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standa hos svackdiken avseende avlägsnan-
det av metaller, med hänsyn till påverkande 
faktorer såsom koncentrationer av metaller 
och partiklar i inflödet, svackdikets geometri 
samt egenskaper hos gräs och jord. Licentiat-
uppsatsen består av en reviewartikel som fo-
kuserar på förbättring av dagvattenavrinning 
från urbana gräsområden och en modelle-
ringsstudie som presenterar en metod för att 
uppskatta belastningen av tre trafikrelaterade 
metaller (Cu, Pb, Zn) i svackdikens jordar. 
Metoden använder sig av en existerande 

källbaserad modell och uppmätta 
markkemidata. Vidare ingår i li-
centiatuppsatsen en fältstudie 
som karaktäriserar markkemin i 
tre svackdiken som används för 
dagvattenavledning och vinter-
förvaring av snö undanröjd från 
intilliggande trafikområden.

Resultaten från studien visade 
att jorden i det äldsta svackdi-
ket, bredvid vägen med högst 
trafikintensitet, innehöll högst 
koncentrationer av de flesta un-
dersökta metallerna. Till exempel 
var medelkoncentrationen av bly 

Pågående projekt

Snežana Gavrić presenterade 
sin licentiatuppsats med titeln 
”Dikens betydelse för dagvat-
tenkvalitet: Behandling och im-
mobilisering av metaller” den 17 
december 2020 vid Luleå tekniska 
universitet. Diskussionsledare var 
Magnus Bäckström från Svenskt 
Vatten. 

Snežana Gavrić

(Pb) ~70 mg/kg TS (torr substans), jämfört 
med <10 mg/kg TS i de två andra svackdi-
kena. Barium (Ba), däremot, visade likvär-
diga koncentrationer i samtliga svackdiken, 
645-699 mg/kg TS. Omkring 90% av Ba-
belastningen var i restform (immobil), vilket 
bekräftade dess mineraliska ursprung. Den 
presenterade metoden med en källbaserad 
modell och markkemidata skulle kunna an-
vändas inom miljöskydd för planering av 
underhåll av svackdiken, men modellerings-
osäkerheter och svårigheter i att redogöra 
för historiska förändringar (underhållspro-
cedurer inklusive rekonstruktioner) gällande 
äldre svackdiken som studerats i detta arbete 
ökade osäkerheterna i uppskattningen av 
metallackumuleringen.

Seminarium

VA-seminarium och branschdag 
Den 25 februari 2021 kommer vi att 

hålla vårt årliga VA-seminarium. Pga pan-
demiläget planerar vi i år för att hålla ett 
digitalt seminarium på zoom och i något 
förkortad form. 

Temat för seminariet är denna gång 
Ledningsnät. NSVA kommer att berätta 
om det vakuumledningssystem de nu har 
byggt och planerar att bygga i andra om-
råden. Vakin kommer också att medverka 
och berätta om sitt utvecklingsarbete på 
ledningsnätssidan. Jonathan Mattsson, VA 
SYD och tidigare doktorand vid LTU, 
kommer att berätta om på vilka sätt de ar-
betar med tillskottsvatten. Programmet är 
under utveckling. På denna sida kommer 
det fullständiga programmet att publice-
ras. Även zoomlänken återfinner ni där. 
Välkommna!

Provtagning av ett svackdike i Luleå. 

Dikehttp://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf
Dikehttp://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf
Dikehttp://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Dag-Nat/Nyheter-och-aktuellt/Inbjudan-till-VA-seminarium-och-branschdag-2021-1.204782
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tod och ett digitalt verktyg som tar hänsyn 
till dessa effekter har utvecklats av Dag&Nät 
inom ramen för Vinnovaprojektet REKO 
”Resurseffektivt koordinerat underhåll och 
förnyelse av gator och VA-ledningar”. Verk-
tyget modellerar årliga ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala kostnader för att möta 
förnyelsebehovet av både avlopp, vatten och 
väginfrastruktur för olika samordningsgra-

Samordnad förnyelse av VA-ledningar och gator
Att ta tillfället i akt att lägga om 

en vattenledning när avloppsled-
ningen som ligger bredvid behö-
ver bytas ut (eller vice versa) är 
en utbredd praxis i Sverige, och 
som ofta är samhällsnyttig. Detta 
utförs vanligtvis med schakt och 
medför att vägöverbyggnaden 
byts ut i processen. 

