultaten kommer att ge väg-
ledning om skärmdammens funktion och 
hur framtida anläggningar kan utformas och 
driftas. 

I maj 2019 utfördes första sedimentprov-
tagningen. Syftet med provtagningen var att 

reningar såsom tungmetaller, 
fosfor och organiska ämnen, 
bl.a. PAH-er, analyserades. 
Redan nu kan konstateras att 
sedimenten är rätt förorenade 
vilket beror på de verksamhe-
ter som legat i området tidigare 
och det dagvatten som släppts 
ut i sjön under flera decennier. 
I figuren till vänster visas hal-
terna av koppar och kvicksilver 
i de olika provtagningspunk-
terna för de övre och nedre 
sedimentlagren. En liknande 
provtagning kommer att ge-
nomföras regelbundet över 
längre tid för att utvärdera an-
läggningens funk-
tion.

Jiechen Wu
jiechen.wu@ltu.se

sakade större mätfel. Det sistnämnda kunde 
dock undvikas genom att höja vattendju-
pet i ledningen. Nedsmutsning av sensorer 
var en källa till felaktiga eller ej fungerande 
mätningar, vilket visar vikten av regelbun-
det underhåll. Dessa resultat visade att de 

flödessensorer som testades kan prestera väl 
för noggrant utvalda och väl underhållna 
mätplatser.

Effekterna av modellers matematiska 
struktur utforskades genom långtidssimule-
ringar av grönområden med tre olika mo-
deller. Resultaten visade att ytavrinning kan 
vara en viktig del i den årliga vattenbalansen, 
beroende på vilken jordtyp och vilket mark-
djup som beaktas. Skillnader mellan model-
lerna uppvisades avseende känslighet för 
olika typer av jordtyp och markdjup samt 
mellan olika år och olika regntillfällen. Vid 
studier av dagvattensystem kan alltså signi-
fikanta skillnader uppstå beroende på vilken 
modell som används, vilket kan påverka ge-
staltning och drift av dessa system.

För att studera vikten av hur kalibrerings-

Källor till osäkerheter i dagvattenmodeller  
Datormodel-
ler används 
allt oftare 
som verktyg 
för analyser 

och prognoser av dagvattensystems 
prestanda. Dessa modeller är en för-
enkling av verkligheten, baserade på 
osäkra mätdata. Därför kommer osä-
kerheter alltid finnas med i modelle-
ringsprocessen och dess resultat, vilket 
kan påverka gestaltning och drift av 
dagvattensystem. 

Olika källor till osäkerheter i dagvatten-
modeller undersöktes i en licentiatuppsats av 
Ico Broekhuizen vid Luleå tekniska univer-
sitet. Uppsatsen ”Uncertainties in rainfall-
runoff modelling of green urban drainage 
systems: measurements, data selection and 
model structure” försvarades den 5 juni 
2019 på ett seminarium där Luca Vezzaro, 
biträdande professor vid Danmarks Tekniska 
Universitet, var diskussionsledare. 

Ico har bl.a. undersökt tre olika typer av 
nederbördsmätare som visade sig prestera 
tillfredsställande vid fältkontroller. Däremot 
visade de olika krav på underhåll och metod 
för datainsamling. 

En fältsensor för dagvattenflöden testades 
i laboratoriet och, vid bra installationsför-
hållanden, överensstämde resultaten väl med 
referensinstrumentet. Medan högre ledning-
slutning eller hinder uppströms sensorn or- Ico Broekhuizen

ico.broekhuizen@ltu.se

Licentiatseminarium

data valts ut, kalibrerades en dagvattenmo-
dell baserat på olika uppsättningar av regn-
tillfällen.  Dessa uppsättningar utgick från 
olika kriterier för att välja ut de sex mest 
lämpliga regntillfällena från en större grupp 
för användning i kalibreringen. Att kalibrera 

parametrar relaterade till 
gröna och hårdgjorda ytor 
i två separata steg mins-
kade tiden som behövdes 
för att utföra kalibreringen 
och gav bättre resultat än 
enstegskalibrering vad gäl-
ler flödesvolym och högsta 
flöde.

