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Luleå tekniska universitet får ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för 
forskning i världsklass inom områden som är viktiga för landet. Med den nya 
satsningen DRIZZLE ska universitetets forskare i samverkan med företag och 
kommuner utveckla banbrytande dagvattenlösningar.

DRIZZLE – Centrum för  
dagvattenlösningar

– Jag är mycket glad, tacksam och över-
väldigad att vi inom dagvattenområdet 
får den här fantastiska möjligheten, inte 
minst med tanke på den tuffa konkur-
rens som rådde, säger professor Maria 
Viklander. 
Det är Vinnova som står bakom de åtta 
nya kompetenscentrumen, som utgör en 
del av regeringens initiativ med stra-
tegiska samverkansprogram. Syftet är 
att universitet och företag tillsammans 
ska bedriva forskning i världsklass inom 
områden som är viktiga för Sverige. Ny 
teknik och ny kunskap ska föras ut via 
näringslivet och andra delar av samhället 
och bidra till utvecklingen av nya produk-
ter, processer och tjänster.
Ett av de åtta nya kompetenscentrumen 
är ”DRIZZLE – Centrum för dagvatten-
lösningar” på Luleå tekniska universitet. 
Visionen är att utveckla banbrytande, 
forskningsbaserade dagvattenlösningar, 
som minimerar föroreningsbelastningen 
på sjöar och vattendrag, som minimerar 
risken för översvämningar i våra städer, 
och som fångar de möjligheter som 
dagvattenavrinning kan erbjuda. DRIZZLE 
kommer ledas av Maria Viklander, profes-
sor i VA-teknik och startar den 1 septem-
ber 2017.
– Det här är ett kvitto på att allt forsk-

ningsarbete som vi lagt ner under många 
år gett frukt. Tillsammans inom DRIZZLE 
ska vi nu ta nästa steg, säger Viklander. 
Det kommer att vara ett stort antal 
personer involverade i forskningsarbetet. 
DRIZZLE består av 11 parter (Aarsleff 
Rörteknik AB, Dag&Nät, Järven Eco-
tech AB, Luleå kommun, Luleå tekniska 
universitet (projektledare), NCC Infra-
structure, Rent Dagvatten AB, Stockholm 
Stad, Stockholm Vatten, StormTac AB, 
Tyréns AB) som tillsammans kommer att 
genomföra detta.  
– Tillgång till bra forskningsmiljöer och 
möjligheter till samarbeten med univer-
sitet spelar en viktig roll för Sveriges 
möjligheter att behålla och attrahera 
kunskapsintensiva företag. Tidigare erfa-
renhet visar tydligt att den här typen av 
samarbeten stärker innovationsförmågan 
i företagen som deltar, säger Charlotte 
Brogren, generaldirektör för Vinnova, i en 
kommentar.
Varje kompetenscentrum får finansiering 
från Vinnova med mellan fyra och åtta 
miljoner kronor per år under fem år, max-
imalt 36 miljoner. Utöver det bidrar univer-
siteten och företagen som deltar med 
minst lika mycket vardera. DRIZZLE:s 
totala finansiering är drygt 110 miljoner 
under 5 år, varav 36 miljoner från Vinnova.

Jiri Marsalek tilldelades 
Career Achievement 
Award på ICUD 2017
På årets ICUD konferens i Prag erhöll 
Jiri Marsalek, professor, VAteknik, LTU 
priset Career Achievement Award som 
delas ut vart tredje år av IWA JC Urban 
Drainage till personer som under hela sin 
karriär väsentligt bidragit till dagvatten-
forskning. Andra gången i rad är det där-
med en  forskare associerad till Dag&Nät 
som tilldelas denna hedersutmärkelse 
för sin livslång insats, engagemang och 
framgångar inom området.  

Examensarbete  
vid VA-teknik, LTU 
Sarah Lindfors har slutfört sitt exam-
ensarbete inom dagvattenkvalitet, som 
behandlar metallfraktionering i smält-
vatten; ”Metal Fractionation in Snow-
melt Runoff: A Comparison between 
Ultrafiltration and Diffusive Gradients in 
Thin Films (DGT) techniques”. Smält-
vattnet som undersöktes samlades 
in från ett industriområde, en parker-
ingsplats och från ett koppartak samt 
ett zinktak. En av slutsatserna är att 
dagvatten som förväntas ha en varierad 
sammansättning av metallfaser, lättare 
kan analyseras om fraktionering sker 
med de båda teknikerna, ultrafiltrering 
och DGT. Resultaten visar på att många 
metaller i takavrinningen förekom i höga 
koncentrationer som fria joner, medan 
parkeringen och industriområdet bidrog 
med metaller i flera faser.

En teknik för dagvattenbehandling är 
biofilter som installeras på speciellt ut-
satta platser. Flera internationella studier har 
visat biofilters förmåga att rena dagvatten. 
Biofilter behöver inget stort utrymme och 
kan förbättra det estetiska värdet av vägav-
snitt eller parkeringsplatser. Därför använder 
lokala myndigheter gärna denna teknik sär-
skilt i stadsmiljöer.

För funktionen av biofilter är processerna 
i filtermaterialet avgörande. Fysiska, kemis-
ka och biologiska mekanismer leder till att 
föroreningar omvandlas, kvarhålls eller släpps 
ut. Växter påverkar processerna i filtermediet 
genom att förhindra igensättning, påverka 
mikroorganismers sammansättning och de 
kan omvandla eller lagra föroreningar som 
nitrat, fosfor och metaller.

Kan val av växtarter förbättra biofilters 
prestanda?

N Y H E T S B R E V  17
september 2017

ges ut av Dag&Nät

Nyheter

katharina.lange@ltu.se

I en aktuell studie som utförs av 
Dag&Nät/forskningsgruppen VA-teknik 
vid LTU, undersöks korrelationen mel-
lan val av växter och biofilters renings-
förmåga. Experimentet kommer att starta 
tidigt i oktober 2017. Studien förbereds 
för närvarande i ett växthus i utkan-
ten av Luleå där 340 plantor drivits upp 
och planterats i 1 m höga plastkolonner 
fyllda med biofiltermedia. Experimentet 
kommer att flyttas till ett labbutrymme 
på LTU och under kontrollerade förhål-
landen vattnas med artificiellt dagvatten. 
Genom att jämföra koncentrationer av 
föroreningar före och efter att de passerat 
plastkolonnerna med olika växter förvän-
tar sig forskarna få mer kunskap om hur 

Pågående projekt

Dagvatten släpps ofta ut i mot-
tagande vatten utan någon rening. 
På sin väg genom våra, av män-
niskan formade landskap, samlar 
dagvattnet upp organiska och oor-
ganiska ämnen samt mikroorga-
nismer. Beroende på koncentration 
och typ av föroreningar så kan för-
orenat dagvatten bli skadligt för de 
mottagande akvatiska ekosystemen 
och även innebära en hälsorisk för 
människor.

Katharina Lange

olika växtarter kan påverka 
reningen av dagvatten.

Parallellt tas prover av 
växtdelar för att jämföra 
koncentrationer av föro-
reningar i själva växterna 
före och efter perioden av 
bevattning med artificiellt 
dagvatten. Högre halter av 
metaller i några av plantor-
na kan indikera deras speci-
ella lämplighet för använd-
ning i biofilter. 

Över tid ackumuleras 
metaller från inflödande 

dagvatten i biofilter. För att förhindra me-
tallutlakning måste filtermaterialet bytas ut 
innan metallkoncentrationerna blir för höga. 
Detta är en kostnadskrävande process. Växter 
skulle kunna ta upp föroreningar och på så vis 
förlänga livslängden på filter-
materialet och därigenom und-
vika kostnader för underhåll. 

Plantor drivs upp i plastkolonner på växthus.

Jiri Marsalek tilldelades 
Career Achievement Award 
på ICUD 2017

På årets ICUD konferens i Prag er-
höll Jiri Marsalek, professor, VA-tek-
nik, LTU priset Career Achievement 
Award som delas ut vart tredje år av 
IWA JC Urban Drainage till personer 
som under hela sin karriär väsentligt 
bidragit till dagvattenforskning. An-
dra gången i rad är det därmed en  
forskare associerad till Dag&Nät som 
tilldelas denna hedersutmärkelse för 
sin livslång insats, engagemang och 
framgångar inom området.   
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Implementering av grön infrastruktur – Gör vi rätt?
De senaste 5-10 åren har dagvatten-
hanteringens betydelse ökat avsevärt. 
Fler och fler olika anläggningstyper 
som ska uppfylla olika syften im-
plementeras. Detta är självklart bra 
men som alltid finns det även en del 
utmaningar som vi måste beakta så 
att vi verkligen får resultatet vi efter-
traktar.

Ingen anläggningstyp kan uppfylla alla 
syften som ställs på dagvattenhanterin-
gen. Att samtidigt kunna fördröja dagvat-
tnet, minska översvämningsrisken, rena 
vattnet, gynna växtligheten, bidra med 
höga estetiska värden, samt implemen-
teras yteffektivt i tätbebyggda områden 
utan att kräva dyrt underhåll är en omö-
jlighet. Ändå lovas allt detta rätt ofta när 
det gäller dagvattenlösningar. Men om vi 
lovar för mycket som vi sedan inte kan 
uppfylla kommer vi att få minskad ac-
ceptans bland politiker och allmänheten. 
Tydliggör syften och deras prioritering 
och välj rätt anläggning utifrån det!
Hela avrinningsområdet 
hänger ihop. Därmed hänger även 
alla utspridda dagvattenanläggningar 
i området ihop. Men allt för ofta syns 
helheten inte när dagvattenanläggningar 
projekteras utan ett mindre område eller 
till och med en enda fastighet betraktas 
separat. Att bygga ett dagvattenfilter i ett 
område som ändå avvattnas till en ren-
ingsanläggning nedströms, att fördröja 
vid en kajkant, att rena vattnet från ett 
nytt bostadsområde medan dagvattnet 
från ett befintligt industriområde bredvid 
släpps ut orenat, eller att bygga många 
olika anläggningstyper i ett litet område 
utan att förstå hur de kompletterar (eller 

rena med hjälp av komplexa biologis-
ka/geokemiska processer men också 
fördröja, fungera i ett föränderligt klimat 
och vara estetiskt tilltalande kräver 
samarbete av olika discipliner, inte minst 
för att dessa anläggningar också kräver 
olika underhållsåtgärder. Att dimen-
sionera rörledningar för ett visst dimen-
sionerat flöde (som beräknats med hjälp 
av historiska regndata) är förhållandevis 
enkelt. Också när det gäller finansiering 
och drift av anläggningar gäller det att 
samarbeta mellan olika discipliner och 
över förvaltningsgränser. Vi måste sa-
marbeta mer och försöka förstå varandra 
och ibland hitta kreativa lös
ningar!

Godecke Blecken
godecke@ltu.se

till och med motverkar) varandra görs allt 
för ofta. Se hela systemet när en anlägg-
ning väljs och projekteras!
När syftena är bestämda och priorit-
erade måste anläggningen utformas 
och dimensioneras utifrån det. Om till 
exempel en växtbädd eller biofilter ska 
rena vattnet behöver filtermaterialet 
väljas utifrån det och sedan växtligheten 
utifrån materialet. Vill man tvärtom gynna 
växtligheten kan ett annat material 
väljas, men då ofta på bekostnad av 
reningseffekten. Att gödsla växterna i 
ett biofilter, vilket föreslås en och annan 
gång, motverkar självklart reningen. Di-
mensionering, utformning och underhåll 
av anläggningar ska vara anpassad till 
deras syfte.
Att utforma och dimensionera olika 
blågröna lösningar som ska inte bara 
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Personallnytt
Ivan Milovanovic was 
employed as a PhD stu-
dent in August 2017. His 
main research subject 
is in the field of efficient 
stormwater treatment fa-
cilities. One of his major 

challenges will be the analysis of the ef-
ficiency and lifetime of zeolite filters. Ivan 
has completed his master education stu-
dies at the department of Hydraulic and 
Environmental Engineering at the Faculty 
of Civil Engineering of the University of 
Belgrade. His master thesis focused on 
determining the height of chute walls of 
the converging stepped spillways.

Även Sarah Lindfors 
anställdes i augusti 2017 
som ny doktorand i VAt-
eknik vid Luleå tekniska 
universitet. Hon har en 
civilingenjörsexamen i 
Naturresursteknik från 

LTU med inriktning på Miljö och Vatten. 
Som doktorand kommer Sarah att 
titta på dagvattenkvalitet och förore-
ningstransport. Särskilt kommer hon 
undersöka metalltransport i dagvatten 
under extrema väderförhållanden på 
olika ytor. Projektet kommer inkludera 
datainsamling i Luleå och andra städer 
samt modellering för att 

Godecke Blecken som 
sedan tidigare var 
universitetslektor, är 
ny utsedd biträdande 
professor i VAteknik vid 
LTU. Som avslutande 
steg i processen höll 

han den 1 september en populärveten-
skaplig docentföreläsning där han talade 
om behovet av fortsatt forskning på 
grön infrastruktur. Som särskild viktiga 
områden nämnde han funktionen av 
grön infrastruktur i krävande klimat, 
integration av grön infrastruktur i det ur-
bana dagvattensystemet, långtidsfunk-
tion samt drift och underhåll av gröna 
lösningar, och inte minst frågan om nytta 
och kostnadsfördelning.

Sarah Lindfors har slutfört sitt examens-
arbete inom dagvattenkvalitet, som be-
handlar metallfraktionering i smältvatten; 
”Metal Fractionation in Snowmelt Runoff: 
A Comparison between Ultrafiltration and 
Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) 
techniques”. Smältvattnet som undersöktes 
samlades in från ett industriområde, en par-
keringsplats och från ett koppartak samt ett 
zinktak. En av slutsatserna är att dagvatten 
som förväntas ha en varierad sammansätt-
ning av metallfaser, lättare kan analyseras 
om fraktionering sker med de båda tekni-
kerna, ultrafiltrering och DGT. Resultaten 
visar på att många metaller i takavrinningen 
förekom i höga koncentrationer som fria 
joner, medan parkeringen och industri-
området bidrog med metaller i flera faser.

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

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

För att anmäla eller avanmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet, gå in på hemsidan eller skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till sylvia.kowar@ltu.se

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun,  

 Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten&Avfall (Sundsvall), samt Svenskt Vatten

 Examensarbeten

Kalendarium

5 okt 2017: Tillsammans kan vi klimat-
säkra samhället! Hållbar dagvattenhante-
ring i praktiken, Stockholm 

6 okt 2017: Vattenhantering in Sverige 
och Europa, Stockholm

10-12 okt 2017: NORDIWA, Nordic 
Wastewater Conference 2017, Århus, 
Danmark

22-26 okt 2017:  S2small2017, Interna-
tional IWA conference on sustainable 
solutions for small water and wastewater 
treatment systems, Nantes, Frankrike

21-22 nov 2017:  Innovativ dagvatten-
hantering (GrönNano slutkonferens), 
Stockholm

29-30 nov 2017: WssTP Water Know-
ledge Europe Event, Bryssel, Belgien

17-18 okt 2017:  FVI – Vatten i plane-
ringen, hur anpassar vi våra VA-system 
när städerna växer och förtätas? Stock-
holm

16-21 sep 2018: World Water Congress & 
Exhibition 2018, Tokyo, Japan

23-26 sep 2018: 11th Internat. Conference on 
Urban Drainage Modelling, Palermo, Italien

Tre nya examensarbeten publi-
cerade vid VA-teknik, LTU

 Personalnytt

Ivan Milovanovic was 
employed as a PhD student 
in August 2017. His main 
research subject is in the 
field of efficient stormwater 
treatment facilities. One of 

his major challenges will be the analysis of 
the efficiency and lifetime of zeolite filters. 
Ivan has completed his master education 
studies at the department of Hydraulic and 
Environmental Engineering at the Faculty 
of Civil Engineering of the University of 
Belgrade. His master thesis focused on de-
termining the height of chute walls of the 
converging stepped spillways.

 Utblick

I november anordnas en dagvattenkon-
ferens, kopplad till det Vinnovafinansie-
rade projektet GrönNano. Resultat från 
projektet kommer att presenteras. Det 
rör exempelvis mikroskräp i dagvatten, 
sedimentationsraster i dammar, gestalt-
ning av dagvattenanläggningar, planering 
för en god hantering av dagvatten och 
dagvattenrening med kemisk fällning. 

För mer information, program och an-
mälan se GrönNano hemsidan.

Välkommen till GrönNano konfe-
rens, 21-22 nov 2017

Även Sarah Lindfors an-
ställdes i augusti 2017 som 
ny doktorand i VA-teknik 
vid Luleå tekniska universi-
tet. Hon har en civilingen-
jörsexamen i Naturresurs-

teknik från LTU med inriktning på Miljö 
och Vatten. 

Som doktorand kommer Sarah att titta 
på dagvattenkvalitet och föroreningstran-
sport. Särskilt kommer hon undersöka 
metalltransport i dagvatten under extrema 
väderförhållanden på olika ytor. Projektet 
kommer inkludera datainsamling i Luleå 
och andra städer samt modellering för att 

Daniela Backlund och Jenny Palmenäs, 
Miljö och Vatten, civilingenjörsprogram-
met Naturresursteknik har också färdigställt 
sitt examensarbete ”Termisk vattenavsalt-
ning med industriell spillvärme: En för-
studie om att avhjälpa sötvattenbristen på 
södra Öland genom att nyttja spillvärmen 
från Cementa i Degerhamn”. Arbetet har 
genomförts tillsammans med WSP och Ce-
menta på Öland. Resultaten visar att max 
skulle 560 m3 vatten per dag kunna pro-
duceras. Vidare har de kommit fram till att 
det finns störst potential att växla ut en-
ergi i kyltornet men att det kan vara mer 
lämpligt att göra det vid skorstenen på 
grund av praktiska och kostnadsmässig skäl.

Dessvidare har Mårten Winkler som 
också läst Miljö och Vatten på civilingen-
jörsprogrammet Naturresursteknik fär-
digställt sitt examensarbete under hand-
ledning av Inga Herrmann, VA-teknik, 
LTU. Temat för uppsatsen var ”Biologisk 
behandling av råvatten med avseende på 
järn och mangan vid dricksvattenproduk-
tion – Reningskapacitet i fullskaligt disk-
filter och pilotfilter med expanderad lera”. 
Arbetet genomfördes i samarbete med Vat-
ten & Miljöbyrån och Bodens kommun. 

World Water Congress 2018, 
Call for Papers
Den 16 - 21 september 2018 kom-

mer den internationella IWA konferen-
sen   World Water Congress gå av stapeln 
i Tokyo, Japan. Call for Papers är öppen 
nu. Välkommen att skicka in ditt bidrag. 
Mer information www.worldwatercon-
gress.org
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på dagvattenkvalitet och föroreningstran-
sport. Särskilt kommer hon undersöka 
metalltransport i dagvatten under extrema 
väderförhållanden på olika ytor. Projektet 
kommer inkludera datainsamling i Luleå 
och andra städer samt modellering för att 

Daniela Backlund och Jenny Palmenäs, 
Miljö och Vatten, civilingenjörsprogram-
met Naturresursteknik har också färdigställt 
sitt examensarbete ”Termisk vattenavsalt-
ning med industriell spillvärme: En för-
studie om att avhjälpa sötvattenbristen på 
södra Öland genom att nyttja spillvärmen 
från Cementa i Degerhamn”. Arbetet har 
genomförts tillsammans med WSP och Ce-
menta på Öland. Resultaten visar att max 
skulle 560 m3 vatten per dag kunna pro-
duceras. Vidare har de kommit fram till att 
det finns störst potential att växla ut en-
ergi i kyltornet men att det kan vara mer 
lämpligt att göra det vid skorstenen på 
grund av praktiska och kostnadsmässig skäl.

Dessvidare har Mårten Winkler som 
också läst Miljö och Vatten på civilingen-
jörsprogrammet Naturresursteknik fär-
digställt sitt examensarbete under hand-
ledning av Inga Herrmann, VA-teknik, 
LTU. Temat för uppsatsen var ”Biologisk 
behandling av råvatten med avseende på 
järn och mangan vid dricksvattenproduk-
tion – Reningskapacitet i fullskaligt disk-
filter och pilotfilter med expanderad lera”. 
Arbetet genomfördes i samarbete med Vat-
ten & Miljöbyrån och Bodens kommun. 

World Water Congress 2018, 
Call for Papers
Den 16 - 21 september 2018 kom-

mer den internationella IWA konferen-
sen   World Water Congress gå av stapeln 
i Tokyo, Japan. Call for Papers är öppen 
nu. Välkommen att skicka in ditt bidrag. 
Mer information www.worldwatercon-
gress.org

 

Godecke Blecken som sedan 
tidigare var universitetslektor, 
är ny utsedd biträdande pro-
fessor i VA-teknik vid LTU. 
Som avslutande steg i proces-
sen höll han den 1 september 

en populärvetenskaplig docentföreläsning 
där han talade om behovet av fortsatt forsk-
ning på grön infrastruktur. Som särskild 
viktiga områden nämnde han funktionen 
av grön infrastruktur i krävande klimat, in-
tegration av grön infrastruktur i det urbana 
dagvattensystemet, långtidsfunktion samt 
drift och underhåll av gröna lösningar, och 
inte minst frågan om nytta och kostnadsför-
delning.

Sarah Lindfors har slutfört sitt examens-
arbete inom dagvattenkvalitet, som be-
handlar metallfraktionering i smältvatten; 
”Metal Fractionation in Snowmelt Runoff: 
A Comparison between Ultrafiltration and 
Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) 
techniques”. Smältvattnet som undersöktes 
samlades in från ett industriområde, en par-
keringsplats och från ett koppartak samt ett 
zinktak. En av slutsatserna är att dagvatten 
som förväntas ha en varierad sammansätt-
ning av metallfaser, lättare kan analyseras 
om fraktionering sker med de båda tekni-
kerna, ultrafiltrering och DGT. Resultaten 
visar på att många metaller i takavrinningen 
förekom i höga koncentrationer som fria 
joner, medan parkeringen och industri-
området bidrog med metaller i flera faser.