Att vägförvaltaren vill bygga om en ga-
tusträcka kan också vara en anledning till 
att VA-huvudmannen bestämmer sig för 
att byta ut gamla ledningar, även om dessa 
kunde ha använts att antal år till, för att det 
kan vara kostnadseffektivt. Varje förnyelseåt-
gärd som planeras att göras på en infrastruk-
tur kräver en utredning för att bestämma 
om annan närliggande infrastruktur också 
ska åtgärdas. En samordningspolicy är dock 
nödvändig för att säkerställa att dessa utred-
ningar är konsistenta och tillsammans bidrar 
till uppfyllelsen av de samhällsmål som kom-
munen har. 

För att utvärdera hur en samordningspo-
licy påverkar hållbarhetsindikatorer krävs att 
både synergieffekter i form av t.ex. delade 
schaktkostnader och negativa effekter i form 
av förkortade livslängder övervägs. En me-

der. Samordningsgrad hanteras i model-
len med ett samordningsfönster, d.v.s. hur 
många år man accepterar att tidigarelägga 
förnyelse av ledning eller vägöverbyggnad 
för att samordna insatserna.

Metoden har tillämpats på Luleås bostads-
gator. Total reinvestering samt växthusgasut-
släpp under perioden 2020-2120 har beräk-
nats för olika storlek på samordningsfönstret, 

mellan noll och hundra år. 
Resultaten (se figur) indikerar 
att båda de utvärderade indi-
katorerna når ett minimum 
vid en viss samordningsgrad 
(samordningsfönster motsva-
rande 40 respektive 25 år). 
De totala växthusgasutsläppen 
blir högre vid hög samord-
ningsgrad (över 60 år) än om 
ingen samordning hade skett. 
En vetenskaplig artikel håller 
på att färdigställas som beskri-
ver metoden och resultaten 
mer i detalj. Håll 
utkik!

youen.pericault@ltu.se

har gjorts över hur den labila fraktionen 
samt modellerade värden av metallers bio-
tillgänglighet relaterar till de storleksfrak-
tioner som uppmätts. Den labila fraktionen 
är en kvantifierbar fraktion som definieras 
som tillgänglig för upptag av biota, t.ex. fria 
metalljoner eller molekyler som kan släppa 
ifrån sig metalljoner. 

Dagvatten i form av regn och snösmält-
ning från olika urbana områden har samlats 
in och undersökts med filter för att bestäm-
ma partikulär och löst storleksfraktion, följt 
av ultrafiltrering för att bestämma fördel-

Karakterisering av lösta metaller i dagvatten
M e t a l l -

ler i dag-
vatten före-
kommer i 
många ke-

miska former, vilka påverkar 
mobiliteten och transporten av 
metallerna i dagvattennätet samt 
vilken miljöpåverkan metallerna 
kommer ha i recipienten. 

För  att bidra till förståelsen av de karak-
teristiska egenskaperna hos olika kemiska 
former av metaller i dagvatten så undersöker 
Sarah Lindfors inom ramen för sina dokto-
randstudier och kompetenscentret Drizzle 
(Vinnova) samt projektet Anonyma källor 
(Formas) olika aspekter av lösta metaller i 
dagvatten då dessa anses ha störst mobilitet 
och miljöpåverkan. 

Mer specifikt har arbetet syftat till att 
undersöka förekomsten av Cu, Ni och Zn, 
vanligt förekommande metaller i dagvatten, 
i olika storleksfraktioner och faser (inklusive 
labila och modellerade biotillgängliga frak-
tioner). Dessutom har det undersökts hur 
faktorer som markanvändning och årstider 
påverkar dessa fraktioner. En utvärdering 

Sarah Lindfors

ningen mellan kolloidal och sant löst frak-
tion inom den lösta fraktionen. 

