
Dagvattenbrunnar är vanligt förekom-
mande i det urbana avloppssystemet. Instal-
lerade vid inloppen till avloppsledningsnätet, 
minskar de risken för blockeringar pga se-
diment i ledningarna och reducerar förore-
ningsbelastningen på recipienten genom att 
hålla kvar en del av de inkommande fasta 
partiklarna. En välfungerande dagvatten-
brunn kräver regelbundet underhåll. Dock 
styrs underhållsfrekvenserna i verkligheten 
oftast till större del av t.ex. budget och käns-
ligheten av avrinningsområdet, och mindre 
av faktisk prestanda. Trots att dagvattenbrun-
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ges ut av Dag&Nät

nar har använts länge och i stor utsträck-
ning saknas fortfarande kunskap om deras 
faktiska prestanda och hur den påverkas av 
olika faktorer. Därför syftar detta licenti-
atarbete till att bidra till förståelsen av hur 
sediment transporteras  under varierande 
nederbördsförhållanden. Dessutom har tids-
mässiga förändringar av sedimenten i brunn-
narna undersökts avseende de fysikalisk-
kemiska egenskaperna (t.ex. sedimentens 
ackumuleringshastighet, halt metaller och 
polycykliska aromatiska kolväten) på grund 
av ändrade antropogena aktiviteter i urbana 
avrinningsområden.

Resultaten av detta arbete visade på av-
sevärda tidsmässiga förändringar i koncen-
trationerna av PAH. Sedimenten idag hade 
300 gånger lägre koncentrationer av lätta 
PAH-föreningar jämfört med för ungefär 20 
år sedan. Idag domineras PAH:erna av tunga 
PAH-föreningar. Bättre kontroll av atmos-
färiska utsläpp från de lokala industrierna 
och den förbättrade fordonstekniken antas 
ha bidragit till sådana förändringar. När det 
gäller metallerna tillskrevs den tidsmässiga 
minskningen av bly tillämpningen av EU:s 
direktiv om uttjänta fordon, medan den tids-

Licentiat

Den 24 
maj 2022 
k o m m e r 
Haoyu Wei 
att presen-

tera sin licentiatavhandling “Ut-
värdera transporten och sam-
mansättningen av sediment i 
dagvattenbrunnar - Under för-
ändrade antropogena aktiviteter 
och nederbördsregimer” vid Luleå 
tekniska universitet. Diskussions-
ledaren kommer vara Damien Te-
doldi från Insa Lyon, Frankrike.

mässiga ökningen av Cu, Zn, Co, Cr och V i 
särskilt de fina fraktionerna av fasta partiklar 
var relaterad till vägunderhåll vintertiden. 
Vinterväghållningen (t.ex. sand och dubb-
däck) kan också ha bidragit till den höga 
ackumuleringshastigheten för fasta partiklar 
(0,176 - 0,819 kg/m2/år) i dagvattenbrun-
nar i vägavrinningsområdet. Dagvatten-
brunnarna som undersöktes i detta arbete 
tömdes med en slamsugningsbil och föro-
reningsbelastningen i både muddervattnet 
och sedimentfasen karakteriserades. Resul-
taten tyder på att cirka 90 % av metallerna 
hölls kvar i sedimenten och 9 % förekom i 
suspenderat material i det muddrade vattnet 
där <1 % av metallerna fanns i 
löst fraktion. 

Seminarium

Ny Dag&Nät seminarieserie 
Med start i mars 2022 initierar 

Dag&Nät en ny seminarieserie där re-
sultat från aktuell forskning inom Led-
ningsnät och Resurseffektiva Små Av-
loppssystem kommer att presenteras och 
diskuteras. Seminarierna riktas mot alla 
som är intresserade inom området och du 
är varmt välkommen att delta. Alla semi-
narier ordnas helt digitalt via Zoom och 
är kostnadsfria.

