
Opponent var Jörg Rieckermann från Ea-
wag (Schweiz) och betygsnämnden bestod 
av Virginia Stovin (University of Sheffield, 
Storbritannien), Dirk Muschalla (Technische 
Universitet Graz, Österrike) och Peter Steen 
Mikkelsen (DTU Danmarks Tekniske Uni-
versitet).

Syftet med avhandlingen var att bidra till 
mer pålitliga matematiska modeller av dag-

 Förbättrad hydrologisk modellering
 av dagvattensystem
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vattenvolym genom att förbättra förståelse 
av olika källor till osäkerhet i modellering 
samt att föreslå några sätt för att minska osä-
kerheter. Som del av detta utvecklades en ny 
metod för bearbetning av data från neder-
bördsmätare för att ta bort brus från signalen. 
Flödesmätare som kan användas för mätning 
testades i labbet och det visade sig att även 
mindre störningar i flödet kan leda till upp 

till tre gånger större mätfel.

Även själva strukturen på mo-
dellerna studerades, dvs. de för-
enklingar och ekvationer som 
används av modellen. Det visade 
sig att olika modeller för avrin-
ning från grönområde ger väl-
digt olika resultat för identiska 
syntetiska avrinningsområden, 
vilket betyder att valet av mo-

dellen medför specifik osäkerhet i modell-
resultat. En annan studie jämförde olika mo-
deller för avrinning från gröna tak, och även 
när modellerna hade kalibrerats mot mätdata 
fanns det kvar skillnader på noggrannheten 
och pålitligheten av modellprognoser.

Oftast används bara flödesmätningar för 
kalibrering av modeller. Men en studie av 
ett dagvattendike visade att jordfuktighets-

Pågående projekt

Den 8 april 2021 disputerade Ico 
Broekhuizen i VA-teknik vid Lu-
leå tekniska universitet. Doktors-
avhandlingen var på temat ”Hy-
drologisk modellering av gröna 
dagvattensystem: förbättrad för-
ståelse av osäkerheter i data, mo-
dellstruktur och målfunktioner”.  

Ico Broekhuizen 

mätningar kan bidra till bättre modellprog-
noser och bättre identifierbarhet av lämpliga 
värden för vissa modellparametrar. Vidare 
visades det att användning av befintlig flö-
desdata kan leda till bättre resultat om man 
delar upp kalibreringen i två steg så att små 
regntillfällen används för kalibrering av pa-
rametrar relaterade till hårdgjorda ytor och 
större regntillfällen till kalibrering av para-
metrar för gröna ytor.

Slutligen testades en ny typ av målfunk-
tion i kalibrering som tar explicit hänsyn 
till eventuella fel i tajmingen på simulerade 
hydrografer. Denna målfunktion resulterade 
i modellprognoser som var lika pålitliga som 
med traditionella målfunk-
tioner, men de var betyd-
ligt mer noggranna.

Kommande 
evenemang

Licentiatseminarier juni 2021 
Torsdag den 17 juni kl 14 presenterar 

Ivan Milovanović sin licentiatavhandling 
“Komponenter för yteffektiv dagvatten-
behandling”.

Fredag den 18 juni kl 10 presenterar 
Emmanuel Okwori sin licentiatavhand-
ling ”Datadrivna metoder i proaktiv 
underhållsplanering för hantering av av-
loppsstopp i ledningsnät”.

Båda evenemang kommer att hållas på 
zoom och du är välkommen att följa dem. 
För länk kontakta peter.rosander@ltu.se.
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Pågående projekt

behandlingsmetoder som är lämpliga för det 
dagvatten som ska behandlas. Vattnet som 
används i mina försök kommer från smält 
snö från en vägkant. Jag utvärderar ett poly-
mert ultrafiltreringsmembran och kvaliteten 
på det filtrerade vattnet”, förklarar Saida.

För att så mycket som möjligt undvika att 
filtret sätter igen används ett pulserande flöde 
som ska hjälpa till att avlägsna partiklar från 
membranet. Mekanismen för ett pulserande 
flöde tunnar ut gränsskiktet på membranet, 
försätter partiklar i rörelse och hindrar dem 
att sätta sig på membranytan. Dessutom an-
vänds sedimentering som förbehandling (se 
figuren nedan för försöksuppsättning).