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

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

För att anmäla eller avanmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet, gå in på hemsidan eller skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till sylvia.kowar@ltu.se

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun,  

 Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten&Avfall (Sundsvall), samt Svenskt Vatten

 Examensarbeten

Kalendarium

5 okt 2017: Tillsammans kan vi klimat-
säkra samhället! Hållbar dagvattenhante-
ring i praktiken, Stockholm 

6 okt 2017: Vattenhantering in Sverige 
och Europa, Stockholm

10-12 okt 2017: NORDIWA, Nordic 
Wastewater Conference 2017, Århus, 
Danmark

22-26 okt 2017:  S2small2017, Interna-
tional IWA conference on sustainable 
solutions for small water and wastewater 
treatment systems, Nantes, Frankrike

21-22 nov 2017:  Innovativ dagvatten-
hantering (GrönNano slutkonferens), 
Stockholm

29-30 nov 2017: WssTP Water Know-
ledge Europe Event, Bryssel, Belgien

17-18 okt 2017:  FVI – Vatten i plane-
ringen, hur anpassar vi våra VA-system 
när städerna växer och förtätas? Stock-
holm

16-21 sep 2018: World Water Congress & 
Exhibition 2018, Tokyo, Japan

23-26 sep 2018: 11th Internat. Conference on 
Urban Drainage Modelling, Palermo, Italien

Tre nya examensarbeten publi-
cerade vid VA-teknik, LTU

 Personalnytt

Ivan Milovanovic was 
employed as a PhD student 
in August 2017. His main 
research subject is in the 
field of efficient stormwater 
treatment facilities. One of 

his major challenges will be the analysis of 
the efficiency and lifetime of zeolite filters. 
Ivan has completed his master education 
studies at the department of Hydraulic and 
Environmental Engineering at the Faculty 
of Civil Engineering of the University of 
Belgrade. His master thesis focused on de-
termining the height of chute walls of the 
converging stepped spillways.

 Utblick

I november anordnas en dagvattenkon-
ferens, kopplad till det Vinnovafinansie-
rade projektet GrönNano. Resultat från 
projektet kommer att presenteras. Det 
rör exempelvis mikroskräp i dagvatten, 
sedimentationsraster i dammar, gestalt-
ning av dagvattenanläggningar, planering 
för en god hantering av dagvatten och 
dagvattenrening med kemisk fällning. 

För mer information, program och an-
mälan se GrönNano hemsidan.
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Ny gästprofessor 
i VA-teknik

Det var, som vanligt när det gäller dagvatten, 
stora variationer både mellan avrinningsom-
rådena och mellan de olika provtagningstill-
fällena som täckte in både regn och snösmält-
ning. Det är ett begränsat antal prover som 
analyserades, men tendensen var att partik-
larna dominerades av svarta antropogena par-
tiklar, däribland gummi. Som mest uppmättes 
omkring 7000 partiklar/liter dagvatten från 
parkeringen. Vid april- och novemberprov-
tagningen fanns i alla prover en stor fraktion 
andra svarta antropogena partiklar samt me-
tallfragment. En förklaring kan vara att dessa 
kommer från ökat slitage av asfalt på grund 
av dubbdäcksanvändning, samt metallfrag-

Dagvatten – en påvisad trans-
portväg för mikroplaster

N Y H E T S B R E V  18
december 2017

ges ut av Dag&Nät

Utblick

Kalen-
darium

Forskargruppen Sta-
dens Vatten vid LTU 
har intensifierat samar-
betet med  Prof. Lian 
Lundy från Middlesex 
University, London, 
UK genom att anställa 

henne som ny gästprofessor.  Lian är 
professor i miljövetenskap och fokuse-
rar i sitt arbete på hållbar dagvattenhan-
tering, urbana föroreningars  transport-
processer, multikriterieanalyser och hur 
de kan användas som stödverktyg för 
beslutsprocesser på nationell och inter-
nationell nivå.

helene.osterlund@ltu.se

ment från dubbarna. Hela parkeringsytan är 
frekvent trafikerad medan endast en mindre 
del av industriområdena utgörs av vägar och 
därmed blir halterna av dessa partiklar högre 
i dagvattnet från parkeringen.

De högsta koncentrationerna av syntetiska 
fibrer uppmättes också från parkeringen, jäm-
fört med industriområdena, men utgjorde en 
väldigt liten andel av det totala antalet partik-
lar, endast upp till 35 partiklar/liter. Eftersom 
vi kan anta att det på parkeringen är mer folk 
i rörelse än på industriområdena så är en för-
siktig tolkning att fibrerna kommer från slita-
ge av kläder från dessa människor. Från indu-
striområdena kunde man se högre förekomst 
av plastfragment och vad som  bedömdes vara 
små färgflagor. I dessa avrinningsområden fö-
rekommer också stora ytor med lackerad plåt 
som både vägg- och takbeklädnad som där-
med är möjliga källor. 

Ett urval av partiklarna kommer nu att ana-
lyseras vidare på LTU för att säkerställa vad de 
består av.

Pågående projekt

Inom det Vinnova-finansierade pro-
jektet GrönNano som pågick 2014-2016 
togs dagvattenprover från tre olika plat-
ser i Umeå. Platserna, en välbesökt par-
kering och två industriområden, valdes 
ut i samråd med Vakin vilket det berät-
tats om i tidigare nyhetsbrev. Vid tre 
provtagningstillfällen, i april, juni och 
november 2016, analyserades samlings-
prover med avseende på innehållet av 
mikroplast och annat mikroskräp i ett 
samarbete mellan Dag&Nät och IVL 
Svenska miljöinstitutet. Dag&Nät stod 
för provtagningen och fältarbetet och 
IVL utförde analyserna.  

Heléne Österlund 

VA-branschdag 2018

Den 15 februari kommer det årliga 
VA-seminariet på LTU att hållas för 
våra VA-intresserade studenter och 
även våra doktorander och yrkesverk-
samma i VA-branschen! Temat för 2018 
är dagvatten. Programmet färdigställs 
i januari och läggs upp på hemsidan. 
Boka in datumet för ett intressant se-
minarium med stor utrymme att träffa 
framtidens VA-ingenjörer från LTU! 

Personalnytt

Ledig tjänst
Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, 
och Stadens Vatten vid LTU söker 
en kommundoktorand i VA-teknik 
med inriktning mikroskräp/plaster i 
dagvatten.   
Sista ansökningsdag: 2018-01-08

Läs mer: 
http://ledigajobb.stockholm.se/jobb/
stockholm/kommundoktorand_i_va_
teknik_-181782.html?token=553740b
44f66ebb3e15be819ac59290d 

Ny gästprofessor i VA-teknik
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DRIZZLE kick-off

Den 15-16 januari var det äntligen 
dags för DRIZZLE:s kickoff med 
samtliga parter. Ett drygt femtiotal 
deltagare från 10 olika organisationer 
träffades lunch-till-lunch i Stock-
holm, för att lära känna varandra, få 
en gemensam bild av vad vi ska göra 
tillsammans, och även påbörja det 
gemensamma arbetet inom DRIZZLE.

Första dagen inleddes med att Lena 
Eckerdal Rimsten, ansvarig för Vin-
novas kompetenscentrumprogram, 
berättade vad Vinnova förväntar sig 
från de projekt som de medfinansierat, 
inklusive DRIZZLE. Sedan presen-
terade Maria Viklander, DRIZZLE:s 
centrumföreståndare, vad vi har lovat 
att göra tillsammans, dvs. forskning 
med utgångspunkt i tre områden: 1) 
dagvattenkvalitet, 2) dagvattenkvantitet, 
samt 3) kombinationen kvalitet/kvantitet. 
Paula  Wennberg, LTU, berättade sedan 
om vikten av jämställdhetsintegrering i 
forskningsprojekt, samt redovisade vad 
vi har lovat kring detta inom DRIZZLE.
Därefter fick representanter från de 
deltagande parterna presentera sina 
intressen och insats i DRIZZLE. Efter 
det hölls en samverkansworkshop där 
samtliga deltagare bl.a. fick komma med 
sina synpunkter på hur samarbetet inom 
DRIZZLE bör organiseras. Dagen avslu-
tades med en gemensam middag.
Eftersom dagvattenutmaningar relat-
erade till Riddarfjärden i Stockholm 
kommer att användas som utgångspunkt 
för delar av DRIZZLE:s forskningsarbete 
inleddes dag två med en workshop kring 
detta, under ledning av Tyréns. Tyréns 
berättade om sitt pågående arbete 
med det lokala åtgärdsprogrammet för 
Riddarfjärden. Därefter berättade Stock-
holm Stad om sitt arbete med Rålamb-
shovsparken. Sedan fick deltagarna 
arbeta i mindre grupper för att komma 
med förslag på tänkbara dagvatten-
lösningar i anslutning till Riddarfjärden, 
ange förutsättningar för att kunna reali-
sera dem, samt identifiera möjliga forsk-
ningsfrågor. Arbetet har sammanfattats i 
en rapport som finns att ladda ned från 
DRIZZLE:s webbsida.

Vattenforskarskolans årliga seminarium i Luleå

Den 7-8 februari hade Vattenforskarsko-
lan sin årliga träff. Denna gång samlades 
doktorander och även några handledare i 

Luleå för ett 
t v å d a -
gars semi-
n a r i u m .

Va t t e n -
f o r s k a r -
skolan är 
ett samar-
bete mellan 
forsknings-
k l u s t e r n a 
Dag&Nät , 

DRICKS, VA-teknik Södra och VA-kluster 
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för Riddarfjärden. 
Därefter berättade 
Stockholm Stad 
om sitt arbete med 
Rålambshovspar-
ken. Sedan fick 
deltagarna arbeta 
i mindre grupper 
för att komma med 
förslag på tänkbara 
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Riddarfjärden, ange förutsättningar för att 
kunna realisera dem, samt identifiera möj-
liga forskningsfrågor. Arbetet har samman-
fattats i en rapport som finns att ladda ned 
från DRIZZLE:s webbsida.

Utbildning

doktorander är nu inskrivna i forskarskolan 
som tar del av forskarskolans kursutbud, se-
minarier, mentorsprogram och sociala ak-
tiviteter. Programmet för årets stora träff i 
Luleå var varierat. Bland annat presenterade 
Javier Martin-Torres (LTU) den forskning 
han leder som bland annat handlar om vat-
ten på Mars. Lennart Elfgren (LTU) höll en 
presentation på temat hur man kan genom-
föra sina doktorandstudier och samtidigt 
trivas med det. Åhörarna fick även höra 
om stadsomvandlingarna i Malmfälten och 
den VA-forskning som LTU bedriver där.

Konferenser

Rörnät och klimat, 13-14 mars
Årets RÖK konferens hölls på Stock-

holmsmässan i Älvsjö. I år var inriktningen 
på konferensen annorlunda jämfört med 
tidigare år. Större fokus låg på dagvatten-
kvalitet och föroreningar. Både Johannes 
Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm och Juha 
Salonsaari, Miljöförvaltningen, Stockholm 
stad höll presentationer som knöt an till 
dagvattenkvalitet och miljökvalitetsnormer. 
Godecke Blecken från Dag&Nät/Luleå 
tekniska universitet berättade om att det är 
många aspekter som behöver beaktas när ett 

biofilter/regnbädd/växtbädd ska ut-
formas för den ska få en bra funktion 
utifrån ett reningsperspektiv. 

Dag&Nät var även representerad 
med en monter som bemannades av 
Youen Pericault och Annelie Hed-
ström. Vi tackar för alla trevliga diskus-
sioner i vår monter!

Mikroplast- 
seminarium i 
Aalborg
Den 19-23 februari anordnade Aalborg 
universitet i ett forskningssamarbete 
tillsammans med Luleå tekniska univer-
sitet och Middlesex University en kurs i 
analys av mikroplaster i såväl spill- som 
dagvatten. Från LTU deltog Kerstin 
Nordqvist i kursen som fokuserade  på 
provberedning, men även gav en inblick i 
analys med µFT-IR-Imaging  spektrosko-
pi samt programvaran för dataanalys. 
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Kommun 
doktorand i 
Stockholm 

Den 17 april började Mad-
eleine Syk på Stockholms 
stads miljöförvaltning som 
kommundoktorand. Mad-
eleine har nyligen avslutat 
civilingenjörs utbildningen 
Miljö & vattenteknik vid 

Uppsala universitet och fortsätter nu 
med forskarstudier om källor till mikro-
plast i dagvatten. Arbetet utförs inom 
ramarna för det VINNOVA-finansierade 
kompetenscentret DRIZZLE som leds av 
VA-teknik vid LTU.
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Ny post-doc  
anställd

Ahmed Al-Rubaei 
förstärker forskningsgrup-
pen Stadens vattensystem 
som post doc sedan den 
3 april. År 2016 disput-
erade han i VA-teknik vid 
LTU. Hans studier fokus-

erade på långfristig prestationsförmåga, 
drift och underhåll av dagvattenanlägg-
ningar, i synnerhet infiltrationsanläggn-
ingar, dammar och våtmarker. Ahmed 
kommer att fortsätta arbeta med urban 
dagvattenhantering men nu med särskilt 
fokus på biofilter. Välkommen tillbaka!
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Ny forsknings- 
ingenjör

Frieder Hamann har an-
ställts som forskningsin-
genjör i ett halvår från 
april månad. Han kommer 
bland annat att arbeta 
med det värderingsverk-
tyg som tagits fram inom 

Interregprojektet BEGIN. Han kommer 
att utvärdera värden av olika ekosys-
temtjänster som grön infrastruktur har 
för ett område i Luleå.
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Forskargruppen 
Stadens Vatten 
vid LTU har inten-
sifierat samar-
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urbana föroreningars  transportproces-
ser, multikriterieanalyser och hur de kan 
användas som stödverktyg för beslut-
sprocesser på nationell och internationell 
nivå.

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

För att anmäla eller avanmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet, skicka gärna ett mejl med dina kontaktuppgifter till sylvia.kowar@ltu.se

- ett kompetensnätverk mellan forskningsgruppen Stadens vatten/VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Luleå kommun,  

 Bodens kommun, Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Vakin (Umeå), MittSverige Vatten & Avfall (Sundsvall), VA Syd, 

RISE, NTNU, samt Svenskt Vatten

 Personalnytt I media

22-23 maj 2018:  Vattenstämman, Hel-
singborg

30-31 maj 2018:  Attract slutkonferens, 
Kiruna

16-21 sep 2018: World Water Congress & 
Exhibition 2018, Tokyo, Japan

25-27 sep 2018: VA-mässan, Jönköping

23-26 sep 2018: 11th International Con-
ference on Urban Drainage Modelling 
(UDM), Palermo, Italien

14-18 okt 2018: 15th IWA Specialised 
Conference on Small Water and Waste-
water Systems and 7th Specialised Confe-
rence on Resources Oriented Sanitation, 
Haifa, Israel

7-8 nov 2018: jubileumskonferens Fram-
tidens VA - utmaningar och möjligheter 2.0, 
Luleå

29-30 nov 2018: FoI-konferens för hållbara 
vattentjänster, Lund

Motiv till val av centraliserade 
eller decentraliserade avlopps-
lösningar
Projektet ”Små flexibla avloppslösningar: 

anpassning till en föränderlig värld” fick 
under marsmånad besök av Liz Sharp från 
Sheffield University i England. Liz och pro-
jektgruppen arbetar på en enkät till svenska 
kommuner som ska belysa drivkrafter bak-
om beslut kring centralisering och decen-
tralisering av avloppssystem.

I konkurrens med flera coola arkitek-
toniska byggnadsprojekt utsågs bygget av 
Östra Länken i Luleå till Årets Bygge. Det 
är första gången som ett infrastrukturprojekt 
tilldelas det prestigefulla priset. Särskilt kul 
att det är en av Dag&Näts medlemmar som 
är med i konsortiet som vinner med ett led-
ningsnätsprojekt. 

Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Ge-
mensamma mål, öppna böcker och korta kom-
munikationsvägar är några av verktygen för ett 
projekt som är långsiktigt till sin natur och ger 
förutsättningar för tillväxt.  Innovativa lösningar, 
hög teknisk precision, säkerhet och kvalitet för-
enas med gestaltningsprogram över ett av naturens 
grundelement. Årets Bygge 2018, Östra Länken 
i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbygg-
nad på riktigt, en vattnets nya huvudväg genom 
den växande staden.”

Grattis Luleå kommun och NCC för att 
ni så framgångsrikt arbetat med Östra Län-
ken genom en framgångsrik entreprenad-
form - Utförandeentreprenad med utökad 
samverkan!

Priset delas årligen ut av Svensk Bygg-
tjänst och Byggindustrin.

Östra länken i Luleå har utsetts 
till Årets bygge 2018

 Priser och utmärkelser

Kalendarium

Kalen-
darium

Den 17 april började 
Madeleine Syk på Stock-
holms stads miljöförvalt-
ning som kommundok-
torand. Madeleine har 
nyligen avslutat civilin-
genjörsutbildningen Miljö 

& vattenteknik vid Uppsala universitet och 
fortsätter nu med forskarstudier om källor 
till mikroplast i dagvatten. Arbetet utförs 
inom ramarna för det VINNOVA-finansie-
rade kompetenscentret DRIZZLE som leds 
av VA-teknik vid LTU.

Kommundoktorand i Stock-
holm 

Ahmed Al-Rubaei för-
stärker forskningsgrup-
pen Stadens vattensystem 
som post doc sedan den 3 
april. År 2016 disputerade 
han i VA-teknik vid LTU. 
Hans studier fokuserade 

på långfristig prestationsförmåga, drift och 
underhåll av dagvattenanläggningar, i syn-
nerhet infiltrationsanläggningar, dammar 
och våtmarker. Ahmed kommer att fortsätta 
arbeta med urban dagvattenhantering men 
nu med särskilt fokus på biofilter. Välkom-
men tillbaka!

Ny post-doc anställd

Nominering till Svenskt Vattens 
pris för bästa examensarbete 

För andra året i rad delar Svenskt Vatten 
ut pris till ”bästa examensarbete inom VA-
området” för att med detta öka uppmärk-
samhet och attraktivitet för VA-området. 
Tre finalister utsågs tidigare under våren. De 
kommer att presentera sina arbeten under 
ett seminarium vid Vattenstämman 2018. 
Priset till vinnande bidraget delas också ut 
i Helsingborg.

Nominerade bästa tre examensarbeten är:   
Vilket membran lämpar sig bäst när det kom-
mer till avskiljning av organiskt material från 
Bolmenvatten? Olivia Söderman, Lunds uni-
versitet

Biologisk råvattenbehandling med avseende på 
järn och mangan vid dricksvattenproduktion - 
Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pi-
lotfilter med expanderad lera. Mårten Winkler, 
Luleå tekniska universitet

Kommunikation för acceptans av kretsloppsan-
passade avloppssystem- - En fallstudie på om-
vandlingsområdet Munga. Katja Norlin och 
Isabelle Wahlund, KTH

I korthet

Dag&Näts aktiviteter och projekt har 
vid ett flertal tillfällen uppmärksammats i 
populärvetenskapliga artiklar och radio-
program.

Energieffektivt byggande i nya Kiruna, SR 
Vetenskapsradion

Forskningen viktig för stadsflytt i norr, SR 
Vetandets värld

Energisnåla hus testas i Kiruna - ”enorma 
energibesparingar”, TV4 Play

Forskning kring alternativa mätmetoder, 
STVF

Branschdag om dagvatten direktsänds, cir-
kulation

Besök Dag&Nät montern 

på Vattenstämman!

Vi ses i Helsingborg!

Frieder Hamann har 
anställts som forsknings-
ingenjör i ett halvår från 
april månad. Han kommer 
bland annat att arbeta med 
det värderingsverktyg som 
tagits fram inom Interreg-

projektet BEGIN. Han kommer att utvär-
dera värden av olika ekosystemtjänster som 
grön infrastruktur har för ett område i Luleå.

Ny forskningsingenjör

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
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Hur påverkar valet av  
byggnadsmaterial vårt 
dagvatten?
För drygt ett år sedan stod pilottaken klara för provtag-
ning. Syftet med denna studie är att undersöka bidraget av 
föroreningar från olika typer av byggnadsmaterial till dagvat-
ten. Nu har sex nederbördstillfällen provtagits och resultaten 
har börjat sammanställas.

De föroreningar som främst är av intresse är metaller och de or-
ganiska föroreningsgrupperna ftalater samt nonylfenoler. Dessu-
tom studeras hur omgivande förhållanden, exempelvis utomhus-
temperatur, kan påverka utsläppen av de studerade ämnena.
Materialen som ingår i studien är vanligt förekommande i det 
bebyggda samhället och används på tak, fasader eller andra ytor 
i den urbana miljön. De omfattar såväl olika typer av metallplåtar 
som PVC- och bitumenbaserade tätskikt. För att kunna urskilja 
bidraget från atmosfären har rostfria plåtar använts som kontroll-
material. 
Resultaten visar att flertalet material bidrar med både metaller 
och organiska föroreningar till avrinning. De metaller som släpps 
ut är framför allt i löst form (<0,45µm) och således mer mobila. 
Dessutom varierar de utsläppta koncentrationerna relativt stort 
mellan olika nederbördstillfällen. Figurerna visar utsläppet av zink 
från en plåt i titanzink och en galvaniserad (varmförzinkad) plåt. 
Tydligt är att höga koncentrationer löst zink följer med avrinnin-
gen och att koncentra tionerna varierar mellan nederbördstillfäl-
lena. Utöver dessa resultat släpptes koppar i relevanta koncen-
trationer från framför allt kopparplåt, men även från takshingel. 

