
Blågröna infrastrukturlösningar är popu-
lära inom modern urban dagvattenhante-
ring och många olika tekniker tillämpas idag 
i våra växande städer med syfte att skapa 
hållbara lösningar. Biofilter är ett alternativ 
för effektiv rening av dagvatten som ökat 
kraftigt i popularitet de senaste åren i Sve-
rige men även internationellt. 

LTU har tillsammans med Ohio State 
University i USA genomfört en omfattande 
fältprovtagning för att kunna utvärdera någ-
ra av de miljörisker som kan finnas med ack-
umulering av olika föroreningar i biofilter. 
Syftet med studien är att ge större förståelse 
för vilka risker och krav som finns vid drift 
och underhåll samt vid hantering av sedi-
ment och förbrukat filtermaterial.

Fältstudien utfördes i USA hösten 2019 
på 29 stycken biofilter med en ålder på mel-
lan 7-17 år. Anläggningarna var belägna i 
regionerna kring Columbus och Cleveland 
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i Ohio, Toledo, Lansing och Ann Arbor i Mi-
chigan samt Cincinnatti, Kentucky i USA. I 
fält utfördes infiltrationsförsök, dokumenta-
tion av underhållsbehov, jämförelse mellan 
utförande och “guidelines”, både de som 
gällde när filtren byggdes och aktuella. Ett 
tiotal prover togs på filtermaterial och sedi-
ment i varje biofilter. Totalt togs 804 prover 
med en vikt på 1100 kg under två veckor, 
där hälften av proverna togs hem till Luleå 

Pågående projekt

Biofilter är fortfarande en rela-
tiv ny teknik och därför är lång-
tidsfunktionen och förorenings-
ackumulation och -fördelning i  
filtermaterialet inte klarlagda. 

Robert Furén

för analys. Vi har analyserat 
förekomst, halter och kemiska 
egenskaper av metaller, fosfor 
samt 38 organiska förore-
ningar.

Proverna har analyserats 
under våren och sommaren 
2020 och resultaten kom-
mer att presenteras under 
2020/2021 och handlar om 
vilka föroreningar som acku-
muleras i biofilter över tid 
och hur lättillgängliga de är 
för urlakning i framtiden. 
Samarbetet med universitetet 
i USA har gett möjlighet att 
utvärdera många äldre biofil-
ter eftersom 

tekniken har implemente-
rats länge i USA.

Nya projekt

Dag&Nät:s aktuella projekt-
period förlängs
Strax före sommaren fick vi ta del av 
det glädjande beskedet att Dag&Nät 
ansökan om förlängning av nuvarande 
projektperiod fram till december 2021 
beviljades av Svenskt Vatten Utveck-
ling. 
Vi ser nu fram emot ett fortsatt givan-
de samarbete och många spännande 
projekt med våra medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter och kommer 
diskutera detta mera under våra årliga 
strategidagar i slutet av september. 

Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför EPA 
(Environmental Protection Agency) i Columbus, Ohio.
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senter från hela Sverige deltog. Målet med 
workshopen var att diskutera fördelar och 
utmaningar med dagens snöhantering, samt 
undersöka lösningar som möjliggör stads-
nära kombinerade ytor för snölagring och 
dagvattenhantering.

En viktig slutsats från workshopen var att 

stora snödeponier utanför staden fortfarande 
är viktiga i snöhanteringen och svårt att 
komma bort från. Även om mer stadsnära 
lösningar för lagring av snö skulle utveck-
las så är utrymme en begränsning i städer. 
Vid vintrar med riklig snömängd så finns det 
inte tillräcklig lagringsplats i städer och då 
är snödeponier en trygghet som kan fung-

Snödeponier - en viktig del i dagens dagvattenhantering?
V i l k e n 

roll spelar 
s n ö d e p o -
nier i den 
kommunala 

dagvattenhanteringen? Frågan 
diskuterades i en workshop som 
anordnades av kommundokto-
randen Emelie Hedlund Nilsson 
(Luleå kommun) inom ramen av 
sin forskning om  multifunktio-
nella ytor för dagvattenhantering 
i kallt klimat.

