
Många nordiska städer tillhör den sub-
arktiska klimatzonen som kännetecknas av 
långa kalla vintrar, där nederbörden stora 
delar av året faller som snö. Vanlig praxis vid 
snöhantering är att snön deponeras på större 
deponier utanför stadskärnan. Studier gjorda 
på smältvatten och snö från snödeponier har 
visat på höga koncentrationer av liknande 
föroreningar som i dagvatten. En annan as-
pekt på snödeponier är att det i Sverige finns 
regler för hur länge tillfälliga deponier, vil-
ket snödeponier räknas till, får ligga innan de 
räknas som en permanent deponi och där-
med omfattas av höga reningskrav.

 Behandling av smältvatten från snödepo-
nier är således viktigt, för att minska föro-
reningsgraden till närliggande recipienter. 
Vidare så skulle en minskad snötransport av 
motordrivna fordon innebära en vinst för 
miljön. I sin forskning utvärderar Emelie 
Hedlund Nilsson därför multifunktionella 
ytor inom stadskärnan som en potentiell 
lösning till utmaningarna med snödeponier. 
Ytor som både kan fungera som en snöde-
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poni under vinterhalvåret och en 
dagvattenanläggning under den var-
mare säsongen. Något som skulle 
kunna medföra en ökad rening av 
smältvatten och en minskad trans-
port av snö ut ur staden. 

I ett första steg undersöker Emelie 
vilka designparametrar för en mul-
tifunktionell yta som kan vara av 
särskild vikt att ta i beaktning i sub-
arktiskt klimat. Under hösten 2019 
sammanställdes historiska neder-
börds- och temperaturdata från tio 
städer i Sverige, Norge och Island. 
Analysen av väderdata resulterade i 
en kartläggning av områden där risk 
för kraftigt regn och snösmältning 
kan ske samtidigt. 

Modellering av regn på snö som smälter 
har tidigare visat att det kan medföra en 
signifikant volymökning av dagvatten som 
måste hanteras. Ur regnmönstret för staden 
Luleå går det att utläsa att större nederbörds-
händelser sker under   snösmältning (mars-
maj). Större regn-händelser under den pe-
rioden kan medföra en risk för regn på snö 
och således stora volymer dagvatten som be-
höver hanteras. Forskningen om multifunk-
tionella ytor i urban miljö och kallt klimat 
möjliggörs genom det Vinnova-finansierade 

Pågående projekt

Kan integrerade snö- och 
dagvattenanläggningar i urban 
miljö, multifunktionella ytor, vara 
ett möjligt sätt att komma ifrån 
stora snödeponier och förorenat 
smältvatten?

Emelie Hedlund Nilsson

projektet DRIZZLE. Resultaten kommer 
att fungera som ett stöd i 
kommunal verksamhet där 
ansvaret för snöhantering 
ofta ligger. 

Workshop

Datahantering vid förnyelse-
projekt

I samband med Dag&Nät seminariet 
den 28 februari hölls en workshop 
av Youen Pericault inom ramen för 
projektet REKO - Resurseffektivt 
koordinerat underhåll och förnyelse 
av gator och VA-ledningar. Under 
workshopen diskuterades frågor som 
har att göra med förnyelseprojekt. Hur 
de kommunala aktörerna sparar data 
om projekten, vilken data som sparas 
och vad den sparade informationen 
används till idag. Detta kommer att 
vara ett underlag för det beslutsstöd 
som avses att tas fram i projektet. 

REKO utförs inom ramen för det 
strategiska innovationsprogrammet 
InfraSweden2030 och finansieras av 
Vinnova.



Pågående projekt

mycket kom-
plex, med så 
mycket som 49 
organiska föro-
reningar och 
sex spårämnen 
påvisade i ett 
enda prov. De 
flesta metaller 
hittades på alla 
platser, utom 
arsenik och 
kadmium, som 
hittades i 75% 
av proverna. 
Sammantaget 
spårades 92 av 
de 259 orga-
niska förore-
ningarna som analyserades i minst ett prov. 
Men ingen förorening kunde detekteras i 
varje prov. Mineraloljor, aldehyder, pyren 
(en PAH), PCB, DEHP (en ftalat) och ten-
norganiska föreningar påvisades i över 50% 
av proverna.

I jämförelse med riktvärden för förore-
ningar i Sverige och Norge är zink den mest 
kritiska metallen (se figur ovan), medan 
alkylfenoler och mineraloljor verkar vara 
de mest kritiska organiska föroreningarna. 

