
Haoyu Wei ska utvärdera dagvattenbrun-
nars förmåga att avskilja sediment under 
olika framtida klimatscenarier såväl som un-
der dagens klimatförhållanden. Resultaten 
kommer på kort sikt att kunna användas för 
säkrare drift och därtill stödja framtida dis-
kussioner om dagvattenbrunnars funktion 
- inom ramen för hållbar dagvattenstrategi.

Hur väl och hur säkert sandfång i dag-
vattenbrunnar avskiljer sand och grus har 
länge ifrågasatts, trots att dagvattenbrunnar 
används i stor utsträckning. Stora variationer 
i reningsgrad har rapporterats, vilket ifråga-
sätter förmåga och tillförlitlighet i funktio-
nen. Vissa fältstudier indikerar att sandfång 
maximalt endast avskiljer 30% av inflödande 
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sediment. Denna låga siffra hävdas bero på 
otillräckliga underhålls/tömningsrutiner av 
dagvattenbrunnar och/eller ökande extrema 
regn som orsakar återsuspension av redan av-
satt sediment.

Om så är fallet ställs städernas lednings-
nätspersonal inför stora utmaningar när det 
gäller att hitta rätt frekvens av brunnstöm-
ning - med en begränsad budget. Eftersom 
dagvattenbrunnar ofta är placerade i hög-
trafikerade miljöer är tömning och liknande 
brunnsarbeten dessutom numera förknip-
pade med omfattande säkerhetsåtgärder, som 
kräver noggrann planering och välmotive-
rad insatsfrekvens. Måhända som en följd 
av detta töms endast 5 % av dagvattenbrun-
narna årligen i Oslo – jämfört med den äldre 
svenska tumregeln att tömma flertalet gånger 
årligen. Ökande frekvens av kraftiga regn-
händelser inverkar dessutom högst sannolikt 
negativt på dagvattenbrunnars sandfång och 
i slutänden hela dagvattensystemet.

Med detta i bakhuvudet modellerades 
återsuspensionen av tidigare avsatta sediment 
i dagvattenbrunnar under olika väderförhål-
landen och med olika underhållsfrekvenser 
(se figur) vilket har presenterats i en nyligen 
färdigställd artikel. Resultaten pekar mot ett 
behov av ökad förståelse för vad som styr 
sedimenteringseffektivitet och återsuspen-
sionen i dagvattenbrunnar, därmed också 
brunnarnas potentiella roll som (extra) föro-

Pågående projekt

Prioritering-
arna för våra 
städer och re-
cipienter har 
genom åren 

förändrats. När våra städer nu utveck-
las för att uppnå hållbarhet måste vi få 
en bättre förståelse för dagvattensyste-
mens olika komponenter. Ett led i det-
ta är funktionen av dagvattenbrunnar 
för att säkerställa att deras roll inom 
bredare hållbara dagvattenstrategier är 
kunskapsbaseradför att säkerställa att 
deras roll inom bredare hållbara dag-
vattenstrategier är kunskapsbaserad. 

Haoyu Wei

VA-branschdag 2020
Den 27 februari kommer det årliga 

VA-seminariet på LTU att hållas för 
våra VA-intresserade studenter och alla 
yrkesverksamma i VA-branschen! Temat 
för 2020 är Dricksvatten. Ur program-
met: De stora utmaningar som dricks-
vattenförsörjningen står inför (Daniel 
Hellström, Norrvatten), dricksvat-
tenstrategi och hur man jobbar med att 
skapa redundans i systemet (Erik No-
rin, MSVA) och den nya vattenförsörj-
ningen för Skellefteå. 

Boka in datumet redan nu och an-
mäl dig via Dag&Näts hemsida from 
januari!

reningskälla under extrema regnhändelser. 

Dessa resultat bedöms vara av intresse för 
de som arbetar inom planering och under-
håll av dagvattenbrunnar, 
övergripande kopplat till 
de åtgärder som bidrar till 
att uppfylla recipientkraven 
i EU:s Vattendirektiv.