De föroreningar som främst är av intresse 
är metaller och de organiska förorenings-
grupperna ftalater samt nonylfenoler. Dess-
utom studeras hur omgivande förhållanden, 
exempelvis utomhustemperatur, kan påver-
ka utsläppen av de studerade ämnena.

Materialen som ingår i studien är vanligt 
förekommande i det bebyggda samhället 
och används på tak, fasader eller andra ytor 
i den urbana miljön. De omfattar såväl olika 
typer av metallplåtar som PVC- och bitu-
menbaserade tätskikt. För att kunna urskilja 
bidraget från atmosfären har rostfria plåtar 
använts som kontrollmaterial. 

Resultaten visar att flertalet material bi-
drar med både metaller och organiska för-
oreningar till avrinning. De metaller som 
släpps ut är framför allt i löst form (<0,45µm) 

Hur påverkar valet av byggnads-
material vårt dagvatten?
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och således mer mobila. Dessutom varierar 
de utsläppta koncentrationerna relativt stort 
mellan olika nederbördstillfällen. Figurerna 
visar utsläppet av zink från en plåt i titanzink 
och en galvaniserad (varmförzinkad) plåt. 
Tydligt är att höga koncentrationer löst zink 
följer med avrinningen och att koncentra-

Pågående projekt

För drygt ett år sedan stod pilottaken 
klara för provtagning. Syftet med den-
na studie är att undersöka bidraget av 
föroreningar från olika typer av bygg-
nadsmaterial till dagvatten. Nu har sex 
nederbördstillfällen provtagits och re-
sultaten har börjat sammanställas.

Alexandra Müller 

”Framtidens VA 2.0 - fler utma-
ningar och möjligheter”, 
7-8 nov 2018, Luleå

VA-teknik vid Luleå tekniska uni-
versitet i samarbete med Dag&Nät 
bjuder in till en jubileumskonferens 
för att fira att forskningsämnet offici-
ellt inrättades för 25 år sedan. Konfe-
rensen ”Framtidens VA 2.0 - fler ut-
maningar och möjligheter” knyter an 
till VA-konferensen som arrangerades 
vid 20-års jubileet och kommer att ge 
möjlighet till att lyssna på inspirerande 
föredrag, diskutera utmaningarna vi står 
framför nu och möjligheter vi har att 
bygga framtiden, samtidigt som den är 
en plattform för att bygga nätverk. 

Ulf Thysell, NSVA, Birgitta Olofsson, 
Tyréns, och Tommy Giertz, Stockholm 
Vatten, är några av de 20-tal inbjudna 
talarna.

Konferensen riktar sig till alla som är 
verksamma i VA-branschen, våra sam-
arbetspartner, forskare, studenter och 
alumner. 

Sprid gärna informationen i dina 
nätverk och anmäl dig via  länken på 
hemsidan.

tionerna varierar mellan nederbördstillfäl-
lena. Utöver dessa resultat släpptes koppar 
i relevanta koncentrationer från framför 
allt kopparplåt, men även från takshingel. 
Ftalater och nonylfenoler förekom främst 
i avrinningen från ytorna med PVC-duk.

Arbetet med provtagning fortgår paral-
lellt med ytterligare bearbetning av data. 
Resultaten kommer framöver att pre-
senteras i större detalj i 
tidskriftsartiklar och på 
konferenser.
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Rening av dagvatten från vägar och tak  
med filterteknik
Dagens kraftiga urbaniseringstrend 
medför en ökning av andelen hårdg-
jorda ytor i staden och leder därmed 
till ökad avrinning av förorenat dag-
vatten som behöver behandlas för 
att undvika att föroreningarna såsom 
metaller och organiska föroreningar 
hamnar i sjöar och vattendrag. 

I tätbebyggda urbana områden krävs 
flexibla yteffektiva behandlingstekniker. 
Syftet med Ivan Milovanovics dokto-
randprojekt är att öka kunskapen kring 
yteffektiva reningsmetoder för urbant 
dagvatten som kan integreras i befintlig 
bebyggelse.
Ivan arbetar med två delprojekt där han 
undersöker filterteknik för rening av 
dagvatten från trafikerade vägar samt 
avrinning från koppartak. I en labbstudie 
använder han konstgjort dagvatten för 
att testa olika filtermaterial för brunns-
filter, både med skak och kolonnex-
periment. Det konstgjorda dagvattnet 

genererades på ett sådant sätt att det 
liknar ett starkt förorenat vägdagvatten. 
Ivan har utvärderat fyra olika filtermateri-
al: torv (T), bark (B), polypropylen (P) och 
sidenört (S). Preliminära resultat visar att 
bark och torv reducerade halten totala 
och lösta metaller mest effektivt. Figuren 
ovan visar reduktionen av halten total 
och löst zink efter kolonnförsöket.
I sitt andra delprojekt undersöker Ivan ett 
filter med zeolitmaterial som har installe-

Pågående projekt

relse med en 
så kallad base-
line (område 
innan exploa-
tering). Al-
ternativen var 
att använda 
(i) ett kon-
ven t i on e l l t 
ledningssys-
tem, (ii) en 
kombination 
av ledningar 
och en dagvattendamm/grönstråk eller (iii) 
implementering av damm, grönstråk, gröna 
tak och biofilter/växtbäddar. Fallstudien 
visar att de främsta fördelarna med ett ny-
utvecklat stadsområde ligger i de relaterade 
urbana kategorierna (värde av fastigheter/
bostadspriser, hälsa och social sammanhåll-
ning) och i några miljörelaterade kategorier 
(t ex upptag av CO2, biologisk mångfald). 
De traditionella ”VA-relaterade” fördelar-
na (översvämningsrisk, rening) värderades 
mycket lägre. 

Värdering av långsiktiga fördelar med blå-grön infrastruktur
VA-huvudmannen fokuserar ofta på 

minskad översvämningsrisk och dag-
vattenrening när blågrön infrastruktur 
implementeras. Dock kan blågröna an-
läggningar erbjuda flera andra fördelar 
(ekosystemtjänster) inom olika områ-
den som hälsa, rekreation, biologisk 
mångfald och ekologi. 

Det finns redan olika verktyg och model-
ler för att bedöma dessa fördelar. Några av 
dessa kan användas för att beräkna ekono-
miska värden av dessa olika ekosystemtjäns-
ter. Två av dessa är B£ST (Benefits of Sus-
tainable Urban Drainage Tool) och TEEB 
(The Economics of Ecosystems and Biodi-
versity) som har utvecklats i Storbritannien 
och Nederländerna. Värdena beräknas som 
nettonuvärdet med hänsyn till en 30-årspe-
riod.

En fallstudie i Luleå används för att be-
döma användbarheten av dessa verktyg i 
svenska förhållanden. Tre olika alternativ för 
ett nytt bostadsområde bedömdes i jämfö-

  Dagens kraftiga urbaniseringstrend 
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gjorda ytor i staden och leder där-
med till ökad avrinning av förorenat 
dagvatten som behöver behandlas för 
att undvika att föroreningarna såsom 
metaller och organiska föroreningar 
hamnar i sjöar och vattendrag. 

  

I tätbebyggda urbana områden krävs 
f lexibla yteffektiva behandlingstekniker. 
Syftet med Ivan Milovanovics doktorand-
projekt är att öka kunskapen kring yteffek-
tiva reningsmetoder för urbant dagvatten 
som kan integreras i befintlig bebyggelse.

Ivan arbetar med två delprojekt där 
han undersöker filterteknik för rening 
av dagvatten från trafikerade vägar samt 
avrinning från koppartak. I en labbstudie 
använder han konstgjort dagvatten för att 
testa olika filtermaterial för brunnsfilter, 
både med skak- och kolonnexperiment. 
Det konstgjorda dagvattnet genererades 
på ett sådant sätt att det liknar ett starkt 

Godecke Blecken
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Resultaten visar 
att metoderna som 
används i B£ST 
och TEEB kan till-
lämpas i norra Sve-
rige. Beräkningarna 
och indatat behö-
ver dock granskas 
noggrant. Trots att 
osäkerheten av mo-
dellerna är hög ger 
resultaten en indi-
kation vem som har 

nytta av blågrön infrastruktur. 

Resultaten visar också att ett brett samar-
bete mellan olika discipliner och finansiärer 
behövs. Det är många andra aktörer som 
tjänar på blågrön infrastruktur, inte bara VA-
huvudmannen. 

Rening av dagvatten från vägar och tak med filterteknik

förorenat vägdagvatten. Ivan har utvärde-
rat fyra olika filtermaterial: torv (T), bark 
(B), polypropylen (P) och sidenört (S). 
Preliminära resultat visar att bark och torv 
reducerade halten totala och lösta metaller 
mest effektivt. Figuren ovan visar reduk-
tionen av halten total och löst zink efter 
kolonnförsöket.

I sitt andra delprojekt undersöker Ivan 
ett filter med zeolitmaterial som har in-
stallerats vid Nationalmuseet i Stockholm 
för att rena avrinningen från koppartaket. 

Studien fokuserar på zeolitfiltrets effekti-
vitet att minska kopparkoncentrationen. 
Projektet planeras pågå i tre år och det syf-
tar även till att undersöka hur filtrets ad-
sorptionskapacitet förändras över tid.

Ivan Milovanovic
ivan.milovanovic@ltu.se

rats vid Nationalmuseet i Stockholm för 
att rena avrinningen från koppartaket.
Studien fokuserar på zeolitfiltrets effekti-
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Ftalater och nonylfenoler förekom främst i avrinningen från 
ytorna med PVC-duk.
Arbetet med provtagning fortgår parallellt med ytterligare 
bearbetning av data. Resultaten kommer framöver att presen-
teras i större detalj i tidskriftsartiklar och på konferenser.
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DRIZZLE:s partsstämma 2018 
Den 28-29 augusti ägde DRIZZLE:s 
partsstämma rum. Ca 35 personer 
från DRIZZLE:s partnerorganisationer 
samlades på Luleå tekniska univer-
sitet för att bl.a. avhandla pågående 
och planerade gemensamma forsk-
ningsprojekt.

Dagen inleddes med en presentation-
srunda, eftersom det fanns en del nya 
deltagare i rummet. Därefter presen-
terade Maria Viklander, LTU, hur långt ar-
betet inom DRIZZLE har kommit. Annelie 
Hedström, LTU, presenterade sedan 
den nationella Vattenforskarskolan, där 
doktorander från bl.a. LTU deltar. Hon 
berättade att kurserna inom forskarsko-
lan även är öppna för yrkesverksamma 
– för mer info se www.waterresearch-
school.lu.se/courses. 
Därefter presenterade de doktorander 
och seniora forskare som åtminstone 
till viss del finansieras av DRIZZLE sin 
forskning. Det blev en kavalkad av tolv 
presentationer på tre teman, dvs. dagvat 
tenkvalitet, dagvattenkvantitet, respek-
tive integrerade dagvattenlösningar. 
Därtill presenterade Peter Rosander, 
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Labbomobil
VA-teknik och Dag&Nät vid LTU har nu en 
skåpbil ”Labbomobil” för användning vid fäl-
tarbete vilket ingår i många av forskningspro-
jekten. Förutom att den underlättar transport 
av utrustning vid fältarbete bidrar bilen också 
med en förbättrad arbetsmiljö.
Skåpdelen är utrustad med bänkytor för 
laboratoriearbete, detta för att så snabbt som 
möjligt efter provtagning komma igång med 
laboratorie arbete såsom filtrering, fylla prov-
flaskor och enklare analyser som till exempel 
pH, konduktivitet, TSS och turbiditet. På så 
sätt ökar kvaliteten på analyserna.
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Erfarenheter från  
Kapstaden
I juni besökte Neil Armitage, professor i 
Urban Water Management, University of 
Cape Town, Sydafrika, forskningsgruppen 
Stadens Vatten vid LTU och berättade om 
den allvarliga vattensituationen i Kapsta-
den.  
Drastiska vattenransoner infördes för att 
minska vattenanvändningen, 6 m3 per 
månad och familj, vilket betyder att allt 
vatten måste användas två till tre gånger. 
Om man upprepande använder för myck-
et vatten sätts en spärr in i vattenmätaren 
och varje dag familjen konsumerar mer än 
200 l slås vattenleveransen av. I Kapsta-
den kan man även gå in på vattenbo-
lagets websida för att se hur det egna 
hushållet konsumerar vatten i förhållande 
till sina grannar. 
Möjligheter för framtida samarbeten dis-
kuterades också och har så här långt lett 
fram till en gemensam ansökan. 

Dag&Nät doktorander besökte INSA i Lyon
Doktoranden Brenda Vidal besökte 

professor Sylvie Barraud på INSA Natio-
nal Institute of Applied Sciences of Lyon, 
Frankrike, under fem veckor tidigare i vå-
ras. Sylvie har under lång tid arbetat med 
multikriterieanalys av dagvattenlösningar 
och speciellt med metoden ELECTRE 
III.  Metoden utvecklades i Frankrike på 
60-talet och har använts i stor utsträckning 
inom VA-sektorn, speciellt inom hållbar-
hetsrelaterad forskning. Metoden bygger 
på ett rankningssytem som beaktar osä-
kerheter och gör det möjligt att kombinera 
både kvantitativa och kvalitativa kriterier. 
Syftet med besöket var att applicera ELEC-

TRE III-metoden på Brendas projekt som 
involverar en jämförelse av olika små av-
loppssystem baserat på ett antal hållbar-
hetsindikatorer. 

Under samma period besökte även dok-
toranden Joel Lönnqvist, Dag&Nät vid 
Luleå tekniska universitet, INSA för att 
träffa professor Jean-Luc Bertrand-Kra-
jewski och doktoranden Rémy Bournique 
som arbetar med innovativa lösningar för 
gröna tak. Olika lösningar för f lödesmät-
ning och modellering av f löde från gröna 
tak demonstrerades och metoder för fält-
experiment vid LTU diskuterades. En ny 

VA-teknik och Dag&Nät vid LTU har 
nu en skåpbil 
”Labbomobil” för 
användning vid 
fältarbete vilket 
ingår i många av 
forskningsprojek-
ten. Förutom att 
den underlättar 
transport av ut-
rustning vid fält-
arbete bidrar bilen 

Pågående projekt

Dagen inleddes med en presentations-
runda, eftersom det fanns en del nya del-
tagare i rummet. Därefter presenterade 
Maria Viklander, LTU, hur långt arbetet 
inom DRIZZLE har kommit. Annelie 
Hedström, LTU, presenterade sedan den 
nationella Vattenforskarskolan, där dokto-
rander från bl.a. LTU deltar. Hon berätta-
de att kurserna inom forskarskolan även är 
öppna för yrkesverksamma – för mer info 
se www.waterresearchschool.lu.se/courses.  

Därefter presente-
rade de doktorander 
och seniora forskare 
som åtminstone till 
viss del finansieras 
av DRIZZLE sin 
forskning. Det blev 
en kavalkad av tolv 
presentationer på tre 
teman, dvs. dagvat-
tenkvalitet, dagvattenkvantitet, respektive 
integrerade dagvattenlösningar. Därtill 
presenterade Peter Rosander, LTU, det 
rullande labb som DRIZZLE har tillgång 
till, den s k Labbomobilen.

Mårten Berg, Vinnova, berättade sedan 
om vilka villkor som gäller för att kunna 
ansöka om det riktade forskningsbidra-
get till DRIZZLE:s små- och medelstora 
partsföretag. Efter den formella Parts-
stämman var det sedan dags för gemensam 
middag. 

DRIZZLE:s partsstämma 2018 
Den 28-29 

augusti ägde 
DRIZZLE:s 
partsstämma 
rum. Ca 35 

personer från DRIZZLE:s partneror-
ganisationer samlades på Luleå tek-
niska universitet för att bl.a. avhandla 
pågående och planerade gemensamma 
forskningsprojekt.

Dag två ägnades åt workshopar kring 
framtidsfrågor. Deltagarnas utvärdering 
var att dagarna hade varit jättebra, efter-
som de gav alla en god inblick i vad som 
görs i DRIZZLE och angränsande forsk-
ningsprojekt, och därmed en god grund 
att utgå ifrån. Som en av deltagarna ut-
tryckte det: ”Här är ju framtiden – vad 
bra!”

Utbildning

Labbomobil

typ av gröna tak med lagringsutrymme 
under vegetationen som frigör vatten vid 
behov till vegetationen visades. Vid myck-
et kraftiga regn fylls lagringsutrymmet 
och en pump aktiveras som 
bräddar överf lödigt vatten.

också med en förbättrad arbetsmiljö.

Skåpdelen är utrustad med bänkytor för 
laboratoriearbete, detta för att så snabbt 

som möjligt ef-
ter provtagning 
komma igång 
med laborato-
riearbete såsom 
filtrering, fylla 
provf laskor och 
enklare analyser 
som till exempel 
pH, konduktivi-
tet, TSS och tur-
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 Utrustning

biditet. På så sätt ökar kvaliteten på ana-
lyserna.
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ansöka om det riktade forskningsbidra-
get till DRIZZLE:s små- och medelstora 
partsföretag. Efter den formella Parts-
stämman var det sedan dags för gemensam 
middag. 

DRIZZLE:s partsstämma 2018 
Den 28-29 

augusti ägde 
DRIZZLE:s 
partsstämma 
rum. Ca 35 

personer från DRIZZLE:s partneror-
ganisationer samlades på Luleå tek-
niska universitet för att bl.a. avhandla 
pågående och planerade gemensamma 
forskningsprojekt.

Dag två ägnades åt workshopar kring 
framtidsfrågor. Deltagarnas utvärdering 
var att dagarna hade varit jättebra, efter-
som de gav alla en god inblick i vad som 
görs i DRIZZLE och angränsande forsk-
ningsprojekt, och därmed en god grund 
att utgå ifrån. Som en av deltagarna ut-
tryckte det: ”Här är ju framtiden – vad 
bra!”

Utbildning

Labbomobil

typ av gröna tak med lagringsutrymme 
under vegetationen som frigör vatten vid 
behov till vegetationen visades. Vid myck-
et kraftiga regn fylls lagringsutrymmet 
och en pump aktiveras som 
bräddar överf lödigt vatten.

också med en förbättrad arbetsmiljö.

Skåpdelen är utrustad med bänkytor för 
laboratoriearbete, detta för att så snabbt 

som möjligt ef-
ter provtagning 
komma igång 
med laborato-
riearbete såsom 
filtrering, fylla 
provf laskor och 
enklare analyser 
som till exempel 
pH, konduktivi-
tet, TSS och tur-

Brenda Vidal
brenda.vidal@ltu.se

Joel Lönnqvist
joel.lonnqvist@ltu.se

 Utrustning

biditet. På så sätt ökar kvaliteten på ana-
lyserna.

Dag två ägnades åt workshopar kring 
framtidsfrågor. Deltagarnas utvärder-
ing var att dagarna hade varit jättebra, 
eftersom de gav alla en god inblick i vad 
som görs i DRIZZLE och angränsande 
forskningsprojekt, och därmed en god 
grund att utgå ifrån. Som en av deltagar-
na uttryckte det: ”Här är ju framtiden – 
vad bra!”

I korthet

Attract slutkonferens i Kiruna

Det stora, tvärvetenskapliga forsknings- 
och innovationsprojektet ”Attract – Attrak-
tiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat” av-
slutades med en slutkonferens i Kiruna den 
30-31 maj 2018, där ett axplock av de resul-
tat som tagits fram gemensamt av parterna 
presenterades. 

Attract inleddes redan i februari 2011 
med en workshop, där behovsägarna Gälli-
vare kommun, Kiruna kommun och LKAB 
lyfte fram de utvecklingsbehov som de då 
såg med anledning av de pågående samhälls-
omvandlingarna. 

Med de identifierade behoven som ut-
gångspunkt bildades sedan ett konsortium 
bestående av ytterligare 20-talet parter, 
inklusive sex forskningsämnen vid Luleå 
tekniska universitet. Dessa parter har sedan 
gemensamt utvecklat en rad innovativa lös-
ningar, där det mest omskrivna är byggandet 
och utvärderingen av Sveriges nordligaste 
passivhus, det s.k. 7:e huset. Huset är för-
sett med två olika gröna tak, vars växtlighet, 
funktion, m.m. har utvärderats av doktoran-
den Joel Lönnqvist.

Andra lösningar inkluderar exempelvis 
innovativ ledningsförläggning i kallt klimat, 
grön-, blå- och vitstrukturplan där även 
den vita strukturen snö ses som en tillgång 
i staden, automatisk projektering av hållbara 
byggnader, utformning samt utvärdering av 
ett flyttbart äldreboende, samt hur social in-
kludering kan öka en stads attraktivitet. Den 
innovativa ledningsförläggningen som inne-
bär samförläggning av VA och fjärrvärme 
har utvärderats av doktoranden Youen Peri-
cault tillsammans med forskare från Energi-
teknik på LTU.

Projektets budget, sett över hela projekt-
tiden, omfattade drygt 70 miljoner, varav 
Vinnova bidrog med drygt 30 miljoner och 
de övriga parterna bidrog med resten. Mer 
information om Attract finns här: www.ltu.
se/attract

World Water Congress & Exhi-
bition, Tokyo
Den 16-21 september hölls den stora 

IWA konferensen i Tokyo med 9 800 delta-
gare och 17 parallella sessioner samt många 
andra aktiviteter som Business forum, kur-
ser, studiebesök och forskarmöten i de 
många specialistgrupperna. Denna konfe-
rens belyser nya trender, utmaningar och 
lösningar inom vattenområdet. 

GrönNano 3 – Kick-off
I maj fick vi besked att 

UDI projektet GrönNa-
no 3 beviljats medel för 
en tredje fas från Vinnova. 
I detta projekt samarbetar 
22 parter från akademi, 
företag, VA organisationer 

och kommuner för att implementera och 
utvärdera innovativa, dagvattenrelaterade 
lösningar.

