
I en nyligen publicerad artikel har dokto-
randen Alexandra Müller jämfört tre olika 
metoder för att identifiera olika byggnads-
material som källor till metaller, ftalater och 
nonylfenoler i avrinning: en screening av 
materialens faktiska innehåll av de aktuella 
ämnena, lakförsök med konstgjort regnvat-
ten i labbmiljö, samt pilotskaleförsök i ut-
omhusmiljö. Nio material som är vanligt 
förekommande på tak, fasader eller andra 
ytor i den urbana miljön testades i studien: 
metallplåtar av zink, koppar, galvaniserat stål, 
ytbelagd plåt och rostfritt stål samt fyra olika 
takmembran av bitumen och PVC. De stu-
derade metoderna skiljer sig stort gällande 
bland annat åtgång av tid och ekonomiska 
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resurser, samt likheter med verkliga förhål-
landen. 

Resultaten från studien visade att alla tre 
metoder kan vara användbara för att iden-
tifiera föroreningskällor och vissa fördelar 
kan uppnås genom att använda mer än en 
metod på ett integrerat sätt. Materialscreen-
ingen, som är relativt resurseffektiv, riskerar 
att identifiera ämnen som förekommer i 
materialen, men inte är benägna att släppa 
från materialen vid kontakt med vatten. 
Lakförsök med konstgjort regnvatten var 
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Listan på 
föroreningar 
som före-
kommer i 
d a g va t t e n 

kan göras lång och varierar ofta 
mellan olika typer av avrinning. 
En viktig del i att förhindra för-
sämrad vattenkvalitet i urbana yt-
vattenförekomster är kunskap om 
de källor som bidrar med förore-
ningar. 

Alexandra Müller

framgångsrika i att identifiera källor till de 
studerade ämnena, undantaget ftalater, men 
lämpar sig inte för att uppskatta koncentra-
tioner i verklig avrinning. Pilotskaleförsöken 
i utomhusmiljö antas motsvara verklig av-
rinning från byggnader och andra strukturer 
i den urbana miljön, både avseende de iden-
tifierade ämnena och att uppskatta koncen-
trationer, men var i sammanhanget resurs-
krävande gällande både tid och ekonomiska 
resurser. Dessutom behöver studier i utom-
husmiljö korrigeras för eventuella bidrag av 
föroreningar från atmosfärisk deposition. I 
framtida studier för identifiering av källor 
till föroreningar i dagvatten bör valet av me-
tod noggrant vägas mot studiens syften och 
mål, samt tillgängliga resurser.

Seminarium

Dagvattnets dag 
Sverige har en lång historia inom dag-

vattenforskning och fortsätter bidra till den 
internationella kunskapsbanken inom fle-
ra områden, bl.a. identifiering av källor till 
föroreningar, föroreningars transportvägar 
eller optimering av olika reningsmetoder.

På Dagvattnets dag den 24 sep-
tember uppmärksammades de senaste 
tio årens svenska dagvattenforskning 
med ett lunchseminarium. Med ut-
gångspunkt i en rapport från Natur-
vårdsverket presenterade Lian Lundy, 
Dag&Nät vid LTU samt Middlesex 
University, en systematisk tillbakablick 
och belyste framtidens utmaningar.
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vinylacetat (EVA). Alla dessa polymertyper 
förekommer i vanliga fall i vägmiljön.

Dagvattenreningsanläggningen vid foten 
av Sundsvallsbron som har byggts av Tra-
fikverket i samarbete med MittSverige Vatten 
& Avfall, har visat god förmåga att rena dessa 
mikroplastpartiklar. I utflödet från biofiltret 
som är den sista komponenten i dagvatten-
reningsanläggningen hade mediankoncen-
trationen av plastpartiklar minskats till 26,5 
partiklar/L (fraktion 20 - 100 µm) och 1,4 
partiklar/L (fraktion 100 - 300 µm). Det 
växtbevuxna biofiltret jämfördes med ett 

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast
Stora mäng-

der gummi, asfalt 
och andra typer 
av mikroplast och 
mikroskräp följer 
med dagvattenav-
rinningen från vä-

gen. Forskare från Dag&Nät har 
nu tillsammans med IVL Svenska 
miljöinstitutet undersökt hur ef-
fektiv en dagvattenreningsanlägg-
ning är på att rena mikroplast från 
en högtrafikerad väg.