Preliminära resultat från de första experi-
menten har visat att ultrafiltrering minskade 
turbiditet och halten suspenderat material i 

Pulserande flöde kan förbättra membranfiltrering
D o k t o -

randen Sai-
da Kaykhaii 
undersöker 
möjligheten 

att använda membranprocesser 
för dagvattenbehandling. Prelimi-
nära resultat från första försöken 
indikerar att ett pulserande väts-
keflöde på ultrafiltreringsmem-
bran kan ge förbättrade renings-
egenskaper.

I dagens samhälle spelar dagvattenre-
ning allt större roll. Ur miljöaspekten är 
det viktigt att avlägsna föroreningar innan 
dagvatten släpps ut till recipienten. I många 
regioner är dagvattenrening dessutom vik-
tigt för att möjliggöra återanvändning av 
vatten. Membranprocesser har fått mycket 
uppmärksamhet, särskilt inom vatten- och 
avloppsreningsindustrin på grund av deras 
höga reningsgrad. Varför alltså inte använda 
dessa processer även för dagvattenrening? En 
av utmaningarna inom membranfiltrering 
är igensättningen av filtret. För att motverka 
detta är det nödvändigt att ha en lämplig för-
behandling. Dessutom behöver membranen 
backspolas och rengöras med kemikalier.  

”För närvarande förbereder jag försöks-
uppställningen vilket inkluderar val av för-

smält snö till noll vilket visar god effektivitet 
av membranen. Dessutom indikerar resulta-
ten att ultrafiltrering med membran har en 
god förmåga att ta bort totalt organiskt kol 
(TOC), liksom totalt och lösta metaller. 

Vid en jämförelse mellan ett jämnt och 
ett pulserande flöde ökade membranets pro-
duktivitet mer än två gånger vid användning 
av pulserande flöde, med en pulsfrekvens på 
4 Hz, (sett till mängden permeat), vilket in-
dikerar att ett pulserande flöde avsevärt för-
dröjer att filtret sätter igen. Tryckmätning-
arna visade att användning av pulserande 
flöde dämpade variationer i transmembran-
trycket. TOC reducerades mer effektivt med 

pulserande flöde jämfört med 
ett jämnt flöde. Viktigast av allt 
var dock att flödesminskningen 
skedde långsammare när pul-
serande flöde användes jämfört 
med ett jämnt flöde, vilket indi-
kerar att ett pulserande flöde kan 
bidra till att ta bort partiklar från 
membranytan.

saida.kaykhaii@ltu.se

tiatavhandling var att bidra med ny kunskap, 
tillvägagångssätt och metoder som kan stöd-
ja förbättrad proaktiv underhållsplanering 
av stopp i avloppsnätet. Ett antal avancerade 
statistiska metoder har använts i delstudierna 
som bl a bygger på geografiskt viktad reg-
ression, klusteranalys samt även maskininlär-
ningsalgoritmer så som Random Forest. Ett 
analysverktyg har föreslagits för att utvärdera 
datahanteringen för implementering av da-
tadriven integrerad asset management. Verk-
tyget bedömer datakvalitet och datainsam-
ling samt utvärderar interoperabilitet mellan 
olika verktyg. I verktyget görs även en nyt-
toanalys av tillgänglig information.

Resultaten visade att den genomsnitt-
liga frekvensen av avloppsstopp i medelstora 
kommuner i Sverige var två till tre gånger 
högre än i mindre eller stora kommuner. 
Det kan tänkas att underhållsstrategierna för 
avloppsnät inte är tillräckligt effektiva och 
att en ökad satsning på proaktiva strategier 
kan motverka avloppsstopp. Resultaten in-

Licentiatseminarium om datadriven underhållsplanering 
och hantering av avloppsstopp

Den 18 juni presenterar Em-
manuel Okwori sin licentiatav-
handling ”Datadrivna metoder i 
proaktiv underhållsplanering för 
hantering av avloppsstopp i led-
ningsnät” på ett öppet semina-
rium vid Luleå tekniska universi-
tet, med Frédéric Cherqui, INSA 
Lyon, Frankrike, som diskussions-
ledare. 