Resultaten visade på att den lösta frak-
tionen av Cu, Ni och Zn dominerades av 
den sant lösta fraktionen över kolloidala 
fraktionen oavsett markanvändning och sä-
song. En jämförelse mellan fraktionerings-
resultaten och modellerad biotillgänglighet 
indikerade att både sant löst och kolloidal 
fraktion bidrar till den biotillgängliga frak-
tionen. Fraktioneringsdata och mätningar av 
labila metaller gav en bild av att den lösta 
fraktionen av metaller i dagvatten kan inne-

hålla en komplex komposition 
av kolloider, labil och sant löst 
fraktion. Dessa resultat indikerar 
att kompositionen av metaller i 
dagvatten kan innebära en risk 
för vattenlevande organismer 
och för att lyckas med behand-
ling av dagvatten kan det krävas 
mer än en reningsteknik. 

Resultat av studien för Luleås bostadsgator. Båda indikatorerna avser för-
nyelse av VA-ledningar och vägöverbyggnad. Ett samordningsfönster på 0 år 
betyder ingen samordning och systematisk användning av schaktfria metoder, 
medan ett värde av 100 år betyder motsatsen. 

Regn- och snösmältningsgenererat dagvatten från olika urbana ytor.

Youen Pericault
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Bättre koll på funktionen pga covid-19 Pilotanläggning med vassbäddar 
byggs i Luleå kommun Skärmdammen har installerats i Storsjön 

för att rena förorenat dagvatten från ett av-
rinningsområde där det inte finns plats på 
marken för att bygga en reningsanläggning. 

- Genom att vi kan följa skärmdammen 
under ytterligare två sommarsäsonger får 

vi en bättre förståelse för 
reningsanläggningens funk-
tion, säger Annelie Hed-
ström, bitr professor, LTU.

Utöver de provtagningar 
och analyser av sedimen-
ten i skärmdammen som 
LTU:s forskare genomför, 
gör Östersunds kommun 
en uppföljning av vatten-
kvaliteten i skärmdammen.

Det finns få ljusglimtar 
när det gäller covid-19. 
Men tack vare corona har 
LTU fått möjlighet att 
utföra ytterligare utvär-
deringsarbete tillsammans 
med Östersund kommun. 

När Vinnova gick med 
på att förlänga projekttiden 
för projektet GrönNano, 
pga. förseningar inom an-
dra delar av projektet som 
orsakats av covid-19, möj-
liggjorde det även en ut-
värdering under två extra 
sommarsäsonger av den 
skärmdamm som Öster-
sunds kommun installerat 
i Storsjön. Peter  Rosander och Jiechen Wu, LTU, 

i skärmdammen,  Östersund

Fastighetsnära hantering av dagvatten och branschstandard för 
utvärdering av prefabricerade dagvattenlösningar

Dag&Nät-forskare från RISE och LTU 
har medverkat i ett nyligen avslutat Vinno-
va-finansierat testbäddsprojekt om fastig-
hetsnära dagvattenhantering. Den fysiska 
testbädden består av två fördröjningsma-
gasin vid HSB Living Lab i Göteborg där 
två typer av biofilter/växtbäddar har utvär-
derats under en femårsperiod. Stort fokus 
har legat på utvärdering av anläggningarnas 
förmåga att fördröja dagvatten, men också 
vid långvarig skötsel och drift. Resultatet 
tillsammans med allmänna erfarenheter och 
råd finns nu samlat i en rapport (Sörelius, m 
fl. (2020) Utvärdering av biofilter vid HSB 
Living Lab – samlade erfarenheter och råd. 
RISE rapport.)