Försök gjordes även att förbättra kali-
breringen genom att använda mätningar av 
jordens fuktinnehåll vid kalibreringen av 
en modell för ett dagvattendike. För vissa 
modellparametrar kunde bästa värdet upp-
skattas med hjälp av fuktinnehållet, när det 
inte var möjligt med hjälp av utflödet från 
diket. Att inkludera jordens fuktinnehåll i 
utvärderingen av möjliga uppsättningar av 
parametrar minskade osäkerheten i simule-
ringen av utflödet från diket. Två olika sätt 
att bestämma initiala förhållanden i model-
len, med respektive utan uppmätt vattenin-
nehåll, gav tydliga skillnader i resultat. Detta 
kommer att studeras vidare i 
Icos fortsatta arbete.



Aktuellt inom DRIZZLE

Stort intresse i Almedalen för 
dagvatten som resurs

Under årets 
Almedalsvecka 
deltog DRIZZ-
LE i semina-
riet ”Dagvatten 

som en resurs”. Seminariet som arrangerades 
av LTU, NCC och Tyréns var i det närmaste 
fullsatt. Birgitta Olofsson, FoU-chef Tyréns 
samt styrelseledamot i DRIZZLE, bad dem 
i publiken som arbetar med stadsplanering 
respektive VA att räcka upp handen, och det 
visade sig vara ca hälften av vardera.

- Både roligt och viktigt att vi även lycka-
des locka stadsplanerarna till seminariet. 
Fackmässigt finns de som kan dagvatten 
främst i VA-sektorn, men för att dagvatten 
verkligen ska hanteras som en resurs krävs 
att fler professioner involveras i beslutspro-
cessen, säger Birgitta Olofsson, Tyréns.

Allt fler stadsmiljöer utformas så att dag-
vattnet hanteras ovan mark, fördröjs och re-
nas, samt används som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, 
rekreation och naturvärden, men det inne-
bär även utmaningar.  

- För att dagvatten ska kunna hanteras 
som en resurs krävs mer kunskap om både 
dagvattenreningsanläggningars funktion och 
reningsprocesser. Vår industridoktorand Ro-
bert Furén utvärderar därför funktionen hos 
s k gröna reningslösningar, dvs han utvärde-
rar bl a renings- och fördröjningsfunktionen 
för biofilter i Stockholm, säger Hans Säll, 
affärsutvecklingschef NCC Infra och vice 
ordförande i DRIZZLE. 

Under ledning av moderator Ulf Kamne 
medverkade även Lena Goldkuhl, centrum-
koordinator för DRIZZLE, samt Pär Öhrn 
Sagrelius, Tyréns industridoktorand, i dis-
kussionen om hur dagvatten kan användas 
på bästa sätt för att bygga morgondagens 
samhälle, medan regnet passande nog vräkte 
ned utanför. 

För mer information om DRIZZLE – 
centrum för dagvattenhantering: www.ltu.
se/drizzle 

DRIZZLE:s 
p a r t s s t ä m m a 
ägde i år rum i 
centrala Stock-
holm med 

DRIZZLE-parten Tyréns som värd. Un-
der dagarna presenterade några av de fors-
kare och doktorander som är knutna till 
DRIZZLE aktuellt från sin pågående forsk-
ning. Tre internationella forskare höll varsitt 
föredrag, inriktade på klimatförändring i 
relation till olika aspekter på dagvattenhan-
tering, samt vilka möjligheter det erbjuder 
inom dagvattenområdet. 

Simon Tait, University of Sheffield samt 
medlem i DRIZZLE:s vetenskapliga råd, 
berättade bl.a. att bräddningar på senare tid 
fått stor uppmärksamhet i Storbritannien. 
Under 2017 stämdes t.ex. Thames Water att 
betala £20,3 miljoner för stora utsläpp av 
orenat vatten. Därtill har regeringen beslu-
tat att över 10 000 bräddpunkter runtom i 
Storbritannien ska övervakas senast 2020, 
samt att bräddningar helt ska vara borta år 
2050. 