Avloppsstopp står för en betydande del 
av rapporterade fel i avloppsnät. Avlopps-
stopp orsakar störningar och kan tex ge 
översvämningar vilket kan utgöra en hälso- 
och miljörisk för människor. Ofta används 
ett reaktivt tillvägagångssätt för att ta hand 
om avloppsstopp. Även om proaktiva under-
hållsstrategier har utvecklats kan sådana för-
faranden både vara dyra och det finns behov 
av att utveckla mer analysbaserade metoder 
för att ta itu med problemet.

Det övergripande syftet med denna licen-
Emmanuel Okwori

dikerade också att kluster av återkommande 
avloppsstopp i vissa ledningssektioner visar 
på ett ökat behov av underhållsåtgärder i 
form av spolning av ledningsnätet. Graden 
av påverkan mellan undersökta faktorer och 
ökad benägenhet för avloppsstopp visade 
att dessa relationer inte var globala (inte 
desamma på alla platser) inom och mellan 
avloppsnäten. Det kunde också konstateras 
att avloppsstopp kunde förutsägas i större 
utsträckning i det ledningsnät som visade på 
förhållandevis större lokala ansamlingar av 
avloppsstopp. Samtidigt var den tillgängliga 
datan mer omfattande och höll en högre 
kvalitet i den kommunen. Därför behöver 
mer studier göras för att kunna prognostisera 
var avloppsstoppen kommer att uppkomma 
med större säkerhet.

Saida Kaykhaii
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Pågående projekt

Den 17 juni 2021 presenterar 
Ivan Milovanović sin licentiatav-
handling ”Komponenter för ytef-
fektiv dagvattenbehandling” vid 
Luleå tekniska universitet. Diskus-
sionsledare vid licentiatseminariet 
är Jovan Despotović, professor i 
hydrologi och hydraulik vid Bel-
grads universitet, Serbien. 

Syftet med licentiatstudierna var att öka 
kunskapen om komponenterna i dagvatten-
reningssystem som kan användas i yteffektiva 
reningsanläggningar. Avhandlingen består av 
en laboratoriestudie som fokuserar på lag-
ring av syntetiskt dagvatten och kolonntester 
av olika filtermaterial för dagvattenbehand-
ling, en fältstudie med fokus på effektivitet 
och åldrande av zeolitfilter som används 
för behandling av avrinning från koppartak 
samt en hydraulisk laboratoriestudie som 
fokuserade på utvärdering av ett sedimen-

Hur påverkas mikroplastföroreningar av dagvatten?
Dagvattenavrinning är en känd 

väg för mobilisering och trans-
port av föroreningar från land-
miljöer till olika recipienter. Det 
saknas dock undersökningar av 
hur mikroplaster sprids och kun-
skapen om dagvattnets faktiska 
påverkan är begränsad. 

I en pågående studie inom 
projekten FanpLESStic Sea och 
µrban Plastics undersöker Kalpana Gopinath 
från Dag&Nät förekomsten av mikroplast i 
urbant dagvatten. Tre provtagningsplatser i 
Luleå har valts ut för provtagning; stuprö-
ret från ett tak vid Luleå tekniska universitet 
(bild 1, vänster), en dagvattenbrunn på en 

välbesökt parkerings-
plats, också den inom 

universitets-
området (bild 
2, i mitten), 
och ytterligare en dagvattenbrunn belägen i 
centrala Luleå på en av stadens mest trafike-
rade vägar (bild 3, höger). 

Licentiat om yteffektiva system för dagvattenbehandling

ivan.milovanovic@ltu.se
Ivan Milovanović

tationsraster (så kall-
lad ”bottom grid 
structure”, se bild), 
en ny anordning som 
skulle främja ökad 
sedimentering i en 
dagvattendamm.