Hur kraftigt förorenade är sediment i dagvattendammar?
Vid en de-

taljerad un-
dersökning 
av 16 dag-
vattendam-

mar genomförd av Kelsey Flana-
gan, postdoktor vid LTU inom 
DRIZZLE, påvisades 92 organis-
ka föroreningar och sju spårme-
taller i sediment.

Dagvattendammar är utformade för att 
rena partiklar från dagvatten. Över tid acku-
muleras sediment i dessa dammar och måste 
tömmas för att bibehålla reningsfunktionen. 
Men vilka föroreningar finns i dessa sedi-
ment och vilka är miljöriskerna vid sedi-
menthantering? För att belysa dessa frågor 
har Kelsey Flanagan genomfört en detaljerad 
provtagning och analys av sju metaller och 
259 organiska föroreningar bl.a. mineralol-
jor, PAH, BTEX (bensen, toluen, etylben-
sen och xylener), klorfenoler, klorbensen, 
klorerade alifater, aldehyder, PCB, alkylfe-
noler, ftalater, bromerade flamskyddsmedel 
inklusive PBDE, perfluorerade ämnen eller 
PFAS, tennorganiska föreningar och pesti-
cider.

Sammantaget visade resultaten att föro-
rening av sediment i dagvattendammar är 

Eftersom graden av förorening varierade 
kraftigt från plats till plats (med variationer 
ända upp till tre tiopotenser för vissa orga-
niska föroreningar) har detta arbete visat att 
riskerna kopplade till sediment i dagvatten-
dammar är olika och att en enda hanterings-
strategi inte skulle passa alla 
dammar.

Kelsey Flanagan
kelsey.flanagan@ltu.se

tala metallhalten 
oftast är mycket 
effektiv, medan 
rening av lösta 
metaller kan va-
riera mer. Trans-
porterbarhet, re-
ningseffektivitet, 
biotillgänglighet 
och toxicitet va-
rierar hos de olika 
metallformerna 
i fraktionen lösta 
metaller. Därför 
integrerade Katharina Lange ett ytterligare 
filtreringssteg för att skilja mellan kolloidala 
och sant lösta metaller. Hon fann att de kol-
loidala metallerna är vanligare i utloppet från 
biofilter. Anledningen till detta måste under-
sökas i ytterligare studier, men resultat från 
andra studier tyder på att det organiska ma-
terialet i filtermaterialet kan vara en viktig 
faktor. 

Att dela upp fraktionen lösta metaller i 
kolloider och sant lösta metaller ökar för-
ståelsen för mekanismen i biofilter, men an-
knyter också till lagliga krav för att förbättra 
vattenkvalitetsbedömningen. Utifrån det eu-
ropeiska ramdirektivet för vatten definierar 

Ny analysmetod ökar förståelse för processer i biofilter
Vad händer med 

metaller i biofilter? 
LTU-doktoranden 
Katharina Lange 
har testat en ny 
metod för att un-
dersöka prestanda 

när det gäller rening av metaller i 
dagvattenbiofilter.

Fraktionen lösta metaller definieras van-
ligen som den fraktion som går igenom 
ett filter på 0,45 µm men inte genom ett                 
3 kDa-filter. Lösta metaller (<0,45 µm) är 
en blandning av kolloidala metaller och sant 
lösta fria metalljoner. Genom att dela upp 
den lösta fraktionen kunde Katharina Lange 
visa att metallerna i fraktionen <0,45 µm i 
biofiltrens utflöde till stor del är kolloidala 
och alltså inte sant lösta. Resultaten av hen-
nes kolumnexperiment får konsekvenser för 
de fortsatta undersökningarna av biofilter, 
och de ökar förståelsen för metallrening i 
biofilter och den miljöpåverkan det ger. 

Prestanda för metallrening i dagvattenbio-
filter undersöks vanligtvis genom mätning av 
totala metallkoncentrationer; i vissa fall mäts 
också koncentrationen av lösta metaller. Ti-
digare studier har visat att rening av den to-

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se

Sverige till exempel biotillgängliga metall-
koncentrationer i sina miljökvalitetsnormer 
för vatten (MKN). I stället för att direkt mäta 
den biotillgängliga fraktionen används i dag 
en modelleringsmetod. Den ekonomiskt ge-
nomförbara metod som har testats av Katha-
rina Lange kan bli ett komplement till dessa 
modelleringsdata.