Bland annat kommer biofilteranläggning-
ar i Malmö och Sundsvall att utvärderas. För 
dagvatten kommer mer avancerade tekniker 
som koagulering/flockulering och mem-
branfiltrering att testas i verklig miljö och 
hur byggmaterial påverkar dagvattnets kva-
litet kommer att implementeras i StormTac. 

I början på september träffades parterna 
vid en kick-off som startpunkt för de kom-
mande två årens samarbete.

Erfarenheter från Kapstaden

I juni besökte Neil Armitage, professor 
i Urban Water Management, University of 
Cape Town, Sydafrika, forskningsgruppen 
Stadens Vatten vid LTU och berättade om 
den allvarliga vattensituationen i Kapstaden.  

Drastiska vattenransoner infördes för att 
minska vattenanvändningen, 6 m3 per må-
nad och familj, vilket betyder att allt vatten 
måste användas två till tre gånger. Om man 
upprepande använder för mycket vatten sätts 
en spärr in i vattenmätaren och varje dag fa-
miljen konsumerar mer än 200 l slås vatten-
leveransen av. I Kapstaden kan man även gå 
in på vattenbolagets websida för att se hur 
det egna hushållet konsumerar vatten i för-
hållande till sina grannar. 

Möjligheter för framtida samarbeten dis-
kuterades också och har så här långt lett fram 
till en gemensam ansökan. 

Konferenser

Tokyo Big Sight kongresscentrum

Ett drygt sextiotal svenskar närvarade. 
Dag&Nät representerades av Fredrik Ny-
ström som höll en presentation om rening 
av dagvatten med koagulering och flocku-
lering samt Annelie Hedström som bidrog 
med en presentation om Dag&Nät i den 
nordiska montern i seminariet ”Open Inn-
ovation Sprout”. Även Vakin, som är en av 
parterna i Dag&Nät, var välrepresenterade 
och tog del av konferensprogrammet. Jonas 
Olsson, SMHI, höll två presentationer varav 
en handlade om hur mikrovågor från mo-
bilmaster kan användas för att prognostisera 
urban avrinning. 

Christas Makropoulos, Aten, tryckte på 
att den åldrande ledningsinfrastrukturen bör 
ses som en möjlighet eftersom inlåsningsef-
fekten av den centraliserade infrastrukturen 
minskar när den behöver ersättas. Claudia 
Sadoff höll en key-note-presentation om 
det globala hållbarhetsmålet om vatten och 
sanitet och visade på att det även för välut-
vecklade länder finns mycket att arbeta med 
innan även dessa länder når målen. 

Magnus Arnell, som representerar 
IWA Sverige utsågs till IWA Fellow un-
der konferensen. 2020 hålls IWA World 
Water Congress i Köpenhamn nästa 
gång och då hoppas vi att delegationen 
från Sverige är betydligt större och syn-
ligare.

Neil Armitage, University of Cape Town.
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Hydraulisk modellering av sedimentationsraster
Urbant dagvatten för med sig stora 
mängder av stora och små partiklar, 
som ses som en betydande belas-
tning för recipienten, särskilt som 
partiklarna även kan vara bärare av 
andra föroreningar. Partikelsediment-
ering i dagvattendammar är en av de 
vanligaste metoderna för att avlägsna 
suspenderade partiklar och skapa ett 
renare dagvattenflöde. 

Merparten av dagvattnets partikelin-
nehåll sjunker ner till dammens botten. 
Efter ofta årslånga driftperioder rengörs 
bottendelen genom att slamskiktet sugs 
eller skrapas upp.
En begränsande faktor vid anläggning av 
dagvattendammar är dammens ytbehov. 
En annan begränsning är återsuspension 
av partiklar som tidigare sedimenterats, 
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11th International Conference 
on Urban Drainage Modelling
Den 23-26 september träffades omkring 250 deltagare i Palermo, Italien, på kon-
ferensen om Urban Drainage Modelling. Evenemanget anordnades av tekniska 
fakulteten vid universitetet i Palermo samt International Working Group on Data and 
Models (en arbetsgrupp inom IWA). På konferensen, som äger rum vart tredje år, 
presenteras studier och diskuteras frågor kring modellering inom urban hydrologi, 
dagvattenhantering och avloppssystem.
Forskningsgruppen VA-teknik vid LTU samt Dag&Nät representerades av fyra delt-
agare, Ico Broekhuizen, Snežana Gavrić, Jiri Marsalek och Günther Leonhardt, som 
presenterade studier kring modellkalibrering, ackumulering av föroreningar i diken 
och bakterier i dagvatten. Dessutom representerade Günther och Ico Dag&Nät  i 
IWA:s arbetsgrupp om data och modeller. Presentationer och diskussioner inom dag-
vattentemat visade att kvalitetsfrågor, skyfallsmodellering och modellering av grön 
infrastruktur står högt upp på agendan, även internationellt.

Läs mer https://www.udm2018.org/

vilket kan ske vid kraftiga regn som ger 
högt inflöde till dammen. Återsuspen-
sionen uppstår om tillräcklig turbulens i 
vattenfasen utbildas - som sekundärt ger 
höga strömningshastigheter, höga nog 
att lyfta avsatta partiklar från slamytan.
En möjlig teknikhöjning inom detta om-
råde är att komplettera dagvattendam-
mar med ett sedimentationsraster (BGS 
– Bottom Grid Structure), placerat på 
dammens botten. Tanken med en sådan 
konstruktion är att generera nedåtrik-
tade strömvirvlar och på så vis minska 
yttre störning på tidigare sedimenterat 
material och kan därmed minska risken 
för återsuspension under högflödespe-
rioder.  För att nå en bättre förståelse 
om hur rasterutformningen påverkar 
såväl primär partikelsedimentering som 
återsuspension, konstruerades och 

uppfördes en fysisk hydraulisk modell i 
ett laboratorium vid Tjeckiens Tekniska 
Universitet i Prag. 
Denna laborativa konstruktion möjliggör 
för oss i ett första skede att experi-
mentellt ändra rastercellernas storlek, 
deras djup samt även cellväggarnas 
vinkelförhållande. Med kända yttre ramar 
kan sedan observeras hur sedimenter-
barheten förändras under skilda flödes-
betingelser. Vidare undersöks rastrets 
förmåga att kvarhålla bottensediment 
under högflödesperioder. Dessa labo-
rativa undersökningar syftar till att ge 
kunskap för en optimal cellutformning, 
tänkt att i ett senare skede testas i fält.

Ivan Milovanović
ivan.milovanovic@ltu.se
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SVU:s FoI konferens, Malmö
Den 29-30 november anordnade Svenskt Vatten och SWR en konferens om forskning 
och innovation för hållbara vattentjänster. Första dagen hölls av Svenskt Vatten där 
bland annat Vattenforskarskolan presenterades som ett kompetenslyft för VA-bran-
schen. Vidare presenterade Dag&Näts Heléne Österlund kompetenscentret DRIZZLE  
samt  projektet GrönNano och vad som förväntas under den nyligen påbörjade tredje 
delen.
Under spåret om resurseffektiv avloppsrening samt dagvatten och ledningsnät 
presenterade doktoranderna Madeleine Syk, som är kommundoktorand via Stock-
holms Stad inom DRIZZLE, och Youen Pericault sin forskning. Madeleine talade 
om mikroskräp och mikroplaster i dagvatten och Youen om integrerade VA- och 
värmeförsörjningslösningar i Kiruna och Gällivare. Även Oleksandr Panasiuks forsk-
ning om olika strategier för detektion av felkopplingar och tillskottsvatten i duplikata 
system presenterades.
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Urban Europe 
Research  
Alliance
Den 8-9 november deltog Lena Gold-
kuhl, VA-teknik i UERA:s (Urban Europe 
Research Alliance) möte i Wien, Öster-
rike. Under mötet presenterade bl.a. en 
rad städer sina forsknings- och inno-
vationsbehov, vilka sedan diskuterades 
tillsammans med de medverkande 
forskarna. De identifierade behoven 
kommer bl.a. att ligga till grund för UER-
A:s arbetsprogram för 2019.
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Smart Cities 
Expo World 
Congress
Den 13-15 november ägde den åttonde 
omgången av Smart Cities Expo World 
Congress rum i Barcelona, Spanien. 
Lena Goldkuhl, VA-teknik medverkade 
tillsammans med drygt 21 000 andra 
deltagare, varav 844 utställare samt 
drygt 400 talare från närmare 150 länder. 
Evenemangets huvudsyfte är att fungera 
som en mötes- och inspirationsplats 
mellan städer, forskare och företag som 
vill arbeta tillsammans för en bättre 
urban framtid.  
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Utformning av en miljömåls- 
modell, från global till lokal skala
Elvira Lindström, som 
läst Miljö och Vatten på 
civilingenjörsprogram-
met Naturresursteknik på 
LTU, har nu färdigställt sitt 
examensarbete ”Utformn-
ing av en miljömålsmodell, 
från global till lokal skala 
- Fallstudie med fokus på 
indikatorval för vattenrelat-
erade miljömål”. 
Elvira har utvecklat en 
arbetsmodell för hur 
kommuner kan arbeta med miljömåls-
formuleringar och uppföljning i rela-
tion till Agenda 2030 och de svenska 
miljökvalitetsmålen. Arbetsmodellen 
är generell, men i den inkluderande 
fallstudien som berörde Bodens kom-
muns miljömålsarbete fokuserade Elvira 
på miljömål som hörde till det tematiska 
området vatten. 
Ett viktigt resultat från studien är att re-

dan när miljömålen formul-
eras behöver indikatorer för 
uppföljning tas fram. Vidare 
lyfts i rapporten vikten av 
att ha koll på de mål som 
finns på nationell och in-
ternationell nivå så att man 
på lokal, kommunal nivå 
kan bidra till arbetet med 
de globala utmaningarna 
och därmed den globala 
måluppfyllelsen. Det är 
även viktigt att kommunen 

arbetar med att följa upp de uppsatta 
målen, och även regelbundet revidera 
målen och indikatorerna för uppföl-
jning. Detta för att det t.ex. kontinuerligt 
tillkommer etappmål som formuleras på 
nationell nivå. 
Elvira Lindström är nu färdig med sina 
studier på Naturresursteknik och har 
lämnat Luleå tekniska universitet för att 
arbeta som konsult på Tyréns i Luleå.
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Industri- 
doktorand  
på Tyréns

Den 1 oktober 2018 började Pär Öhrn 
Sagrelius som industridoktorand inom 
DRIZZLE, genom ett samarbete mellan 
Tyréns och Luleå tekniska universitet. 
Han har en civilingenjörsexamen i 
ekosystemteknik vid Lunds tekniska 
högskola. 
Innan han började som industridokto-
rand arbetade han som miljöingenjör 
på Roslagsvatten. Under handledning 
av Godecke Blecken, Richard Ashley 
och Maria Viklander, LTU, samt Lars 
Marklund, Tyréns, kommer Pärs forsk-
ning att fokusera på värdering av olika 
typer av hållbara dagvattensystem, i 
syfte att stötta beslutsprocessen vid val 
av dagvattensystem.
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”Svampen” tar hand om stora 
dagvattenvolymer
Hur kan stora mängder dagvatten 
tas omhand i bebyggda områden där 
utrymme är en bristvara? Detta är en 
fråga som forskare i kompetenscen-
tret DRIZZLE vill besvara i ett projekt 
med arbetsnamnet ”Svampen”. 

Visionen är att utveckla dynamiska 
lagringslösningar (både ovan och under 
jord) för tätbebyggda områden där 
utrymmet är begränsat. Dessa lösning-
ar innefattar porösa material som likt 
en tvättsvamp ska absorbera, lagra 
och fördröja dagvatten för att minska 
på trycket i ledningsnätet vid kraftig 
nederbörd. När nederbörden upphör ska 
vattnet sedan avdunsta eller kontrollerat 
avledas medan materialet krymper ihop 
igen för att bli redo att ta emot nästa 
skyfall.
Under projektets första år har vi job-
bat med att teoretiskt undersöka olika 
lösningar med material som vid kontakt 
med vatten inte bara sväller, utan även 
styvnar.  Vi har flera intressanta idéer 
som vi ska jobba vidare med. Olika 
aspekter som bland annat dagvattenk-
valitet och kvantitet, placering, drift och 
underhåll måste kartläggas efter som det 
kommer att påverka materialets funk-
tion. Den viktigaste aspekten är dock att 

lagringslösningarna är fysikaliskt rimliga 
och för att säkerställa detta så tar vi 
fram teoretiska modeller som beskriver 
vattnets flödesprocess inuti materialet. 
När vi har en grundlig förståelse för detta 
i teorin blir nästa steg att hitta lämpliga 
material och göra laboratorieförsök. I 
nuläget jobbar vi med en konceptartikel 
där vi kommer att presentera och förk-
lara våra idéer och föreslagna lösningar.

Förståelse för hur det strömmar i ett 
poröst material är viktigt för detta projekt. 
Bilden visar ett exempel på en 3D-mät-
ning av flödet i en modell av ett välord-
nat, poröst material. Blått är långsamt 
flöde medan rött är snabbt.
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Licentiatseminarier 
och disputation  
våren 2019
Före sommaren kommer ytterligare  två 
licentiatseminarier och en disputation 
hållas inom VA-teknik på Luleå tekniska 
universitet. 

Lic.seminarium Youen Pericault, 10 maj 
kl 10.00 i C305. Tema: Shallow coloca-
tion of utility pipes above the frost depth: 
Applicability in cold climate regions 

Disputation, Laila Søberg, 29 maj kl 
10.00 i C305. Tema: Bioretention for 
stormwater quality treatment: Effects of 
design features and ambient conditions

Lic.seminarium, Ico Broekhuizen,  5 juni 
kl 10.00 i F1031. Tema: Uncertainties in 
rainfall-runoff modelling of green urban 
drainage systems: measurements, data 
selection and model structure

Välkommen till LTU för att lyssna på 
presentationerna!

Visionen är att utveckla dynamiska lag-
ringslösningar (både ovan och under jord) 
för tätbebyggda områden där utrymmet är 
begränsat. Dessa lösningar innefattar porösa 
material som likt en tvättsvamp ska absor-
bera, lagra och fördröja dagvatten för att 
minska på trycket i ledningsnätet vid kraf-
tig nederbörd. När nederbörden upphör ska 
vattnet sedan avdunsta eller kontrollerat av-
ledas medan materialet krymper ihop igen 
för att bli redo att ta emot nästa skyfall.

Under projektets första år har vi jobbat 
med att teoretiskt undersöka olika lösningar 
med material som vid kontakt med vatten 
inte bara sväller, utan även styvnar.  Vi har 

”Svampen” tar hand om stora 
dagvattenvolymer
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flera intressanta idéer som vi ska jobba vi-
dare med. Olika aspekter som bland annat 
dagvattenkvalitet och kvantitet, placering, 
drift och underhåll måste kartläggas efter-
som det kommer att påverka materialets 
funktion. Den viktigaste aspekten är dock 
att lagringslösningarna är fysikaliskt rimliga 
och för att säkerställa detta så tar vi fram 

Pågående projekt

Hur kan 
stora mäng-
der dagvatten 
tas om hand 
i bebyggda 

områden där utrymme är en bristvara? 
Detta är en fråga som forskare i kom-
petenscentret DRIZZLE vill besvara i 
ett projekt med arbetsnamnet ”Svam-
pen”. 

Licentiatseminarier och 
disputation våren 2019
Före sommaren kommer ytterligare  

två licentiatseminarier och en dispu-
tation hållas inom VA-teknik på Luleå 
tekniska universitet. 

Lic.seminarium Youen Pericault, 10 
maj kl 10.00 i C305. Tema: Shallow 
co-location of utility pipes above the frost 
depth: Applicability in cold climate regions 

Disputation, Laila Søberg, 29 maj 
kl 10.00 i C305. Tema: Bioretention for 
stormwater quality treatment: Effects of de-
sign features and ambient conditions

Lic.seminarium, Ico Broekhuizen,  
5 juni kl 10.00 i F1031. Tema: Un-
certainties in rainfall-runoff modelling of 
green urban drainage systems: measure-
ments, data selection and model structure

Välkommen till LTU för att lyssna 
på presentationerna!

teoretiska modeller som beskriver vattnets 
flödesprocess inuti materialet. 

När vi har en grundlig förståelse för detta 
i teorin blir nästa steg att hitta lämpliga ma-

terial och göra laboratorieförsök. I nulä-
get jobbar vi med en konceptartikel där vi 
kommer att presentera och förklara våra 
idéer och föreslagna lösningar. 

Förståelse för hur det strömmar i ett poröst material är 
viktigt för detta projekt. Bilden visar ett exempel på en 
3D-mätning av flödet i en modell av ett välordnat, poröst 
material. Blått är långsamt flöde medan rött är snabbt.

Sofia Larsson
sofia.larsson@ltu.se

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

Anmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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

 Utbildning Kalendarium

6-7 feb 2019:  Nationella konferen-
sen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19), 
Sundsvall

21 feb 2019: VA-seminarium och 
branschdag, Luleå

13-14 mar 2019:  VAK 2019, Halmstad 

26-27 mar 2019:  Rörnät och Klimat 
2019, Göteborg

14-15 maj 2019:  Vattenstämman, Örebro

2-4 jul 2019: Novatech 2019, Lyon, 
Frankrike

27-30 aug 2019: SPN9 Sewer Processes and 
Networks, Aalborg, Danmark

23-25 sep 2019: NORDIWA 2019, Hel-
sinki, Finland

Licentiatseminarium inom VA-teknik
Vid ett seminarium på Luleå tekniska 

universitet den 19 december presenterade 
Brenda Vidal sin licentiatuppsats ”Små av-
loppsystem – En integrerad utvärdering av 
funktion och hållbarhet”. Diskussionsledare 
var biträdande professor Arve Heistad från 
Norges miljö och biovetenskapliga universi-
tet (NMBU) i Ås, Norge.

Licentiatuppsatsen handlar om en multi-
kriteriestudie av olika lösningar för enskilda 
avloppssystem och resultaten från en fältstu-
die som undersökte markbäddars och fos-
forfilters behandlingseffektivitet. 

Elvira Lindström, som läst 
Miljö och Vatten på civilin-
genjörsprogrammet Natur-
resursteknik på LTU, har 
nu färdigställt sitt examens-
arbete ”Utformning av en 
miljömålsmodell, från global 

till lokal skala - Fallstudie med fokus på in-
dikatorval för vattenrelaterade miljömål”. 

Elvira har utvecklat en arbetsmodell för 
hur kommuner kan arbeta med miljömåls-
formuleringar och uppföljning i relation till 
Agenda 2030 och de svenska miljökvali-
tetsmålen. Arbetsmodellen är generell, men 
i den inkluderande fallstudien som berörde 
Bodens kommuns miljömålsarbete fokuse-
rade Elvira på miljömål som hörde till det 
tematiska området vatten. 

Ett viktigt resultat från studien är att redan 
när miljömålen formuleras behöver indika-
torer för uppföljning tas fram. Vidare lyfts i 
rapporten vikten av att ha koll på de mål 
som finns på nationell och internationell 
nivå så att man på lokal, kommunal nivå 
kan bidra till arbetet med de globala utma-
ningarna och därmed den globala målupp-
fyllelsen. Det är även viktigt att kommunen 
arbetar med att följa upp de uppsatta målen, 
och även regelbundet revidera målen och 
indikatorerna för uppföljning. Detta för att 
det t.ex. kontinuerligt tillkommer etappmål 
som formuleras på nationell nivå. 

Elvira Lindström är nu färdig med sina 
studier på Naturresursteknik och har lämnat 
Luleå tekniska universitet för att arbeta som 
konsult på Tyréns i Luleå.

Utformning av en miljömålsmo-
dell, från global till lokal skala

Vi vill även passa på 
att önska er en 

God Jul och 
Gott Nytt År 

fullt av spännande nyheter om vattensektorn och innovativ forskning!

Examensarbete

Inom vattenforskarskolan anordnades 
under hösten en doktorandkurs om dagvat-
tenmodellering på LTU som även var öp-
pen för externa deltagare. Kursen gavs av 
Günther Leonhardt, forskare inom forsk-
ningsgruppen VA-teknik. Under två kurs-
träffar i oktober och november samlades 13 
deltagare från Chalmers tekniska högskola 
och LTU samt även från NSVA - Nord-
västra Skånes Vatten och Avlopp AB. Kursen 
fokuserade på hydrologiska och hydrauliska 
dagvattenmodeller, modellkalibrering och 
osäkerheter, tillämpning och dokumenta-
tion av modellering i forskningskontext. 
Kursen avrundades med en kortare in-
blick i modellering av dagvattenkvalitet 
samt modellering av grön infrastruktur.

Vattenforskarskolan är ett samarbete 
mellan Svenskt Vatten och forsknings-
klustren VA-teknik Södra, DRICKS, 
VA-kluster Mälardalen och Dag&Nät 
samt Sweden Water Research. Kurserna 
inom vattenforskarskolan är även öppna 
för intressenter från hela VA-branschen.

Kurs om dagvattenmodellering 
inom vattenforskarskolan

Licentiatseminarium

Efter seminariet av-
njöt  VA-gruppen och 
gäster ett trevligt jul-
bord.

Personalnytt

Den 1 oktober 2018 bör-
jade Pär Öhrn Sagrelius som 
industridoktorand inom 
DRIZZLE, genom ett sam-
arbete mellan Tyréns och 
Luleå tekniska universitet. 

Han har en civilingenjörsexamen i ekosys-
temteknik vid Lunds tekniska högskola. 

Innan han började som industridoktorand 
arbetade han som miljöingenjör på Ros-
lagsvatten. Under handledning av Godecke 
Blecken, Richard Ashley och Maria Viklan-
der, LTU, samt Lars Marklund, Tyréns, kom-
mer Pärs forskning att fokusera på värdering 
av olika typer av hållbara dagvattensystem, 
i syfte att stötta beslutsprocessen vid val av 
dagvattensystem.