Ko lonnexpe r i -
mentet som rörde 
fyra olika filterma-
terial visade att bark 
och torv hade högre behandlingseffektivitet 
för lösta metaller än sidenört och polypro-
pylen, där effektivitetsordningen var bark > 
torv > sidenört > polypropylen. En metod 
har också föreslagits för att ta hänsyn till va-
rierande koncentrationer av lösta metaller i 
syntetiskt dagvatten. Zeolitfilterstudien vi-
sade att 93% av kopparn i avrinningen från 
taket var i löst form. 52-82% av den totala 
kopparhalten avlägsnades från vattnet. Även 

om en stor del av koppar 
från takavrinningen avlägs-
nades var utgående koncen-
trationer från filtret höga,  
360-600 µg/l. De hydrau-
liska experimenten med se-
dimentationsrastret som ge-
nomfördes på ett hydrauliskt 
labb visade att större celler 
var i genomsnitt 13% effek-
tivare att fånga partiklarna 

än den mindre varianten. Vinkeln på cell-
väggarna hade också en påverkan (lutande 
väggar ökade effekten på sedimentering), 
även om användningen av den senare typen 
av cellstrukturer kan ifrågasättas då lutande 
cellväggar kan vara ett hinder 
vid underhåll.

Fältarbete vintertid? Absolut!
Inom Dag&Nät utförs fältarbete året runt, 

även på vintern. Denna vinter har provtag-
ning av snö genomförts för tre olika pro-
jekt inom Dag&Nät. Arya Vijayan mäter 
förekomst av föroreningar i urban snö nära 
trafikmiljö och undersöker historiska för-

ändringar i snökvalitet i Luleå under pe-
rioden 1995-2021. Även Alexandra Müller 
har provtagit vägnära snö för att undersöka 
trafik som en källa till föroreningar i dag- 
och smältvatten. Dessutom har Saida Kayk-
haii samlat in snöprover för att i laborato-

rieförsök studera membranfiltrering som 
en reningsmetod för smält snö. Målet är att 
hitta optimala driftförhållanden, där högst 
reningseffektivitet samt lägst driftskostnader 
uppnås. 

Inom ramen för studien har det provtagits 
vid tre avrinningshändelser under oktober 

och november 2020. Proverna ska ana-
lyseras både för kvantiteterna av mikro-
plast i proverna samt fördelningen mel-
lan olika plasttyper. Nu laddar vi om för 

f o r t s a t t 
provtag-
ning un-
der våren 
och som-
maren.
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Kompetensutveckling

I mars genomfördes Svenskt Vattens kon-
ferens Rörnät och Klimat online. Konferen-
sen var uppdelad på tre förmiddagar med 
olika teman. I år fokuserade man dag ett på 
dricksvattendistribution, dag två på schakt-
fritt ledningsläggande och sista dagen på till-
skottsvatten. 

Dag&Nät bidrog med en presentation 
på tillskottsvatten. Oleksandr Panasiuk be-
rättade om sina erfarenheter från att mäta 
ammoniumhalterna i spillvattennätet för 
att identifiera kortare ledningssträckor med 
mycket inflöde av tillskottsvatten. Ingemar 
Clementson, NSVA, och Emelie Alenius, 
DHI, presenterade en SVU rapport som ny-
ligen publicerats som handlar om hur man 
kan beräkna nyckeltal för att få en bättre för-
ståelse för vilka typer av tillskottsvatten som 
rinner in i ledningsnätet och hur man kan 
planera åtgärder och följa upp dessa med. 

Rörnät och Klimat 2021

Den 25 februari genomfördes det årliga 
seminariet för studenter och yrkesverk-
samma i VA-branschen. Årets tema var Led-
ningsnät och på grund av rådande läge hölls 
hela evenemanget på zoom. 

Hamse Kjerstadius, NSVA, gav en presen-
tation om hur det nya vakuumsystemet för 
avlopp fungerar i Helsingborg och lärdomar 
från installationen och de första driftserfa-
renheterna. Jonathan Mattsson, VA SYD, 
beskrev hur man jobbar med tillskottsvat-
tenfrågan på VA SYD. Jonathan som även dis-
puterat på LTU och medverkat i den grund-
läggande kursen VA-system, visade även på i 
vilka sammanhang man kan ha direkt nytta 
av kursen i yrkeslivet. Lars Marklund, ny 
programchef för Mistra-programmet In-
fraMaint talade på temat ”Är VA-nätet en 
del av slit-och-släng-samhället?”. Många an-
dra intressanta presentationer gavs också av 
medverkande från Vakin, Tyréns, Luleå kom-
mun, samt Vatten & Miljökonsulterna. Anna 
Norström och Magnus Bäckström, Svenskt 
Vatten avslutade dagen med ”Framtiden är 
blå” och med det välkomnade studenterna 
till VA-branschen. 