Att läsa mer: Metal speciation in stormwater 
bioretention: Removal of parti-
culate, colloidal and truly dissolved 
metals

Figur: Preliminära föroreningshalter i dagvattendammars sediment jämfört med svenska rikt-
värden för känslig markanvändning för förorenad mark (gul) och norska miljökvalitetsnormer 
för sediment (röd). Värden som ligger under kvantifieringsgränsen (LOQ) har ersatts av LOQ.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138121
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138121
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138121
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138121


Konferenser

GrönNano slutkonferens
Det är nu klart att Vin-

nova har beviljat att Grön-
Nanos projekttid förlängs, 
vilket möjliggör att vi 
(förhoppningsvis) kan ha 
en slutkonferens. Den blir 
den 11-12 november i 

Stockholm. Konferensen kommer att inle-
das med gemensam lunch kl 12 den 11/11, 
det blir gemensam middag på kvällen, och 
konferensen avslutas kl 15 den 12/11.

Ur programmet:
• Vad ska man tänka på vid byggnation av bio-
filter?
• Rening av mikroplast i dagvatten
• Avancerade reningskomponenter för dagvatten
• Rekommendationer för provtagning av dag-
vatten
• Modellering av dagvattenkvalitet
• Kalibrering av dagvattenmodeler för grön infra-
struktur

Mer information om anmälningslänk, 
fullständigt program, samt exakt var i 
Stockholm konferensen kommer att äga 
rum kommer att publiceras på hemsidan så 
snart som det är fastslaget, men kom ihåg 
att blocka datumen i kalendern redan nu. 
Sprid gärna information om konferensen i 
era nätverk.

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander.  
(2020). Växtlighet på gröna tak i norra Sverige. 
Bygg & Teknik

Milovanović. I, Vojtěch. B, Hedström. 
A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al. 
(2020). Enhancing stormwater sediment settling 
at detentionpond inlets by a bottom grid structure 
(BGS). Water Science and Technology

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. 
J, Viklander. M (2020). Event selection and 
two-stage approach for calibrating models of green 
urban drainage systems. Hydrology and Earth 
System Sciences, vol. 24, s. 869-885

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, 
Hedström. A, Viklander. M (2020). Labora-
tory scale evaluation of coagulants for treatment 
of stormwater. Journal of Water Process Engi-
neering

Senaste publikationer

VA-seminarium och branschdag

Den 27 februari 2020 hölls det årliga 
VA-seminariet för studenter och yrkesverk-
samma på LTU. Årets seminarium var som 
vanligt välbesökt - 107 deltagare på plats på 
LTU och 18 följde seminariet på distans. 
Temat för året var dricksvattenförsörjning. 
Många kommunala organisationer och före-
tag bidrog till programmet. Exempelvis gav 
Daniel Hellström, Norrvatten, en presenta-
tion om de stora utmaningar som dricksvat-
tenförsörjningen står för. Anna Mäki, Vatten 
& Miljökonsult AB, berättade om strategier 
för att säkra Sveriges vattenförsörjning i ett 
framtida klimat och Jeffrey Lewis, Tyréns, ta-
lade om metoder för att rena grundvatten 
som förorenats av PFAS. Magnus Bäckström. 
Svenskt Vatten, avslutade seminariet med att 
berätta att ”Framtiden är blå” och välkom-
nade studenterna till VA-branschen. 

Nästa år kommer temat för seminariet att 
handla om ledningsnät. Ni i branschen, som 
inte varit med tidigare och som är intresse-
rade av att bidra, får gärna kontakta Annelie 
Hedström, LTU. Det är en stor möjlighet för 
er att marknadsföra er mot studenter samt 
träffa kollegor i branschen. Ni andra får en 
inbjudan om medverkan i november.

Examensarbeten

Nytt projektSeminarium

Sara Eklund läste Na-
turresursteknik på LTU,  
och har nu också färdig-
ställt sitt examensarbete 
”An evaluation of the 
treatment performance of 
a ten year old stormwater 
biofilter in Sweden”. 

Hon har utvärderat ett biofilter för dag-
vattenrening i Tyresö som varit i bruk i 10 år. 
Projektet genomfördes inom ramen för det 
Vinnovafinansierade projektet GrönNano. 
Sara Eklund arbetar numera på AFRY.

Utvärdering av Sveriges första 
biofilteranläggning i Tyresö

Vi drar nu igång ett projekt inom 
Dag&Nät för att på ett mer strukturerat sätt 
ta hand om alla exjobbsförslag som brukar 
komma från företag och kommunala parter 
under året. 