Industridoktorand på Tyréns

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

Anmäla dig till vårt elektroniska utskick av nyhetsbrevet via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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
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Förbättra dagvattenkvalitet med hjälp av  
gräsbevuxna svackdiken
Med ökande urbanisering blir de 
hårdgjorda ytorna fler, som till exem-
pel  fler vägar, parkeringar och tak. 
Hårdgjorda ytor medför högre halter 
av föroreningar till dagvatten, högre 
flödeshastigheter och högre volymer. 
Därmed påverkar urbaniseringen både 
dagvattnets kvantitet och kvalitet. 

Avrinningen av förorenat dagvatten från 
hårdgjorda ytor kan dock minskas gen-
om att återskapa naturliga förutsättning-
ar i ett avrinningsområde. Detta kan 
uppnås med hjälp av grön infrastruktur, 
exempelvis gräsbevuxna svackdiken 
som  förbättrar dagvattenkvaliteten. 
Dessa gräsbevuxna svackdiken har tre 
viktiga funktioner i dagvattensamman-
hang: ändrad flödestransport, reduc-
erade toppflöden och förbättrad dagvat-
tenkvalitet.
I sina doktorandstudier undersöker 
Snežana Gavric´  effektiviteten av gräs-

bevuxna svackdiken med avseende på 
reduktionen av föroreningar i dagvatten. 
Av särskilt intresse är här processer och 
effekten av olika faktorer på föroreningar 
och deras transport igenom gräsytor. 
Faktorer som kan påverka föroreningarna 
i urban dagvattenavrinning är exempelvis 
partikelstorlek, flödeshastighet, föroren-
ingskoncentration och typ av förorening. 
Reningseffektiviteten av svackdiken 
är olika för olika föroreningar (partiklar, 
metaller, näringsämnen, salter etc.). Att 
undersöka metaller är speciellt viktigt i 
detta sammanhang eftersom trafiken är 
en stor källa för metalliska föroreningar 
(till exempel koppar, zink, bly) som kan ha 
direkt toxisk effekt på miljön.
Under 2017 har tre gräsbevuxna svack-
diken i Luleå provtagits för att studera 
dikens effektivitet med avseende på 
reduktion av totala metallhalten. De tre 
diken ligger i olika avrinningsområden 
med olika markanvändning. Ett dike 

ligger i ett litet kommersiellt avrin-
ningsområde, andra diket ligger nära 
centrum och tredje diket ligger i ett av 
universitetets avrinningsområden. Un-
dersökningsmetoden som användes för 
de urbana gräsbevuxna svackdiken är 
markkvalitetsprover (se bild). 
Snežanas forskning syftar till att un-
dersöka vilka faktorer påverkar metall-
koncentrationen i jorden av gräsbev-
uxna svackdiken i kallt klimat. Studien 
försöker att förklara effekten av olika 
faktorer som till exempel dikens geo-
metri och topografi, jordens fysikaliska 
parametrar, infiltrationshastighet m.m. 
Vidare undersöks också metoden för att 
beräkna den långsiktiga metallreduk-
tionen i svackdiken med hjälp
av analyser av jordprover
och StormTac Web.

Snežana Gavrić 
snezand.gavric@ltu.se
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Kemisk fällning av dagvatten
Den 26 april 2019 presenterade Fredrik 
Nyström sin licentiatuppsats ”Coag-
ulation Process Characteristics and 
Pollutant Removal from Urban Run-
off” på ett seminarium med Michael 
Cimbritz, universitetslektor vid Lunds 
Universitet, som diskussionsledare. I 
uppsatsen har en kemisk fällningspro-
cess undersökts som en möjlig rening-
steknik för förorenat dagvatten.

Kemisk fällning är en välkänd vatten-
reningsprocess och används inom både 
dricksvattenberedning som avlopps-
vattenbehandling. Däremot har det 
genomförts och publicerats förhållan-
devis lite vetenskapligt om processen i 
dagvattensammanhang. I uppsatsen har 
processförutsättningar för kemisk fälln-
ing av dagvatten undersökts, främst med 
hänseende på val av fällningskemikalie, 
dosering av fällningskemikalie, pH, alka-
linitet och partikelinnehåll (mätt som sus-
penderat material och turbiditet). Även 
föroreningsavskiljningen studerades och 
då med ett fokus på de metaller som är 
vanliga föroreningar i dagvatten, d.v.s. 
kadmium, krom, koppar, nickel, bly och 
zink i både löst och partikulär fas. Även 
avskiljningen av kolväten har undersökts, 
då mätt som polycykliska aromatiska 
kolväten, och även alifatiska kolväten.
Som testvatten i studierna användes ini-
tialt en urban snösmältmix där process-
betingelser och avskiljning av dagvat-

tenföroreningar studerades. I ett senare 
skede användes förorenat vägdagvatten 
från centrala Luleå som testvatten i 
försöken. Försöken har genomförts i lab-
oratorieskala i satsvisa tester med hjälp 
av en s.k. flockulator (se bild).
Studierna visade på att de testvatten 
som undersöktes karaktäriserades av 
en låg alkalinitet, vilket medförde att 
förhydrolyserade fällningskemikalier 
var lämpligast att använda, eftersom 
dessa förbrukade mindre alkalinitet och 
påverkade i sin tur pH minst. Över 95% 
partikelavskiljning uppmättes vid låga 
doser fällningskemikalie vilket result-
erade i laddningsneutralisation som den 
huvudsakliga fällningsmekanismen. Vad 
beträffade de partikulära förorening-
arna, såsom metaller och kolväten, så 
var avskiljningsgraden hög, över 90% i 
medeltal. Dock var avskiljningsgraden 
för lösta metaller något lägre. Vid fällning 
av vägdagvatten med metallsalter avskil-

des löst krom, koppar och bly med 40% 
i medeltal, dock ökade den lösta fasen 
av nickel och zink. Detta hänfördes till 
pHsänkningen vilket ledde till att nickel 
och zink mobiliserades från partiklar. 
Detta skedde inte vid användning av 
chitosan, vilket var den fällningske-
mikalie som hade högst verkansgrad 
för avskiljning av löst metall. I gengäld 
avskilde chitosan partiklar och parti-
kulära föroreningar något mindre effek-
tivt än metallsalterna, av vilka PIX-111, 
en järnkloridsprodukt, uppvisade högst 
verkansgrad. PIX-111 var även den enda 
fällningskemikalien där en avskiljning 
av löst organiskt kol kunde uppmätas. 
Sammantaget visar resultaten från stud-
ierna på att kemisk fällning som rening-
sprocess har en god förmåga att avskilja 
typiska föroreningar från dagvatten.

Fredrik Nyström
fredrik.nystrom@ltu.se
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att beräkna den långsiktiga metallreduktio-
nen i svackdiken med hjälp 
av analyser av jordprover 
och StormTac Web.

Licentiatseminarium

snezana.gavric@ltu.se
Snežana Gavrić
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Design och omgivningspåverkan av biofilter
Laila Søberg försvarar sin doktor-
savhandling med titeln ”Biofilter för 
dagvattenrening; design och om-
givningspåverkan” onsdagen 29 maj 
2019 kl. 10.00 i C305 på Luleå teknis-
ka universitet. Opponenten är David 
McCarthy från Monash University, 
Melbourne, Australien. Välkomna till 
LTU för att lyssna!

Dagvattenbiofilter utvecklades i början av 
1990-talet i Maryland, USA och är idag en 
av de mest använda teknikerna för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Trots 
biofiltrens popularitet och det växande 
antalet publikationer sedan introduktionen 
på 1990-talet finns det fortfarande behov 
av ytterligare kunskap gällande renings-
funktion, speciellt vid olika utformning 
och yttre förhållanden. Syftet med Lailas 
avhandling har därför varit att undersöka 
dagvattenbiofilters förmåga att rena bort 
olika förorenande ämnen från dagvatten 
vid olika design och omgivningsförhållan-
den t.ex. temperatur. 
Detta gjordes genom att utvärdera 
biofilterkolonner utformade med res-
pektive utan vattenmättad zon samt 
med olika växtarter. I det första försöket 
utvärderades biofilters förmåga att avskil-
ja metaller, totalt suspenderat material 
och fosfor vid två olika temperaturer. 
Syntetiskt dagvatten, med respektive 
utan salt, användes för att bevattna 
kolonnerna kontinuerligt i 18 veckor. 
Förutom prover på utgående vatten från 

kolonnerna togs prover på växter och 
filtermaterial efter slutfört försök för att 
uppskatta metallackumulering. I det 
andra försöket utvärderades förmågan 
att reducera bakterier, totalt suspen-
derat material och kväve. Även i detta 
försök varierades temperaturen. Dessu-
tom utsattes kolonnerna för olika långa 
torrperioder. Oberoende av design och/
eller omgivningsförhållanden förbättrades 
kvaliteten på vattnet markant då det 
passerat biofilterkolonnerna. Undanta-
gen var den lösta fraktionen av koppar 
och bly som oftast avlägsnades i mindre 
utsträckning och därför kvarstår som ut-
maningar. Hög temperatur, höga salthal-
ter i dagvattnet och långa torrperio¬der 
påverkade reningsförmågan negativt 
medan en vattenmättad zon förbättrade 
den avsevärt. 

Slutligen testades tio olika filtermaterials 
förmåga att adsor bera lösta metaller ge-
nom skakförsök. För att öka förståelsen 
för biofiltrens funktion ur ett mer lång-
siktigt perspektiv genomfördes labo-
ratorieförsök för tio olika filtermaterial. 
Resultaten visade stora skillnader mellan 
de olika materialen samt att material med 
biokol inte visade någon högre adsorp-
tion än de övriga materialen. De lösta 
metallerna var i första hand bundna till 
potentiellt lättlakade fraktioner. Detta har 
konsekvenser för materialens långsiktiga 
prestanda, deras funktion under olika 
förhållanden och underhållet av dagvat-
tenbiofilteranläggningar bör utvärde
ras vidare.

Laila Søberg
laila.soeberg@ltu.se

Kommande disputation

förmåga att avskilja metaller, totalt suspende-
rat material och fosfor vid två olika tempe-
raturer. Syntetiskt dagvatten, med respektive 
utan salt, användes för att bevattna kolon-
nerna kontinuerligt i 18 veckor. Förutom 
prover på utgående vatten från kolonnerna 
togs prover på växter och filtermaterial efter 
slutfört försök för att uppskatta metallacku-
mulering. I det andra försöket utvärderades 
förmågan att reducera bakterier, totalt sus-
penderat material och kväve. Även i detta 
försök varierades temperaturen. Dessutom 
utsattes kolonnerna för olika långa torrpe-
rioder. Oberoende av design och/eller om-
givningsförhållanden förbättrades kvaliteten 
på vattnet markant då det passerat biofil-
terkolonnerna. Undantagen var den lösta 

Design och omgivningspåverkan av biofilter
Laila Søberg försvarar sin doktors-

avhandling med titeln ”Biofilter för 
dagvattenrening; design och omgiv-
ningspåverkan” onsdagen 29 maj 2019 
kl. 10.00 i C305 på Luleå tekniska uni-
versitet. Opponenten är David McCar-
thy från Monash University, Melbour-
ne, Australien. Välkomna till LTU för 
att lyssna!

Dagvattenbiofilter utvecklades i början 
av 1990-talet i Maryland, USA och är idag 
en av de mest använda teknikerna för lo-
kalt omhändertagande av dagvatten. Trots 
biofiltrens popularitet och det växande an-
talet publikationer sedan introduktionen på 
1990-talet finns det fortfarande behov av yt-
terligare kunskap gällande reningsfunktion, 
speciellt vid olika utformning och yttre för-
hållanden. Syftet med Lailas avhandling har 
därför varit att undersöka dagvattenbiofilters 
förmåga att rena bort olika förorenande äm-
nen från dagvatten vid olika design och om-
givningsförhållanden t.ex. temperatur. 

Detta gjordes genom att utvärdera biofil-
terkolonner utformade med respektive utan 
vattenmättad zon samt med olika växtarter. 
I det första försöket utvärderades biofilters 

fraktionen av koppar och bly 
som oftast avlägsnades i mindre 
utsträckning och därför kvarstår 
som utmaningar. Hög tempera-
tur, höga salthalter i dagvattnet 
och långa torrperio¬der påver-
kade reningsförmågan negativt 
medan en vattenmättad zon för-
bättrade den avsevärt. 

Slutligen testades tio olika fil-
termaterials förmåga att adsor-
bera lösta metaller genom skak-

försök. För att öka förståelsen för biofiltrens 
funktion ur ett mer långsiktigt perspektiv 
genomfördes laboratorieförsök för tio olika 
filtermaterial. Resultaten visade stora skill-
nader mellan de olika materialen samt att 
material med biokol inte visade någon hö-
gre adsorption än de övriga materialen. De 
lösta metallerna var i första hand bundna till 
potentiellt lättlakade fraktioner. Detta har 
konsekvenser för materialens långsiktiga 
prestanda, deras funktion under olika förhål-
landen och underhållet av dagvattenbiofil-
teranläggningar bör utvärde-
ras vidare.

Laila Søberg
laila.soeberg@ltu.se

Nya projekt

Branschdag om Avlopp 2019
Den 21 februari hölls de årliga seminariet 

för studenter och intresserade i VA-branschen. 
Detta år var vi 129 personer som slöt upp och 
vi fick höra många intressanta föredrag. Exem-
pelvis berättade Robert Hansson, VA-chef för 
VAKIN, vad de gjorde när reningsverket i Täfteå 
brann upp förra året. Helene Eriksson och Patrik 
Fahlén från Bodens kommun förklarade varför 
EU trycker på Sverige och de mindre renings-
verken i norr, och vad som behöver göras. Flera 
företag som Tyréns AB, Sweco, ÅF Vatten, WSP, 
Skandinavisk Ecotech samt AB BAGA Techno-
logy AB presenterade intressanta projekt rörande 
avloppshantering. Likaså gjorde representanter 
från Luleå och Skellefteå kommuner. Elisabeth 
Kvarnström, som nyligen adjungerats till LTU 
presenterade resultat från projektet MACRO 
– Sorterande avloppssystem och mat cirkulära 
robusta system. Inga Herrman från LTU talande 
om decentraliserade avloppssystem. Anna Nor-
ström från Svenskt Vatten visade på bredden av 
jobb som man kan få om man läser VA och lyfte 
ett stort antal tidigare LTU studenter som idag 
har ledande positioner i VA-sektorn i Sverige. 

FanpLESStic Sea 
FanpLESStic Sea är ett nytt projekt se-

dan 1 januari 2019 där InterReg Baltic Sea 
är huvudfinansiär. Projektet fokuserar på 
att öka kunskapen om och minska mikro-
plastskräpet i Östersjön. Det nya projektet 
kommer att handla om ökad kunskap om 
spridningsvägar och källor genom mätning-
ar i olika flöden i samhället, samt kostnads-
effektiva metoder för att minska mikroplast. 
Projektet leds av Sweden Water Research, 
och VA-teknik/Dag&Nät vid LTU är en av 
parterna. Projektets totala budget uppgår till 
ca 30 miljoner svenska kronor och pågår till 
mitten av 2021. 

Läs mer om projektet på SWRs hemsida.

Seminarium

I december förra året beviljades projek-
tet ON-SITE som finansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Region 
Norrbotten. Projektpartner är LTU, Uleå-
borgs universitet och Finlands miljöcentral 
SYKE. I ON-SITE kartläggs fördelningen 
av näringsämnen i Norrbotten samt möjlig 
återvinning genom insamling och gödseltill-
verkning, med fokus på transport och dis-
tansberäkningar. Dessutom undersöks min-
dre avloppssystem med hänsyn till funktion 
och miljöpåverkan. Tillsyn och organisation 
av avloppssystem upp till 200 pe jämförs 
mellan Sverige, Norge och Finland.  

Läs mer om projektet på VA-tekniks hem-
sida.

ON-SITE

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 22 2019

Doktorander besökte University of Melbourne, 
Australien
December 2018 till mars 2019 besökte 
Joel Lönnqvist University of Melbourne 
i Australien under två månader för att 
ta del av den världsklassig forskning 
om gröna tak som bedrivs på School 
of ecosystems and forest science. Joel 
arbetade tillsammans med doktoranden 
Dean Schrieke under handledning av 
Claire Farrell i ett projekt som handlar om 
spontan växtlighet och dess potentiella 
funktion på gröna tak. Ett antal inventer-
ingar av koloniserande växtarter utfördes, 
dels på campus men också på höghus 
i centrala delar av staden. Växterna 
analyseras sedan på lab för att räkna ut 
deras livsstrategier. Samarbetet kommer 
att resultera i en gemensam reviewartikel 
som delvis baseras på erfarenheter med 
spontant växtlighet i norra Sverige och i 
Melbourne. Dels handlar artikeln om den 
potentiella funktion som spontan växt-
lighet på gröna tak kan bidra med, och 

dels hur man genom att studera succes-
sionen på gröna tak över tid kan utveckla 
forskningen inom fler områden som 
knyter an till ekologi. 
Även Brenda Vidal var på forskningsvis-
telse till Australien i början av året. Där 
etablerade hon kontakt med forskare 
och intressenter på Melbournes univer-
sitet, Muldorch universitet i Perth och 
Melbourne Water (en av tre VA-organisa-
tioner som verkar i Melbourne stad). Hon 
intervjuade företrädare för Melbourne 
Water som en del av hennes bidrag till 
en artikel om flexibla decentraliserade 
avloppslösningar. Brenda tog även en 
veckas intensivkurs i kvalitativa metoder, 
datainsamling och analys, från Austra-
lian Consortium for Social and Political 
Research Incorporated (ACSPRI). Både 
Joel och Brenda deltog i kursen “Water 
sensitive urban design” ledd av Prof. Tim 
Fletcher i Melbourne Universitet.

Forskningsvistelse

Ny publikation om erfarenhe-
ter från byggnation av biofilter

En ny publikation har 
tagits fram inom Grön-
Nano som sammanfattar 
erfarenheterna från bygg-
nationen av biofilter och 
växtbäddar. 

Det finns mycket att 
tänka på under och efter byggnationen för 
att anläggningen ska kunna rena och fördrö-
ja dagvattnet i den utsträckningen som den 
är planerad för, samt att även uppfylla rekre-
ationsmässiga och arkitektoniska syften. Pu-
blikationen innehåller därför en checklista 
med rekommendationer för att kontrollera 
biofilter under och efter byggnationen. 

Läs mer på GrönNano hemsidan.

Publikationer

Rekommendationer för 
provtagning av dagvatten tas 
fram i GrönNano

Många funderar på 
hur man provtar dag-
vatten för att få valuta 
för pengarna. Olika syf-
ten och frågeställningar 
kräver olika angreppssätt. 
Inom GrönNano kom-

mer vi, dvs LTU och medverkande parter 
från kommuner, VA-bolag och företag, att 
ta fram en skrift som är tänkt att underlätta 
alla de val och dilemman som man ställs in-
för i olika dagvattenprojekt. En inledande 
sondering kring rekommendationerna hölls 
under Dag&Näts referensgruppsmöte (tema 
Dagvatten) i februari och under en Grön-
Nano-träff i maj kommer vi jobba vidare 
med detta.

Doktorander besökte University 
of Melbourne, Australien

December 2018 till mars 2019 besökte 
Joel Lönnqvist University of Melbourne i 
Australien under två månader för att ta del 
av den världsklassig forskning om gröna tak 
som bedrivs på School of ecosystems and 
forest science. Joel arbetade tillsammans 
med doktoranden Dean Schrieke under 
handledning av Claire Farrell i ett projekt 

Jonathan Hjelm har avslutat sina studier 
i Naturresursteknik med ett examensarbete 
om gröna tak ”Green Roof Performance 
in Cold Climates: A study on how diffe-
rent plants suited for the subarctic climate 
in northernSweden affects the performances 
of green roofs”. Syftet med denna examens-
uppsats var att undersöka om gröna taks 
funktionalitet kunde öka genom att plantera 
lokala växter anpassade för det subarktiska 
klimatet på taken. Studien genomfördes 
med pilottak på LTUs campus i Luleå och 
växterna valdes ut baserat på deras överlev-
nadsstrategier. En slutsats från studien är att 
växtval baserade på överlevnadsstrategier 
förbättrade funktionen av de gröna taken 
relativt till referenstaken med sedum eller 
enbart substrat samt att täckningsgraden av 
växterna inte påverkade de gröna takens 
prestation. 

Ökad funktionalitet av gröna 
tak genom anpassade växter Lovisa Renberg, som läst 

inriktningen Miljö och Vat-
ten på civilingenjörspro-
grammet Naturresursteknik 
vid Luleå tekniska univer-
sitet, har nu färdigställt sitt 

examensarbete ”Mikroskräp i urban miljö: 
Analys av antropogena partiklar ackumule-
rade i snö”. Under vårterminen 2018 har 
hon provtagit och analyserat mikroplast och 
annat mikroskräp i snö från stadsmiljö. Hon 
valde att rikta in provtagningen på orörd 
snö och tog prover från olika grönytor i 
centrala stan, i ett bostadsområde och i ett 
handels- och industriområde. Förekomsten 
av mikroskräp i snö är viktig kunskap att ta 
med sig i arbetet att förebygga spridning av 
mikroplast och annat mikroskräp.

Lovisa Renberg är nu färdig med sina stu-
dier på Naturresursteknik och har lämnat 
Luleå tekniska universitet för att arbeta som 
konsult på ÅF i Luleå.

Mikroskräp i urban miljö

 Examensarbete

som handlar om spontan växtlighet och dess 
potentiella funktion på gröna tak. Ett antal 
inventeringar av koloniserande växtarter ut-
fördes, dels på campus men också på höghus 
i centrala delar av staden. Växterna analyseras 
sedan på lab för att räkna ut deras livsstrate-
gier. Samarbetet kommer att resultera i en 
gemensam review-artikel som delvis baseras 
på erfarenheter med spontant växtlighet i 
norra Sverige och i Melbourne. Dels hand-
lar artikeln om den potentiella funktion som 
spontan växtlighet på gröna tak kan bidra 
med, och dels hur man genom att studera 
successionen på gröna tak över tid kan ut-
veckla forskningen inom fler områden som 
knyter an till ekologi. 