I en studie undersöktes 
dagvatten från den hög-
trafikerade E4:an vid bron 
i Sundsvall. Resultaten vi-
sade i genomsnitt rund 250 
partiklar/L, till största del 
i storleksordningen mel-
lan 20 - 100 µm. Vanligaste 
polymertyper som  före-
kom var polypropen (PP), 
EPDM-gummi och etylen-

sandfilter utan växter. Reningen av plastpar-
tiklar i storleken 100 - 300 µm är lika bra i 
sandfiltret. Rening av små mikroplastpartik-
lar på 20 - 100 µm var däremot signifikant 
sämre i sandfiltret. Därför rekommenderas 
växtlighet i biofilter. 

När vattnet kommer från bron måste det 
passera en försedimenteringskammare innan 
det når biofiltret. Försedimenteringen hade 
ingen signifikant effekt på  mikroplastkon-
centrationerna.

Genom att kombinera stereomikroskopi, 
µFTIR och ATR-FTIR för mikroplastana-
lyserna kunde även svarta mikroplastpar-
tiklar som gummi från bildäck eller bitu-
men inkluderas i studien och därmed ge ett 
viktigt bidrag till forskningen om reningen 
av mikroplast i biofilter eftersom det finns 
enbart tre andra internationella studier på 
temat.

katharina.lange@ltu.se

Efter att ti- digare i fjol ha beviljats 
p l aner ings- bidrag inom Formas 
utlysningen Samhällsplanering för hållbar 
omställning i ett första steg, har Dag&Nät 
nu i samarbete med Östersunds kommun,  
VA SYD, RISE och SLU fått beviljat medel 
för projektet ”Övergång till en hållbar och 
multifunktionell dagvattenhantering i be-
fintlig bebyggelse” i sin helhet.  

Syftet med Formas-projektet är att stödja 
omställningen till mer hållbara lösningar i 
existerande avrinningsområden. Den mil-
jömässiga, ekonomiska och sociala/tek-
niska hållbarheten för dagvattenhantering/
planering kommer att utvärderas för olika 
scenarier. Dessa kommer att utvecklas inom 
ramen för projektet.  

Vidare har Dag&Nät fått finansiering 
från Vinnova för projektet ”Samverkan för 
en hållbar hantering av dagvatten på kvar-

Katharina Lange

I media:

E4:ans vägdagvatten renas från mikroplast med 
växter, Hållbart byggande

Så stoppar växter mikroplast i dagvattnet, Da-
gens samhälle

Plastskräp väntas öka kraftigt i världen, TV4

Växter renar avrinningen från Sundsvallsbron 
från mikroplaster, SVT Nyheter

Dagvatten från E4:an renas från mikroplast, in-
frastrukturnyheter.se

Så kan vägarnas dagvatten renas från mikroplast, 
extrakt

Biofilter bäst på att rena dagvatten från mikro-
plast, omvärldsbevakning, Svensk byggtjänst

E4:ans dagvatten renas från mikroplast, forsk-
ning.se

Nya projekt

Tre nya projekt inom dagvattenhantering - i befintlig bebyggelse, på kvartersmark och 
från järnvägsinfrastruktur

tersmark” som är ett UDI steg 2 projekt. 
Projektet syftar till att hitta lösningsförslag 
och möjligheter för att skapa en hållbar 
dagvattenhantering i tätbebyggda områden. 
Projetet leds av RISE. Förutom Dag&Nät 
parterna RISE, LTU och Östersunds kom-
mun ingår ett 20 tal parter i projektet. 