Programmet lockade många deltagare, to-
talt 144 varav drygt femtio var studenter på 
Väg&Vatten och Naturresursteknik. Nästa 
år hoppas vi att vi kan mötas på riktigt igen!

Digital branschdag 2021 och 
seminarium - Ledningsnät Den 26 februari genomförde Dag&Nät 

en workshop on-line, inom ramen för det 
pågående SVU-projektet ”Erfarenheter av 
LTA-system – En kunskapssammanställ-
ning”. RISE leder projektet och medverkar 
gör även forskare från LTU. Cirka 60 del-
tagare från hela landet ville bidra med sina 
erfarenheter av lättryckavlopp. Nu håller re-
sultaten på att sammanställas och senare i vår 
kommer en enkät att gå ut där ännu fler har 
möjlighet att bidra med erfarenheter.

Workshop

LTA-workshop online

Den 17-18 mars hölls den årliga VAK 
konferensen on-line. Programmet var minst 
lika omfattande som tidigare år med den 
skillnaden att vissa av sessionerna var förin-
spelade. 

Annelie Hedström, Dag&Nät, bidrog med 
en presentation om vad som är på gång inom 
VA-forskningen och gjorde även en spaning 
om vad som kommer att bli viktigare framö-
ver. Energieffektivitet och koldioxidutsläpp 
lyftes fram som aspekter som vi kommer att 
behöva ta mer hänsyn till i framtiden. Men 
för att kunna implementera de riktigt ener-
gi- och resurseffektiva lösningarna behöver 
både lagstiftning förändras och vi behöver 
skapa lösningar som sträcker sig mer över 
olika systemgränser än vad vi gör idag.

Vatten Avlopp Kretslopp 2021

Från och med vårterminen 2021 tillgäng-
liggörs doktorandkurserna inom ramen för 
Vattenforskarskolan på ett tydligare sätt för 
yrkesverksamma. Genom aktivt deltagande 
under de obligatoriska kurstillfällena kan yr-
kesverksamma erhålla ett kursintyg. 

De återstående kurser som kommer att 
ges under 2021 är följande: 

Membranteknik, 6-10 september 2021 
(ansvarig: Frank Lipnizki, LU) 

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

Risk Analysis and Risk Management, 
3-4, 10, 18 november samt 9 december 2021 
(ansvarig: Andreas Lindhe, Chalmers)

För mer information om kursplan och 
program klicka på kursnamnet ovan, för an-
mälan till kurserna se  Vattenforskarskolans 
webbplats.

Öppna kurser för intresserade 
inom Vattenforskarskolan

Europeisk 
vattenplattform

Även om viktig lagstiftning som EU:s 
ramdirektiv för vatten och avloppsvatten-
direktivet har en positiv inverkan på den 
ekologiska statusen av sjöar och vattendrag 
i hela EU, drogs i EU:s senaste översyn av 
vattenlagstiftningen ändå slutsatsen att det 
krävs ytterligare åtgärder i samband med 
hantering av kemikalier. 

För att stödja behandlingen av potentiellt 
hälsofarliga ämnen (CECs – Contaminants 
of emerging concern) i strategiska doku-
ment på politisk nivå samarbetar nu tre ar-
betsgrupper (WG Urban Water Pollution, 
WG Emerging Concern och WG Bathing 
Waters) inom den europeiska vattenplattfor-
men Water Europe. De ska ta fram en vit-
bok som kommer att identifiera den senaste 
tekniken, kunskapsluckor och hur dessa kan 
åtgärdas. Lian Lundy leder detta gemensam-
ma initiativ, med en vitbok om hantering av 
potentiellt hälsofarliga ämnen i vatten som 
ska publiceras i juni 2021.