Serien inleddes den 22 mars med se-
minariet ”Hur mycket spillvatten genere-
ras från enskilda fastigheter - vägledning 
för dimensionering av LTA-system?” (läs 
mer på s.3). Ytterligare två planerade se-
minarier kommer att hållas under våren 
på temat ”I vilken utsträckning bör man 
samordna förnyelse av VA-ledningar och 
vägar i bostadsområden?” och ”Hur pla-
nera vi? – En analys av drivkrafterna för 
implementering av avloppssystem”.  

Mer information och anmälan här.

haoyu.wei@ltu.se
Haoyu Wei

https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Dag-Nat/Nyheter-och-aktuellt/Ny-Dag-Nat-seminarieserie-inom-Ledningsnat-och-Resurseffektiva-Sma-Avloppssystem-1.217191


 
en växtart. Tredubbelprover från varje mate-
rialtyp och hydraulisk belastning analysera-
des för organiskt material (TSS, BOD, COD 
och TOC), näringsämnen (kväve och fosfor), 
mikroorganismer (E.coli och enterokocker) 
och tensider. Växternas tillväxt och över-
levnadsförmåga vid bevattning med BDT-
vatten bedömdes visuellt under hela försöks-
perioden och väggens grönska utvärderades. 

Pågående projekt

Hur effektiva är gröna väggar för gråvattenbehandling? 
På RecoLab i Helsingborg, en ut-

vecklingsanläggning med testbädd för 
forskning som drivs av Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 
genomförs en studie om gröna väg-
gar för gråvattenbehandling av dok-
toranden Mashreki Sami, Dag&Nät, i 
samarbete med NSVA.

I Helsingborg insamlas BDT-vatten (bad-, 
disk- och tvättvatten) från fem flerfamiljshus, 
ett kontorskomplex, två restauranger och två 
butiker, motsvarande en total volym på 800 
pe. En grön vägg behandlar en delström av 
detta BDT-vatten. I den gröna väggen un-
dersöks fem typer av filtermaterial (pimpsten, 
biokol, hampafiber, kaffesump och fibermull) 
med tre olika hydrauliska bevattningsbelast-
ningar (4,5, 9, 18 L/dag). Dessutom valdes 
tre växtarter, stubbtåg (Juncus compres-
sus), förgätmigej (Myosotis scorpioides) och 
hundstarr (Carex nigra) på grund av deras 
lokala tillgänglighet i Skandinavien och tå-
lighet mot förorenat vatten, såsom BDT-vat-
ten. Den gröna väggen består av 36 krukor 
uppsatta i tolv konfigurationer med tre kru-
kor innehållande samma filtermaterial. Varje 
kruka i en konfiguration planterades med  

De prelimi-
nära resultaten 
från analysen 
visar en bety-
dande reduk-
tion av BOD, 
COD, TOC  (se 
figur till vän-
ster) och TSS. 
De hydrauliska 
b e l a s t n i n g a r 
hade låg effekt 
på rening av or-
ganiska ämnen 
men påverkar 
reningseffekti-
viteten när det 
gäller närings-
ämnen. Resulta-

ten indikerar därmed potentialen av gröna 
väggar och filtermaterialen att rena organiskt 
material från BDT-vatten, med hög renings-
effektivitet även vid hög hydraulisk belast-
ning.

mashreki.sami@ltu.se
Mashreki Sami

Anmälan till civilingenjör Vatten-
system och miljö öppen nu

Nu är anmälan till vår nya utbildning ci-
vilingenjör Vattensystem och miljö öppen. 
Programmet riktar sig till alla som är intres-
serade av vatten- och miljöfrågor och ge-
nom sitt yrkesval vill bidra till ett hållbart 
samhälle som är anpassat till ett förändrat 
klimat, till gröna och översvämningssäkra 
städer, en hållbar resursåtervinning och rena 
sjöar och hav. 

Hjälp oss gärna att sprida informationen 
om denna spännande nya utbildning! 