För många kommuner i Sverige är stora 
snödeponier för lagring av urban snö en 
viktig del i snöhanteringen vintertid. Dessa  
snödeponierna ligger dock ofta i utkanten av 
staden och medför årligen en enorm trans-
port av snö. Smältvatten från snödeponier 
innehåller dessutom liknande föroreningar 
som dagvatten och smältvattnet rinner idag 
ofta obehandlat ut i sjöar och vattendrag. 

I maj i år anordnades en workshop kring 
snöhantering i stadsmiljö och snödepo-
niernas roll i den kommunala dagvatten-
hanteringen. Över 50 deltagare från miljö-, 
vatten- och gatukontor vid ett antal kom-
muner, entreprenörer och andra intres-

era som en ”back-up”. I dag saknas det 
dock tydliga krav på rening av smältvatten 
varpå graden av smältvattenrening från de-
ponier skiljer stort mellan olika kommuner. 
En önskan som uttrycktes var därför tyd-
ligare regler för snödeponier och hårdare 
krav på rening som lösning för att minska 
föroreningsmängden från smältvattnet. En 
annan slutsats var att det är viktigt att vid 
nybyggnation av stadsdelar ta in dagvatten 
och snöhantering i ett tidigt skede av stads-
planeringen eftersom det är platsbrist som 
begränsar möjligheten till snölagring.

Workshopen avslutades med en utblick 
framåt och en förhoppning om att se snö 
mer som en resurs. Att ge snö en högre sta-
tus medför också en ökad vilja att hantera 
snön på ett annat sätt än vad som görs idag. 
Kanske kan urban snö delas upp i klasser 
beroende på renlighet där viss snö kan nytt-
jas till den lokala pulkabacken. Smältvatten 
kanske kan nyttjas till bevattning, fjärrkyla 
eller som kylvatten i industrin. Möjlighe-
terna är många bara vi väljer 
att se dem!

Emelie Hedlund Nilsson 
emelie.hedlund.nilsson@ltu.se

tillvägagångssätt för provtagning av snöhö-
gar som syftar till att göra noggranna upp-
skattningar av föroreningsbelastningen från 
snöhögen, en laboratoriestudie för att un-
dersöka beteendet hos partiklar, metaller 
och PAH:er vid snösmältning och en annan 
studie med fokus på förekomst av mikro-
plaster i urban snö.

Resultaten visade att systematisk provtag-
ning i ett rutmönster med jämna avstånd är 
den bästa strategin jämfört med stickprov 
(ett enda prov vertikalt uppifrån och ned 
genom högen vid någon punkt i snöhögen) 
och samlingsprov (blandat prov från enstaka 

Bättre förståelse av föroreningar i urban snö
Snö och smältvatten kan för-

sämra vattenkvaliteten i reci-
pienten. En bättre förståelse av 
föroreningar i urban snö och 
spridningen med smältvatten kan 
därmed stödja platsspecifika snö-
hanteringsstrategier.

De stora källorna till föroreningar av snö 
i stadsmiljön är trafik, atmosfäriskt nedfall, 
vägsalt och halkbekämpningsmedel, samt 
urban nedskräpning. De ger upphov till 
föroreningar såsom sediment, tungmetaller, 
klorid, organiska ämnen, mikroplaster och 
näringsämnen.

Arya Vijayan kommer att presentera sin 
licentiatuppsats med titeln ”Föroreningar i 
urban snö: Provtagningsmetodik, påverkan 
av snöhantering och spridning med smält-
vatten” den 3 november 2020 vid Luleå 
tekniska universitet. Diskussionsledare är Dr 
Kim H Paus från Asplan Viak AS. Det över-
gripande syftet med licentiatstudierna är att 
förstå koncentrationerna och mängderna av 
föroreningar i snö och föroreningars bete-
ende under en snösmältning för att stödja 
planering och utveckling av platsspecifika 
snöhanteringsstrategier. Licentiatuppsatsen 
består av en studie där man jämför olika 