Initiativ till vitbok om potentiellt 
hälsofarliga ämnen

Arbetsgrupperna träffades digitalt under Water Know-
ledge Europe dagarna i december 2020 för att diskutera 
kommande aktiviteter.

Seminarium Konferenser

EUROSAM 16-17 juni 
En workshop som anordnas av nätverket 

”EUROpean – Sewer Asset Management 
network” var planerad att hållas i Luleå. Nu 
är det bestämt att eventet flyttas on-line vil-
ket öppnar upp för ett större deltagande. 

För program och anmälan till EURO-
SAM se här.

http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/membrane-technology/
https://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/sampling-and-measurements-in-urban-water-engineering-25-hp/
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https://udam.home.blog/euro-sam/


Nätverk

Nytt nätverk för dig som jobbar med tillskottsvatten och bräddning
Dag&Nät medverkar i Svenskt Vattens 

ämnesgrupp för tillskottsvatten och brädd-
ning. Gruppen har nu tagit beslut om att ko-
ordinera ett nätverk för alla yrkesverksamma 
som har ett intresse av tillskottsvatten och 
frågor som rör bräddning. Syftet med nät-
verket tillskottsvatten och bräddning är att 
skapa en kontaktyta för erfarenhetsutbyte 
kring arbete med dessa frågor. Ämnesgrup-
pen planerar att kalla till 1-2 informella träf-
far per år. Vidare kommer medlemmarna i 
nätverket att uppmuntras att använda nät-
verket för att anordna ytterligare seminarier 
och workshopar. Medverkan i nätverket är 
kostnadsfritt.

Den första nätverksträffen kommer att 
vara på Teams den 21 juni kl 13-15. Un-
der träffen kommer det att ges inblick i vad 
som pågår i våra olika organisationer och vi 

Ny publikation om utvärdering av funktionalitet av biofilter

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?

Det är nu läge att spela in examensarbeten 
till våra civilingenjörsstudenter på Miljö och 
vatten, Naturresursteknik. Direkt efter som-
maren är de flesta som mest aktiva för att 
hitta ett intressant examensarbete för våren 
2022. Dessutom kan det vara så att det finns 
studenter som vill påbörja sitt arbete redan 
under hösten. Därför är det bra om ni spelar 
in era exjobbsidéer redan idag.

Examensarbeten

Om ni har ett bra projektförslag är ni 
välkomna att maila annelie.hedstrom@ltu.
se med projekttitel, kort beskrivning (max 
fem rader), kontaktperson samt under vilken 
tidsperiod ni ser att exjobbserbjudandet ska 
ligga ute. Dessa förslag kommer att publice-
ras på denna websida och annonseras i stu-
denternas 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 
in den formen. 

Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. 
M (2021). An assessment of gully pot sedi-
ment scour behaviour under current and 
potential future rainfall conditions. Journal 
of Environmental Management, Vol. 282

Flanagan. K, Blecken. G, Österlund. H, 
Nordqvist. K, Viklander. M (2021). Con-
tamination of Urban Stormwater Pond 
Sediments: A Study of 259 Legacy and 
Contemporary Organic Substances. Envi-
ronmental Science and Technology, Vol. 55, 
nr. 5, s. 3009-3020

Vijayan. A, Österlund. H, Marsalek. J, 
Viklander. M (2021). Estimating Pollution 
Loads in Snow Removed from a Port Fa-
cility: Snow Pile Sampling Strategies. Water, 
Air and Soil Pollution, Vol. 232, nr. 2

Lindfors. S, Österlund. H, Lundy. L, 
Viklander. M (2021). Evaluation of measu-
red dissolved and bio-met predicted bioav-
ailable Cu, Ni and Zn concentrations in ru-
noff from three urban catchments. Journal of 
Environmental Management, Vol. 287

Broekhuizen. I (2021). Hydrological mo-
delling of green urban drainage systems: Ad-
vancing the understanding and management 
of uncertainties in data, model structure and 
objective functions. Doktorsavhandling, Lu-
leå tekniska universitet.

Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, 
Marsalek. J, Viklander. M (2021). Metal en-
richment of soils in three urban drainage 
grass swales used for seasonal snow storage. 
Science of the Total Environment, Vol. 760

Åkerstedt. H, Lundström. T, Larsson. I, 
Marsalek. J, Viklander. M (2021). Modeling 
the Swelling of Hydrogels with Application 
to Storage of Stormwater. Water, Vol. 13

Ekka. S, Rujner. H, Leonhardt. G, Blecken. 
G, Viklander. M, Hunt. W (2021). Next ge-
neration swale design for stormwater runoff 
treatment: A comprehensive approach. Jour-
nal of Environmental Management, Vol. 279

Okwori. E, Viklander. M, Hedström. A 
(2021). Spatial heterogeneity assessment of 
factors affecting sewer pipe blockages and 
predictions. Water Research, Vol. 194

Wu. J, Larm. T, Wahlsten. A, Marsalek. J, 
Viklander. M (2021). Uncertainty inherent 
to a conceptual model StormTac Web si-
mulating urban runoff quantity, quality and 
control. Urban Water Journal

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander. M 
(2021). Vegetation cover and plant diversity 
on cold climate green roofs. Journal of Ur-
ban Ecology, Vol. 7, nr. 1

Nedan hittar du ett axplock av våra senaste 
publikationer. För fullständig lista se VA-
tekniks hemsida.kommer att diskutera ämnen som är särskilt 

intressanta för oss. Mer information kom-
mer senare till er som anmäler er.

Anmälan till nätverket senast den 31 maj 
till anna.ohlin.saletti@kretsloppochvatten.
goteborg.se. Vid anmälan ange ditt namn, 
organisation, mejladress samt frågeställningar 
rörande tillskottsvatten och bräddning som 
intresserar dig. Lämna även besked om du 
har möjlighet att delta den 21 juni eller om 
du bara vill stå med på nätverkslistan. Om du 
önskar delta den 21 juni får du gärna ange 
om du skulle vara intresserad av att hålla en 
kort presentation och i så fall i vilket ämne.

Vi ser fram emot trevliga stunder och bra 
erfarenhetsutbyte tillsammans med er! 

Svenskt Vattens ämnesgrupp för tillskottsvatten 
och bräddning

Publikationer

Ny Forskning och Teknik

Inom Dag&Näts artikelse-
rie Ny Forskning och Teknik 
har det publicerats en ny arti-
kel ”Översiktlig utvärdering 
av funktionaliteten av 26 
dagvattenbiofilter”.

Implementering av dagvattenbiofilter i 
Sverige har ökat de senaste åren. Dock har 
det länge saknats dimensioneringsriktlin-
jer och filtrens utformning, dimensione-
ring och konstruktion visar stora skillnader. 
Denna studie som genomförts inom ramen 
för projekten GrönNano3 och Testbädd för 
fördröjning och rening av dagvatten, har på 
en översiktlig nivå undersökt funktionen 
och tillstånd av 26 svenska dagvattenbiofil-
ter som har byggts mellan 2012 och 2019. 

Utifrån observationerna har det i denna 
publikation sammanställts ”typiska fel” och 
rekommendationer på åtgärder för att för-
bättra funktionen. Syften med anläggning-
arna har jämförts med observationerna. 
Resultaten visar att många anläggningar 
har potential att uppfylla de uppsatta målen.
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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

Annelie Hedström blev professor
Annelie Hedström vid 

Luleå tekniska universitet 
har befordrats till professor. 
I sin nya roll kommer An-
nelie att fortsätta att bidra 
till utvecklingen av forsk-
ningsämnet VA-teknik och 

den grundutbildning som ämnet bedriver. 
Särskilt fokus kommer Annelie att ha på 
forskningsområdet ledningsnät och frågor 
som rör utvecklingen av mer resurseffektiva 
VA-system.

-Vi står inför globala jätteutmaningar som 
rör klimatförändringar och resursanvänd-
ning, samtidigt som våra naturliga vatten på 
många håll fortfarande försämras. Under de 
kommande åren kommer vi att behöva tän-
ka på vår resursanvändning på ett sätt som 
vi tidigare aldrig har gjort. Det kommer att 
bli mycket viktigt att hitta sätt att bygga och 
förnya VA-system med ett så lågt klimatav-
tryck som möjligt. Samtidigt kommer det att 
bli viktigt att ta till vara alla de resurser som 
flödar genom VA-systemet, säger Annelie 
Hedström.