Peter Steen Mikkelsen, DTU, Danmark, 
berättade bl.a. om trepunktsmetoden, som 
kan användas vid planering för hållbar dag-
vattenhantering. Förenklat sett har existe-
rande metoder för dagvattenhantering klas-
sificerats i tre olika nederbördskategorier. 
Tanken är att en kombination av metoder 
från de tre kategorierna ska användas vid 
dagvattenplanering, för att på ett hållbart sätt 
kunna hantera allt ifrån småregn till skyfall. 

Lian Lundy, Middlesex University Lon-
don samt LTU, pekade på faktorer som 
driver på behovet av förändring inom inte 
minst dagvattenområdet, samt vilka möjlig-
heter det erbjuder. Hon lyfte även vikten av 
att tänka nytt. 

– Vi kan inte lösa dagens och morgonda-
gens utmaningar genom att använda samma 
tankesätt som skapade dem, säger Lian Lun-
dy.

DRIZZLE:s partsstämma 2019

Visst känner du till Dag&Näts populärve-
tenskapliga artikelserie ”Ny Forskning och 
Teknik” där det publiceras lättillgängliga, 
kortfattade sammanfattningar av forsknings-
resultat med sikte mot direkt praktisk nytta 
för användare?

Nyaste artikeln tar upp problemet med 
spillvatten som är felkopplat till dagvatten-
ledningar eller tillskottsvatten som kom-
mer in i spillvattennätet i form av smält snö, 
dränerings-, grund- eller dagvatten. Ett sätt 
att upptäcka vatten i fel ledning är att mäta 
temperaturskillnader med den s.k. DTS-
metoden. 

Artikeln samt fler andra i artikelserien hit-
tar du via länken och på vår hemsida www.
ltu.se/dag-nat under fliken Publikationer.

Publikationer

Upptäck vatten i fel ledning

Nytt projekt

Nytt Vinnovaprojekt - REKO 
Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, 

Resurseffektivt koordinerat underhåll och 
förnyelse av gator och VA-ledningar – 
REKO, inom ramen för det strategiska inn-
ovationsprogrammet InfraSweden2030 som 
är en gemensam satsning av Vinnova, For-
mas och Energimyndigheten. Under 2,5 år 
kommer forskare vid LTU tillsammans med 
projektets parter, Luleå kommun, Bodens 
kommun, MittSverige Vatten & Avfall, Vakin 
samt Stockholm Vatten och Avfall att jobba 
med frågor som rör samordning av under-
håll och förnyelse av vatten- och avloppsled-
ningar och gator.

EU-nätverk

H2020 informationsdagar
“Horizon 2020 Environment & Resour-

ces Information Days” ägde rum den 16-
17 september i Bryssel. Under dagarna fick 
deltagarna information om aktuella H2020-
utlysningar inom bl.a. vattenområdet, goda 
möjligheter till nätverkande samt även möj-
ligheten att presentera konkreta projektidé-
er. Från Dag&Näts sida medverkade Lena 
Goldkuhl. 

http://www.ltu.se/drizzle  
http://www.ltu.se/drizzle  
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Dag-Nat/Publikationer/Artikelserie/Artikelserie-1.130333
http://www.ltu.se/dag-nat
http://www.ltu.se/dag-nat
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/REKO-Resurseffektivt-koordinerat-underhall-och-fornyelse-av-gator-och-VA-ledningar-2019-2021-1.187301
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/REKO-Resurseffektivt-koordinerat-underhall-och-fornyelse-av-gator-och-VA-ledningar-2019-2021-1.187301
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/REKO-Resurseffektivt-koordinerat-underhall-och-fornyelse-av-gator-och-VA-ledningar-2019-2021-1.187301


Konferenser

Vattenstämman 2019 i Örebro 
13-15 maj
På årets Vattenstämma representerades 

Dag&Nät av Maria Viklander, Sylvia Kowar och 
Annelie Hedström. Vår monter, som denna gång 
visade upp alla våra projekt med en fotovägg, 
lockade många besökare och vi hade många gi-
vande samtal med intressanta diskussioner. 

Pär Dalhielm, Svenskt Vattens VD, berättade att 
Svenskt Vatten ska ut och besöka de allra minsta 
VA-organisationerna, för att kunna analysera vil-
ka deras behov är. Detta eftersom de har helt an-
dra förutsättningar än de stora organisationerna. 