Arya Vijayan
arya. vijayan@ltu.se

snöhögar). Resultaten från en studie i labo-
ratorieskala  visar att PAH:er i den urbana 
snön är mestadels bundna till partiklarna. 
Endast omkring 10% av den totala PAH-be-
lastningen följde med smältvattnet och res-
ten stannade kvar med sedimenten på mar-
ken. PAH:er uppvisade ett fördröjt utsläpp 
från snöhögar, som liknade utsläppsmönstret 
av TSS (suspenderat sediment). Sant lösta 
metaller (<3000 MWCO, Molecular Weight 
Cut-off) (Zn, Cu och Cd) representerade 
71-90% av löst fraktion i snöprover utan 
vägsalt och 74-98% i de med tillsatt vägsalt. 
Både lösta och sant lösta metaller visade ti-
dig frisättning från alla snöhögar. Mikroplas-
ter i en storleksordning från 50 μm till 5 mm 
hittades i alla analyserade prover som samlats 
in från snövallar vid lågtrafikerade (< 6000 
fordon/dag) samt högtrafikerade (cirka 20 
000 fordon/dag) vägar. Den största andelen 
mikroplaster utgjordes av partiklar som här-
rör från trafik (medelvärde 19300±47400 
partiklar/L) och bestod av både gummi 
från fordonsdäck och bitumenpartiklar från 
vägytan.

Nacksta deponi i Sundsvall snöåret 2018.

Snöprovtagning med en isborr från snövallen längs E4 
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DRIZZLE:s partsstämma 2020

DRIZZLE:s 
p a r t s s t ä m m a 
ägde rum den 
24 augusti – i år 
digitalt pga. co-

vid-19. Dagen inleddes med en kort presen-
tation av delar av de fältstudier som bedrivs 
inom DRIZZLE. Därefter presenterade sig 
de nya doktoranderna, postdoktorerna och 
professorerna för deltagarna. Därpå följde 
projektpresentationer.

Kelsey Flanagan talade om ”Micro pol-
lutants in stormwater pond sediments”. 
Hon har undersökt organiska föroreningar 
i sediment från 16 olika dagvattendammar. 
Totalt detekterades 92 av de undersökta 
föroreningarna, så det kan konstateras att 
dagvattendammar innehåller en stor mängd 
föroreningar, även om antalet och mängden 
föroreningar naturligtvis varierar mellan 
dammar. Emelie Hedlund Nilsson presen-
terade resultat från den workshop som hon 
tidigare i år höll kring snöhantering (se ar-
tikel på s. 2).

Ico Broekhuizen förklarade varför 
2-stegs-kalibrering av dagvattenmodeller är 
viktig för praktiker och hur det kan använ-
das. Förutom att 2-stegskalibrering ger en 
mycket kortare beräkningstid jämfört med 
traditionell 1-stegskalibrering, så blir därtill 
modelleringsresultaten mer tillförlitliga.

Under styrel-
semötet den 24 
augusti valdes 
Erik Karlsson 
till ny styrel-

seordförande för DRIZZLE. Han tar över 
ordförandeklubban från Pär Weihed, pro-
rektor vid Luleå tekniska universitet. Erik 
Karlsson arbetar som enhetschef på enheten 
för Strategisk planering på Stockholm Vat-
ten och Avfall. Han är även engagerad inom 
Svenskt Vatten och sitter bland annat med i 
kommittén för Rörnät och Klimat (RÖK). 
Han är också ordförande för Stockholm 
stads styrgrupp för god vattenstatus. 

- Jag tycker att det är vik-
tigt att Stockholm Stad en-
gagerar sig i projekt såsom 
DRIZZLE. Vi har en kom-
plex stadsmiljö där många 
intressen behöver samsas 
för att en god stadsplane-
ring ska kunna ske. Vi ser ett starkt behov av 
att kunna omhänderta förorenat dagvatten 
och det är inte enkelt i den komplexa stads-
miljön. Det är därför viktigt med ny kunskap 
både kring föroreningar i dagvatten och hur 
man kan ta om hand dem, dvs. kunskap som 
DRIZZLE kompetenscentrum bidrar till att 
ta fram, avslutar Erik Karlsson.  

Erik Karlsson ny styrelseordfö-
rande för DRIZZLEGodecke Blecken talade om fördelarna 

med kombinerad grön-/blå-/vit infrastruk-
tur. För att skapa attraktiva, väl fungerande 
utemiljöer är det viktigt att redan under pla-
neringsskedet ta hänsyn till att utemiljöerna 
ska vara anpassade till många olika förhållan-
den, såsom snö, regn, sol, vinter och sommar.