Skattad grad av remobilisering av sediment i dagvattenbrunnar 
under olika regnhändelser med varierande återkomsttid

Återkomsttid regnhändelse
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Pågående projekt

tem fått allt mer uppmärksamhet. Fokus är 
på lokalt omhändertagande av dagvatten 
och så kallad hållbar dagvattenhantering. 
Omställningen har dock inte varit problem-
fri utan flera utmaningar och barriärer mot 
detta har identifierats i tidigare forskning. 
Dessutom har svårigheter med att utvärdera 
hållbarhetsaspekten påvisats, vilket försvårar 
för både planering och implementering av 

Hållbarhetsutvärdering av olika dagvattenlösningar
Hur hållbara 
är olika så 
kallade ”håll-
bara dagvat-
tenlösningar” 

egentligen? För att få svar på denna 
fråga utvärderar Pär Öhrn Sagrelius, 
industridoktorand på Tyréns inom 
DRIZZLE projektet, hållbarhetsas-
pekter av dagvattensystem i olika fall-
studier.

Urbanisering och förtätning av städer gör 
urban dagvattenhantering till en kritisk ut-
maning för samhällen globalt. Intresset för 
dagvattenfrågor i stadsmiljö har ökat ex-
ponentiellt under de senaste decennierna. 
Dagvattenhantering har gått från att en-
bart omfatta kvantitetsproblem till att även 
inkludera kvalitetsfrågor. Under de senaste 
åren har dessutom mervärdesaspekten upp-
märksammats och dagvatten ses numer som 
en resurs som ska, så långt det är möjligt, ut-
nyttjas. 

I Sverige har den här utvecklingen gjort 
att naturbaserade, grön-blåa dagvattensys-

dessa system. Det är tydligt att den gene-
rella målbilden och visionen om mer hållbar 
dagvattenhantering är i osynk med hur den 
faktiska dagvattenhanteringen går till i Sve-
rige idag.

För att fylla kunskapsluckan gällande håll-
barhetsaspekter av olika dagvattensystem, 
arbetar vi med en studie inom det Vinnova-
finansierade projektet DRIZZLE. Med en 
multikriterieanalys ska dagvattenlösningar 
utvärderas med avseende på olika hållbar-
hetsindikatorer. Multikriterieanalysen kom-
mer dessutom inbegripa ett tvärvetenskap-
ligt angreppssätt för att täcka olika aktörers 
intressen och på det sättet underlätta och 
möjliggöra för att mer hållbara beslut tas 
inom urban dagvattenhantering i framtiden. 
Målet är att öka kunskapen om hur hållbar 
olika så kallade ”hållbara dagvattenlösning-
ar” verkligen är och tydliggöra hur utvärde-
ring av dessa system kan, på ett 
meningsfullt sätt, gå till.

Pär Öhrn Sagrelius
par.sagrelius@ltu.se

döma omfattningen av de utsläppta 
koncentrationerna genom att göra 
jämförelser med koncentrationer i 
dagvatten från andra viktiga källor. 

Uppsatsen omfattar en kritisk 
litteraturstudie om källor till dag-
vattenföroreningar, en labbstudie 
med lakförsök av takmaterial samt 
en pilotskalestudie i utomhus-
miljö, där olika typer av byggma-
terial testades. Resultaten visade 
att kunskapsnivån skiljer sig stort 
mellan de olika källor som bidrar 
med föroreningar till dagvatten och att tidi-
gare forskning främst fokuserat på de största 
källorna, till exempel trafik och metalliska 
byggnadsmaterial. Resultaten från pilotska-
lestudien visade att flera av de 10 studerade 
materialen bidrog med föroreningar till av-
rinning. Kopparplåt, zinkplåt och galvani-
serat stål bekräftades vara viktiga källor till 
koppar och zink i dagvatten och koncen-
trationerna i avrinningen innehöll i medel-
tal 3090 µg/L koppar från kopparplåt och 
7770 respektive 3530 µg/L zink från zink-
plåt respektive galvaniserat stål. Dessa kon-
centrationer är mer än 10 gånger högre än 
jämförbara koncentrationer i vägdagvatten. 
Membran av PVC, takpapp och takshingel 

Byggnadsmaterial som källor till föroreningar i dagvatten
D a g v a t t e n   
är   en   vik-
tig   trans-
portväg   för   
föroreningar   

i   den   urbana   miljön  och bidrar till 
försämrad vattenkvalitet i recipienter, 
såsom sjöar och vattendrag. Metalliska 
byggnadsmaterial och atmosfärisk av-
sättning, samt aktiviteter relaterade till 
trafik, industrier och byggverksamhet, 
tillhör de källor som tidigt identifie-
rades bidra med föroreningar till dag-
vatten.