Maria Viklander, Tomas Larsson från MittSve-
rige Vatten & Avfall och Malin Engström från 
Växjö kommun medverkade i ett seminarium 
där de redogjorde för hur ett sammarbete mel-
lan forskning och praktik kan se ut och berättade 
om biofilterprojektet i Sundsvall samt våtmarks-
studierna i Växjö.

Under Vattenstämman hölls ett seminarium 
om VA-branschens kompetensförsörjningsbehov. 
Stiftelsen för Yrkeshögskolan i Sverige var repre-
senterad och berättade om sk YH-utbildningar 
inom VA-området och som också pekade på 
den konkurrens som finns mellan olika sekto-
rer i Sverige. Inte bara VA-branschen känner av 
kompetensbristen, det gör även andra. Annelie 
Hedström från LTU medverkade tillsammans 
med representanter från Chalmers och Lund på 
temat Räcker högskole- och civilingenjörerna 
även till VA i framtiden? Anna Norström från 
Svenskt Vatten, sammanfattade sessionen med att 
i dagsläget verkar de svenska lärosätena tillsam-
mans täcka ungefär halva behovet av ingenjörer 
till VA-branschen. 

WETPOL 2019 
W E T P O L 

(Inter nat iona l 
symposium on 
wetland pol-

lution dymanics and control) är en inter-
nationell konferens som samlar forskare, 
ingenjörer och utövare som arbetar med 
våtmarkens ekosystemtjänster, inklusive 
förbättring av vattenkvalitet, klimatregle-
ring och översvämningskontroll. I juni gick 
WETPOL2019 av stapeln i Aarhus i Dan-
mark. Årets upplaga av konferensen handla-
de brett om reningsprocesser i naturliga och 
konstruerade våtmarker.

Dag&Nät representerades av Godecke 
Blecken som under sessionen om spridning 
och praktik av naturbaserade lösningar i cir-
kulär ekonomi höll en presentation och dis-
kuterade frågan om vi gör rätt med blå-grön 
infrastruktur i stadsmiljön. 

  

I början av juli deltog Dag&Nät med sju 
representanter på den 10:e upplagan av No-
vatech, en internationell dagvattenkonferens 
som äger rum vart tredje år i Lyon, Frank-
rike. 

Joel Lönnqvist höll en presentation om 
hur vegetation påverkar den hydrologiska 
funktionen hos gröna tak, Ico Broekhuizen 
om hur mätningar av markvatteninnehåll 
kan användas för kalibrering av distribu-
erade urbana dräneringsmodeller. Katharina 
Lange presenterade resultat från en studie 
där hon analyserat metallspeciering i utgå-
ende vatten från dagvattenbiofilter. Vidare 
presenterade Heléne Österlund resultat från 
Lovisa Renbergs examensarbete om före-
komsten av mikroskräp i urban snö medan 
Maria Viklander presenterade Arya Vijayans 
studie där mikroskräp från plogvallar vid 
vägar med olika trafikintensitet analyserats. 
I posterutställningen visade Sarah Lindfors 
sitt arbete om koncentrationen av verkligen 
upplösta och biotillgängliga metaller i snö-
smältning och dagvatten. Godecke Blecken 
presenterade en studie om driftsstatus för 
befintliga biofilteranläggningar i Sverige.

- En av insikterna från konferensen var 
att infiltrationsförmågan minskar hos många 
dagvattenanläggningar redan vid konstruk-
tion eftersom tunga maskiner trycker sam-
man jorden, men att en enkel naturlig åtgärd 
för att avsevärt förbättra prestandan kan vara 
att tillsätta maskar, som luckrar upp jorden 
igen, säger Sarah Lindfors.

Novatech 2019 

Den 23-25 september hölls årets NORD-
IWA konferens i Helsingfors med ett delta-
garrekord på 450 personer från hela Norden. 
Konferensen berörde implementeringen av 
de globala målen för hållbar utveckling i de 
nordiska länderna, läget i Östersjön och hur 
man kan bygga en bro mellan forskare och 
aktörer inom VA-sektorn. I sessionen som 
handlade om dagvattenhantering låg fokus 
på naturbaserade lösningar och hur man kan 
planera dagvattensystem för framtiden med 
tanke på klimatförändringarna. Dag&Nät 
vid LTU representerades av Ivan Milova-
novic, Brenda Vidal, Annelie Hedström och 
Inga Herrmann. Ivan presenterade prelimi-
nära resultat från utvärderingen av ett zeo-
litfilter för rening av regnvattnet från Natio-
nalmuseets koppartaket i Stockholm. Det 
presenterades också många andra intressanta 
projekt, bl.a. GrönNano-samarbetet mel-
lan ÅF Infrastructure, Bodens kommun och 
Dag&Nät för att installera en biofilteran-
läggning i en urban miljö med kallt klimat. 