Haoyu Wei pratade om sin forskning kring 
sediment i dagvattenbrunnar. Han berättade 
bl.a. att tömningsfrekvensen för dagvatten-
brunnar bör bestämmas med utgångspunkt i 
flera faktorer – utöver för att förhindra över-
svämning bör hänsyn tas till att minska ris-
ken för blockeringar orsakade av sediment, 
samt för att minska föroreningsbelastningen 
på recipienten. I en kommande studie kom-
mer han att fokusera på att identifiera fak-
torer för prioritering av underhåll mellan 
olika dagvattenbrunnar.

Slutligen berättade Emil Eriksson, Järven 
Ecotech om företagets innovativa metod för 
att tömma sediment ur dagvattendammar, 
samt det forskningsprojekt som de har till-
sammans med LTU. Dvs. tillsammans med 
forskare vid LTU undersöker de bl.a. om re-
jektvattnet från sedimenttömningen är till-
räckligt rent, eller om det behöver behandlas 
ytterligare innan det transporteras tillbaka 
till dagvattendammen.

GrönNano slutkonferens senare-
läggs

Med anledning av rå-
dande omständigheter har 
vi beslutat att inte genom-
föra GrönNanos slutkon-
ferens den 11-12 novem-
ber som tidigare planerat. 
Istället planerar vi att an-

ordna slutkonferensen under senvåren 2021 
alternativt under hösten 2021.

Vi återkommer med datum så snart som 
vi ser hur covid-19 situationen utvecklas.

Nytt projektKonferenser Nytt projektInternationellt 
samarbete

Inom ramen för det internationella 
NORMAN SCORE forskningsinitiativet 
för övervakning av avloppsvatten samarbe-
tar LTU med Uppsala universitet och Sve-
riges lantbruksuniversitet för att analysera 
avloppsvat-
ten för fö-
r e k o m s t 
av SARS-
CoV-2 (vi-
ruset som 
o r s a k a r 
sjukdomen 
covid-19). 

Efter inledande studier som upptäckte fö-
rekomsten av viruset i avföring från sjukhus-

Avloppsvatten testas för coronavirus 

Kan epidemiologi som baseras 
på avloppsvatten vara ett system 
för tidig varning för covid-19? 

patienter har flera forskargrupper rapporte-
rat förekomsten av viralt genetiskt material 
(i en icke-infektiös form) i avloppsvatten. 
Särskild anmärkningsvärda är studier som 
rapporterar om förekomsten av viralt mate-
rial innan sjukdomsfall från avrinningsområ-
det inrapporterats, vilket indikerar att denna 
metod skulle kunna stödja en tidig upptäckt 
av utbrott av covid-19. 

- Hittills har vi analyserat prover från tio 
reningsverk i Sverige och upptäckt viruset 
på alla platser (se NORMAN SCORE da-
tabasen). Fler provtagningar är planerade, sä-
ger Annelie Hedström. 

För ytterligare information kontakta  
Annelie.Hedstrom@ltu.se.

https://www.norman-network.com/nds/sars_cov_2/
https://www.norman-network.com/nds/sars_cov_2/
mailto:Annelie.Hedstrom%40ltu.se?subject=


Utmärkelse

Svenskt Vattens pris för bästa 
examensarbete 2019

Emelie Hedlund Nils-
son, tidigare student på 
Luleå tekniska universi-
tets civilingenjörsprogram 
i naturresursteknik med 
inriktning mot miljö och 

vatten och idag kommundoktorand i kom-
petenscentrat DRIZZLE på LTU, tilldelades 
Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete 
inom VA-området 2019.

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till 
”bästa examensarbete inom VA-området”. 
Detta görs för att skapa ökad uppmärksam-
het och attraktivitet för VA-området. Nytt 
för 2019 är att pris delas ut i två kategorier: 
15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av 
fritt deltagande på Vattenstämman samt ett 
stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 
kr.

I sitt examensarbete ”Biologisk avskilj-
ning av järn och mangan i grundvattenverk 
– En studie i Klöverträsk med avseende på 
beredningsuppehåll och årstidsvariationer 
i råvattenkvalitet” genomförde Emelie ett 
ettårigt pilotförsök som påvisade att biolo-
gisk avskiljning av järn och mangan har en 
högre reningsgrad än den befintliga kemiska 
avskiljningen. 

– Fantastiskt roligt och mycket inspire-
rande att ha fått detta pris, säger Emelie och 
tackar Luleå kommun för samarbetet som 
möjliggjorde studien genom att hjälpa till 
när Emelie byggde upp försöksanläggningen 
och gav tillåtelse att utföra studien på ett av 
deras vattenverk. 