Den 15 november 2019 presenterade 
Alexandra Müller sin licentiatuppsats “Ur-
ban Surfaces as Sources of Stormwater Pol-
lution: An Evaluation of Substances Re-
leased from Building Envelopes” vid ett 
seminarium på Luleå tekniska universitet. 
Diskussionsledare var Professor Emeritus 
Per-Arne Malmqvist. Det övergripande 
målet med arbetet var att öka  kunskapen   
och   förståelsen   av   bidraget   av   dag-
vattenföroreningar från olika typer av bygg-
nadsmaterial som är vanligt förekommande 
i den urbana miljön. Dessutom var målet att 
utvärdera vilka föroreningar dessa byggnads-
material bidrar med till dagvatten, samt be- Alexandra Müller

alexandra.muller@ltu.se

Licentiatseminarium

bidrog även med den organiska förorenings-
gruppen nonylfenoler och i avrinningen 
från PVC-membranen uppmättes en med-
elkoncentration av upp till 26 µg/L, vilket 
är i samma storleksordning som jämförbara 
koncentrationer i vägdagvatten. PVC-mem-
branen bidrog även med ftalaten diisono-
nylftalat (DINP). Dessa resultat indikerar ett 
potentiellt behov av åtgärder, exempelvis via 
materialsubstitution eller dagvattenrening. 



Aktuellt inom DRIZZLE 
och GrönNano

Forskningsprojekt lyfts som 
goda exempel i regeringsinitiativ

Ett av reger-
ingens initiativ 
för att stimu-
lera export och 
inves te r ings-

främjande inom svenska smarta städer-lös-
ningar är Smart City Sweden. I Smart City 
Sweden-plattformen är det främst fokus på 
företag, men forskningsfinansiären Vinnova 
tycker att det även är viktigt att lyfta inno-
vationsmiljöer, testbäddar m.m. Därför har 

Vinnova valt att lyfta fram 
totalt tio forsknings- och 
innovationsprojekt, där 
”DRIZZLE – centrum 
för dagvattenhantering” 
samt ”GrönNano – inno-
vativ dagvattenhantering” 

utgör två av de goda exemplen. Båda pro-
jekten drivs av forskningsgruppen VA-tek-
nik vid Luleå tekniska universitet. 

Läs mer om Smart City Sweden på  
www.smartcitysweden.com.

månade r 
detaljpro-
jekteras, är 
det också 
tänkt att 
m ö j l i g -
göra kva-
l i f i c e r a d 
p rov t ag-
ning och 
u p p f ö l j -
ning av 
a n l ä g g -
n i n g e n s 
r e s u l t a t 
och funk-
tion. I det 

mest omfattande alternativet (se figur ned-
an) inkluderas ytterligare en reningsteknik 
baserad på horisontella ledningar med dub-
belmantlad filterfunktion. Bidragsansökan 
för genomförande av detta är inlämnad till 
Naturvårdsverket.

Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, 
Från grått till blå-grönt: Decentraliserad re-
ning av gråvatten för användning i blå-gröna 
urbana miljöer som finansieras av Formas 
och NSVA. Inom ramen av det interdisci-
plinära projektet kommer det att undersökas 
innovativa och estetiska gråvattenbehand-
lingstekniker och hur blå-gröna lösningar 
kan utformas och integreras i det offentliga 
rummet, hur hinder för deras implemente-
ring och drift kan hanteras och hur olika in-
tressenter uppfattar systemen. Det undersöks 
dessutom huruvida lokal behandling av grå-
vatten kan vara praktiskt genomförbar och 
vilka besparingar det medför till lednings-
nätet.

Nytt projekt

Från grått till blå-grönt

Ny SVU-rapport om utformning 
och dimensionering av dag-
vattenanläggningar

I dag utreds och projekteras allt fler ty-
per av anläggningar för rening och flödes-
utjämning av dagvatten. Det gäller att välja 
rätt typ av anläggning på rätt plats, och att 
välja utformning och storlek så att funk-
tionen säkerställs. Thomas Larm, StormTac, 
och Godecke Blecken, Dag&Nät vid LTU, 
har tillsammans tagit fram SVU-rapporten 
2019-20 ”Utformning och dimensionering 
av anläggningar för rening och fördröjning 
av dagvvaten” som presenterar förslag till re-
kommendationer för vanligt förekommande 
anläggningstyper för rening och fördröjning 
av dagvatten, bl.a. permeabla beläggningar, 
biofilter, svackdiken, torra dammar, våta 
dammar, våtmarker och skärmbassänger. 