Den 18-19 juni hölls en workshop om 
förnyelse och underhåll av avloppslednings-
nät i Delft, Nederländerna. Totalt samlades 
28 forskare och representanter från kom-
muner och VA-bolag från Tyskland, Neder-
länderna, Australien, Sverige, Österrike, Fin-
land, Norge, Storbritannien och Frankrike 
för att dela forskningsresultat och erfarenhe-
ter samt hitta nya samarbetsmöjligheter. 

Dag&Nät representerades av Annelie 
Hedström, Emmanuel Okwori, Youen Pe-
ricault och Maria Viklander. Youen presen-
terade det planerade arbetet om samordnad 
förnyelse av VA-ledningar och gator inom 
ramen för de nyligen beviljade Formas- och 
Vinnovaprojekten. Saskia Holthuijsen, Wa-
ternet, talade om den integrerade besluts-
process som ledde fram till den nuvarande 
långsiktiga förnyelseplanen för VA-infra-
struktur i Amsterdam. Zoran Kapelan, TU 
Delft och Dirk Meijer, Leiden Universitet 
/ TU Delft berättade om hur man kan an-
vända sig av machine-learning för att auto-
matiskt identifiera ledningsdefekter utifrån 
inspektionsfilmer av avloppsledningar.  

Dag&Nät kommer nästa sommar vara 
värd för workshopen EURO-SAM 2020 i 
Luleå.

EURO-SAM 2019 

SPN9 i Aalborg, Danmark
27-30 augusti
SPN9 är en internationell IWA-konferens 

om avloppsledningsnät som återkommer 
vart tredje år. Årets upplaga pågick i fyra da-
gar i Aalborg, Danmark. Det arrangerades 
tre workshops och ett par presentationer 
med fokus på olika aspekter av avloppshan-
tering. Särskild uppmärksamhet ägnades åt 
biologiska och kemiska avloppsprocesser, 
med djupgående diskussion om kontrollen 
av svavelväte och metan som kan uppstå i 
avloppssystemet. 

Sex personer från Dag&Nät deltog i denna 
konferens och hade fruktbara diskussioner 
med forskare, företag och VA-organisationer. 
Lian Lundy, Dag&Nät samt Middlesex Uni-
veristy, presenterade resultat från en studie i 
England om lakvattnets kvalitet vid vatten-
kremering. Youen Pericault presenterade en 
pågående studie om förbättrad kunskap led-
ningarnas livslängd genom att ta hänsyn till 
tidigare koordinerad ledningsförnyelse. Ivan 
Milovanovic hade en posterpresentation 
som förklarade hur en sedimentationsraster 
kan förbättra sedimentationen i dagvatten-
anläggningar.

NORDIWA 2019



Konferenser

Workshop för unga forskare 
inom VA-teknik
Den 20-25 maj i år deltog doktoranden 

Sarah Lindfors i den 24:e upplagan av Euro-
pean Junior Scientist Workshop i La Bérarde, 
Frankrike. Workshopen riktar sig till unga 
forskare inom VA-teknik och årets tema var 
”Övervakning av avlopps- och dagvatten-
system”. 

15 doktorander med åtta olika nationali-
teter presenterade pågående eller planerade 
forskning i sessioner där bland annat pre-
sentationsteknik men även tolkning av re-
sultaten diskuterades. Sarah presenterade sin 
forskning inom dagvattenkvalitet med in-
riktning på karakterisering av lösta metall-
ler med hjälp av passiva provtagare. Förutom 
presentationerna från deltagarna hölls det 
interaktiva föredrag inom online-övervak-
ning, mätosäkerheter och nya föroreningar 
i avloppsvatten. Workshopen bidrog till in-
tressanta idéer för vidare forskning och nya 
möjliga samarbeten. 