Tredje projektet är ”Hantering av flöden 
och föroreningar från järnvägsinfrastruktur”. 
Huvudsyftet med detta projekt är att sam-
manfatta aktuell nationell och internationell 
kunskap för att bemöta nuvarande och kom-
mande miljökrav som ställs vid planering 
av järnvägsinfrastruktur. Det ska studeras i 
vilken utsträckning olika delar i järnvägsan-
läggningen kan bidra till föroreningssprid-
ning och hur och när vatten ska renas för 
att få en acceptabel föroreningsbelastning i 
recipienten. Projektet är en litteraturstudie 
och finansieras av Trafikverket.

https://hallbartbyggande.com/e4ans-vagdagvatten-renas-fran-mikroplast-med-vaxter/
https://hallbartbyggande.com/e4ans-vagdagvatten-renas-fran-mikroplast-med-vaxter/
https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/hallbarhet/sa-stoppar-vaxter-mikroplast-i-dagvattnet/
https://www.tv4.se/artikel/6g7bi3ouZWCJzclAZIe5PD/plastskraep-vaentas-oeka-kraftigt-i-vaerlden-vi-maste-staella-om?utm_source=tv4.se&utm_medium=shared_link&utm_campaign=Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/unik-reningsanlaggning-renar-avrinningen-fran-sundsvallsbron
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/unik-reningsanlaggning-renar-avrinningen-fran-sundsvallsbron
https://www.infrastrukturnyheter.se/20210705/24971/dagvatten-fran-e4an-renas-fran-mikroplast
https://www.extrakt.se/ny-studie-sa-kan-vagarnas-dagvatten-renas-fran-mikroplast/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2021/augusti/biofilter-bast-pa-att-rena-dagvatten-fran-mikroplast/
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2021/augusti/biofilter-bast-pa-att-rena-dagvatten-fran-mikroplast/
https://www.forskning.se/2021/07/05/e4ans-dagvatten-renas-fran-mikroplast/#


Under sommaren uppmärksammade tid-
ningen NSD Tony Bexelius genom ett fint 
reportage om hans engagemang och erfa-
renhet i rollen som VA-inspektör på Bodens 
kommun. 

Även Dag&Nät vill lyfta fram Tony som 
gärna bidrar med sin erfarenhet till de forsk-
ningsprojekt som bedrivs på ledningsnätssi-
dan inom Dag&Nät.

- Tony har varit oerhört hjälpsam 
i min nuvarande forskning genom att dela 
med sig av sin gedigna erfarenhet. Han har 
ett enormt kunnande om ledningsnätet och 
han har välvilligt delat med sig av sin kun-
skap om avloppsstopp i avloppsnät och lyft 
fram vikten av ny data som behövs för att 
kunna få en bättre förståelse för avlopps-
stopp. Det har verkligen hjälpt mig i min 
forskning, säger Emmanuel Okwori, dokto-
rand vid Luleå tekniska universitet. 

Tony Bexelius – En erfaren 
VA-inspektör som bidrar till 
forskning

WorkshopVi är Dag&Nät Konferenser

EUROSAM 16-17 juni 
I juni anordnade det europeiska nätverket 

”EUROpean – Sewer Asset Management 
network” en digital workshop under två da-
gar. 

Forskare och yrkesverksamma inom asset 
management träffades och diskuterade frågor 
kopplade till tillgångsförvaltning av avlopps-
nät. Bland annat diskuterades bedömning av 
ledningsstatus, beslutsfattande, modellering 
av åldrande ledningsnät samt hur asset mana-
gement kan appliceras på flera infrastrukturs-
lag tillsammans. Youen Pericault, Dag&Nät 
presenterade resultat från REKO-projektet 
där olika typer av förnyelsekostnader har 
modellerats för scenarion när förnyelse av 
VA-ledningsnät koordineras med gatuför-
nyelse. Emmanuel Okwori presenterade en 
studie om hur man kan underlätta att gå mot 
objekts- och datadriven asset management 
av VA-ledningar.

Anmäl dig till slutkonferens!
Som tidigare aviserats kommer GrönNa-

nos Slutkonferens äga rum den 20-21 okto-
ber, helt digitalt. 

Ur programmet: 

• Värdet med blågrön infrastruktur

• Vattenmyndighetens arbete med åt-
gärdsprogram

• Hur väljer man metod för mikroplast-
analyser?

• Avancerade reningskomponenter för 
dagvatten

• Vad ska man tänka på vid byggnation 
av biofilter?

Konferensen är kostnadsfri men anmä-
lan krävs. Fullständigt program och länk till 
anmälan hittar du här: www.ltu.se/Green-
Nano. Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk!

Kompetensutveckling

Från och med vårterminen 2021 tillgäng-
liggjordes doktorandkurserna inom ramen 
för Vattenforskarskolan på ett tydligare sätt 
för yrkesverksamma. Genom aktivt delta-
gande under de obligatoriska kurstillfällena 
kan yrkesverksamma erhålla ett kursintyg. 