Examensarbeten

Frida Agerberg har läst 
civilingenjörsprogrammet 
naturresursteknik med in-
riktning mot miljö och 
vatten. Under vårterminen 
2020 skrev hon sitt exa-

mensarbete ”Data interpolation for ground-
water modelling - How choice of interpo-
lation method and sample size affect the 
modelling results” som är publicerat nu.

I sitt exjobb undersökte Frida hur hydro-
geologiska resultat från grundvattenmodeller 
påverkas av val av interpoleringsmetod samt 
av antal mätpunkter som interpoleringen är 
baserad på. Den hydrogeologiska modelle-
ringen utfördes i GeoStudio-programvaran 
SEEP/W, som ofta används i ingenjörsarbe-
te. Fridas rapport bidrar med viktig kunskap 
för att öka förståelsen för datainsamling och 
bearbetning för grundvattenmodellering. 

Frida fortsätter sin yrkeskarriär som kon-
sult inom hydrogeologi på Sweco i Umeå.

Interpolering av data vid model-
lering av grundvattenflöde

Jonathan Svedin, som läst 
civilingenjörsprogrammet 
naturresursteknik med in-
riktning miljö och vatten 
vid LTU, har färdigställt sitt 
examensarbete ”Photode-

gradation of macroplastics to microplastics A 
laboratory study on common litter found in 
urban areas”. 

Han har genomfört en laborativ studie där 
han undersökt hur plast i förpackningar för 
chokladkakor, fimpar, lock från ”take-away-
muggar”, plastpåsar och PET flaskor bryts 
ned vid exponering av UV-ljus. Olika långa 
exponeringstider undersöktes och även om 
det blev någon skillnad om plasten låg i vat-
ten eller om materialen var torra vid expo-
neringen. 

Resultaten visade att exponering av UV-
ljus påskyndade nedbrytningen av plastma-
terialen, även för korta exponeringstider. De 
olika materialen bröts ner i olika utsträck-
ning. Fragmenteringen av materialen till 
mindre partiklar var generellt större i luft, 
vilket förklarades med att luften är en mer 
oxiderande miljö än vatten. För en del av 
testerna visade det sig att den nedre analys-
gränsen på 4 μm begränsade möjligheterna 
till tolkning av resultaten. 

Studien har genomförts i samarbete med 
forskningsgruppen VA-teknik vid LTU 
inom ramen för forskningsprojektet μrban 
plastics, finansierat av Naturvårdsverket. 

Nedbrytning av makroplast till 
mikroplast vid exponering av 
solljus

Johanna Eriksson, som 
läst miljö och vatten på 
civilingenjörsprogrammet 
naturresursteknik vid Luleå 
tekniska universitet, har nu 
färdigställt sitt examensar-
bete. Hon har genomfört 
en studie rörande över-

svämningsmodellering på uppdrag av Göte-
borg Kretslopp och Vatten. 

Syftet med arbetet var att göra en känslig-
hetsanalys i programmet MIKE FLOOD för 
att undersöka hur modelleringsresultat från 
denna sammankopplade översvämningsmo-
dell varierar i förhållande till förändringar av 
indata. I första hand studerades de resultat 
som var kopplade till vattendjup för olika 
scenarier samt kostnader för översvämmade 
byggnader och infrastruktur. 

Resultaten visar att modellering utan in-
filtration påverkar modellresultaten i störst 
grad, med den största ökningen i både över-
svämningskostnad och vattendjup för det 
utvalda området. 

Johanna har avslutat sina studier på LTU 
och flyttar nu till Göteborg för att börja ar-
beta som miljökonsult på DeKa Enviro AB.

Känslighetsanalys av neder-
bördsrelaterade översväm-
ningsmodeller för tätbebyggda 
områden

I föregående nyhetsbrev tog vi på VA-
teknik vid LTU initiativ till att skapa en 
websida där externa examensarbeten kan 
annonseras ut. Vi har fått ett bra gensvar och 
har nu skapat denna sida. 