Även Brenda Vidal var på forsknings-
vistelse till Australien i början av året. Där 
etablerade hon kontakt med forskare och 
intressenter på Melbournes universitet, 
Muldorch universitet i Perth och Melbour-
ne Water (en av tre VA-organisationer som 
verkar i Melbourne stad). Hon intervjuade 
företrädare för Melbourne Water som en del 
av hennes bidrag till en artikel om flexibla 
decentraliserade avloppslösningar. Brenda 
tog även en veckas intensivkurs i kvalitativa 
metoder, datainsamling och analys, från Aus-
tralian Consortium for Social and Political 
Research Incorporated (ACSPRI). Både 
Joel och Brenda deltog i kursen “Water sen-
sitive urban design” ledd av Prof. Tim Flet-
cher i Melbourne Universitet. 

Ny SVU-rapport om dagvatten
Svenskt Vatten rapporten 2019-2 är en 

kunskapssammanställning om dagvattenkva-
litet som nyligen har publicerats. Den sam-
manställer internationella forskningsresultat 
om källor till dagvattenföroreningar samt 
föroreningarnas koncentration, mängd och 
variation mellan platser och årstider. 

Rapporten beskriver vad man bör tänka 
på vid utformning av provtagningsprogram 
och vid val av modellverktyg, och den dis-
kuterar effekter på hälsa, miljö och sam-
hälle samt vilka regelverk och riktlinjer som 
finns. Rapporten är författad av medarbetare 
från Dag&Nät/VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet och finns att ladda ner från 
Svenskt Vattens hemsida.
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Öppet licentiat- 
seminarium inom 
VA-teknik vid  
Luleå tekniska 
universitet
Den 15 november 2019 kl 10 försvarar 
Alexandra Müller sin licentiatuppsats 
”Urban surfaces as Sources of Stormwa-
ter Pollution: An Evaluation of Substances 
from Building Envelopes”. Licentiatsem-
inariet inleds med en presentation av 
arbetet på 40 minuter. Diskussionsledare 
är Per-Arne Malmqvist.
Välkommen att lyssna på presentationen 
på plats på Luleå tekniska universitet i 
E632 eller online via Zoom! Mer informa-
tion och länk finns på hemsidan www.ltu.
se/dag-nat.
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Ökad funktionalitet 
av gröna tak  
genom  
anpassade växter
Jonathan Hjelm har avslutat sina studier 
i Naturresursteknik med ett examensar-
bete om gröna tak ”Green Roof Perfor-
mance in Cold Climates: A study on how 
different plants suited for the subarctic 
climate in northernSweden affects the 
performances of green roofs”. Syftet med 
denna examensuppsats var att undersö-
ka om gröna taks funktionalitet kunde öka 
genom att plantera lokala växter anpas-
sade för det subarktiska klimatet på tak-
en. Studien genomfördes med pilottak på 
LTUs campus i Luleå och växterna valdes 
ut baserat på deras överlevnadsstrategi-
er. En slutsats från studien är att växt-
val baserade på överlevnadsstrategier 
förbättrade funktionen av de gröna taken 
relativt till referenstaken med sedum eller 
enbart substrat samt att täckningsgraden 
av växterna inte påverkade de gröna 
takens prestation. 
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Mikroskräp i  
urban miljö

Lovisa Renberg, som 
läst inriktningen Miljö 
och Vatten på civilingen-
jörsprogrammet Naturre-
sursteknik vid Luleå 
tekniska universitet, har 
nu färdigställt sitt exam-
ensarbete ”Mikroskräp 

i urban miljö: Analys av antropogena 
partiklar ackumulerade i snö”. Under vår-
terminen 2018 har hon provtagit och anal-
yserat mikroplast och annat mikroskräp 
i snö från stadsmiljö. Hon valde att rikta 
in provtagningen på orörd snö och tog 
prover från olika grönytor i centrala stan, 
i ett bostadsområde och i ett handels 
och industriområde. Förekomsten av 
mikroskräp i snö är viktig kunskap att ta 
med sig i arbetet att förebygga spridning 
av mikroplast och annat mikroskräp.
Lovisa Renberg är nu färdig med sina 
studier på Naturresursteknik och har 
lämnat Luleå tekniska universitet för att 
arbeta som konsult på ÅF i Luleå.

Forskningsvistelse

Ny publikation om erfarenhe-
ter från byggnation av biofilter

En ny publikation har 
tagits fram inom Grön-
Nano som sammanfattar 
erfarenheterna från bygg-
nationen av biofilter och 
växtbäddar. 

Det finns mycket att 
tänka på under och efter byggnationen för 
att anläggningen ska kunna rena och fördrö-
ja dagvattnet i den utsträckningen som den 
är planerad för, samt att även uppfylla rekre-
ationsmässiga och arkitektoniska syften. Pu-
blikationen innehåller därför en checklista 
med rekommendationer för att kontrollera 
biofilter under och efter byggnationen. 

Läs mer på GrönNano hemsidan.

Publikationer

Rekommendationer för 
provtagning av dagvatten tas 
fram i GrönNano

Många funderar på 
hur man provtar dag-
vatten för att få valuta 
för pengarna. Olika syf-
ten och frågeställningar 
kräver olika angreppssätt. 
Inom GrönNano kom-

mer vi, dvs LTU och medverkande parter 
från kommuner, VA-bolag och företag, att 
ta fram en skrift som är tänkt att underlätta 
alla de val och dilemman som man ställs in-
för i olika dagvattenprojekt. En inledande 
sondering kring rekommendationerna hölls 
under Dag&Näts referensgruppsmöte (tema 
Dagvatten) i februari och under en Grön-
Nano-träff i maj kommer vi jobba vidare 
med detta.

Doktorander besökte University 
of Melbourne, Australien

December 2018 till mars 2019 besökte 
Joel Lönnqvist University of Melbourne i 
Australien under två månader för att ta del 
av den världsklassig forskning om gröna tak 
som bedrivs på School of ecosystems and 
forest science. Joel arbetade tillsammans 
med doktoranden Dean Schrieke under 
handledning av Claire Farrell i ett projekt 

Jonathan Hjelm har avslutat sina studier 
i Naturresursteknik med ett examensarbete 
om gröna tak ”Green Roof Performance 
in Cold Climates: A study on how diffe-
rent plants suited for the subarctic climate 
in northernSweden affects the performances 
of green roofs”. Syftet med denna examens-
uppsats var att undersöka om gröna taks 
funktionalitet kunde öka genom att plantera 
lokala växter anpassade för det subarktiska 
klimatet på taken. Studien genomfördes 
med pilottak på LTUs campus i Luleå och 
växterna valdes ut baserat på deras överlev-
nadsstrategier. En slutsats från studien är att 
växtval baserade på överlevnadsstrategier 
förbättrade funktionen av de gröna taken 
relativt till referenstaken med sedum eller 
enbart substrat samt att täckningsgraden av 
växterna inte påverkade de gröna takens 
prestation. 

Ökad funktionalitet av gröna 
tak genom anpassade växter Lovisa Renberg, som läst 

inriktningen Miljö och Vat-
ten på civilingenjörspro-
grammet Naturresursteknik 
vid Luleå tekniska univer-
sitet, har nu färdigställt sitt 

examensarbete ”Mikroskräp i urban miljö: 
Analys av antropogena partiklar ackumule-
rade i snö”. Under vårterminen 2018 har 
hon provtagit och analyserat mikroplast och 
annat mikroskräp i snö från stadsmiljö. Hon 
valde att rikta in provtagningen på orörd 
snö och tog prover från olika grönytor i 
centrala stan, i ett bostadsområde och i ett 
handels- och industriområde. Förekomsten 
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på erfarenheter med spontant växtlighet i 
norra Sverige och i Melbourne. Dels hand-
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Personalnytt inom 
DRIZZLE 
Sedan början av året 2019 har det 
nyanställts två doktorander och en post 
doktor inom DRIZZLE. Madeleine Syk, 
kommundoktorand i Stockholm har slutat 
men rekrytering för ersättare pågår.  Här 
presenteras våra nya kollegor: 

Den 18 mars började 
Robert Furén, genom 
ett samarbete mellan 
NCC och LTU, som 
industridoktorand inom 
DRIZZLE. I sina dok-
torandstudier kommer 
han att fokusera på 

frågor kring biofilters långtidsfunktion 
under kalla förhållanden. Robert har en 
civilingenjörsexamen i Väg och vatten-
byggnadsteknik vid Chalmers och har 
tidigare arbetat som platschef vid anlägg-
ningsprojekt i Stockholm och Göteborg.

Jiechen Wu förstärk-
er forskargruppen 
VA-teknik vid LTU 
som post doktor inom 
DRIZZLE sedan den 1 
mars. År 2016 avlade 
han sin doktorsexamen 
i industriell ekologi vid 

KTH. Hans tidigare forskning fokuserar på 
hanteringen av från människan orsakade 
kväve- och fosforflöden till recipienter 
i urbana områden, genom att använda 
substansflödesanalys och modellering-
smetoder. Jiechen kommer huvudsak-
ligen att arbeta med dagvattenkvalitet, 
med särskilt fokus på urbana källor till 
föroreningar och deras utsläpp genom 
avrinningsprocesser. 

Haoyu Wei anställ-
des som doktorand 
i VA-teknik i februari 
inom DRIZZLE. Han 
kommer först att 
fokusera på remobil-
isering av sediment i 
dagvattenanläggningar. 

Syftet är att identifiera i vilken omfattning 
regnintensitet och volym av nederbörd 
som kommer att bidra till remobilisering 
av sediment som byggs upp i dagvat-
tenanläggnigar. Han kommer också att 
undersöka hur dagvattnet reagerar med 
ledningsmaterialen när dagvatten avleds. 
Haoyu har en kandidatexamen i vattenk-
valitetsvetenskap och teknik från Wuhan 
Universitet, Kina, samt en magisterex-
amen i vattenresurshantering från Lunds 
tekniska högskola.
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och vattenbyggnadsteknik vid Chalmers och 
har tidigare arbetat som platschef vid anlägg-
ningsprojekt i Stockholm och Göteborg. 
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LTU som post doktor inom 
DRIZZLE sedan den 1 
mars. År 2016 avlade han sin 
doktorsexamen i industriell 

ekologi vid KTH. Hans tidigare forskning 
fokuserar på hanteringen av från människan 
orsakade kväve- och fosforflöden till reci-
pienter i urbana områden, genom att använ-
da substansflödesanalys och modellerings-
metoder. Jiechen kommer huvudsakligen att 
arbeta med dagvattenkvalitet, med särskilt 
fokus på urbana källor till föroreningar och 
deras utsläpp genom avrinningsprocesser.

Emmanuel Okwori har 
börjat som doktorand 8 ja-
nuari 2019. Han har en 
högskoleingenjörsexamen i 
vattenresurs- och miljötek-

nik från Ahmadu Bello University in Zaria, 
Nigeria och en civilingenjörsexamen inom 
infrastruktur och underhåll från University 
of Cape Town, Sydafrika. Hans forsknings-
intresse är asset management, underhåll och 
förnyelse av stadens ledningssystem. För när-
varande fokuserar han på mer effektiv da-
tanvändning så att strategierna för att förnya 
och underhålla ledningsnätet blir bättre. Han 
har tidigare arbetat i byggsektorn som väg- 
och vatteningenjör. Nyligen genomförda 
projekt inkluderar planering och utform-
ning av nya huvudvattenledningar genom 
Melbournes finanskvarter samt avloppspro-
jekt i New South Wales, Australien.

Haoyu Wei anställdes som 
doktorand i VA-teknik i fe-
bruari inom DRIZZLE. Han 
kommer först att fokusera på 
remobilisering av sediment 
i dagvattenanläggningar. 

Syftet är att identifiera i vilken omfattning 
regnintensitet och volym av nederbörd som 
kommer att bidra till remobilisering av se-
diment som byggs upp i dagvattenanläggni-
gar. Han kommer också att undersöka hur 
dagvattnet reagerar med ledningsmaterialen 
när dagvatten avleds. Haoyu har en kandi-
datexamen i vattenkvalitetsvetenskap och 
teknik från Wuhan Universitet, Kina, samt 
en magisterexamen i vattenresurshantering 
från Lunds tekniska högskola.

Personalnytt inom DRIZZLE 
Sedan början 

av året 2019 
har det nyan-
ställts två dok-
torander och 

en post doktor inom DRIZZLE. Madeleine 
Syk, kommundoktorand i Stockholm har 
slutat men rekrytering för ersättare pågår.  
Här presenteras våra nya kollegor: 

Ny ledningsnätdoktorand 
Forskargruppen VA-tek-

nik vid LTU har intensifie-
rat samarbetet med Elisabeth 
Kvarnström, senior forskare 
vid Urban Water Manage-

ment på RISE, genom att anställa henne 
som adjungerad professor. Elisabeth arbetar 
särskilt med frågeställningar relaterade till 
växtnäring i avlopp och användning av dessa 
i jordbruk, vilket i sin tur har lett till ett fo-
kus på arbete med sorterande avloppssystem.  
Hon har också arbetat brett med VA-teknik 
med andra frågeställningar såsom VA-plane-
ring, kapacitetsutveckling, policy, projektim-
plementering, och institutionell utveckling. 
Hon har erfarenhet av arbete i flera länder 
bl.a. i Afrika och Asien. 

Professor adjungerad
Kalendarium 2019

14-15 maj:  Vattenstämman, Örebro

20-25 maj:  24th EJSW: Monitoring urban 
drainage systems, La Bérarde, Frankrike

11-14 jun: Climate Café, Malmö

12-13 jun: Water Innovation Europe, Bryssel, 
Belgien

13-14 jun: Cities, Rain & Risk, Malmö 

17-21 jun: WETPOL2019, Århus, Danmark

2-4 jul: Novatech 2019, Lyon, Frankrike

27-30 aug: SPN9,  Ålborg, Danmark

23-25 sep: NORDIWA 2019, Helsinki, Fin-
land

I januari välkomnade vi Laureline Turlan, 
student vid INSA i Lyon, Frankrike, till fors-
kargruppen. Laureline arbetar med ett pro-
jektarbete om alternativa tekniker för han-
tering av avlopp i Norrbotten, med fokus på 
återvinning av näringsämnen. Hon ska vara 
hos oss till juli 2019.

Forskningsingenjör
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DAG & NÄT NYHETSBREV NR 23 2019

H2020  
informationsdagar
“Horizon 2020 Environment & Resources 
Information Days” ägde rum den 16-17 
september i Bryssel. Under dagarna 
fick deltagarna information om aktuella 
H2020-utlysningar inom bl.a. vattenom-
rådet, goda möjligheter till nätverkande 
samt även möjligheten att presentera 
konkreta projektidéer. Från Dag&Näts 
sida medverkade Lena Goldkuhl. 
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WETPOL 2019 
WETPOL (International symposium on 
wetland pollution dymanics and control) 
är en internationell konferens som samlar 
forskare, ingenjörer och utövare som 
arbetar med våtmarkens ekosystemtjän-
ster, inklusive förbättring av vattenkvalitet, 
klimatreglering och översvämningskon-
troll. I juni gick WETPOL2019 av stapeln 
i Aarhus i Danmark. Årets upplaga av 
konferensen handlade brett om rening-
sprocesser i naturliga och konstruerade 
våtmarker.
Dag&Nät representerades av Godecke 
Blecken som under sessionen om 
spridning och praktik av naturbaserade 
lösningar i cirkulär ekonomi höll en 
presentation och diskuterade frågan om 
vi gör rätt med blågrön infrastruktur i 
stadsmiljön. 
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Sedimentprovtagning av skärmdammen i Östersund
Nyligen har en skärmdamm byggts i Storsjön i Östersund för att 
bidra till dagvattenreningen. I urbana områden där det inte finns my-
cket ut rymme att installera konventionella anläggningar för dagvat-
tenbehandling kan skärmdammar vara av fördel. 

Inom ramen för Vinnova-projektet Grön-Nano och Formas-projektet 
”Yteffektiv dagvattenrening” utförs en utvärdering av skärmdammens 
förmåga att ta hand om föroreningar av Dag&Nät vid Luleå tekniska uni-
versitet i samarbete med Östersunds kommun. Resultaten kommer att ge 
vägledning om skärmdammens funktion och hur framtida anläggningar 
kan utformas och driftas. 
I maj 2019 utfördes första sedimentprovtagningen. Syftet med provtag-
ningen var att undersöka sedimentkvaliteten innan dagvatten började 
släppas på. Innehåll av föro reningar såsom tungmetaller, fosfor och or-
ganiska ämnen, bl.a. PAH-er, analyserades. Redan nu kan konstateras att 
sedimenten är rätt förorenade vilket beror på de verksamheter som legat 
i området tidigare och det dagvatten som släppts ut i sjön under flera 
decennier. I figuren till vänster visas halterna av koppar och kvicksilver i 
de olika provtagningspunkterna för de övre och nedre sedimentlagren. 
En liknande provtagning kommer att genomföras regelbundet över längre 
tid för att utvärdera anläggningens funktion.

Jiechen Wu
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Källor till osäkerheter i dagvattenmodeller  
Datormodeller används allt oftare som 
verktyg för analyser och prognos-
er av dagvattensystems prestanda. 
Dessa modeller är en förenkling av 
verkligheten, baserade på osäkra mät-
data. Därför kommer osäkerheter alltid 
finnas med i modelleringsprocessen 
och dess resultat, vilket kan påverka ge-
staltning och drift av dagvattensystem. 

Olika källor till osäkerheter i dagvatten-
modeller undersöktes i en licentiatup-
psats av Ico Broekhuizen vid Luleå tekni-
ska universitet. Uppsatsen ”Uncertainties 
in rainfall-runoff modelling of green urban 
drainage systems: measurements, data 
selection and model structure” försva-
rades den 5 juni 2019 på ett seminarium 
där Luca Vezzaro, biträdande professor 
vid Danmarks Tekniska Universitet, var 
diskussionsledare. 
Ico har bl.a. undersökt tre olika typer 
av nederbördsmätare som visade sig 
prestera tillfredsställande vid fältkontroller. 
Däremot visade de olika krav på underhåll 
och metod för datainsamling. 
En fältsensor för dagvattenflöden 
testades i laboratoriet och, vid bra 
installationsförhållanden, överensstämde 
resultaten väl med referensinstrumentet. 
Medan högre ledningslutning eller hinder 
uppströms sensorn orsakade större mät-
fel. Det sistnämnda kunde  dock undvikas 
genom att höja vattendju pet i ledningen. 
Nedsmutsning av sensorer var en källa till 
felaktiga eller ej fungerande  mätningar, 
vilket visar vikten av regelbundet under-
håll. Dessa resultat visade att de flödes-
sensorer som testades kan prestera väl 
för noggrant utvalda och väl underhållna 
mätplatser.

Effekterna av modellers matematiska 
struktur utforskades genom långtids-
simuleringar av grönområden med tre 
olika modeller. Resultaten visade att 
ytavrinning kan vara en viktig del i den 
årliga vattenbalansen, beroende på vilken 
jordtyp och vilket markdjup som beaktas. 
Skillnader mellan modellerna uppvisades 
avseende känslighet för olika typer av 
jordtyp och markdjup samt mellan olika 
år och olika regntillfällen. Vid studier av 
dagvattensystem kan alltså signifikanta 
skillnader uppstå beroende på vilken 
modell som används, vilket kan påverka 
gestaltning och drift av dessa system.
För att studera vikten av hur kalibrerings 
data valts ut, kalibrerades en dagvatten-
modell baserat på olika uppsättningar av 
regntillfällen.  Dessa uppsättningar utgick 
från olika kriterier för att välja ut de sex 
mest lämpliga regntillfällena från en större 
grupp för användning i kalibreringen. Att 
kalibrera parametrar relaterade till gröna 
och hårdgjorda ytor i två separata steg 
minskade tiden som behövdes för att ut-

föra kalibreringen och gav bättre resultat 
än enstegskalibrering vad gäller flödes-
volym och högsta flöde.
Försök gjordes även att förbättra kalibre-
ringen genom att använda mätningar av 
jordens fuktinnehåll vid kalibreringen av 
en modell för ett dagvattendike. För vissa 
modellparametrar kunde bästa värdet 
uppskattas med hjälp av fuktinnehållet, 
när det inte var möjligt med hjälp av 
utflödet från diket. Att inkludera jordens 
fuktinnehåll i utvärderingen av möjliga 
uppsättningar av parametrar minskade 
osäkerheten i simuleringen av utflödet 
från diket. Två olika sätt att bestämma 
initiala förhållanden i modellen, med res-
pektive utan uppmätt vatteninnehåll, gav 
tydliga skillnader i resultat. Detta kommer 
att studeras vidare i Icos fortsatta arbete.

Ico Broekhuizen
ico.broekhuizen@ltu.se

Pågående projekt

undersöka sedimentkvaliteten innan dag-
vatten började släppas på. Innehåll av föro-

Sedimentprovtagning av skärmdammen i Östersund
Nyligen har en 

skärmdamm byggts i 
Storsjön i Östersund 
för att bidra till dag-
vattenreningen. I ur-
bana områden där det 
inte finns mycket ut-

rymme att installera konventionella 
anläggningar för dagvattenbehandling 
kan skärmdammar vara av fördel. 

Inom ramen för Vinnova-projektet Grön-
Nano och Formas-projektet ”Yteffektiv 
dagvattenrening” utförs en utvärdering av 
skärmdammens förmåga att ta hand om 
föroreningar av Dag&Nät vid Luleå teknis-
ka universitet i samarbete med Östersunds 
kommun. Resultaten kommer att ge väg-
ledning om skärmdammens funktion och 
hur framtida anläggningar kan utformas och 
driftas. 