Nätverk

I slutet på maj kommer nätverket Till-
skottsvatten och bräddning ha sin nästa träff, 
digitalt på zoom. Temat för träffen är brädd-
ningar. 

Erika Lundström, Lumire (Luleå) och 
Anders Eriksson, Karlskoga Energi, kom-
mer att ge presentationer om bräddvattenre-
ning. Tommy Giertz, Stockholm Vatten och 
Avfall, kommer att ge en beskrivning om 
hur de arbetar med att mäta och övervaka 
bräddningar. Seminariet kommer även att 
inkludera tid för diskussioner och erfaren-
hetsutbyte. 

Boka tiden 31 maj kl. 13-15. Anmälan 
anna.ohlin.saletti@kretsloppochvatten.
goteborg.se. 

Nätverksträff om bräddningar 
31 maj 2022

Figur: Preliminära resultat visar på god reningsförmåga för totalt organiskt kol (TOC).

På Luleå 
tekniska uni-
versitet be-
drivs sedan 
länge forsk-

ning om snöfrågor och hantering av 
urban snö.

Forskning inom dessa områden ingår även 
inom DRIZZLE – centrum för dagvatten-
hantering, ett av Vinnovas kompetenscen-
trum för forskning i världsklass, som leds av 
Maria Viklander, professor i VA-teknik. 

Läs mer om den forskning som har ge-
nomförts under senare år här.

Snö är bara fruset dagvatten 
-  eller?

Utbildning

       Mer info?

ltu.se/edu/program/TCVMA

mailto:anna.ohlin.saletti%40kretsloppochvatten.goteborg.se?subject=
mailto:anna.ohlin.saletti%40kretsloppochvatten.goteborg.se?subject=
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/DRIZZLE/Nyheter/Provtagning-avslojar-fororeningar-i-sno-1.216348


Konferenser

Branschdag och seminarium - 
Dagvatten

Den 24 februari genomfördes det årliga 
seminariet för studenter och yrkesverksam-
ma i VA-branschen. Efter nästan två år av 
seminarier på distans anordnades detta event 
på plats på LTU med några talare och även 
externa åhörare på distans.  

Årets tema var dagvatten och vi fick höra 
många inspirerande presentationer. Matthias 
Borris, Trafikverket talade om dagvattenan-
läggningar och dess utmaningar för statliga 
vägar. Tim Delshammar, VA SYD gav en 
presentation med rubriken ”Allt vi vet att 
vi inte vet och som vi skulle vilja veta i vår 
strävan att rädda världen”, dvs om de kun-
skapsluckor som fortfarande finns rörande 
dagvatten. Gustav Josefsson Köhler, Sweco, 
berättade om dagvattenhantering i den in-
dustriella omställningen som nu sker i norra 
Sverige. Hendrik Rujner och Lovisa Ren-
berg, AFRY, presenterade en Grön-blå-vit 
plan för Dundrets skidresort. Johanna Win-
berg, Tyrens, berättade om proaktiv skyfalls-
hantering med konceptet SKAI. Hur det är 
att arbeta med dagvattenfrågor i praktiken 
talade Hanna Malmström, Ramböll om. 
Slutligen gav Katharina Lange  och Snezana 
Gavric från LTU var sin presentation om 
rening av mikroplaster från dagvatten och 
metaller i sediment från dagvattendammar.

Till seminariet kom 92 deltagare, varav ca 
40 studenter från Väg&Vatten och Naturre-
sursteknik. Några deltog på zoom medan de 
flesta kom till LTU. Det märktes på plats att 
alla var glada för att kunna träffas i ett socialt 
sammanhang igen!