De flesta studenter som gör examensar-
bete på LTU och följer den ordinarie ut-
bildningsplanen gör examensarbetet på vår-
terminen. Det betyder att det är på senvåren 
och tidig höst som det är bäst för aktörer 
i branschen att komma med förslag till ex-
jobb. Andra tider på året är efterfrågan inte 
lika stor men det kan ändå vara en idé att 
marknadsföra ett exjobb när man kommer 
på det, för de studenter som väljer att göra 
exjobb på annan tid. Fortsättningsvis kom-
mer vi att påminna om examensarbeten i 
varje nyhetsbrev. 

När som helst när ni i branschen kommer 
på att ni har behov av en examensarbetare 
och har ett bra projektförslag är ni välkomna 
att maila annelie.hedstrom@ltu.se med pro-
jekttitel, kort beskrivning (ca fem rader), 
kontaktperson samt under vilken tidsperiod 
ni ser att exjobbserbjudandet ska ligga ute. 
Dessa förslag kommer att publiceras på en 
websida och annonseras i studenternas Fa-
cebookgrupper. LTUs handledare och exa-
minatorer har alltid ansvar för att se till att 
exjobbet blir ett vetenskapligt arbete. Detta 
är sällan ett problem utan många projekt kan 
paketeras in den formen.

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Daniel Lundqvist har 
studerat civilingenjörs-
programmet Naturresurs-
teknik med inriktningen 
Miljö och Vatten vid Lu-
leå tekniska universitet. I 

sitt examensarbete ”Sensitivity analysis of 
grate inlet representation and a comparison 
of two coupled hydraulic models for urban 
flood simulation” som nu har publicerats, 
undersökte Daniel hur inkluderandet av 
dagvattenbrunnar kan påverka resultaten i 
kopplade skyfallsmodeller samtidigt som han 
testade modelleringsprogrammen Mike Ur-
ban och FLO-2D. I praktiken är det vanligt 
att förenkla kopplade skyfallsmodeller ge-
nom att koppla markytan och avloppet via 
nedstigningsbrunnar medan dagvattenbrun-
nar exkluderas. Därför var examensarbete ett 
viktigt bidrag för att utöka förståelsen inom 
skyfallsmodellering.       

Daniel har fortsatt inom VA-branschen 
och arbetar nu som konsult på Swecos dag-
vattengrupp i Göteborg.

Dagvattenbrunnars påverkan på 
skyfallsmodeller

Ronja Eränen, som har 
läst Miljö och Vatten på 
Luleå tekniska universi-
tet, har nu färdigställt sitt 
examensarbete om Vatten-
försörjning i skärgården: 

Regnvatteninsamling och infiltration till 
grundvattenmagasin. Hon har undersökt 
hur och i vilken omfattning regnvatten kan 
användas som del av vattenförsörjningen 
för ett exploateringsområde i Stockholms 
skärgård. Hon har även undersökt huruvi-
da det finns risk för saltvatteninträngning i 
grundvattenmagasinet och på vilket sätt man 
skulle kunna infiltrera regnvatten till magasi-
net. I arbetet undersöktes även hur eventuell 
regnvatteninsamling kommer att påverkas av 
klimatförändringar.

Ronja är nu färdig med sina studier och 
har börjat som miljökonsult på Sweco i 
Stockholm. I det arbetet medverkar hon i 
utredningar som rör sanering av förorenad 
mark och grundvatten.

Vattenförsörjning i skärgården

http://www.greennano.so
https://byggteknikforlaget.se/vaxtlighet-pa-grona-tak-i-norra-sverige/
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1423232/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1423232/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1423232/FULLTEXT01.pdf
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/24/869/2020/
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/24/869/2020/
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/24/869/2020/
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1416360/FULLTEXT02.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1416360/FULLTEXT02.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1416360/FULLTEXT02.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1416360/FULLTEXT02.pdf
mailto:annelie.hedstrom%40ltu.se?subject=exjobbsf%C3%B6rslag
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417188/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417188/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417188/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1417188/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379968/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379968/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379968/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1379968/FULLTEXT01.pdf


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

Nytt projekt

5 maj 2020: disputation Helen Galfi, ”As-
sessment of stormvater and snowmelt qua-
lity based on water management priorities 
and the consequent water quality parame-
ters”, VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Disputationen kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

13 maj 2020: Vattenstämman 2020 digital 
(webinar)

3 juni 2020:  licentiatseminarium Katharina 
Lange, ”Total and dissolved metal treatment 
in stormwater bioretention”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet

17-18 juni 2020: EURO-SAM 2020 (Lu-
leå) -  inställd på grund av rådande läge.  
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) - oklart i nuläget om/när konferensen  
kommer att hållas pga pågående pandemi.
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-12 nov 2020: GrönNano slutkonferens 
(Stockholm) 

17-18 mars 2021: Vatten Avlopp Kretslopp 
konferens (Jönköping)

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark) - har skjutits 
upp från okt 2020 pga rådande läge.  
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

Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här pre-
senteras våra nya kollegor: 

Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Mashreki Sami rekrytera-
des som doktorand inom 
VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet den 17 
februari 2020. Han har en 
civilingenjörsexamen i in-

frastruktur och miljöteknik från Chalmers 
sedan tidigare.