Kurserna som ges hösten 2021 är följande: 

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

Risk Analysis and Risk Management, 
10-11, 18, 24 november samt 16 december 
2021 (ansvarig: Andreas Lindhe, Chalmers)

Kurser planerade till vårtermin 2022 är:

Urban Drainage, februari 2022 (ansvarig: 
Godecke Blecken, LTU) 

 Populärvetenskapligt skrivande (på svens-
ka), mars-april 2022 (ansvarig: Karin Jöns-
son, Lunds universitet)

 Management in the Water Sector, 9-13 
maj 2022 (ansvarig: Kenneth Persson, Lunds 
universitet)

För mer information om kursplan och 
program för höstkurserna klicka på kurs-
namnet ovan, för anmälan till kurserna se  
Vattenforskarskolans webbplats.

Öppna kurser för intresserade 
inom Vattenforskarskolan

Medlemsträff

Dag&Nät på digitalt besök hos 
Östersunds kommun

I juni arrangerades ett digitalt kommun-
besök från Dag&Näts forskare vid LTU i 
Östersund. Det var en mycket uppskattad 
träff med huvudsakligt tema Dagvatten. 
Medbjudna var kommunens någorlunda nya 
dagvattengrupp som består av representanter 
från flera delar i kommunen, bland annat VA, 
gata, miljö och hälsa och mark och exploa-
tering. 

Dagvattengruppen har skapats i syfte att 
få ett helhetsgrepp över dagvattenproblema-
tiken och för flera av representanterna var 
det intressant att få ny kunskap då Dag&Nät 
förberett några korta föreläsningar om ge-
mensamma forskningsprojekt samt resultat 
som kom fram genom samarbetet mellan 
kommunen och forskargruppen vid LTU.

Men det mest uppskattade var ändå dis-
kussionerna efter föreläsningarna där bland 
annat arbetet med Östersunds dagvattenstra-
tegi diskuterades. Med väldigt små medel 
resulterade dagen i flera aha-upplevelser och 
ny inspiration och energi till fortsatt arbete.

Pågående projekt

FanpLESStic-sea 
Ni har väl inte missat allt som händer i 

projektet FanpLESStic-sea där LTU och 
Dag&Nät medverkar med bland annat dag-
vattenprovtagning? FanpLESStics parter job-
bar med att förebygga och minska tillförseln 
av mikroplast till Östersjön. Den 30 novem-
ber 2021 anordnas en slutkonferens där du  
får ta reda på projektresultat. Mer info här.

http://www.ltu.se/GreenNano
http://www.ltu.se/GreenNano
https://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/sampling-and-measurements-in-urban-water-engineering-25-hp/
https://www.waterresearchschool.lu.se/courses/course-schedule/sampling-and-measurements-in-urban-water-engineering-25-hp/
http://www.waterresearchschool.lu.se/courses/previous-courses/risk-analysis-and-risk-management/
https://www.waterresearchschool.lu.se/swedish/kurser/vem-och-hur-kan-man-soeka-till-kurserna/
https://www.swedenwaterresearch.se/en/projekt/fanplesstic-2/
https://www.swedenwaterresearch.se/en/projekt/fanplesstic-2/project-news/save-the-date-for-fanplesstic-sea-project-final-conference/


Nätverk

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

ämnesgrupp för tillskottsvatten och brädd-
ning. Gruppen anordnade en första digital 
nätverksträff den 21 juni. Inledningsvis be-
skrevs syftet med nätverket som är att skapa 
en kontaktyta för erfarenhetsutbyte runt till-
skottsvatten och bräddning. Ämnesgruppen 
planerar att kalla till 1-2 informella träffar 
per år. Vidare hölls några presentationer på 
temat. Tommy Giertz berättade om arbets-
sätt och exempel från Stockholm Vatten och 
Avfall. Peggy Piri presenterade hur Mölndals 
stad arbetar med åtgärder och uppföljning 
rörande tillskottsvatten. I mindre grupper 
diskuterades bland annat önskemål om nät-
verkets fortsatta inriktning. Många önskade 