Rörnät och klimat 2022
I år hölls Svenskt Vattens konferens Rör-

nät och Klimat mellan den 18-19 januari 
2022. Konferensen hölls via en livesändning 
online. Diskussionerna handlade om bland 
annat forskning inom RÖK-området, nya 
rapporter och resultat, underhåll och för-
nyelse, klimatanpassning, lagar och läckage i 
dricksvattenledningsnät samt kompletteran-
de vatten. Programmet innehöll även korta 
panelsessioner. Föreläsare från Dag&Nät var 
bland annat postdoc Katharina Lange som 
hade en presentation om rening av mikro-
plast i dagvatten, doktoranden Emmanuel 
Okwori som presenterade hur geografiskt 
viktad Poisson-regression (GWPR) kan an-
vändas för att identifiera vilka faktorer som 
påverkar ökade avloppstopp på olika platser 
i ledningsnätet. Till sist presenterade pro-
fessor Annelie Hedström Dag&Näts forsk-
ningsteman och framtidsutsikter. 

För mer information om konferensen och 
programmet se Svenskt Vattens hemsida.  

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 examens-
arbetare och har ett bra projektförslag är ni 
välkomna att maila annelie.hedstrom@ltu.se 
med projekttitel, kort beskrivning (ca fem 
rader), kontaktperson samt under vilken 
tidsperiod ni ser att exjobbserbjudandet ska 
ligga ute. 

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

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Möt Dag&Nät på Vattenstämman! 
Vattenstämman kommer att gå av stapeln 

9-11 maj i Stockholm i år med möjlighet till 
deltagande på plats, online eller en bland-
ning av båda. Dag&Nät kommer att vara 
på plats med utställning i Stockholm samt 
ha en digital monter. Kom förbi oss för att 
prata dagvatten, ledningsnät, resurseffektiva 
små avloppssystem eller bara för att säga hej. 
Vi ser mycket fram emot att få träffas fysiskt 
igen!

Vatten Avlopp Kretslopp 2022
Den nationella konferensen VAK (Vatten 

Avlopp Kretslopp) genomfördes den 16-17 
mars med mer än 420 deltagare som följde 
presentationerna på distans. Konferensen 
kombinerade livesändning och inspelade 
föredrag. Det var även möjligt att fråga ex-
perterna om små avlopp, dagvatten och 
VA-planering. Konferensprogrammet foku-
serade på vad är aktuellt inom VA området 
och hur framtiden ser ut, samt praktik och 
juridik gällande vattensystem. Inga Herr-
mann och doktoranden Brenda Vidal höll 
två presentationer om provtagningen av små 
avlopp och resultat från On-Site projektet 
som handlar om funktion av minirenings-
verk i kallt klimat. Även Lian Lundy och 
Godecke Blecken höll presentationer kring 
dagvattenföroreningar och fältprovtagningar 
av ”nya” ämnen – mikroplast och organiska 
mikroföroreningar - i dagvatteninfrastruktur 
som dammar och biofilter. Elisabeth Kvarn-
ström visade på lärdomar från projektet 
MACRO 3 gällande kostnadsnyttoanalys 
av källsorterande avloppsystem i urban ny-
byggnation.

På Världsvattendagen blev det uppstart för 
Dag&Näts nya seminarieserie inom temana 
Ledningsnät och Resurseffektiva Små Av-
loppssystem. 

Ett 40-tal deltagare lyssnade på Annelie 
Hedström och Inga Herrmann när de berät-
tade om hur grundvatten, avlopp och LTA-
system hänger ihop. De presenterade några 
resultat från kunskapssammanställningen om 
erfarenheter av LTA-system som visade på 
svårigheter att dimensionera dessa system.  
Resultat från en nyligen genomförd studie 
på avloppsflöden från drygt 300 fastigheter, 
som även publicerades i en HaV rapport, 
presenterades också och ger mer data att ha 
i bakhuvudet vid dimensionering av LTA-
system. Take-home-message var ändå att 
studien inte ger något svar på vilket flöde 
man ska utgå ifrån när man dimensionerar 
för utbyggnadsområden och att det kan krä-
vas mer studier. 