Projektgruppen bestående av forskare och 
tjänstemän från RISE, LTU, Chalmers, Gry-
aab och Göteborgs stad har även genomfört 

en scenariostudie av den totala samhällsnyt-
tan av en storskalig implementering av fast-
ighetsnära fördröjning av dagvatten för ett 
större område i Göteborg. Studien visar att 
det finns många samhällsnyttor med fastig-
hetsnära fördröjning i kombination med an-
dra åtgärder för att minska översvämnings-
risken och mängden föroreningar som når 
våra recipienter, öka grundvattenbildning-
en, minska belastningen på reningsverket 
och behovet av bräddning. (von Scherling, 
m fl. (2020). Simulerade effekter av trög av-
vattning. SVU-rapport 2020-1.)

I ett nära samarbete med teknikleve-
rantörer, kommuner, myndigheter och 
branschorganisationen Svenskt Vatten har 

projektgruppen dessutom 
utvecklat ett förslag till 
branschstandard för utvär-
dering av dagvattenanlägg-
ningars prestanda. På sikt 
finns en förhoppning om att 
denna ska ligga till underlag 
för en ny nationell standard 
i SIS regim. Vidare finns det 
planer på att etablera en ny 
testanläggning för test och 
utveckling av kompakta, 
prefabricerade dagvatten-
anläggningar.  Mer info om 
detta finns här.

För mer information om testbäddspro-
jektet, hör av dig till projektledare Helene 
Sörelius (RISE) eller Godecke Blecken 
(LTU).

En av växtbäddarna vid HSB Living Lab i Göteborg. 

Inom ramen för ett Formasprojekt vid 
VA-teknik, LTU, undersöks möjligheterna 
att använda våtmarkssystem för små rurala 
orter i subarktiskt klimat. Dag&Nät kom-
mer att utvärdera vassbäddarnas funktion 
och reningsförmåga.

Under hösten har doktoranden Rasmus 
Klapp tillsammans med Luleå kommun 
konstruerat ett tvåstegs vassbäddssystem i pi-
lotskala vid reningsverket i Ängesbyn (Luleå 
kommun). Anläggningen är dimensionerad 
för tio PE. Systemet används i många min-
dre orter i Frankrike och ska nu testas i sub-
arktiskt klimat. Avloppsvattnet leds direkt in 
i det första våtmarkssteget, utan försedimen-
tering och partikulärt material komposterar 
på ytan vilket gör att slammet inte behöver 
transporteras. Vassbäddsteknik kräver relativt 
stora ytor men är tilltalande estetiskt. Fosfor-
rening sker i ett efterföljande apatitfilter som 
ska installeras nästa år. På grund av teknikens 
enkelhet har denna systemlösning stor po-
tential i rurala områden i Sverige där enkla, 
robusta lösningar med god reningsförmåga 
behövs och som även minskar miljöbelast-
ningen från slamhanteringen. Projektet fo-
kuserar på att optimera reningen av fosfor, 
kväve, BOD och bakterier men även rening 
av mikroföroreningar och mikroplast under-
söks. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ari%3Adiva-51006
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http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ari%3Adiva-51006
http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2020-01.pdf
http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2020-01.pdf
http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2020-01.pdf
https://vaguiden.se/projekt/klassning-av-dagvattenreningsatgarder-2020-2021/
mailto:helene.sorelius%40ri.se?subject=
mailto:helene.sorelius%40ri.se?subject=
mailto:godecke.blecken%40ltu.se?subject=


Kompetensutveckling

Projektet ”Erfarenheter av LTA-system – 
En kunskapssammanställning” har beviljats 
medel från Svenskt Vatten Utveckling och 
kommer att pågå under första halvåret 2021.
Solveig Johannesdottir från RISE kommer 
att projektleda detta Dag&Nät-projekt med 
en projektgrupp från RISE, LTU och 10 
svenska VA-förvaltningar och VA-bolag. Syf-
tet med projektet är att samla in och sprida 
kunskap om LTA-system (lätt tryckavlopp) 
genom att tillgängliggöra befintlig kunskap, 
visa på goda exempel och sprida kunskapen 
kring förvaltning, praktisk användning och 
implementering. 