LTU erbjuder ny utbildning till civilingenjör Vattensystem och miljö

Enkät om erfarenheter av LTA-system
Mycket händer inom SVU projektet som 

syftar till att sammanställa erfarenheter om 
lättrycksavlopp. Under Vattenstämman den 
21 september kunde intresserade besöka 
Dag&Näts digitala monter för att dela med 
sig av sina erfarenheter till Solveig Johannes-
dottir, RISE och Annelie Hedström, LTU. 
Inom ramen för projektet har även en enkät 
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arbetats fram som riktar sig till dig som ar-
betar på en kommun eller annan kommunal 
VA-organisation. Om du har erfarenhet av 
LTA-system och vill dela dina erfarenheter 
är du mycket välkommen att besvara enkä-
ten (senast 13 oktober). En SVU rapport av-
ses att färdigställas runt årsskiftet.

Müller A, Österlund H, Marsalek J, Müller A, Österlund H, Marsalek J, 
Viklander M. (2021). Viklander M. (2021). Comparison of three Comparison of three 
explorative methods for identifying building explorative methods for identifying building 
surface materials contributing pollutants to surface materials contributing pollutants to 
stormwater. stormwater. Journal of Environmental Ma-Journal of Environmental Ma-
nagement, Vol. 299 nagement, Vol. 299 

Okwori E, Pericault Y, Ugarelli R, Viklan-Okwori E, Pericault Y, Ugarelli R, Viklan-
der M, Hedström A. (2021). der M, Hedström A. (2021). Data-driven Data-driven 
asset management in urban water pipe net-asset management in urban water pipe net-
works : a proposed conceptual frameworkworks : a proposed conceptual framework. . 
Journal of Hydroinformatics, Vol. 23 (5), Journal of Hydroinformatics, Vol. 23 (5), 
1014-1029.1014-1029.

Lundy L, Hedström A, Viklander M. Lundy L, Hedström A, Viklander M. 
(2021). (2021). Making Waves : Collaboration in Making Waves : Collaboration in 
the time of SARS-CoV-2 - rapid develop-the time of SARS-CoV-2 - rapid develop-
ment of an international co-operation and ment of an international co-operation and 
wastewater surveillance database to support wastewater surveillance database to support 
public health decision-making.public health decision-making. Water Re- Water Re-
search, Vol. 199. search, Vol. 199. 

Søberg LC, Viklander M, Blecken G-T. Søberg LC, Viklander M, Blecken G-T. 
(2021). (2021). Nitrogen removal in stormwater Nitrogen removal in stormwater 
bioretention facilities: effect of drying, tem-bioretention facilities: effect of drying, tem-
perature and submerged zoneperature and submerged zone. Ecological . Ecological 
Engineering. Vol. 169. Engineering. Vol. 169. 

Broekhuizen I, Sandoval S, Gao H, Men-Broekhuizen I, Sandoval S, Gao H, Men-
dez-Rios F, Leonhardt G, Bertrand-Krajew-dez-Rios F, Leonhardt G, Bertrand-Krajew-
ski J-L, m.fl. (2021). ski J-L, m.fl. (2021). Performance compari-Performance compari-
son of green roof hydrological models for son of green roof hydrological models for 
full-scale field sites.full-scale field sites. Journal of Hydrology X.  Journal of Hydrology X. 
Vol. 12. Vol. 12. 

Broekhuizen I, Leonhardt G, Viklander Broekhuizen I, Leonhardt G, Viklander 
M. (2021). M. (2021). Reducing uncertainties in urban Reducing uncertainties in urban 
drainage models by explicitly accounting for drainage models by explicitly accounting for 
timing errors in objective functions. Urban 
Water Journal.  

Lange K, Magnusson K, Viklander M, 
Blecken G-T. (2021). Removal of rubber, 
bitumen and other microplastic particles 
from stormwater by a gross pollutant trap 
- bioretention treatment train. Water Re-
search. Vol. 202. 

Borris M, Österlund H, Marsalek J, 
Viklander M. (2021). Snow pollution mana-
gement in urban areas : an idea whose time 
has come? Urban Water Journal. 

Beryani A, Goldstein A, Al-Rubaei A, 
Viklander M, Hunt III WF, Blecken G-T. 
(2021). Survey of the Operational Status of 
Twenty-six Urban Stormwater Biofilter Fa-
cilities in Sweden. Journal of Environmental 
Management. Vol. 297. 