Dag&Nät seminarium på Världs-
vattendagen 22 mars

I mitten av mars var Dag&Nät på digi-
talt besök hos MittSverige Vatten & Avfall. 
Inbjudna till träffen var också kommunens 
övriga avdelningar som arbetar med frågor 
om dagvatten, ledningsnät och små avlopp, 
samt även styrelserna för MSVA och ägar-
bolagen i Timrå, Sundsvall och Nordan-
stig. Under träffen fick alla som inte hade 
så mycket insyn i Dag&Nät sedan tidigare 
en  kort introduktion av Dag&Nät och nya 
temat. Dessutom presenterades aktuellt läge, 
erfarenheter och resultat från biofilteran-
läggningen vid E4 bron i Sundsvall. Dag-
vatten- och snöhantering samt dagvattenbe-
handling var ytterligare teman på agendan 
som diskuterades med stort intresse, även 
med hänsyn till det nya gemensamma For-
masprojektet som handlar om utmaningarna 
med implementering av dagvattenrening i 
befintliga tätbebyggda stadsområden. Dagen 
var mycket uppskattad.

Medlemsträff

Digital medlemsträff med MSVA

Seminarier

Examensarbeten

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/rok-i-januari-2022/#:~:text=Svenskt%20Vattens%20%C3%A5rliga%20konferens%20R%C3%B6rn%C3%A4t%20och%20Klimat%20%28R%C3%96K%29,finns%20tid%20att%20anm%C3%A4la%20sig%20till%20R%C3%96K%202022.
https://www.trippus.se/eventus/userfiles/166660.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Examensarbeten
mailto:annelie.hedstrom%40ltu.se?subject=
https://vaguiden.se/wp-content/uploads/2022/01/Program-VAK-2022-17-jan.pdf


Kontaktuppgifter: Maria Viklander, professor VA-teknik, projektledare. Maria.Viklander@ltu.se. Tel 0920 49 1634, 070 330 14 86 
Sylvia Kowar, projektkoordinator Dag&Nät. Sylvia.Kowar@ltu.se. Tel 0920 49 1473, 072 247 36 63

http://www.ltu.se/dag-nat

ANMÄL DIG till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet genom att klicka HÄR. 

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå 

kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten&Avfall (Sundsvall), Bodens kommun, VA SYD, Nodra, 

RISE, NTNU, samt Svenskt Vatten

Personalnytt

Inga Herrmann utsedd till ordfö-
rande för IWA expertgrupp

I början av året har Inga Herrmann valts 
till ordförande för  internationella vattenför-
eningens expertgrupp för små vatten- och 
avloppssystem (IWA Small Water and Waste-
water Systems Specialist Group) i två år. Inga 
är sedan tidigare medlem i expertgruppen 
och kommer i sin nya roll att bidra till grup-
pens vidare utveckling som internationell 
diskussions- och mötesplattform för utbyte 
av erfarenheter, idéer och information inom 
området för att globalt och lokalt bidra till 
bättre vatten- och avloppssystem. 

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

Rapporter

25 mars 2022: ”Going circular with small sani-
tation systems” (docentföreläsning Inga Herr-
mann; Vetenskapens hus, Luleå, samt digital)  
Läs mer och anmäl dig här

25 mars 2022: ”Vad innehåller dagvattnet och 
snön i våra städer? - Föroreningar, deras käl-
lor och hur de sprids” (docentföreläsning 
Heléne Österlund;  Vetenskapens hus, Luleå, 
samt digital)
Läs mer och anmäl dig här  

26 april 2022: ”I vilken utsträckning bör man 
samordna förnyelse av  VA-ledningar och 
vägar i bostadsområden?” (Youen Pericault)
Dag&Nät seminarieserie som ges digitalt. Läs 
mer och anmäl dig här

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.  