Forskarutbildning

Cities, rain and risk-konferens 
och Climatecafé i Malmö 

Den inter-
nationella kon-
ferensen Cities, 
Rain and Risk 
som handlade 

om hantering av översvämningar i städer 
hölls i Malmö den 13-14 juni 2019. Bakom 
konferensen stod JPI Urban Europe projek-
ten INXCES, där LTU var en av projekt-
parterna, MUFFIN och SuRF, samt Väder-
radarprojektet som är ett samarbete mellan 
VA SYD, LTH, SWR och SMHI. 

I konferensens avslutande del ingick en 
presentation av de föregående dagarnas 
”Climatecafé Scan Malmö”. ”Climatecafé” 
är ett interaktivt fältarbete, där deltagarna 
under några dagar får testa ny teknik som 
till rimliga kostnader kan användas till kart-
läggning och mätning av olika klimatanpass-
ningsåtgärder. I Climatecafe Malmö deltog 
totalt 25 personer från tio olika nationali-
teter inom 15 olika ämnesdiscipliner för 
kunskapsutbyte i klimatfrågor. Utöver Sa-
rah Lindfors representerades Dag&Nät och 
DRIZZLE under dagarna i Malmö av Lian 
Lundy, Haoyu Wei, Robert Furén och civil-
ingenjörsstudenterna Daniel Lundqvist och 
Andreas Rehn från LTU.

Halterna av järn och mangan i inkom-
mande råvatten i grundvattenverk överskri-
der ofta Livsmedelsverkets gränsvärden. Ett 
vanligt sätt att avskilja metallerna är med ka-
liumpermanganat, en kostsam kemikalie som 
ofta kräver noggrann dosering och justering 
av pH för att fungera optimalt. Emelie utför-
de ett ettårigt pilotförsök med ett råvatten 

Vattenforskarskolans seminarium 2019 
ordnades den 2-3 maj av Lunds universi-
tet. Sex doktorander från Dag&Nät besökte 
tillställningen. Första dagen innehöll aktivi-
teter från teambuilding till föreläsningar av 
doktoranderna om deras forskning. Även 
inbjudna föreläsare presenterade bl.a. kring 
vikten av att ha ett tillräckligt högt vatten-
intag för att sänka hormonet vassopressin i 
kroppen och därmed undvika diabetes samt 
hur Lunds universitet jobbar med att vidare-
utveckla sina doktorandutbildningar. Första 
dagen avslutades med en gemensam middag 
följd av en frågesport på temat vatten. Ingen 
kommer någonsin glömma att bindnings-
vinkeln i en vattenmolekyl är 104,5 grader! 

Under andra dagen genomfördes ett läro-
rikt studiebesök vid Vombverket, som pro-
ducerar dricksvatten till bl.a. Malmö och 
Lund genom konstgjord infiltration. Semi-
nariet avslutades på eftermiddagen med re-
flektion och utvärdering.

Vattenforskarskolans årliga 
seminarium

I maj samlades del-
tagarna inom projektet 
GrönNano i Stockholm 
för att alla projektdelta-
gare skulle få möjlighet 
att ta del av vad som 
pågår inom de olika de-

larna av projektet, samt kunna bidra med sin 
kunskap. 

Moa Eklund, Vinnova, berättade om var-
för projekt som GrönNano är viktiga för 
Vinnova. Helen Galfi, Göteborg stad, Lars 
Svensson, Östersunds kommun, och Hele-
na Norlander, VA SYD, presenterade några 
av de dagvattenanläggningar som ingår i 
GrönNano, medan Godecke Blecken, LTU, 
berättade om vad man bör tänka på vid 
projektering, byggnation och drift av biofil-
teranläggningar. 

Pågående projekt

GrönNano-dag i Stockholm
Emil Eriksson, Järven Ecotech och Fred-

rik Nyström, LTU, berättade om sitt projekt 
kring utvärdering av teknik för sediment-
tömning, medan bl.a. Annelie Hedström, 
LTU höll ett föredrag om avancerade re-
ningskomponenter. Maria Roldin, DHI, 
Thomas Larm, StormTac och Ico Broek-
huizen, LTU, berättade om projekten kring 
modellutveckling inom GrönNano. Slutli-
gen berättade bl.a. Hendrik Rujner, ÅF In-
frastructure om hur grön infrastruktur kan 
användas för att fördröja dagvattenavrinning. 