På LTU kommer Mashreki inledningsvis att 
studera decentraliserade gråvattenrenings-
system och jämföra kostnaderna som upp-
står vid implementering av centraliserade 
och decentraliserade reningssystem. Dess-
utom kommer han att arbeta med att ut-
veckla en grön vägg för rening av gråvatten 
i pilotskala. 

Den 3:e februari påbörjade 
Rasmus Klapp en dokto-
randtjänst inom VA-teknik 
vid LTU.

Rasmus kommer att forska 
om hur två-stegs våtmarks-

system för behandling av avloppsvatten i 
små samhällen fungerar i kallt klimat. Detta 
inkluderar design och uppbyggnad av en 
pilotanläggning i Luleå för utvärdering av 
funktion och reningspotential, bland annat 
rening av mikroplaster. Rasmus har en ci-
vilingenjörsexamen i Naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universitet.  

Kalpana Gopinath förstär-
ker forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU som post-
doc sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger på 
vattenkvalitet och dess be-

varande med tonvikt på föroreningsstudier. 
Under sitt avhandlingsarbete vid Anna Uni-
versity, Chennai, Indien, genomförde hon en 
omfattande studie av den kemiska oceano-
grafiska processen i flodmynningen genom 
att undersöka vattenkemi och sedimentka-
raktärisering av bakvatten och la fram han-
teringsåtgärder för att bevara mynningen. 

På LTU kommer Kalpana att studera mikro-
plastföroreningar i dagvatten från olika typer 
av urbana avrinningsområden för att kunna 
kvantifiera mängden samt förstå flöden och 
transportvägar för mikroplast i dagvatten.

Saida Kaykhaii anställdes 
som doktorand i VA-teknik 
den 10 februari 2020. Hen-
nes huvudsakliga forsk-
ningsområde är avancerad 
rening av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membrantek-
nik. Hon undersöker även parametrar som 
påverkar reningseffektiviteten samt metoder 
för förbehandling av dagvatten inför mem-
branreningen. 

Saida har en magisterexamen i kemiteknik 
med inriktning på avloppsrening med ul-
trafiltrering. Hon har tidigare arbetat med 
rening av flyktiga organiska föreningar i av-
loppsvatten samt rening av bly, koppar och 
zink från textilavloppsvatten. 

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. Hans 
forskningsfokus kommer att 
ligga på hållbar dagvatten-
hantering och -rening med 

biofilter. I ett antal fältstudier kommer Ali 
att undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, näringsäm-
nen och suspenderade fasta ämnen. Vidare 
kommer han att utveckla åtgärder för att 
klimatanpassa anläggningarna och öka deras 
reningsförmåga. 

Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresurs-
teknik från University of Teheran och stu-
derade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje 
Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  
examensarbete undersökte han användning-
en av nano-partiklar vid mark- och vatten-
rening och risken i samband med det. 

Den 15 april 2020 anställ-
des doktoranden Nikita 
Razguliaev. Hans forsk-
ningsstudier ligger inom 
modellering av dagvatten-
kvalitet med fokus på para-

metrisering av processbaserade modeller. 

Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad vid 
värme- och kärnkraftverk. Som medlem i 
forskargruppen vid Moscow Power Engi-
neering Institute arbetade han senast med 
projekt om processmodellering för kemisk 
vattenrening vid ryska kraftverk.

Inom Formas utlysningen Samhällsplane-
ring för omställning har Maria Viklander, 
LTU, i ett första steg beviljats planerings-
bidrag för att i samarbete med Östersunds 
kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för 
projektet ”Övergång till hållbar dagvatten-
hantering i befintlig bebyggelse”.
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Nytt Formas projekt med fokus 
på samhällsplanering

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium/Disputation-Helen-Galfi-VA-teknik-1.196872
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1422747&dswid=-2693
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1422747&dswid=-2693
http://www.worldwatercongress.org