Under hösten och vintern har tre nya dag-
vattenrapporter publicerats som har tagits 
fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Lundy, L., Blecken, G., Österlund, H. & 
Viklander, M. (2022).  Svensk dagvatten-Svensk dagvatten-
forskning - En systematisk genomgång av forskning - En systematisk genomgång av 
forskning under perioden 2012-2021forskning under perioden 2012-2021. Rap-
port, Luleå tekniska universitet. ISBN 978-
91-8048-039-0

Kalendarium

24 maj 2022: ”Hur planerar vi? - En analys av 
drivkrafter för implementering av avlopps-
system” (Brenda Vidal) 
Dag&Nät seminarieserie som ges digitalt. Läs 
mer och anmäl dig här

24 maj 2022: licentiatseminarium Haoyu 
Wei, ”Utvärdera transporten och samman-
sättningen av sediment i dagvattenbrunnar”, 
VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Mer information kommer att publiceras på hem-
sidan. 

24-26 aug 2022: SPN10 10th International 
Conference on Sewer Processes and Net-
works (Graz, Österrike)   
Internationell IWA avlopps- och ledningsnäts-
konferens som återkommer vart tredje år.

11-15 sept 2022: IWA World Water Congress 
& Exhibition, Water for smart livable cities 
(Köpenhamn, Danmark)   
Internationell 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

Publikationer

Nedan hittar du våra senaste publikationer. 
För fullständig lista på alla publikationer se 
VA-tekniks hemsida.

Gasperi, J., Le Roux, J., Ayrault, S., Flana-
gan, K., Gromaire, M-C., et al. (2022).  Mi-Mi-
cropollutants in Urban Runoff from Traffic cropollutants in Urban Runoff from Traffic 
Areas: Target and Non-Target Screening on Areas: Target and Non-Target Screening on 
Four Contrasted Sites.Four Contrasted Sites. Water 2022, 14, 394. 
DOI: 10.3390/w14030394 

Milovanovic, I., Hedström, A., Herr-
mann, I. & Viklander, M. (2022). . Perfor-Perfor-
mance of a Zeolite Filter treating Copper mance of a Zeolite Filter treating Copper 
Roof Runoff. Roof Runoff. Urban Water Journal, DOI: , DOI: 
10.1080/1573062X.2022.203123010.1080/1573062X.2022.2031230

Lundy, L., Blecken, G., Österlund, H. & 
Viklander, M. (2022).  Systematic review Systematic review 
of urban stormwater research in Sweden of urban stormwater research in Sweden 
(2012-2021)(2012-2021). Rapport, Luleå tekniska uni-
versitet. ISBN 978-91-8048-041-3

Österlund, H., Blecken, G., Lange, K. & 
Viklander, M. (2021). . Mikroplast i dagvatten Mikroplast i dagvatten 
och snö. Förekomst och avskiljning i bio-och snö. Förekomst och avskiljning i bio-
filter, sedimentationsanläggningar och från filter, sedimentationsanläggningar och från 
snöhögar. snöhögar. Rapport, Luleå tekniska univer-
sitet

2022

https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=158463
https://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/Kontakt/Sidor/default.aspx
https://www.va-malardalen.se/kontakt.4.1acdfdc8146d949da6d5d16.html
https://va-tekniksodra.se/
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium/Hur-atervinner-vi-och-nyttjar-resurserna-i-sma-avloppssystem-1.216849
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium/Vad-innehaller-dagvattnet-och-snon-i-vara-stader-1.216847
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium/I-vilken-utstrackning-bor-man-samordna-fornyelse-av-VA-ledningar-och-vagar-i-bostadsomraden-1.217081
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avlopp/hallbar-dagvattenhantering/kunskapshojande-dagvattenutredningar/
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-svensk-dagvattenforskning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-svensk-dagvattenforskning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-svensk-dagvattenforskning.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium/Hur-planerar-vi-En-analys-av-drivkrafter-for-implementering-av-avloppssystem-1.217085
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium
http://www.worldwatercongress.org
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Publikationer
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1637840/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1637840/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1637840/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1637840/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546369/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546369/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546369/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546371/FULLTEXT01.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/report-urban-stormwater-research.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/report-urban-stormwater-research.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/report-urban-stormwater-research.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-ltu.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-ltu.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-ltu.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/rapport-ltu.pdf