Dagen avslutades med workshopar, bl.a. 
kring hur rekommendationer för provtag-
ning av dagvatten bör utformas, men även 
kring hur vi bättre kan uppmärksamma dag-
vattnets roll i samhällsbyggandet. 

För mer information om GrönNano: 
www.ltu.se/greennano 

Examensarbete

Examensarbete inom dricksvattenberedning

som leddes genom ett filter preparerat med 
en speciell bakteriekultur. Studien visade att 
avskiljning med bakterier påvisade en högre 
reningsgrad för både järn och mangan än 
den befintliga kemiska avskiljningen. 

Emelie Hedlund Nilsson avslutade före 
sommaren sina studier inom Naturre-
sursteknik vid LTU med examensarbetet 
”Biologisk avskiljning av järn och mangan 
i grundvattenverk: En studie i Klöverträsk 
med avseende på beredningsuppehåll och 
årstidsvariationer” som utfördes i samarbete 
med Luleå kommun.

http://www.ltu.se/greennano
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3868&pid=diva2%3A1306127&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=emelie+hedlund+nilsson&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=undergraduate
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3868&pid=diva2%3A1306127&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=emelie+hedlund+nilsson&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=undergraduate
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3868&pid=diva2%3A1306127&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=emelie+hedlund+nilsson&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=undergraduate
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=3868&pid=diva2%3A1306127&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=emelie+hedlund+nilsson&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=undergraduate
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Anmäl dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun,  

 Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten&Avfall (Sundsvall), Bodens kommun, VA SYD, 

RISE, NTNU, samt Svenskt Vatten

 Personalnytt Kalendarium

24 okt 2019: VA-seminarium ”How a new 
water paradigm is changing our cities” 
(Lunds universitet)
Läs mer och anmäl dig på LU:s hemsida.

30-31 okt 2019: Water Knowledge Europe 
(Bryssel, Belgien)                      
Europeisk match-making event för VA-aktörer   
som söker parter till Horizon 2020-ansökningar.

19-21 nov 2019:  Smart City Expo World 
Congress (Barcelona, Spanien)  
Företag, offentlig sektor, experter och forskare från 
hela världen träffas för att lära av varandra, dela 
erfarenheter, och hitta nya samarbeten. 

27 feb 2020: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dricksvatten (Luleå)

18-19 mar 2020:  VAK 2020, Tema: VA-ut-
maningar - från högt till lågt (Jönköping)

24-25 mar 2020:  RÖK 2020 (Malmö)

12-13 maj 2020:  Vattenstämman (Kalmar)

6-9 sep 2020: ICUD (Melbourne, Australien)
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning.

18-23 okt 2020: WWC&E World Water 
Congress & Exhibition, Water for smart li-
veable cities (Köpenhamn, Danmark)  
Internationell mötesarena för VA-aktörer, med fo-
kus året 2020 på digital ekonomi, attraktiva stä-
der, entreprenörskap och spridning av innovation, 
klimatanpassning och hållbarhet.   
Läs mer på www.worldwatercongress.org

Maria Viklander, Annelie Hedström, Joel 
Lönnqvist och Youen Pericault reste den 5 
september till Umeå för att träffa VAKIN. 
Maria och Annelie presenterade senaste nytt 
från forskningsgruppen. Joel presenterade 
några resultat från de gröna taken som lig-
ger på VAKINs byggnader, gällande växt-
lighet och några preliminära resultat från 
flödesmätningar. Youen visade en analys av 
historiska ledningsnätdata som VAKIN har 
tillhandahållit och som presenterades på 
den internationella ledningsnätkonferensen 
SPN9 i Danmark i augusti med titeln ”Cor-
recting for the impact of past coordination 
on the estimation of pipe cohorts survival 
functions”. 