Dessa frågor kommer Annelie Hedström 
att adressera de kommande åren, både i 
forskningsprojekt och i arbetet med att ut-
veckla kurs- och utbildningsutbudet på Lu-
leå tekniska universitet.

24 maj - 04 juni 2021: IWA Digital World 
Water Congress 2021, Connecting 
the dots for a water-wise world   
Internationell mötesarena för VA-aktörer, med fo-
kus året 2021 på hela kretsloppet från vattentäk-
ten till återanvändning av avloppsvatten.    
Läs mer på digital.worldwatercongress.org

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

16-17 juni 2021: EURO-SAM2021 (online)  
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. 

17 juni 2021, kl 14:00: licentiatseminarium 
Ivan Milovanović, VA-teknik, Luleå tekniska 
universitet (online)

18 juni 2021, kl 10:00: licentiatseminarium 
Emmanuel Okwori, VA-teknik, Luleå tek-
niska universitet (online)

21-22 sept 2021: Vattenstämman 2021 - mö-
tesplats Online

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

20-21 okt 2021: GrönNano slutkonferens (Vi 
hoppas att vi ska kunna träffas på plats i Stock-
holm, men planerar även för att det kanske måste 
bli digitalt.)
Ur programmet: Vad ska man tänka på vid bygg-
nation av biofilter?; Rening av mikroplast i dag-
vatten; Rekommendationer för provtagning av 
dagvatten. Mer info på GrönNano hemsidan

24-29 okt 2021: ICUD2021 (Melbourne, 
Australien, samt online) 
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-15 sept 2022: IWA World Water Congress 
& Exhibition, Water for smart livable cities 
(Köpenhamn, Danmark)   
Internatinell mötesarena för VA-aktörer och alla 
som har ett intresse för vatten, med fokus året 
2022 på utmaningar och lösningar inom Norden. 
Läs mer på www.worldwatercongress.org

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

Ny projektadministratör inom 
DRIZZLE

Sedan januari 2021 är 
Betty Christakopoulou en 
del av forskningsgruppen 
VA-teknik vid LTU där 
hon arbetar som projektad-
ministratör inom kompe-
tenscentrumet DRIZZLE 

och tar hand om bl.a. dess webbpresentation. 

Betty är utbildad ingenjör och har en ma-
gisterexamen i jordbruksekonomi från Lant-
bruksuniversitetet i Aten, Grekland, och en 
examen i marknadsföring från University 
of Reading, Storbritannien. Hon har 30 års 
yrkeserfarenhet av projektledning i storska-
liga EU-, nordiska och andra internationella 
forskningsprojekt och har även arbetat som 
marknadsföringsansvarig för internationella 
företag.  

- Jag är mycket glad över att få för-
stärka gruppen och ser fram emot mitt en-
gagemang i DRIZZLE och min nya roll 
som projektadministratör, säger Betty. 

I korthet

Nya medlemmar i Svenskt Vattens Rörnätskommitté
I början av 2021 gjorde Svenskt Vatten en 

nystart med sina expertkommittéer. Kom-
mittéerna utgör en spännande plattform där 
medlemmarna med sina erfarenheter, intres-
sen och kompetens både bidrar till VA-bran-
schen som helhet, men också får möjlighet 
att utvecklas kunskapsmässigt och ta del av 
nya nätverk.

Rörnätskommittén (RÖK) initierar, dri-
ver och bevakar VA-tekniska rörnätsfrågor. 

Den deltar aktivt i den VA-tekniska de-
batten och verkar för att rörnätsfrågorna 
belyses och får en central roll. I nya Rör-
nätskommittén (RÖK) ingår flera repre-
sentanter från Dag&Näts medlemsorganisa-
tioner, bl.a. Ulrika Larsson, Luleå kommun, 
Walter Jonasson, Vakin, och Jimmy Anders-
son, VA SYD.

Vi önskar alla lycka till med det nya upp-
draget!
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