Lönnqvist J, Hanslin HM, Gisvold Jo-
hannessen B, Muthanna TM, Viklander M, 
Blecken G. (2021). Temperatures and preci-
pitation affect vegetation dynamics on Scan-
dinavian extensive green roofs. International 
journal of biometeorology. Vol. 65, 837–849. 

Nedan hittar du ett axplock av våra senaste 
publikationer. För fullständig lista se VA-
tekniks hemsida.mer tid för diskussion och erfarenhetsutbyte 

och uttryckte en önskan om att inte enbart 
träffas genom digitala plattformar. 

Är du intresserad av att vara med, kontakta 
Anna Ohlin Saletti på Göteborg kretslopp 
och vatten (anna.ohlin.saletti@kretslopp-
ochvatten.goteborg.se.) 

En ytterligare digital nätverksträff kom-
mer att anordnas den 2 december, kl 13-15. 
Den träffen kommer troligtvis att fokusera 
på olika juridiska aspekter av tillskottsvat-
tenfrågan. Är du intresserad av att vara med, 
maila Anna Ohlin Saletti och håll utkik efter 
program.

Publikationer

Utbildning

Hösten 2022 startar en ny civilingenjörs-
utbildning vid Luleå tekniska universitet. De 
som läser programmet kommer att få gedig-
na kunskaper och färdigheter för att arbeta 
med de stora utmaningar som vattensektorn 
står inför. Det handlar om att bygga för att 
undvika översvämningar och minska föro-
reningsbelastningen på recipienterna, hur 
avloppshanteringen kan göras mer resurs-
effektiv, hur vattenförsörjningen ska säkras 
på sikt och hur man på bästa sätt kan arbeta 
för att uppgradera den åldrande infrastruk-
turen. Som student kommer man att kunna 
specialisera sig mot urban vattenhantering 

och klimatanpassning eller mot resursan-
vändning och cirkulär ekonomi. Det finns 
även möjlighet att läsa båda specialisering-
arna eller bredda utbildningen mot t ex 
miljö, avfallshantering och förorenad mark. 
Inom ramen för programmet ingår en tre 
månaders praktikperiod och här önskar vi 
samverka med VA-branschens aktörer för 
att skapa bra praktikplatser. Vi öppnar även 
upp för den globala arbetsmarknaden och 
lyfter exempelvis problematik relaterad till 
vattenförsörjning och avloppshantering i 
utvecklingsländer. 

https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/nyheter/Erfarenheter-av-LTA-system-ett-nytt-Dag-Nat-projekt-1.204547
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zwmYWssLOkGDignsxAzJ6C0DgrFNs7VKu0_tmtJq4gxUNFRFNTAxQzFCRVBNWkdRQ0pOV1A0RDBXVy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zwmYWssLOkGDignsxAzJ6C0DgrFNs7VKu0_tmtJq4gxUNFRFNTAxQzFCRVBNWkdRQ0pOV1A0RDBXVy4u
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721016364
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721016364
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Examensarbeten

Sofia Fahlbeck Carlsson 
som har läst masterpro-
grammet Naturresurstek-
nik med inriktning mot 
miljö och vatten har nu pu-
blicerat sitt examensarbete 
”Evaluation of a gross pol-

lutant trap-biofilter stormwater treatment 
train: The role of calcium carbonate, vegeta-
tion and pre-treatment facility”.

Syftet med studien var att undersöka hur 
reningen i ett dagvattenbiofilter påverkas av 
faktorerna förbehandlingsanläggning, kalci-
umkarbonat i filtermaterialet och vegetation 
på biofiltret. 

I studien jämfördes koncentrationerna av 
tungmetaller, fosfor och suspenderat mate-
rial på inkommande och utgående vatten. 
Resultaten visade att den huvudsakliga re-
ningen skedde inuti biofiltret och förbe-
handlingsanläggningen var mest effektiv för 
reningen av lösta metaller. Kalciumkarbo-
nat som tillsats i filtermaterialet hade posi-
tiva effekter på reningen av totala och lösta 
metaller samt fosfat. Vegetation på biofiltret 
visade ökad rening av totala metaller, men 
avgav mer fosfor än vad det avlägsnade. 