I maj 2019 utfördes första sedimentprov-
tagningen. Syftet med provtagningen var att 

reningar såsom tungmetaller, 
fosfor och organiska ämnen, 
bl.a. PAH-er, analyserades. 
Redan nu kan konstateras att 
sedimenten är rätt förorenade 
vilket beror på de verksamhe-
ter som legat i området tidigare 
och det dagvatten som släppts 
ut i sjön under flera decennier. 
I figuren till vänster visas hal-
terna av koppar och kvicksilver 
i de olika provtagningspunk-
terna för de övre och nedre 
sedimentlagren. En liknande 
provtagning kommer att ge-
nomföras regelbundet över 
längre tid för att utvärdera an-
läggningens funk-
tion.

Jiechen Wu
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sakade större mätfel. Det sistnämnda kunde 
dock undvikas genom att höja vattendju-
pet i ledningen. Nedsmutsning av sensorer 
var en källa till felaktiga eller ej fungerande 
mätningar, vilket visar vikten av regelbun-
det underhåll. Dessa resultat visade att de 

flödessensorer som testades kan prestera väl 
för noggrant utvalda och väl underhållna 
mätplatser.

Effekterna av modellers matematiska 
struktur utforskades genom långtidssimule-
ringar av grönområden med tre olika mo-
deller. Resultaten visade att ytavrinning kan 
vara en viktig del i den årliga vattenbalansen, 
beroende på vilken jordtyp och vilket mark-
djup som beaktas. Skillnader mellan model-
lerna uppvisades avseende känslighet för 
olika typer av jordtyp och markdjup samt 
mellan olika år och olika regntillfällen. Vid 
studier av dagvattensystem kan alltså signi-
fikanta skillnader uppstå beroende på vilken 
modell som används, vilket kan påverka ge-
staltning och drift av dessa system.

För att studera vikten av hur kalibrerings-

Källor till osäkerheter i dagvattenmodeller  
Datormodel-
ler används 
allt oftare 
som verktyg 
för analyser 

och prognoser av dagvattensystems 
prestanda. Dessa modeller är en för-
enkling av verkligheten, baserade på 
osäkra mätdata. Därför kommer osä-
kerheter alltid finnas med i modelle-
ringsprocessen och dess resultat, vilket 
kan påverka gestaltning och drift av 
dagvattensystem. 

Olika källor till osäkerheter i dagvatten-
modeller undersöktes i en licentiatuppsats av 
Ico Broekhuizen vid Luleå tekniska univer-
sitet. Uppsatsen ”Uncertainties in rainfall-
runoff modelling of green urban drainage 
systems: measurements, data selection and 
model structure” försvarades den 5 juni 
2019 på ett seminarium där Luca Vezzaro, 
biträdande professor vid Danmarks Tekniska 
Universitet, var diskussionsledare. 

Ico har bl.a. undersökt tre olika typer av 
nederbördsmätare som visade sig prestera 
tillfredsställande vid fältkontroller. Däremot 
visade de olika krav på underhåll och metod 
för datainsamling. 

En fältsensor för dagvattenflöden testades 
i laboratoriet och, vid bra installationsför-
hållanden, överensstämde resultaten väl med 
referensinstrumentet. Medan högre ledning-
slutning eller hinder uppströms sensorn or- Ico Broekhuizen

ico.broekhuizen@ltu.se
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data valts ut, kalibrerades en dagvattenmo-
dell baserat på olika uppsättningar av regn-
tillfällen.  Dessa uppsättningar utgick från 
olika kriterier för att välja ut de sex mest 
lämpliga regntillfällena från en större grupp 
för användning i kalibreringen. Att kalibrera 

parametrar relaterade till 
gröna och hårdgjorda ytor 
i två separata steg mins-
kade tiden som behövdes 
för att utföra kalibreringen 
och gav bättre resultat än 
enstegskalibrering vad gäl-
ler flödesvolym och högsta 
flöde.

Försök gjordes även att förbättra kali-
breringen genom att använda mätningar av 
jordens fuktinnehåll vid kalibreringen av 
en modell för ett dagvattendike. För vissa 
modellparametrar kunde bästa värdet upp-
skattas med hjälp av fuktinnehållet, när det 
inte var möjligt med hjälp av utflödet från 
diket. Att inkludera jordens fuktinnehåll i 
utvärderingen av möjliga uppsättningar av 
parametrar minskade osäkerheten i simule-
ringen av utflödet från diket. Två olika sätt 
att bestämma initiala förhållanden i model-
len, med respektive utan uppmätt vattenin-
nehåll, gav tydliga skillnader i resultat. Detta 
kommer att studeras vidare i 
Icos fortsatta arbete.
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bana områden där det 
inte finns mycket ut-

rymme att installera konventionella 
anläggningar för dagvattenbehandling 
kan skärmdammar vara av fördel. 

Inom ramen för Vinnova-projektet Grön-
Nano och Formas-projektet ”Yteffektiv 
dagvattenrening” utförs en utvärdering av 
skärmdammens förmåga att ta hand om 
föroreningar av Dag&Nät vid Luleå teknis-
ka universitet i samarbete med Östersunds 
kommun. Resultaten kommer att ge väg-
ledning om skärmdammens funktion och 
hur framtida anläggningar kan utformas och 
driftas. 

I maj 2019 utfördes första sedimentprov-
tagningen. Syftet med provtagningen var att 

reningar såsom tungmetaller, 
fosfor och organiska ämnen, 
bl.a. PAH-er, analyserades. 
Redan nu kan konstateras att 
sedimenten är rätt förorenade 
vilket beror på de verksamhe-
ter som legat i området tidigare 
och det dagvatten som släppts 
ut i sjön under flera decennier. 
I figuren till vänster visas hal-
terna av koppar och kvicksilver 
i de olika provtagningspunk-
terna för de övre och nedre 
sedimentlagren. En liknande 
provtagning kommer att ge-
nomföras regelbundet över 
längre tid för att utvärdera an-
läggningens funk-
tion.
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sakade större mätfel. Det sistnämnda kunde 
dock undvikas genom att höja vattendju-
pet i ledningen. Nedsmutsning av sensorer 
var en källa till felaktiga eller ej fungerande 
mätningar, vilket visar vikten av regelbun-
det underhåll. Dessa resultat visade att de 

flödessensorer som testades kan prestera väl 
för noggrant utvalda och väl underhållna 
mätplatser.

Effekterna av modellers matematiska 
struktur utforskades genom långtidssimule-
ringar av grönområden med tre olika mo-
deller. Resultaten visade att ytavrinning kan 
vara en viktig del i den årliga vattenbalansen, 
beroende på vilken jordtyp och vilket mark-
djup som beaktas. Skillnader mellan model-
lerna uppvisades avseende känslighet för 
olika typer av jordtyp och markdjup samt 
mellan olika år och olika regntillfällen. Vid 
studier av dagvattensystem kan alltså signi-
fikanta skillnader uppstå beroende på vilken 
modell som används, vilket kan påverka ge-
staltning och drift av dessa system.

För att studera vikten av hur kalibrerings-
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allt oftare 
som verktyg 
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och prognoser av dagvattensystems 
prestanda. Dessa modeller är en för-
enkling av verkligheten, baserade på 
osäkra mätdata. Därför kommer osä-
kerheter alltid finnas med i modelle-
ringsprocessen och dess resultat, vilket 
kan påverka gestaltning och drift av 
dagvattensystem. 

Olika källor till osäkerheter i dagvatten-
modeller undersöktes i en licentiatuppsats av 
Ico Broekhuizen vid Luleå tekniska univer-
sitet. Uppsatsen ”Uncertainties in rainfall-
runoff modelling of green urban drainage 
systems: measurements, data selection and 
model structure” försvarades den 5 juni 
2019 på ett seminarium där Luca Vezzaro, 
biträdande professor vid Danmarks Tekniska 
Universitet, var diskussionsledare. 

Ico har bl.a. undersökt tre olika typer av 
nederbördsmätare som visade sig prestera 
tillfredsställande vid fältkontroller. Däremot 
visade de olika krav på underhåll och metod 
för datainsamling. 

En fältsensor för dagvattenflöden testades 
i laboratoriet och, vid bra installationsför-
hållanden, överensstämde resultaten väl med 
referensinstrumentet. Medan högre ledning-
slutning eller hinder uppströms sensorn or- Ico Broekhuizen

ico.broekhuizen@ltu.se

Licentiatseminarium

data valts ut, kalibrerades en dagvattenmo-
dell baserat på olika uppsättningar av regn-
tillfällen.  Dessa uppsättningar utgick från 
olika kriterier för att välja ut de sex mest 
lämpliga regntillfällena från en större grupp 
för användning i kalibreringen. Att kalibrera 

parametrar relaterade till 
gröna och hårdgjorda ytor 
i två separata steg mins-
kade tiden som behövdes 
för att utföra kalibreringen 
och gav bättre resultat än 
enstegskalibrering vad gäl-
ler flödesvolym och högsta 
flöde.

Försök gjordes även att förbättra kali-
breringen genom att använda mätningar av 
jordens fuktinnehåll vid kalibreringen av 
en modell för ett dagvattendike. För vissa 
modellparametrar kunde bästa värdet upp-
skattas med hjälp av fuktinnehållet, när det 
inte var möjligt med hjälp av utflödet från 
diket. Att inkludera jordens fuktinnehåll i 
utvärderingen av möjliga uppsättningar av 
parametrar minskade osäkerheten i simule-
ringen av utflödet från diket. Två olika sätt 
att bestämma initiala förhållanden i model-
len, med respektive utan uppmätt vattenin-
nehåll, gav tydliga skillnader i resultat. Detta 
kommer att studeras vidare i 
Icos fortsatta arbete.
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Stort intresse i Almedalen för dagvatten som resurs
Under årets Almedalsvecka deltog 
DRIZZLE i seminariet ”Dagvatten som en 
resurs”. Seminariet som arrangerades av 
LTU, NCC och Tyréns var i det närmas-
te fullsatt. Birgitta Olofsson, FoU-chef 
Tyréns samt styrelseledamot i DRIZZLE, 
bad dem i publiken som arbetar med 
stadsplanering respektive VA att räcka 
upp handen, och det visade sig vara ca 
hälften av vardera.
- Både roligt och viktigt att vi även 
lyckades locka stadsplanerarna till 
seminariet. Fackmässigt finns de som 
kan dagvatten främst i VA-sektorn, men 
för att dagvatten verkligen ska hanteras 
som en resurs krävs att fler professioner 
involveras i beslutsprocessen, säger 
Birgitta Olofsson, Tyréns.
Allt fler stadsmiljöer utformas så att dag-

vattnet hanteras ovan mark, fördröjs och 
renas, samt används som en resurs som 
berikar bebyggelsemiljön beträffande 
upplevelser, rekreation och naturvärden, 
men det innebär även utmaningar.  
- För att dagvatten ska kunna hanteras 
som en resurs krävs mer kunskap om 
både dagvattenreningsanläggningars 
funktion och reningsprocesser. Vår 
industridoktorand Robert Furén utvär-
derar därför funktionen hos s k gröna 
reningslösningar, dvs han utvärderar bl a 
renings- och fördröjningsfunktionen för 
biofilter i Stockholm, säger Hans Säll, 
affärsutvecklingschef NCC Infra och vice 
ordförande i DRIZZLE. 
Under ledning av moderator Ulf Kam-
ne medverkade även Lena Goldkuhl, 
centrum-koordinator för DRIZZLE, samt 
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DRIZZLE:s partsstämma 2019
DRIZZLE:s partistämma ägde i år rum i 
centrala Stockholm med DRIZZLE-par-
ten Tyréns som värd. Under dagarna 
presenterade några av de forskare och 
doktorander som är knutna till DRIZZLE 
aktuellt från sin pågående forskning. 
Tre internationella forskare höll varsitt 
föredrag, inriktade på klimatförändring 
i relation till olika aspekter på dagvat-
tenhantering, samt vilka möjligheter det 
erbjuder inom dagvattenområdet. 
Simon Tait, University of Sheffield samt 
medlem i DRIZZLE:s vetenskapliga råd, 
berättade bl.a. att bräddningar på senare 
tid fått stor uppmärksamhet i Stor-
britannien. Under 2017 stämdes t.ex. 
Thames Water att betala £20,3 miljoner 
för stora utsläpp av orenat vatten. Därtill 

har regeringen beslutat att över 10 000 
bräddpunkter runtom i Storbritannien 
ska övervakas senast 2020, samt att 
bräddningar helt ska vara borta år 2050. 
Peter Steen Mikkelsen, DTU, Danmark, 
berättade bl.a. om trepunktsmetoden, 
som kan användas vid planering för 
hållbar dagvattenhantering. Förenklat 
sett har existerande metoder för dag-
vattenhantering klassificerats i tre olika 
nederbördskategorier. Tanken är att en 
kombination av metoder från de tre kate-
gorierna ska användas vid dagvattenpla-
nering, för att på ett hållbart sätt kunna 
hantera allt ifrån småregn till skyfall. 
Lian Lundy, Middlesex University London 
samt LTU, pekade på faktorer som driver 
på behovet av förändring inom inte minst 

Aktuellt inom DRIZZLE

Stort intresse i Almedalen för 
dagvatten som resurs

Under årets 
Almedalsvecka 
deltog DRIZZ-
LE i semina-
riet ”Dagvatten 

som en resurs”. Seminariet som arrangerades 
av LTU, NCC och Tyréns var i det närmaste 
fullsatt. Birgitta Olofsson, FoU-chef Tyréns 
samt styrelseledamot i DRIZZLE, bad dem 
i publiken som arbetar med stadsplanering 
respektive VA att räcka upp handen, och det 
visade sig vara ca hälften av vardera.

- Både roligt och viktigt att vi även lycka-
des locka stadsplanerarna till seminariet. 
Fackmässigt finns de som kan dagvatten 
främst i VA-sektorn, men för att dagvatten 
verkligen ska hanteras som en resurs krävs 
att fler professioner involveras i beslutspro-
cessen, säger Birgitta Olofsson, Tyréns.

Allt fler stadsmiljöer utformas så att dag-
vattnet hanteras ovan mark, fördröjs och re-
nas, samt används som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, 
rekreation och naturvärden, men det inne-
bär även utmaningar.  

- För att dagvatten ska kunna hanteras 
som en resurs krävs mer kunskap om både 
dagvattenreningsanläggningars funktion och 
reningsprocesser. Vår industridoktorand Ro-
bert Furén utvärderar därför funktionen hos 
s k gröna reningslösningar, dvs han utvärde-
rar bl a renings- och fördröjningsfunktionen 
för biofilter i Stockholm, säger Hans Säll, 
affärsutvecklingschef NCC Infra och vice 
ordförande i DRIZZLE. 

Under ledning av moderator Ulf Kamne 
medverkade även Lena Goldkuhl, centrum-
koordinator för DRIZZLE, samt Pär Öhrn 
Sagrelius, Tyréns industridoktorand, i dis-
kussionen om hur dagvatten kan användas 
på bästa sätt för att bygga morgondagens 
samhälle, medan regnet passande nog vräkte 
ned utanför. 

För mer information om DRIZZLE – 
centrum för dagvattenhantering: www.ltu.
se/drizzle 
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DRIZZLE-parten Tyréns som värd. Un-
der dagarna presenterade några av de fors-
kare och doktorander som är knutna till 
DRIZZLE aktuellt från sin pågående forsk-
ning. Tre internationella forskare höll varsitt 
föredrag, inriktade på klimatförändring i 
relation till olika aspekter på dagvattenhan-
tering, samt vilka möjligheter det erbjuder 
inom dagvattenområdet. 

Simon Tait, University of Sheffield samt 
medlem i DRIZZLE:s vetenskapliga råd, 
berättade bl.a. att bräddningar på senare tid 
fått stor uppmärksamhet i Storbritannien. 
Under 2017 stämdes t.ex. Thames Water att 
betala £20,3 miljoner för stora utsläpp av 
orenat vatten. Därtill har regeringen beslu-
tat att över 10 000 bräddpunkter runtom i 
Storbritannien ska övervakas senast 2020, 
samt att bräddningar helt ska vara borta år 
2050. 

Peter Steen Mikkelsen, DTU, Danmark, 
berättade bl.a. om trepunktsmetoden, som 
kan användas vid planering för hållbar dag-
vattenhantering. Förenklat sett har existe-
rande metoder för dagvattenhantering klas-
sificerats i tre olika nederbördskategorier. 
Tanken är att en kombination av metoder 
från de tre kategorierna ska användas vid 
dagvattenplanering, för att på ett hållbart sätt 
kunna hantera allt ifrån småregn till skyfall. 

Lian Lundy, Middlesex University Lon-
don samt LTU, pekade på faktorer som 
driver på behovet av förändring inom inte 
minst dagvattenområdet, samt vilka möjlig-
heter det erbjuder. Hon lyfte även vikten av 
att tänka nytt. 

– Vi kan inte lösa dagens och morgonda-
gens utmaningar genom att använda samma 
tankesätt som skapade dem, säger Lian Lun-
dy.

DRIZZLE:s partsstämma 2019

Visst känner du till Dag&Näts populärve-
tenskapliga artikelserie ”Ny Forskning och 
Teknik” där det publiceras lättillgängliga, 
kortfattade sammanfattningar av forsknings-
resultat med sikte mot direkt praktisk nytta 
för användare?

Nyaste artikeln tar upp problemet med 
spillvatten som är felkopplat till dagvatten-
ledningar eller tillskottsvatten som kom-
mer in i spillvattennätet i form av smält snö, 
dränerings-, grund- eller dagvatten. Ett sätt 
att upptäcka vatten i fel ledning är att mäta 
temperaturskillnader med den s.k. DTS-
metoden. 

Artikeln samt fler andra i artikelserien hit-
tar du via länken och på vår hemsida www.
ltu.se/dag-nat under fliken Publikationer.

Publikationer

Upptäck vatten i fel ledning

Nytt projekt

Nytt Vinnovaprojekt - REKO 
Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, 

Resurseffektivt koordinerat underhåll och 
förnyelse av gator och VA-ledningar – 
REKO, inom ramen för det strategiska inn-
ovationsprogrammet InfraSweden2030 som 
är en gemensam satsning av Vinnova, For-
mas och Energimyndigheten. Under 2,5 år 
kommer forskare vid LTU tillsammans med 
projektets parter, Luleå kommun, Bodens 
kommun, MittSverige Vatten & Avfall, Vakin 
samt Stockholm Vatten och Avfall att jobba 
med frågor som rör samordning av under-
håll och förnyelse av vatten- och avloppsled-
ningar och gator.

EU-nätverk

H2020 informationsdagar
“Horizon 2020 Environment & Resour-

ces Information Days” ägde rum den 16-
17 september i Bryssel. Under dagarna fick 
deltagarna information om aktuella H2020-
utlysningar inom bl.a. vattenområdet, goda 
möjligheter till nätverkande samt även möj-
ligheten att presentera konkreta projektidé-
er. Från Dag&Näts sida medverkade Lena 
Goldkuhl. 

Aktuellt inom DRIZZLE

Stort intresse i Almedalen för 
dagvatten som resurs

Under årets 
Almedalsvecka 
deltog DRIZZ-
LE i semina-
riet ”Dagvatten 

som en resurs”. Seminariet som arrangerades 
av LTU, NCC och Tyréns var i det närmaste 
fullsatt. Birgitta Olofsson, FoU-chef Tyréns 
samt styrelseledamot i DRIZZLE, bad dem 
i publiken som arbetar med stadsplanering 
respektive VA att räcka upp handen, och det 
visade sig vara ca hälften av vardera.

- Både roligt och viktigt att vi även lycka-
des locka stadsplanerarna till seminariet. 
Fackmässigt finns de som kan dagvatten 
främst i VA-sektorn, men för att dagvatten 
verkligen ska hanteras som en resurs krävs 
att fler professioner involveras i beslutspro-
cessen, säger Birgitta Olofsson, Tyréns.

Allt fler stadsmiljöer utformas så att dag-
vattnet hanteras ovan mark, fördröjs och re-
nas, samt används som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, 
rekreation och naturvärden, men det inne-
bär även utmaningar.  

- För att dagvatten ska kunna hanteras 
som en resurs krävs mer kunskap om både 
dagvattenreningsanläggningars funktion och 
reningsprocesser. Vår industridoktorand Ro-
bert Furén utvärderar därför funktionen hos 
s k gröna reningslösningar, dvs han utvärde-
rar bl a renings- och fördröjningsfunktionen 
för biofilter i Stockholm, säger Hans Säll, 
affärsutvecklingschef NCC Infra och vice 
ordförande i DRIZZLE. 

Under ledning av moderator Ulf Kamne 
medverkade även Lena Goldkuhl, centrum-
koordinator för DRIZZLE, samt Pär Öhrn 
Sagrelius, Tyréns industridoktorand, i dis-
kussionen om hur dagvatten kan användas 
på bästa sätt för att bygga morgondagens 
samhälle, medan regnet passande nog vräkte 
ned utanför. 

För mer information om DRIZZLE – 
centrum för dagvattenhantering: www.ltu.
se/drizzle 

DRIZZLE:s 
p a r t s s t ä m m a 
ägde i år rum i 
centrala Stock-
holm med 

DRIZZLE-parten Tyréns som värd. Un-
der dagarna presenterade några av de fors-
kare och doktorander som är knutna till 
DRIZZLE aktuellt från sin pågående forsk-
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inom dagvattenområdet. 

Simon Tait, University of Sheffield samt 
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tat att över 10 000 bräddpunkter runtom i 
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Peter Steen Mikkelsen, DTU, Danmark, 
berättade bl.a. om trepunktsmetoden, som 
kan användas vid planering för hållbar dag-
vattenhantering. Förenklat sett har existe-
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Lian Lundy, Middlesex University Lon-
don samt LTU, pekade på faktorer som 
driver på behovet av förändring inom inte 
minst dagvattenområdet, samt vilka möjlig-
heter det erbjuder. Hon lyfte även vikten av 
att tänka nytt. 