När som helst när ni i VA-branschen 
kommer på att ni har behov av en examens-
arbetare och har ett bra projektförslag är ni 
välkomna att maila annelie.hedstrom@ltu.se 
med projekttitel, kort beskrivning (ca fem 
rader), kontaktperson samt under vilken 
tidsperiod ni ser att exjobbserbjudandet ska 
ligga ute. Dessa förslag kommer att publice-
ras på vår websida och annonseras i studen-
ternas Facebookgrupper. 

LTUs handledare och examinatorer har 
alltid ansvar för att se till att exjobbet blir 
ett vetenskapligt arbete. Detta är sällan ett 
problem utan många projekt kan paketeras i 
den formen. Bra att känna till är att de flesta 
studenter som gör examensarbete på LTU 
och följer den ordinarie utbildningsplanen 
gör examensarbetet på vårterminen. Det be-
tyder att det är på senvåren och tidig höst 
som det är bäst för aktörer i branschen att 
komma med förslag till exjobb.

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Grundutbildning

Introduktionsdag Naturresurs-
teknik

Höstterminen har startat för studenterna 
vid Luleå tekniska universitet. Sarah Lind-
fors, doktorand i VA-teknik passade på att 
medverka vid välkomnandet av 23 nya stu-
denterna på programmet Naturresursteknik. 
Studierna under hösten kommer till viss del 
att ske online men just denna dag gick det 
att hålla social distans utomhus då vi i små 
grupper diskuterade programinriktningar 
och de naturresurser vi kunde se från top-
pen av Måttsundsbacken.

https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306127/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306127/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306127/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306127/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306127/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1441152/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1441152/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1441152/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1441152/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462307/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1462307/FULLTEXT01.pdf
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Klimatets betydelse för innehållet av indikatorbakterier i dagvatten
Dagvatten som härrör från regn 

och snösmältning är en viktig 
komponent i föroreningstran-
sporten till vattenförekomster 
som bland annat kan användas 
för dricksvattenproduktion och 
badvatten. 

I Helen Galfis nyligen publicerade dok-
torsavhandling har potentiella källor och 
transportvägar av mikrobiologiska förore-
ningar samt andra föroreningar, så som me-
taller, studerats i Östersund samt i laborato-
rieförsök.

Den 5 maj 2020 försvarade Helen Galfi sin 
avhandling ”Assessment of stormwater and 
snowmelt quality based on water manage-
ment priorities and the consequent water 
quality parameters”. Disputationen ägde 
rum vid Luleå tekniska universitet med As-
sociate Professor Jon Hathaway, The Uni-
versity of Tennessee, Knoxville, USA som 
opponent.

Det övergripande syftet med doktorsav-
handlingen var att undersöka klimatets be-
tydelse för innehållet av indikatorbakterier i 
dagvatten från såväl regn som snösmältning. 

teriehalter och automatiserad provtagning 
påverkades resultaten av rester av vattnet i 
provtagningsslangarna från föregående prov. 
Studierna visade att detta kan minimeras 
genom att använda kortare provtagnings-
slang och undvika böjar på slangen. Vidare 
påvisades att mängden suspenderade äm-
nen i dagvatten underskattades med den 
konventionella TSS-metoden som innebär 
analys på delprov istället av helprov. Felkäl-
lor i uppskattning kan minskas med hjälp 
av helprovsanalys; antingen den befintliga 
SSC-metoden (suspenderad sedimentkon-
centration) eller den i denna studie före-
slagna MFP (multipel filterprocedur) som 
innebär filtrering av hela provet genom suc-
cesivt finare filter (porstorlekar 25; 1,6 och 
0,45 μm). MFP genererade resultat som var 
ekvivalenta med de som erhölls med SSC 
och det ursprungliga sedimentinnehållet i 
provet, vilket bekräftades genom statistiska 
metoder.

Bättre förståelse för varierande reningsförmå-
ga av metaller i biofilter

Den 3 juni 2020 presenterade 
Katharina Lange sin licentiatupp-
sats med titeln ”Behandling av 
partikulära och lösta metaller i 
dagvattenbiofilter” vid LTU. Dis-
kussionsledare var Danielle Dage-
nais från Université de Montréal, 
Kanada. Examinator var Maria 
Viklander.