En viktig milstolpe i projektet kommer att 
vara en workshop i anslutning till Dag&Näts 
seminarium den 26 februari 2021 där det 
finns möjlighet för alla seminariedeltagare  
att ge input till vilka aspekter som bör prio-
riteras i erfarenhetsinsamlingen. Lärdomarna 
från workshopen kommer tas med i projek-
tets genomförande och påverka enkätstu-
dien och intervjuerna som ska genomföras 
under våren.

Erfarenheter av LTA-system - ett 
nytt Dag&Nät-projekt

Nytt projektWorkshopar

Under Dag&Näts årliga strategidagar på 
hösten med medverkande VA-bolag och 
kommuner genomfördes en workshop med 
syfte att belysa vilken datahantering inom 
förvaltning av ledningsnät som behöver för-
bättras.

Fokus låg på vilken typ av data som var 
viktigast att ha och vilken datahantering som 
bör prioriteras för att underlätta datadriven 
asset management. Vidare diskuterades vilka 
system och databaser som behöver integre-
ras för att få ut mer nytta från den data som 
idag samlas in. Det lyftes även frågor om vil-
ken data från annan typ av infrastruktur som 
behöver integreras med VA, för att uppnå en 
effektiv koordinerad förvaltning av urban 
infrastruktur.

Något som särskilt betonades var att de 
hydrauliska modellerna idag inte är ihop-
kopplade med databasen som hanterar 
verksamhetsdata för VA-systemet, vilket var 
något som efterfrågades. Vidare diskuterades 
bättre möjligheter att göra kostnadspredik-
teringar för ledningsförnyelseprojekt i ur-
ban gatumiljö. I dagsläget överskrider ofta 
investeringskostnaderna för förnyelseprojekt 
de kalkylerade kostnaderna som tas fram i 
planeringsskedet.

Datahantering för bättre nytt-
jande av data som rör förnyelse 
av VA-ledningsnät och gator

Under hösten utlyste Naturvårdsverket 
bidrag till dagvattenutredningar som syftar 
till ökad kunskap kring dagvattenhantering 
och för förbättrad vattenmiljö. 

VA-teknik har beviljats drygt 1 miljon 
kronor för att studera avskiljning av mikro-
plast i biofilter och vid smältning av snö-
högar. Projektet har påbörjats och kommer 
att slutföras under våren 2021. Resultaten 
kommer att redovisas i en rapport till Na-
turvårdsverket och i framtida vetenskapliga 
artiklar. Heléne Österlund och Godecke 
Blecken ansvarar för projektet och med-
verkar gör även Katharina Lange och Arya 
Vijayan.

Nya projekt

Rening av mikroplast från dag-
vatten och snö

I samband med Dag&Näts seminarium 
den 26 februari hålls en två timmar lång 
workshop kl. 13-15 inom projektet ”Erfa-
renheter av LTA-system - En kunskapssam-
manställning”. Workshopen är ett delmo-
ment i projektet där vi vill samla inspel och 
få återkoppling på projektets riktning från 
behovsägare samt eventuella specifika fråge-
ställningar som deltagare vid workshopen är 
intresserade av. 

Vi vill varmt välkomna både de VA-hu-
vudmän som är nyfikna på lätt trycksatt av-
lopp och de som har stor erfarenhet av det. 
Lärdomar från workshopen kommer ligga 
till grund för en enkätstudie och en serie 
med intervjuer som planeras att genomföras 
inom projektet under våren 2021. Vi hoppas 
att ni vill bidra med era frågor och synpunk-
ter för att vi i projektgruppen ska kunna ta 
fram en slutprodukt som är det större VA-
kollektivet till gagn. 

Anmäl er till workshopen via denna länk.

Inbjudan till workshop om LTA-
system

Sveriges Bygguniversitet  
finansierar kursutveckling  

Från och med vårterminen 2021 kommer 
doktorandkurserna inom ramen för Vatten-
forskarskolan att tillgängliggöras på ett tydli-
gare sätt för yrkesverksamma. Genom aktivt 
deltagande under de obligatoriska kurstill-
fällena kan ett kursintyg erhållas. 