Rapporten publicerades för Svenskt Vat-
tens medlemmar 2019-11-19 och blir all-
mänt tillgänglig ca 3 månader efter det.

Vitsippsbäcken 
i centrala Göte-
borg avvattnar 
totalt 45 ha – 
området omfat-
tar trafikstråk, 
tätt byggda större 

huskroppar inklusive Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset samt 15 ha 
natur/parkmark. Flödet i bäcken är 
kraftigt förorenat, främst gäller det 
höga kopparhalter. Kopparhalterna 
kan härledas från hårt trafikerade 
vägar och koppartak. Förorenings-
halterna överstiger de lokala miljö-
målen för dagvatten varför åtgärder 
krävs.

Under 2019 har vi inom GrönNano (Krets-
lopp och Vatten/Göteborg stad, Gryaab AB 
och LTU) genomfört en förstudie med sikte 
mot förbättrad vattenstatus i Vitsippsbäcken. 
Studien utmynnade i tre olika alternativ, alla 
inkluderande en huvudreningslinje byggd 
med en bassäng ut-
rustad med filterma-
terial för reduktion 
av partiklar, olja och 
lösta ämnen. Denna 
linje är tänkt att pla-
ceras under en större 
parkeringsyta, nära 
utsläppspunkten i 
Vitsippsbäcken. 

I anslutning till 
reningsanläggning-
en, som kommande 

Vitsippsbäcken – Reningsanläggning för dagvatten

Figur. Reningssteg för dagvatten till Vitsippsbäcken. Huvuddagvattenledning 
samt sidostråk för rening med EcoVault- och SediPipe-teknologi.

Aktuellt inom GrönNano

Nytt projektPublikationer

I korthet

På IWA Sveriges årsmöte den 28 Novem-
ber i Stockholm valdes Elisabeth Kvarn-
ström, adjungerad professor i VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet, som ny medlem 
till ledningsgruppen. IWA Sveriges främsta 
uppgift är att stärka kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte avseende forskning, utveckling 
och utbildning inom vattenområdet. Här 
kommer Elisabeth att bidra med sin bak-
grund och forskning inom källsorterande 
avloppssystem, VA-planering, policy, kapaci-
tets- och institutionell utveckling.

Elisabeth Kvarnström ny medlem
i IWA Sverige ledningsgrupp

http://www.smartcitysweden.com
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Decentraliserad-rening-av-gravatten-for-anvandning-i-bla-grona-urbana-miljoer-1.193813
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Decentraliserad-rening-av-gravatten-for-anvandning-i-bla-grona-urbana-miljoer-1.193813
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Decentraliserad-rening-av-gravatten-for-anvandning-i-bla-grona-urbana-miljoer-1.193813


Den 23-28 september i Vancouver, Ka-
nada, representerade Emmanuel Okwori 
Dag&Nät vid den internationella konferen-
sen LESAM/PI som står för Leading Edge 
Strategic Asset Management & Performance 
Indicators. Konferensen är ett ledande fo-
rum där forskare, VA-organisationer och 
konsulter diskuterar de viktigaste utmaning-
arna, nya lösningar och trender inom stra-
tegisk asset management för vattensektorn. 

Emmanuel presenterade en studie om 
hur väl det svenska avloppsledningsnätet 
fungerar utifrån indikatorer såsom avlopps-
stopp. Detta är en del av Emmanuels forsk-
ningsområde som handlar om metoder och 
åtgärder för att förbättra datadriven asset 
management av VA-ledningsnätet. Annika 
Malm från RISE var den andra svenska re-
presentanten på konferensen och hon gav 
en presentation om hur man kan engagera 
intressenter för förbättrad implementering 
av asset management inom infrastruktursek-
torn.  

Konferenser

InfraSweden2030
Den 24 oktober arrangerade InfraSwe-

den2030 sin årliga projektkonferens i 
Stockholm. Ett antal utvalda projekt fick 
möjlighet att presentera projekten och nät-
verka. Dag&Nät representerades av projek-
tet ”REKO - Resurseffektivt koordinerat 
underhåll och förnyelse av gator och VA-
ledningar” och Annelie Hedström berättade 
projektets syfte och lärdomar så här långt. 
Bland talarna fanns också Karin Björklund 
från Chalmers som berättade om projektet 
”Innovativa och hållbara lösningar för att 
reducera förorening av vägar och vägdag-
vatten”.