Studien genomfördes i samarbete med 
forskningsgruppen VA-teknik vid LTU och 
MSVA, inom ramen för forskningsprojek-
ten Dag&Nät och DRIZZLE, finansierat av 
Formas och Vinnova. 

Godecke Blecken har varit handledare för 
arbetet och Maria Viklander examinator. 

Felix Karlsson, som har studerat Civilin-
genjör Naturresursteknik med inriktning på 
miljö och vatten, har nyligen publicerat sitt 
examensarbete ”Urban stormwater ponds: 
Evaluation of heavy metals and organic pol-
lutants in stormwater and stormwater sedi-
ments”.

Syftet med studien var att bedöma de mil-
jömässiga riskerna med tungmetaller och 
kolväten i utgående vatten och sediment 
från dagvattendammar. Det ingick också att 
söka relationer mellan föroreningsnivåerna 
och egenskaperna hos varje damms avrin-
ningsområde.

Resultaten visade att koncentrationerna i 
både utgående vatten och sediment ibland 
överskred riktvärdena, med zink och bly som 
de mest kritiska föroreningarna. Inga korre-
lationer hittades mellan föroreningskoncen-
trationer och upptagningsegenskaper, områ-
den med ogenomträngligt material, dammar, 
dammarnas ålder och trafikintensitet. Käl-
lorna till Zn, Cu och Pb verkade dock vara 
lika eftersom alla koncentrationer korrele-
rade. Dessutom indikerade sedimentens färg 
och konsistens kontaminering. Lösta svarta 
sediment visade sig vara mer förorenade än 
klibbiga, gråa sediment, möjligen på grund 
av skillnader i partikelkällor.

Studien genomfördes i samarbete med 
Laholmsbuktens  VA som ansvarar för 
dricksvatten och avloppssystem i Halmstad 
och Laholm. Handledare var Kelsey Flana-
gan och examinator Lian Lundy.

Fredrik Rydholm har 
avslutat sin studietid vid 
Luleå Tekniska Universitet, 
där han gick civilingen-
jörsprogrammet Naturre-
sursteknik med inriktning 
Miljö och Vatten. Avslut-

ningsvis gjordes ett examensarbete med ti-
teln: “Sorption of Stormwater Pollutants 
for Five Material Mixtures: A Batch Equi-
librium Study” vilket gjordes åt Östersunds 
kommun, i syfte att studera hur rening av 
dagvatten kan förbättras med avseende på 
metaller och fosfor. 

Fem olika materialblandningar innehål-
landes jord och bergkross tillsammans med 
olika mängder LECA-kulor och biokol un-
dersöktes genom skaktester i labbmiljö. 

Resultat från studien visade att renings-
effekten från jord och bergkross var mest 
effektiv för metaller som bly och krom, 
samtidigt som användandet av biokol och 
LECA-kulor inte visade någon önskad posi-
tiv effekt, likaså ur ett ekonomiskt perspek-
tiv. 

Tore Johansson, Östersunds kommun, var 
extern handledare och Jiechen Wu, Luleå 
tekniska universitet, var handledare. Exami-
nator var Godecke Blecken.

Olika faktorers påverkan på re-
ningen i ett dagvattenbiofilter

Riskbedömning av föroreningar 
från dagvattendammar

Sorptionsförmågan av förorenin-
gar hos olika materialblandningar

Flotationsprocessens effektivitet
Oskar Bäck har nu fär-

digställt sitt examensarbete 
Analysis and optimization 
of a dissolved air flotation 
process for separation of 
suspended solids in waste-
water inom civilingenjörs-

utbildningen Naturresursteknik, inriktning 
Miljö&Vatten. Han genomförde en studie 
på uppdrag av Roslagsvatten med målet  att 
bidra till förbättring av flotationsprocessen 
på Margretelunds avloppsreningsverk.

Efter en historisk analys av flotations-
processens funktion och effektivitet ge-
nomfördes en fullskalig försöksstudie på 
Margretelund med syfte att optimera flo-
tationsprocessen och hitta ett driftsätt som 
tillåter högre flöden och flödestoppar utan 
försämrad separering av suspenderat material.

Oskar Bäck kommer att börja arbeta på 
Roslagsvatten AB som processingenjör och 
då fortsätta med ytterligare studier på flota-
tionsprocessen samt ha processansvar för ett 
flertal mindre reningsverk i Roslagen.