Syftet med Katharinas licentiatstudier var 
att bidra till en bättre förståelse för varieran-
de prestanda när det gäller rening av totala 
och upplösta metaller i dagvattenbiofilter. 
De faktorer som undersöktes var växtart, 
torkningstid och saltpåverkan. Med hjälp 

Målen har varit att kvantifiera och bedöma 
innehållet av indikatorbakterier vid dag-
vattenutlopp från avrinningsområden med 
olika markanvändning, undersöka om det 
finns vattenkvalitetsparametrar vars koncen-
trationer är relaterade till indikatorbakterier 
och undersöka möjligheten att använda så-
dana parametrar som förklarande variabler 
vid statistisk modellering av indikatorbakte-
riekoncentrationer.

Genomförda fältstudier påvisade osäker-
heter i uppmätta bakteriehalter och suspen-
derade ämnen. Vid kraftigt varierande bak-

av en ny analysmetod undersöktes också 
reningseffekten av biofilter på sant lösta 
metaller. De mest intressanta resultaten av 
studien var att valet av växtarter kan ha en 
signifikant påverkan på biofilter och deras 
förmåga att rena metaller i dagvatten. Med 
rätt val av växter kan även de negativa effek-
terna av torra perioder kompenseras. Dess-
utom fann Katharina att kolloidala och sant 
lösta metallfraktioner är vanligare i utloppet 
från biofilter än i inflödet och att förekomst 
av salt i dagvatten påverkade storleken av 
metallfraktionerna i inflödet i högre grad än 
i utflödet. 

Helen Galfi
Dagvattenspecialist

Kretslopp och vatten
Göteborgs stad

Den 11 juni hölls det årliga seminariet 
inom ramen för Vattenforskarskolan. På 
grund av den rådande pandemin kunde vi 
inte träffas i Göteborg som planerat. Istället 
hade vi ett halvdagsmöte i Zoom. 

Cathrine Paul, Lunds universitet,  presen-
terades som den nya samordnaren för Vat-
tenforskarskolan. Pär Dalhielm och Anna 
Norström, Svenskt Vatten, berättade om 
Svenskt Vattens verksamhet och om vat-
ten- och avloppstjänster och vad som är 
aktuellt inom det område, i ett Svenskt Vat-
ten perspektiv. Fred Saguti från Göteborgs 
universitet var inbjuden för att berätta om 
metoder för att analysera virus i vatten. Erik 
Winnfors, redaktör för tidskriften Cirkula-
tion, berättade om vad som är på gång inom 
VA-sektorn i Sverige och vilka utmaning-
arna är. Under förmiddagen hölls även en 
interaktiv session om livet efter disputation. 
Salar Haghighatafshar, som tidigare varit en 
doktorand i Vattenforskarskolan, gav sin syn 
på hur det är att kliva ut som nydisputerad 
till det fortsatta yrkeslivet.

Vattenforskarskolans årliga  
seminarium

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se
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Ny doktorand inom VA-teknik 
Ivan Mantilla påbörjade 

sin tjänst som doktorand i 
VA-teknik i juni 2020. In-
ledningsvis kommer han 
att undersöka förändringar 
i regnmönstren i samband 

med klimatförändringar, geografiska varia-
tioner i nederbörd i stor skala och hur dessa 
påverkar utformningen av grön infrastruk-
tur i Sverige, för att bestämma eventuella 
avvikelser mellan antagna designriktlinjer 
och framtida projekteringar. Han kommer 
att använda en tidsmässig nedskalningsstra-
tegi för att få regnprognoser från regionala 
klimatmodeller och deterministiska verktyg 
för att bedöma hur hållbara olika dagvatten-
hanteringsstrategier är.

Ivan är miljö- och VA-ingenjör med en 
civilingenjörsexamen i VA-teknik och or-
ganisation från IHE Delft, Nederländerna 
och Asian Institute of Technology, Thailand. 
Han arbetade tidigare inom energisektorn, i 
synnerhet med hydrologiska genomförbar-
hetstudier av  vattenkraftprojekt i Sydosta-
sien och uppströms försörjningskedjan för 
kolväteindustrin.