Asset management konferens 
LESAM/PI 2019 

Den 3 oktober var Heléne Österlund, 
Dag&Nät, till länskonsthallen i Norrbotten, 
Havremagasinet i Boden, och pratade på te-
mat ”Mikroplast från stad till hav”. Detta var 
i samband med att konstnären Mattias Käll 
höll föredrag om projektet ”Förpackad” och 
konstverket ”Arvet”. Mattias har under ett 
års tid samlat familjens plastskräp i de orange 
plastpåsar som Örebro kommun (ja, han bor 
alltså där) tillhandahåller för plastinsamling. 
Påsarna har han sedan placerat ut på platser 
han gillar och fotograferat dem. 

Plastskräp som hamnar på villovägar i na-
turen kan med tiden brytas ner till mikro-
plast. Det tros vara en stor källa till mikro-
plaster men forskningen kan ännu inte ge 
någon siffra på hur stor. Heléne Österlund 
berättade om detta samt vilka andra källor till 
mikroplast som finns och hur de sprids från 
våra städer till omgivningen. Hon berättade 
också om den forskning som hittills gjorts av 
VA-teknik vid LTU och om två nyligen på-
började projekt som VA-teknik medverkar i 
- µrban plastics och FanpLESStic-Sea som 
finansieras av Naturvårdsverket respektive 
Interreg Baltic Sea Region.  

Den 3 december hölls ytterligare en fö-
reläsning av Heléne Österlund om plasten i 
våra städer med fokus på mikroplast i dag-
vatten. Denna gång på Clarion Hotel Sense i 
Luleå och arrangerat av den ideella interna-
tionella föreningen Green Drinks som an-
ordnar träffar som ger möjlighet att lyssna på 
aktuella föreläsningar inom temat miljö och 
hållbar utveckling och samtala och lära sig 
mer om hållbarhetsfrågor. 

Tema mikroplast  
på Norrbottens länskonsthall 
och Green DrinksDen 24 oktober deltog Ico Broekhuizen 

från Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet 
på seminariet ”How a new water paradigm 
is changing our cities” som anordnades av 
Lunds universitet. Seminariet hölls på eng-
elska och flera internationella talare berät-
tade om vikten av så kallad ”probabilistic 
design”, där dagvattensystem utformas med 
särskilt hänsyn till osäkerheterna som finns i 
klimatdata och modellberäkningar av dag-
vattensystem. Vidare diskuterades samarbetet 
mellan olika aktörer i dagvattenprojekt och 
behovet av ändringar i lagstiftningen kring 
vattensystemet. 

Den 25 oktober deltog Ico vid disputa-
tionen av  Salar Haghighatafshars doktors-
avhandling ”Blågröna dagvattensystem för 
storskalig hantering av urbana översväm-
ningar - Övervakning, konceptualisering, 
modellering, och utvärdering” på Lunds 
Universitet. Salar har under sina doktorand-
studier utvecklat ett modelleringsverktyg för 
att simulera var i staden, ur ett hydrauliskt 
och ekonomiskt effektivt perspektiv, det är 
bäst att placera blå-grön infrastruktur för att 
minska översvämningsrisken.

Öppet seminarium om förändrad 
syn på dagvatten i våra städer

Kurs och workshop om mikro-
plast i Uleåborg/Finland

Den 3 - 5 december deltog Katharina 
Lange och Brenda Vidal, Dag&Nät/LTU 
i en workshop och kurs om mikroplaster 
“Development and challenges related to 
sampling, analysis, removal and environ-
mental impact assessment of microplastics” 
som organiserats av Uleåborgs universitet i 
Finland. Dag ett hölls en workshop inom 
ramen av RaMiKo-projektet (Removal 
of nutrients and microplastics in treatment 
wetlands purifying sewage water in cold 
climate regions) som samlade experter från 
finska universitet, studenter och doktoran-
der samt deltagare från företag och lokala 
myndigheter. 

Kursen hölls den 4 - 5 december och 
omfattade föreläsningar och inlärningsakti-
viteter som mikroskopi och automatiserade 
mikroplastanalyser. Slutsatsen av arrang-
emanget var att kunskapen om mikroplast, 
dess öde, effekter och analys hittills är myck-
et begränsad och att mer integrerad och 
multidisciplinär forskning behövs.