De kurser som kommer att ges under 
2021 är följande: 

Water and Climate, 1-5 februari, on-
line (ansvarig: Kenneth M Persson, LU)

Advanced urban wastewater treat-
ment, 16-18 mars (ansvarig: Karin Jönsson, 
LU)

Resources in wastewater: Technolo-
gies and opportunities, 22-26 mars (an-
svarig: Sahar Dalameh, SLU)

Membrane technology, maj 2021 (an-
svarig: Frank Lipnizki, LU) 

Sampling and Measurements in Ur-
ban Water Engineering, 12-14 okt 2021 
(ansvarig: Annelie Hedström, LTU)

Risk Analysis and Risk Management, 
nov-dec 2021 (ansvarig: Andreas Lindhe, 
Chalmers)

För kursprogram klicka på kursnamnet 
ovan, för anmälan till kurserna och övrig 
information se  Vattenforskarskolans webb-
plats.

Öppna kurser för intresserade 
inom Vattenforskarskolan

Lena Goldkuhl, Dag&Nät, har genom 
sin medverkan i Sveriges Bygguniversitet 
(SBU), tagit initiativ till en ansökan för att 
utveckla kurser inom ramen för den natio-
nella Vattenforskarskolan. Tidigare i år fick 
forskarskolan finansiering från Svenskt Vat-
ten och SVU för forskarskoleverksamhet de 
kommande tre åren. Nu har LTU, Chalmers, 
Lunds universitet och KTH fått ytterligare 
finansiering på totalt 200 000 kr för att ut-
veckla de kurser som ska ges under 2021.

https://forms.gle/xnHS6iwtnga9uUrBA
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/water-and-climate-3-hec/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/advanced-urban-wastewater-treatment/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/advanced-urban-wastewater-treatment/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/resources-in-wastewater-technologies-and-opportunities/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/resources-in-wastewater-technologies-and-opportunities/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/membrane-technology/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/sampling-and-measurements-in-urban-water-engineering-25-hec/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/sampling-and-measurements-in-urban-water-engineering-25-hec/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/previous-courses/risk-analysis-and-risk-management/
http://www.waterresearchschool.lu.se/swedish/
http://www.waterresearchschool.lu.se/swedish/


Konferenser

InfraSweden2030:s programkon-
ferens

I oktober genomförde InfraSweden2030 
sin årliga programkonferens. På grund av 
pandemin genomfördes konferensen i år 
helt on-line, med de fördelar som ett sådant 
upplägg kan ge. Konferensen öppnades för 
första gången upp för externa deltagare och 
alla med pågående projekt uppmanades att 
bjuda in intressenter. 

Dag&Nät medverkade med en presenta-
tion och diskussion kopplad till projektet 
REKO – Resurseffektivt koordinerat un-
derhåll och förnyelse av gator och VA-led-
ningar. Annelie Hedström gav en bakgrund 
till projektet och Youen Pericault presente-
rade resultat rörande den prototyp som han 
utvecklat. Prototypen är ett digitalt verktyg 
som kan användas för att utvärdera ekono-
miska, sociala och miljömässiga kostnader 
avseende olika policyer för samordnad för-
nyelse av VA- och gatunät. De preliminära 
resultaten visar att samordning av förnyel-
seprojekt påverkar de långsiktiga kostna-
derna genom lägre kostnad per meter men 
gör att man inte använder delsystemens fulla 
livslängder vilket kan ge en större miljöpå-
verkan. Vidare kan så här långt konstateras 
att utfallet av att koordinera förnyelse är en 
komplex process och resultaten har inte va-
rit uppenbara att se innan analysen gjorts.