Lange, K., Viklander, M., & Blecken, G.-
T. (2020). Effects of plant species and traits 
on metal treatment and phytoextraction in 
stormwater bioretention. Journal of Envi-
ronmental Management, 276. https://doi.
org/10.1016/j.jenvman.2020.111282

Okwori, E., Viklander, M., & Hedström, 
A. (2020). Performance assessment of Swe-
dish sewer pipe networks using pipe blocka-
ge and other associated performance indica-
tors. H2Open Journal, 3(1), 46–57. https://
doi.org/10.2166/h2oj.2020.027

Lundström, S., Åkerstedt, H. O., Larsson, 
S., Marsalek, J., & Viklander, M. (2020). Dy-
namic Distributed Storage of Stormwater 
in Sponge-Like Porous Bodies : Modelling 
Water Uptake. Water, 12(8). https://doi.
org/10.3390/w12082080

Publikationer

Kompetensutveckling

Sedan fyra år tillbaka har Dag&Nät till-
sammans med DRICKS, VA-kluster Mälar-
dalen, VA-teknik Södra och Sweden Water 
Research drivit en Vattenforskarskola, som 
finansierats av FORMAS. Vattenforskar-
skolan har samlat doktorander från alla de 
lärosäten som medverkar i Svenskt Vattens 
klustersatsning och i dagsläget finns över 
60 doktorander inskrivna. Inom ramen för 
forskarskolan ges kurser, ordnas nätverksar-
rangemang och ett mentorsprogram. I juni 
2020 fick Vattenforskarskolans styrgrupp be-
sked om att Svenskt Vatten Utveckling går in 
och finansierar forskarskolan de kommande 
tre åren. 

Även om de doktorandkurser som tagits 
fram inom ramen för Vattenforskarskolan 
varit möjliga att läsa för yrkesverksamma, har 
endast ett fåtal externa deltagit i kurserna. 
Under den kommande treårsperioden kom-
mer Vattenforskarskolan arbeta tätare med 
Svenskt Vattens utbildningsansvariga för att 
tillsammans ta fram koncept och kurser för 
yrkesverksamma som kan ges parallellt med 
doktorandkurserna. 

Ny finansiering av Vattenforskar-
skolan

3 nov 2020:  licentiatseminarium Arya Vi-
jayan, ”Föroreningar i urban snö: Provtag-
ningsmetodik, påverkan av snöhantering 
och spridning med smältvatten”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet
Seminariet kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

8-9 dec 2020: Svenskt Vattens Forsknings- 
och innovationskonferens (Stockholm)

25 feb 2021: VA-seminarium och branschdag,  
tema: Ledningsnät, Luleå och/eller digitalt

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)  
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

24-26 maj 2021: Vattenstämman (Uppsala)

12-14 juni 2021: Embrace the Water  (Göteborg) 
Omkring 400 experter inom vattenlösningar och 
stadsplanering från hela världen förväntas samlas 
för att diskutera och vidareutveckla hållbara meto-
der för framtidens städer på denna internationella 
konferens om vatten och hållbarhet.
Läs mer om Embrace the Water.

september 2021: ICUD2021 (Melbourne, 
Australien) - exakt datum inte bestämt än 
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

28-30 sep 2021: Nordiwa 2021 (Göteborg)  
Stor nordisk konferens inom avloppsvattenhante-
ring som riktar sig till alla VA-aktörer 
Läs mer på www.nordiwa.org 

Nedan hittar du ett axplock av våra senaste 
publikationer. För fullständig lista se VA-
tekniks hemsida. Svenskt Vatten rapporten 2020-12 ”Vil-

ka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra 
med?” belyser frågor som vem har nytta av 
blå-grön infrastruktur? Vilka nyttor kan den 
ge – och vem ska betala? Ekonomiska nyttor 
har analyserats med verktygen B£ST och 
TEEB i en fallstudie i Luleå. De viktigaste 
nyttorna var attraktivt stadsrum, bostads-
värden, hälsa och social sammanhållning. 
Verktygen kan stödja VA-organisationerna i 
diskussionen med andra finansiärer.

Rapporten publicerades för medlemmar 4 
augusti 2020 och blir allmänt tillgänglig ca 3 
månader efter det.

Ny SVU-rapport om nyttor av 
blå-grön infrastruktur ute 

Dag&Näts satsning på dagvatten- och led-
ningsnätsområde har utökats även under 
året 2019. Om du vill läsa mer om våra tre 
teman Dagvattenkvalitet, Daggvattensystem 
och Ledningsnät, om våra projekt och kom-
munikations- och utbildningsaktiviteter kan 
du ladda ned verksamhetsberättelsen för det 
gågna året här. 

Dag&Nät verksamhetsberättelse 
2019 
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