Foto: Magnus Larsson

Seminarium Föreläsning

Workshop



Kontaktuppgifter: Maria Viklander, professor VA-teknik, projektledare. Maria.Viklander@ltu.se. Tel 0920 49 1634, 070 330 14 86 
Sylvia Kowar, projektkoordinator Dag&Nät. Sylvia.Kowar@ltu.se. Tel 0920 49 1473, 072 247 36 63

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

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

Kalendarium

29-30 jan 2020: Water, sustainable develop-
ment & LCA, del 1 (Luleå)
Kurs inom Vattenforskarskolan på temat vat-
ten, hållbar utveckling och livscykelanalyser som 
samarrangeras av LTU och Chalmers. Mer in-
formation och anmälan via Vattenforskarskolans 
hemsida. 

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

4-5 mar 2020: Water, sustainable develop-
ment & LCA, del 2 (Göteborg)
Kurs inom Vattenforskarskolan på temat vat-
ten, hållbar utveckling och livscykelanalyser som 
samarrangeras av LTU och Chalmers. Mer in-
formation och anmälan via Vattenforskarskolans 
hemsida. 

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)

juni 2020:  EURO-SAM 2020 (Luleå) 
Det europeiska VA-infrastrukturnätverket EU-
RO-SAM (EUROpean - Sewer Asset Mana-
gement) syftar till att sprida senaste forsknings-
resultat och främja samarbete mellan forskare i 
Europa. I juni varje år anordnas en workshop 
som Dag&Nät kommer vara värd för året 2020 
i Luleå.

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien)
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

Personalnytt

Forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU har anställt 
Tone Merete Muthanna, 
biträdande professor på 
norska universitetet för 
naturvetenskap och tek-

nik (NTNU) i Trondheim, som biträdande 
gästprofessor. Tone har en bred bakgrund 
inom dagvattenhantering och urbana vat-
tensystem. Hon är specialiserad inom kli-
matanpassning i bebygd miljö samt använd-
ning och funktion av blå-grön infrastruktur 
i framtidens klimat. 

I Norge är Tone en del av Klima2050 som 
är ett center för forskningsbaserad innova-
tion, där de jobbar med riskreduktion ge-
nom att klimatanpassa byggnader och in-
frastruktur i urban miljö (Risk reduction 
through climate adaptation of buildings and 
infrastructure).  Baserat på resultat från hen-
nes forskning har Tone bidragit til nationella 
riktlinjer i Norge vid projektering av biofil-
ter. Tone tar med sig en solid kunskap från 
flera EU-projekt inom vattenforskning och 
klimatanpassning till forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU. Tone har även ett stort in-
ternationellt nätverk inom universitets- och 
forskningsvärlden.

Ny biträdande gästprofessor

Den 9e 
n o v e m -
ber hölls 
den aka-
d e m i s k a 
högt iden 
på LTU. 
I år pro-
moverades 
Laila Sø-
berg som 
doktore-

rat i VA-teknik och som i våras disputerade 
inom området biofilter för dagvattenrening. 
Samtidigt installerades Elisabeth Kvarn-
ström, RISE, som adjungerad professor vid 
LTU. Elisabeth är en LTU alumn och dispu-
terade 2001 på temat fosfors tillgänglighet i 
olika avloppsvattenprodukter. Hon kommer 
att förstärka forskningsområdet resursef-
fektiva avloppssystem vid LTU och höll en 
installationsföreläsning med titeln Resursef-
fektiva avloppssystem – en ren skitsak?

Promovering och installations-
föreläsning

Ännu ett år har gått med fortsatta och nya 
projektsamarbeten, givande möten, intres-
santa diskussioner, nya utmaningar och 
spännande forskningsprojekt. Det vill 
vi tacka våra samarbetsparter för. Ett 
stort tack  också till alla prenume-
ranter av Dag&Nät nyhetsbrevet 
för intresset ni visar och engage-
manget ni har för VA-frågor. 

Med det önskar vi er alla en 

Riktig God Jul och Gott 
Nytt År! 

Julhälsning

http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/
http://www.worldwatercongress.org
http://www.klima2050.no/
https://www.ltu.se/org/sbn/Elisabeth-Kvarnstrom-adjungerad-professor-i-VA-teknik-1.192344
https://www.ltu.se/org/sbn/Elisabeth-Kvarnstrom-adjungerad-professor-i-VA-teknik-1.192344