Svenskt Vattens FoI-dagar 2020

När den stora internationella dagvatten-
konferensen ICUD2020 fick skjutas fram till 
2021 p.g.a. pandemin organiserades istället 
en serie med webbinarier. Ico Broekhuizen 
(LTU) var en av 14 unga forskare som blev 
utvald att presentera sitt konferensbidrag. 
Han berättade om fördelar som finns med 
nederbördsmätare som baseras på kontinu-
erlig vägning av en behållare samt hur man 
ska bearbeta data från mätaren så att signal-
brus tas bort, utan att också filtrera bort fak-
tiskt nederbörd. Resultaten från forskningen 
visar att en kombination av två statistiska 
filter klarar den utmaningen, och därmed 
blir den här typen av nederbördsmätare mer 
lämplig vid analys och modellering av dag-
vattensystem.

ICUD2020 ställer om till webbi-
narier med unga forskare

Vill ni ha en examensarbetare och har ett intressant projekt?

Vår webbsida där vi samlar examensarbe-
ten som branschen erbjuder växer! Har din 
organisation eller företag ett examensarbete 
att erbjuda?

När som helst när ni i VA-branschen 
kommer på att ni har behov av en exa-
mensarbetare och har ett bra projektförslag 
är ni välkomna att maila Annelie Hedström       
annelie.hedstrom@ltu.se med projekttitel, 
kort beskrivning (ca fem rader), kontakt-
person samt under vilken tidsperiod ni ser 
att exjobbserbjudandet ska ligga ute. Dessa 
förslag kommer att publiceras på denna 
websida och annonseras i studenternas Fa-
cebookgrupper. 

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 
in den formen. Bra att känna till är att de 
flesta studenter som gör examensarbete på 
LTU och följer den ordinarie utbildnings-

Svenskt Vattens årliga stora forsknings- 
och innovationskonferens gick av stapeln 
8-9 december i år.  Under FoI-dagarna  som 
anordnades som webbinarium pga rådande 
läget presenterade Svenskt Vatten, forsk-
ningsfinansiärerna och de fyra forsknings-
klustren Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster 
Mälardalen och VA-teknik Södra senaste 
nytt inom VA och forsknings- och utveck-
lingsfronten. 

Dag två höll 
Dag&Nät ett 
s eminar ium 
och presen-
terade bred-
den på aktu-
ellt pågående 
projekt inom 
d a g v a t t e n - 
och lednings-
nät sområde. 
Det talades 
om bl.a. fö-
rekomst och 
rening av 
mikroplaster 
från trafikdag-

vatten, organiska föroreningar av sediment i 
dagvattendammar, hur man kan identifiera 
faktorer som orsakar avloppsstopp, snöde-
ponier kontra blå-grön infrastruktur inom 
dagvattenhantering i kallt klimat, ackumula-
tion och fördelning av organiska förorening-
ar i biofilter och rening av metaller i svack-
diken. Sist men inte minst berättade Annelie 
Hedström om det internationella samarbetet 
med att mäta SARS-Cov-2 i avloppet och 
vilken nytta vi kan ha av den data.

Examensarbeten

planen gör examensarbetet på vårterminen. 
Det betyder att det är på senvåren och tidig 
höst som det är bäst för aktörer i branschen 
att komma med förslag till exjobb. Enstaka 
studenter gör dock exjobbet vid ett annat 
tillfälle. Därför välkomnar vi input till denna 
webbsida året runt.

Gavric, S. (2020). Enhancement of storm-
water quality in grass swales : Removal and 
immobilisation of metals. Licentiatuppsats. 
Luleå tekniska universitet. 

Galfi, H. (2020). Assessment of stormwater 
and snowmelt quality based on water mana-
gement priorities and the consequent water 
quality parameters. Doktorsavhandling. Lu-
leå teknsika universitet. 

 Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, 
Hedström. A, Viklander. M. (2020). Removal 
of metals and hydrocarbons from stormwa-
ter using coagulation and flocculation. Water 
Research, Vol. 182 

Publikationer

Nedan hittar du ett axplock av våra senaste 
publikationer. För fullständig lista se VA-
tekniks hemsida.

https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Examensarbeten
mailto:annelie.hedstrom%40ltu.se?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1478309/FULLTEXT02.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf?subject=
mailto:http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410789/FULLTEXT01.pdf?subject=
http://10.1016/j.watres.2020.115919
http://10.1016/j.watres.2020.115919
http://10.1016/j.watres.2020.115919
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Publikationer


Vi från Dag&Nät vid LTU vill även passa på att önska alla 

God Jul och Gott Nytt År 
fullt av spännande nyheter och innovativ forskning inom VA!

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 genom att klicka HÄR. 

- 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

KalendariumPersonalnytt

Ny post-doc med fokus på dag-
vattenkvalitet

Mehwish Taneez anställ-
des som post-doktor i VA-
teknik i december 2020. 
Hon kommer att arbeta 
med källor till dagvatten-
föroreningar, kvantifiering 
av utsläpp och riskbedöm-

ning. Hennes inledande studier kommer att 
innebära en riskbedömning av olika rörma-
terial att släppa partiklar och hur detta va-
rierar i förhållande till dagvattenegenskaper. 

Mehwish har en doktorsexamen i mil-
jövetenskap från Université Côte d’Azur, 
Frankrike. Tidigare arbetade hon med han-
tering av förorenade marina muddringssedi-
ment, ekotoxicitet av lakvatten, mikroplaster 
i sötvattensmiljö och deras interaktioner 
med metaller.

9-10 feb 2021: NAM21 (webinars)

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

26 feb 2021: Workshop LTA-system (Luleå 
och/eller digital)

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

23-25 mars 2021: Rörnät och Klimat 2021 
(webinars)

9-14 maj 2021: IWA 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

25 maj 2021, kl 14:00: Vattenstämman 2021 - 
föreningsstämma (digital)

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.

juni 2021: EURO-SAM2021 (Luleå) - exakt 
datum inte bestämt än 
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 2021 
i Luleå. 

20-22 sept 2021: Vattenstämman 2021 - mö-
tesplats (Uppsala)

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 

september 2021: ICUD2021 (Melbourne, 
Australien) - exakt datum inte bestämt än 

Dag&Nät är ett av fyra av Svenskt Vatten finansierade forskningskluster inom VA-Sverige. Mer information om de övriga tre kluster finns 
på deras respektive hemsida där du också kan anmäla dig till respektive nyhetsbrev. 

Nyhetsbrev från övriga VA-kluster 

DRICKS - är fokuserat på FoU inom 
dricksvattenområdet i Sverige – från rå-
vatten till tappkran. 

Anmälan till nyhetsbrev

VA-kluster Mälardalen - ett forsknings- 
och utbildningskluster inom vatten och av-
loppsområdet. 

Anmälan till nyhetsbrev

VA-teknik Södra - verkar för stärkande av 
forskning, utveckling och utbildning inom 
vattenförsörjnings- och avloppstekniken i 
södra Sverige.

Anmälan till nyhetsbrev

Kelsey Flanagan blir biträdande 
universitetslektor

Efter drygt ett års ar-
bete som post-doktor i 
VA-teknik inom ramarna 
för DRIZZLE - centrum 
för dagvattenhantering har 
Kelsey Flanagan nu an-
ställts som biträdande uni-

versitetslektor. Hon fortsätter sina studier 
med föroreningar i biofilter, sediment från 
dagvattendammar samt modellering av dag-
vattenrening. Dessutom är hon biträdande 
handledare för två doktorander som arbetar 
med dagvattenmodellering och en dokto-
rand som fokuserar på hydrologisk prestanda 
av svackdiken.

https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=158463
http://www.worldwatercongress.org
https://www.goteborg2021.com/aktuellt/embrace-water-konferens-om-vatten-och-hallbarhet-goteborg/
http://www.nordiwa.org
https://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/Kontakt/Sidor/default.aspx
https://www.va-malardalen.se/kontakt.4.1acdfdc8146d949da6d5d16.html
https://va-tekniksodra.se/