Daniel Zetterström, Roslagsvatten AB, var 
extern handledare, Inga Herrmann handle-
dare på LTU. Examinator var Annelie Hed-
ström, också från LTU.

Vill ni ha en examensarbetare och har ett intressant projekt?
Vår webbsida där vi samlar examensarbe-

ten som branschen erbjuder väcker intresse! 
Har din organisation eller företag ett exa-
mensarbete att erbjuda?

Det är nu läge att spela in examensarbeten 
till våra civilingenjörsstudenter på Miljö & 
Vatten, Naturresursteknik. Just nu är många 
studenter aktiva för att hitta ett intressant 
examensarbete för nästa vår. Därför är det 
bra om ni spelar in era exjobbsidéer redan 
idag.

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 

Examensarbeten

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

Personalnytt

Godecke Blecken blev professor
Godecke Blecken har be-

fordrats till professor i VA-
teknik vid Luleå tekniska 
universitet. Han är en av 
de ledande forskarna inom 
dagvattenbehandling och 
rening med omfattande er-

farenhet kring funktion av biofilter, våtmar-
ker, infiltration, dagvattendammar, mm., och  
författare till ett flertal rapporter inom äm-
net. I sin nya roll kommer Godecke fortsatt 
verka för utvecklingen av forskningsämnet. 

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

Ico Broekhuizen förstärker forsk-
ningsgruppen 

Efter att ha disputerat i 
VA-teknik vid Luleå Tek-
niska Universitet stannar 
Ico Broekhuizen nu kvar 
vid forskningsämnet som 
forskare och biträdande 
lektor. Han fortsätter sina 

studier om mätningar i och modellering av 
dagvattensystem. Arbetet utförs bland annat 
inom DRIZZLE och nya Formas-projektet 
”Övergång till en hållbar och multifunktio-
nell dagvattenhantering i befintlig bebyg-
gelse”.

Stephanie Rusch Fehrmann ny-
anställd som doktorand

Stephanie Rusch började 
som doktorand vid VA-tek-
nik i september 2021. Hon 
kommer att arbeta med sä-
ker resursåtervinning inom 
Creaternity. Stephanie läste 
miljöteknik i Chile och tog 

sin magisterexamen i kemi- och bioprocess-
teknik vid Tekniska universitetet i Hamburg. 
Hennes avhandling handlade om biologisk 
nedbrytning av mikroföroreningar vid Uni-
versity of Auckland, Nya Zeeland. Hon ar-
betade tidigare med biogasproduktion från 
avloppsvatten och har också utfört olika ex-
periment med växter.

Kalendarium

20-21 okt 2021: GrönNano slutkonferens 
(digital) 
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 och anmälan på GrönNano 
hemsidan

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

30 nov 2021: FanpLESStic-sea slutkonferens 
(online) 

10 dec 2021:  disputation Katharina Lange, 
”Behandling av metaller och mikroplast i 
dagvattenbiofilter”,  VA-teknik, Luleå tek-
niska universitet
Seminariet kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan. 

10-12 jan 2022: IWA/IAHR 12
th
 UDM (Ur-

ban Drainage Modeling) 2022 (kombinerad 
digital och fysisk konferens i Costa Mesa, 
Kalifornien) 
Internationell dagvattenkonferens och mötesforum 
för ingenjörer,  VA-aktörer och forskare, med fokus 
på datahantering och modelering. 

18-19 jan 2022: Rörnät & Klimat (RÖK) 
2022 (Stockholm, fysisk konferens)

27 feb 2022: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dagvatten (Luleå) 

16-17 mars 2022: Vatten Avlopp Kretslopp 
(VAK) 2022 (digital) 

9-11 maj 2022: Vattenstämman 2022 (Stock-
holm) 

11-13 maj 2022: 9th LESAM, Leading Edge 
Conference for Strategic Asset Management 
(Bordeaux, Frankrike)
Forum för VA-aktörer, konsulter, tillsynsmyndig-
heter och forskare för att identifiera och diskutera 

de viktigaste utmaningarna, nya lösningar och 
trender inom strategisk tillgångsförvaltning i vat-
tensektorn.  

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

2021 2022
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