Resten av dagen diskuterades samord-
ning av förnyelse och VAKIN berättade om 
utmaningar de står inför inom ledningsnät 
och dagvattenhantering, och vilken typ av 
kompetens och kunskap som de efterfrågar 
från universiteten.

Dag&Nät besökte VAKIN i Umeå

Medlemsmöten

Lisa Öborn anställdes den 
26 augusti, genom ett sam-
arbete mellan Stockholms 
Stad och LTU, som kom-
mundoktorand i VA-teknik 
inom DRIZZLE. I sina 

doktorandstudier kommer Lisa att fokusera 
på frågor kring källor till mikroplaster som 
sprids via dagvatten. Hon kommer i sin för-
sta studie att provta och undersöka sediment 
från olika dagvattenanläggningar i Stock-
holm. Lisa har en civilingenjörsexamen i 
Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Uni-
versitet och har sedan sin examen arbetat 
som konsult inom dagvatten och förorenade 
områden. 

Emelie Hedlund Nils-
son började i juni 2019 
som kommundoktorand 
inom DRIZZLE, genom 
ett samarbete mellan Luleå 
kommun och LTU. I sina 

doktorandstudier kommer Emelie att forska 
på multifunktionella ytor i städer med sub-
arktiskt klimat. Ytor som både kan fungera 
som snöupplag vintertid och hantera dag-
vatten från staden under de varmare måna-
derna. Emelie innehar en civilingenjörsexa-
men i Naturresursteknik inom Miljö och 
Vatten vid Luleå tekniska universitet.

Kelsey Flanagan började 
som post doktor den 12 
augusti 2019 inom ramarna 
för DRIZZLE. Kelsey dis-
puterade 2018 vid Univer-
sitetet Paris-Est, Frankrike, 

där hon främst fokuserade på att utvärdera 
hur biofilteranläggningar kan bidra till att 
rena organiska föroreningar från vägdag-
vatten. På LTU kommer hon att arbeta med 
modellering av dagvattenrening och förore-
ningar i biofilter samt studera de miljörisker 
som är förknippade med sediment från dag-
vattendammar och sedimenteringsbassänger.

Personalnytt inom DRIZZLE 
Under som-

maren har per-
s on a l s t y r k an 
inom DRIZZ-
LE förstärkts 

ytterligare med två kommundoktorander 
och en post-doc forskare. På grund av det 
ökade behovet av handledning för alla ny-
anställda doktorander och post doktorer har 
även Lian Lundys anställning utökats. Våra 
nya kollegor är: 

Under Dag&Näts strategidagar 2019 som 
hölls i Sigtuna i september diskuterade vi 
framtida utmaningar för VA-organisationer 
och forskningen inom VA-området, med 
särskilt fokus på utbildning, kompetensför-
sörjning och visionsarbete. 

Under träffen genomfördes en workshop 
på temat Koordinering av VA-förnyelse och 
gata. Frågor som diskuterades var hur dialo-
gen ser ut mellan gatuavdelningen och VA-
organisationen, vilken tidshorisont som det 
är möjligt att koordinera arbetsinsatser och 
hur kostnader fördelas. Östersunds kommun 
verkade ha det mest utvecklade samarbetet 
och Lars Svensson berättade om de rutiner 
de har utvecklat rörande en s.k. vägbelägg-
ningsremiss.

Vi passade även på att ha temareferens-
gruppsmöte i temana Dagvattenkvalitet och 
Dagvattensystem och diskuterade i vilka fo-
rum vi bäst kan göra våra forskningsresultat 
tillgängliga för branschen. Deltagarna upp-

Dag&Nät strategidagar och temareferensgruppsmöten
skattade att resultaten presenteras på natio-
nella branschkonferenser eftersom det ger 
möjlighet till kunskapsutbyte och diskus-
sion. Vikten av SVU-rapporter betonades 
av deltagarna och flera fick upp ögonen för 
Dag&Näts egen artikelserie Ny forskning 
och teknik. Här kan ni i framtiden hålla 
utkik efter nya publikationer om dagvat-
tenkvalitet. Under mötet diskuterades också 
möjligheter till kommande samarbeten. Det 
fanns särskilt intresse för undersökningar 
inom områdena dagvattenkvalitet, dag-
vattenrening och ekosystemtjänster.
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