– Vi kan inte lösa dagens och morgonda-
gens utmaningar genom att använda samma 
tankesätt som skapade dem, säger Lian Lun-
dy.

DRIZZLE:s partsstämma 2019
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att upptäcka vatten i fel ledning är att mäta 
temperaturskillnader med den s.k. DTS-
metoden. 

Artikeln samt fler andra i artikelserien hit-
tar du via länken och på vår hemsida www.
ltu.se/dag-nat under fliken Publikationer.
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deltagarna information om aktuella H2020-
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Pär Öhrn Sagrelius, Tyréns industridok-
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kan användas på bästa sätt för att bygga 
morgondagens samhälle, medan regnet 
passande nog vräkte ned utanför. 
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trum för dagvattenhantering: 
www.ltu. se/drizzle

dagvattenområdet, samt vilka möjlighe-
ter det erbjuder. Hon lyfte även vikten av 
att tänka nytt. 
– Vi kan inte lösa dagens och morgon-
dagens utmaningar genom att använda 
samma tankesätt som skapade dem, 
säger Lian Lundy.
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Novatech 2019 
I början av juli deltog Dag&Nät med sju 
representanter på den 10:e upplagan av 
Novatech, en internationell dagvatten-
konferens som äger rum vart tredje år i 
Lyon, Frankrike. 
Joel Lönnqvist höll en presentation 
om hur vegetation påverkar den hy-
drologiska funktionen hos gröna tak, 
Ico Broekhuizen om hur mätningar av 
markvatteninnehåll kan användas för 
kalibrering av distribuerade urbana 
dräneringsmodeller. Katharina Lange 
presenterade resultat från en studie där 

hon analyserat metallspeciering i utgåen-
de vatten från dagvattenbiofilter. Vidare 
presenterade Heléne Österlund resultat 
från Lovisa Renbergs examensarbete 
om förekomsten av mikroskräp i urban 
snö medan Maria Viklander presenterade 
Arya Vijayans studie där mikroskräp från 
plogvallar vid vägar med olika trafikin-
tensitet analyserats. I posterutställningen 
visade Sarah Lindfors sitt arbete om 
koncentrationen av verkligen upplösta 
och biotillgängliga metaller i snösmält-
ning och dagvatten. Godecke Blecken 

presenterade en studie om driftsstatus 
för befintliga biofilteranläggningar i  
Sverige.
 En av insikterna från konferensen var 
att infiltrationsförmågan minskar hos 
många dagvattenanläggningar redan vid 
konstruktion eftersom tunga maskiner 
trycker samman jorden, men att en enkel 
naturlig åtgärd för att avsevärt förbättra 
prestandan kan vara att tillsätta mas-
kar, som luckrar upp jorden igen, säger 
Sarah Lindfors.



DAG & NÄT NYHETSBREV NR 23 2019

NORDIWA 2019
Den 23-25 september hölls årets 
NORDIWA konferens i Helsingfors med 
ett deltagarrekord på 450 personer från 
hela Norden. Konferensen berörde im-
plementeringen av de globala målen för 
hållbar utveckling i de nordiska länderna, 
läget i Östersjön och hur man kan bygga 
en bro mellan forskare och aktörer inom 
VA-sektorn. I sessionen som handlade 
om dagvattenhantering låg fokus på na-
turbaserade lösningar och hur man kan 
planera dagvattensystem för framtiden 
med tanke på klimatförändringarna. 
Dag&Nät vid LTU representerades av 
Ivan Milovanovic, Brenda Vidal, Anne-
lie Hedström och Inga Herrmann. Ivan 
presenterade preliminära resultat från 
utvärderingen av ett zeolitfilter för rening 
av regnvattnet från Nationalmuseets 
koppartaket i Stockholm. Det presente-
rades också många andra intressanta 
projekt, bl.a. GrönNano-samarbetet 
mellan ÅF Infrastructure, Bodens kom-
mun och Dag&Nät för att installera en 
biofilteranläggning i en urban miljö med 
kallt klimat. 

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 23 2019

Cities, rain and 
risk-konferens 
och Climatecafé  
i Malmö 
Den internationella konferensen Cities, 
Rain and Risk som handlade om han-
tering av översvämningar i städer hölls 
i Malmö den 13-14 juni 2019. Bakom 
konferensen stod JPI Urban Europe 
projekten INXCES, där LTU var en av 
projektparterna, MUFFIN och SuRF, 
samt Väderradarprojektet som är ett 
samarbete mellan VA SYD, LTH, SWR 
och SMHI. 
I konferensens avslutande del ingick en 
presentation av de föregående dagarnas 
”Climatecafé Scan Malmö”. ”Climate-
café” är ett interaktivt fältarbete, där 
deltagarna under några dagar får testa 
ny teknik som till rimliga kostnader kan 
användas till kartläggning och mätning 
av olika klimatanpassningsåtgärder. I 
Climatecafe Malmö deltog totalt 25 per-
soner från tio olika nationaliteter inom 15 
olika ämnesdiscipliner för kunskapsutby-
te i klimatfrågor. Utöver Sarah Lindfors 
representerades Dag&Nät och DRIZZLE 
under dagarna i Malmö av Lian Lundy, 
Haoyu Wei, Robert Furén och civilingen-
jörsstudenterna Daniel Lundqvist och 
Andreas Rehn från LTU.

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 23 2019

Workshop för 
unga forskare 
inom VA-teknik
Den 20-25 maj i år deltog doktoranden 
Sarah Lindfors i den 24:e upplagan av 
European Junior Scientist Workshop i La 
Bérarde, Frankrike. Workshopen riktar 
sig till unga forskare inom VA-teknik och 
årets tema var ”Övervakning av avlopps 
och dagvattensystem”. 
15 doktorander med åtta olika natio-
naliteter presenterade pågående eller 
planerade forskning i sessioner där 
bland annat presentationsteknik men 
även tolkning av resultaten diskuterades. 
Sarah presenterade sin forskning inom 
dagvattenkvalitet med inriktning på ka-
rakterisering av lösta metalller med hjälp 
av passiva provtagare. Förutom presen-
tationerna från deltagarna hölls det inter-
aktiva föredrag inom onlineövervakning, 
mätosäkerheter och nya föroreningar i 
avloppsvatten. Workshopen bidrog till 
intressanta idéer för vidare forskning och 
nya möjliga samarbeten. 

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 23 2019

Personalnytt inom 
DRIZZLE 
Under sommar har personalstyrkan inom 
DRIZZLE förstärkts ytterligare med två 
kommundoktorander och en post-doc 
forskare. På grund av det ökade behovet 
av handledning för alla nyanställda 
doktorander och post doktorer har även 
Lian Lundys anställning utökats. Våra 
nya kollegor är: 

Lisa Öborn anställdes 
den 26 augusti, genom 
ett samarbete mellan 
Stockholms Stad och 
LTU, som kommundok-
torand i VA-teknik inom 
DRIZZLE. I sina dokto-

randstudier kommer Lisa att fokusera på 
frågor kring källor till mikroplaster som 
sprids via dagvatten. Hon kommer i sin 
första studie att provta och undersöka 
sediment från olika dagvattenanlägg-
ningar i Stockholm. Lisa har en civilin-
genjörsexamen i Miljö- och Vattenteknik 
vid Uppsala Universitet och har sedan 
sin examen arbetat som konsult inom 
dagvatten och förorenade områden.

Emelie Hedlund Nilsson 
började i juni 2019 
som kommundokto-
rand inom DRIZZLE, 
genom ett samarbete 
mellan Luleå kommun 
och LTU. I sina dokto-

randstudier kommer Emelie att forska 
på multifunktionella ytor i städer med 
subarktiskt klimat. Ytor som både kan 
fungera som snöupplag vintertid och 
hantera dagvatten från staden under de 
varmare månaderna. Emelie innehar en 
civilingenjörsexamen i Naturresursteknik 
inom Miljö och Vatten vid Luleå tekniska 
universitet.

Kelsey Flanagan börja-
de som post doktor den 
12 augusti 2019 inom 
ramarna för DRIZZLE. 
Kelsey disputerade 
2018 vid Universitetet 
ParisEst, Frankrike, där 

hon främst fokuserade på att utvärdera 
hur biofilteranläggningar kan bidra till att 
rena organiska föroreningar från vägdag-
vatten. På LTU kommer hon att arbeta 
med modellering av dagvattenrening 
och föroreningar i biofilter samt studera 
de miljörisker som är förknippade med 
sediment från dagvattendammar och 
sedimenteringsbassänger.

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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 Kalendarium

24 okt 2019: VA-seminarium ”How a new 
water paradigm is changing our cities” 
(Lunds universitet)
Läs mer och anmäl dig på LU:s hemsida.

30-31 okt 2019: Water Knowledge Europe 
(Bryssel, Belgien)                      
Europeisk match-making event för VA-aktörer   
som söker parter till Horizon 2020-ansökningar.

19-21 nov 2019:  Smart City Expo World 
Congress (Barcelona, Spanien)  
Företag, offentlig sektor, experter och forskare från 
hela världen träffas för att lära av varandra, dela 
erfarenheter, och hitta nya samarbeten. 

27 feb 2020: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dricksvatten (Luleå)

18-19 mar 2020:  VAK 2020, Tema: VA-ut-
maningar - från högt till lågt (Jönköping)

24-25 mar 2020:  RÖK 2020 (Malmö)

12-13 maj 2020:  Vattenstämman (Kalmar)

6-9 sep 2020: ICUD (Melbourne, Australien)
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning.

18-23 okt 2020: 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

Maria Viklander, Annelie Hedström, Joel 
Lönnqvist och Youen Pericault reste den 5 
september till Umeå för att träffa VAKIN. 
Maria och Annelie presenterade senaste nytt 
från forskningsgruppen. Joel presenterade 
några resultat från de gröna taken som lig-
ger på VAKINs byggnader, gällande växt-
lighet och några preliminära resultat från 
flödesmätningar. Youen visade en analys av 
historiska ledningsnätdata som VAKIN har 
tillhandahållit och som presenterades på 
den internationella ledningsnätkonferensen 
SPN9 i Danmark i augusti med titeln ”Cor-
recting for the impact of past coordination 
on the estimation of pipe cohorts survival 
functions”. 

Resten av dagen diskuterades samord-
ning av förnyelse och VAKIN berättade om 
utmaningar de står inför inom ledningsnät 
och dagvattenhantering, och vilken typ av 
kompetens och kunskap som de efterfrågar 
från universiteten.

Dag&Nät besökte VAKIN i Umeå

Medlemsmöten

Lisa Öborn anställdes den 
26 augusti, genom ett sam-
arbete mellan Stockholms 
Stad och LTU, som kom-
mundoktorand i VA-teknik 
inom DRIZZLE. I sina 

doktorandstudier kommer Lisa att fokusera 
på frågor kring källor till mikroplaster som 
sprids via dagvatten. Hon kommer i sin för-
sta studie att provta och undersöka sediment 
från olika dagvattenanläggningar i Stock-
holm. Lisa har en civilingenjörsexamen i 
Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Uni-
versitet och har sedan sin examen arbetat 
som konsult inom dagvatten och förorenade 
områden. 

Emelie Hedlund Nils-
son började i juni 2019 
som kommundoktorand 
inom DRIZZLE, genom 
ett samarbete mellan Luleå 
kommun och LTU. I sina 

doktorandstudier kommer Emelie att forska 
på multifunktionella ytor i städer med sub-
arktiskt klimat. Ytor som både kan fungera 
som snöupplag vintertid och hantera dag-
vatten från staden under de varmare måna-
derna. Emelie innehar en civilingenjörsexa-
men i Naturresursteknik inom Miljö och 
Vatten vid Luleå tekniska universitet.

Kelsey Flanagan började 
som post doktor den 12 
augusti 2019 inom ramarna 
för DRIZZLE. Kelsey dis-
puterade 2018 vid Univer-
sitetet Paris-Est, Frankrike, 

där hon främst fokuserade på att utvärdera 
hur biofilteranläggningar kan bidra till att 
rena organiska föroreningar från vägdag-
vatten. På LTU kommer hon att arbeta med 
modellering av dagvattenrening och förore-
ningar i biofilter samt studera de miljörisker 
som är förknippade med sediment från dag-
vattendammar och sedimenteringsbassänger.

Personalnytt inom DRIZZLE 
Under som-

maren har per-
s on a l s t y r k an 
inom DRIZZ-
LE förstärkts 

ytterligare med två kommundoktorander 
och en post-doc forskare. På grund av det 
ökade behovet av handledning för alla ny-
anställda doktorander och post doktorer har 
även Lian Lundys anställning utökats. Våra 
nya kollegor är: 

Under Dag&Näts strategidagar 2019 som 
hölls i Sigtuna i september diskuterade vi 
framtida utmaningar för VA-organisationer 
och forskningen inom VA-området, med 
särskilt fokus på utbildning, kompetensför-
sörjning och visionsarbete. 

Under träffen genomfördes en workshop 
på temat Koordinering av VA-förnyelse och 
gata. Frågor som diskuterades var hur dialo-
gen ser ut mellan gatuavdelningen och VA-
organisationen, vilken tidshorisont som det 
är möjligt att koordinera arbetsinsatser och 
hur kostnader fördelas. Östersunds kommun 
verkade ha det mest utvecklade samarbetet 
och Lars Svensson berättade om de rutiner 
de har utvecklat rörande en s.k. vägbelägg-
ningsremiss.

Vi passade även på att ha temareferens-
gruppsmöte i temana Dagvattenkvalitet och 
Dagvattensystem och diskuterade i vilka fo-
rum vi bäst kan göra våra forskningsresultat 
tillgängliga för branschen. Deltagarna upp-

Dag&Nät strategidagar och temareferensgruppsmöten
skattade att resultaten presenteras på natio-
nella branschkonferenser eftersom det ger 
möjlighet till kunskapsutbyte och diskus-
sion. Vikten av SVU-rapporter betonades 
av deltagarna och flera fick upp ögonen för 
Dag&Näts egen artikelserie Ny forskning 
och teknik. Här kan ni i framtiden hålla 
utkik efter nya publikationer om dagvat-
tenkvalitet. Under mötet diskuterades också 
möjligheter till kommande samarbeten. Det 
fanns särskilt intresse för undersökningar 
inom områdena dagvattenkvalitet, dag-
vattenrening och ekosystemtjänster.

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.
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Företag, offentlig sektor, experter och forskare från 
hela världen träffas för att lära av varandra, dela 
erfarenheter, och hitta nya samarbeten. 

27 feb 2020: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dricksvatten (Luleå)

18-19 mar 2020:  VAK 2020, Tema: VA-ut-
maningar - från högt till lågt (Jönköping)

24-25 mar 2020:  RÖK 2020 (Malmö)

12-13 maj 2020:  Vattenstämman (Kalmar)

6-9 sep 2020: ICUD (Melbourne, Australien)
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning.

18-23 okt 2020: 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

Maria Viklander, Annelie Hedström, Joel 
Lönnqvist och Youen Pericault reste den 5 
september till Umeå för att träffa VAKIN. 
Maria och Annelie presenterade senaste nytt 
från forskningsgruppen. Joel presenterade 
några resultat från de gröna taken som lig-
ger på VAKINs byggnader, gällande växt-
lighet och några preliminära resultat från 
flödesmätningar. Youen visade en analys av 
historiska ledningsnätdata som VAKIN har 
tillhandahållit och som presenterades på 
den internationella ledningsnätkonferensen 
SPN9 i Danmark i augusti med titeln ”Cor-
recting for the impact of past coordination 
on the estimation of pipe cohorts survival 
functions”. 

Resten av dagen diskuterades samord-
ning av förnyelse och VAKIN berättade om 
utmaningar de står inför inom ledningsnät 
och dagvattenhantering, och vilken typ av 
kompetens och kunskap som de efterfrågar 
från universiteten.

Dag&Nät besökte VAKIN i Umeå

Medlemsmöten

Lisa Öborn anställdes den 
26 augusti, genom ett sam-
arbete mellan Stockholms 
Stad och LTU, som kom-
mundoktorand i VA-teknik 
inom DRIZZLE. I sina 

doktorandstudier kommer Lisa att fokusera 
på frågor kring källor till mikroplaster som 
sprids via dagvatten. Hon kommer i sin för-
sta studie att provta och undersöka sediment 
från olika dagvattenanläggningar i Stock-
holm. Lisa har en civilingenjörsexamen i 
Miljö- och Vattenteknik vid Uppsala Uni-
versitet och har sedan sin examen arbetat 
som konsult inom dagvatten och förorenade 
områden. 

Emelie Hedlund Nils-
son började i juni 2019 
som kommundoktorand 
inom DRIZZLE, genom 
ett samarbete mellan Luleå 
kommun och LTU. I sina 

doktorandstudier kommer Emelie att forska 
på multifunktionella ytor i städer med sub-
arktiskt klimat. Ytor som både kan fungera 
som snöupplag vintertid och hantera dag-
vatten från staden under de varmare måna-
derna. Emelie innehar en civilingenjörsexa-
men i Naturresursteknik inom Miljö och 
Vatten vid Luleå tekniska universitet.

Kelsey Flanagan började 
som post doktor den 12 
augusti 2019 inom ramarna 
för DRIZZLE. Kelsey dis-
puterade 2018 vid Univer-
sitetet Paris-Est, Frankrike, 

där hon främst fokuserade på att utvärdera 
hur biofilteranläggningar kan bidra till att 
rena organiska föroreningar från vägdag-
vatten. På LTU kommer hon att arbeta med 
modellering av dagvattenrening och förore-
ningar i biofilter samt studera de miljörisker 
som är förknippade med sediment från dag-
vattendammar och sedimenteringsbassänger.

Personalnytt inom DRIZZLE 
Under som-

maren har per-
s on a l s t y r k an 
inom DRIZZ-
LE förstärkts 

ytterligare med två kommundoktorander 
och en post-doc forskare. På grund av det 
ökade behovet av handledning för alla ny-
anställda doktorander och post doktorer har 
även Lian Lundys anställning utökats. Våra 
nya kollegor är: 

Under Dag&Näts strategidagar 2019 som 
hölls i Sigtuna i september diskuterade vi 
framtida utmaningar för VA-organisationer 
och forskningen inom VA-området, med 
särskilt fokus på utbildning, kompetensför-
sörjning och visionsarbete. 

Under träffen genomfördes en workshop 
på temat Koordinering av VA-förnyelse och 
gata. Frågor som diskuterades var hur dialo-
gen ser ut mellan gatuavdelningen och VA-
organisationen, vilken tidshorisont som det 
är möjligt att koordinera arbetsinsatser och 
hur kostnader fördelas. Östersunds kommun 
verkade ha det mest utvecklade samarbetet 
och Lars Svensson berättade om de rutiner 
de har utvecklat rörande en s.k. vägbelägg-
ningsremiss.

Vi passade även på att ha temareferens-
gruppsmöte i temana Dagvattenkvalitet och 
Dagvattensystem och diskuterade i vilka fo-
rum vi bäst kan göra våra forskningsresultat 
tillgängliga för branschen. Deltagarna upp-

Dag&Nät strategidagar och temareferensgruppsmöten
skattade att resultaten presenteras på natio-
nella branschkonferenser eftersom det ger 
möjlighet till kunskapsutbyte och diskus-
sion. Vikten av SVU-rapporter betonades 
av deltagarna och flera fick upp ögonen för 
Dag&Näts egen artikelserie Ny forskning 
och teknik. Här kan ni i framtiden hålla 
utkik efter nya publikationer om dagvat-
tenkvalitet. Under mötet diskuterades också 
möjligheter till kommande samarbeten. Det 
fanns särskilt intresse för undersökningar 
inom områdena dagvattenkvalitet, dag-
vattenrening och ekosystemtjänster.

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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 Kalendarium

24 okt 2019: VA-seminarium ”How a new 
water paradigm is changing our cities” 
(Lunds universitet)
Läs mer och anmäl dig på LU:s hemsida.

30-31 okt 2019: Water Knowledge Europe 
(Bryssel, Belgien)                      
Europeisk match-making event för VA-aktörer   
som söker parter till Horizon 2020-ansökningar.

19-21 nov 2019:  Smart City Expo World 
Congress (Barcelona, Spanien)  
Företag, offentlig sektor, experter och forskare från 
hela världen träffas för att lära av varandra, dela 
erfarenheter, och hitta nya samarbeten. 

27 feb 2020: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dricksvatten (Luleå)

18-19 mar 2020:  VAK 2020, Tema: VA-ut-
maningar - från högt till lågt (Jönköping)

24-25 mar 2020:  RÖK 2020 (Malmö)

12-13 maj 2020:  Vattenstämman (Kalmar)

6-9 sep 2020: ICUD (Melbourne, Australien)
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning.

18-23 okt 2020: 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
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historiska ledningsnätdata som VAKIN har 
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kompetens och kunskap som de efterfrågar 
från universiteten.
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som är förknippade med sediment från dag-
vattendammar och sedimenteringsbassänger.
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och en post-doc forskare. På grund av det 
ökade behovet av handledning för alla ny-
anställda doktorander och post doktorer har 
även Lian Lundys anställning utökats. Våra 
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Under Dag&Näts strategidagar 2019 som 
hölls i Sigtuna i september diskuterade vi 
framtida utmaningar för VA-organisationer 
och forskningen inom VA-området, med 
särskilt fokus på utbildning, kompetensför-
sörjning och visionsarbete. 

Under träffen genomfördes en workshop 
på temat Koordinering av VA-förnyelse och 
gata. Frågor som diskuterades var hur dialo-
gen ser ut mellan gatuavdelningen och VA-
organisationen, vilken tidshorisont som det 
är möjligt att koordinera arbetsinsatser och 
hur kostnader fördelas. Östersunds kommun 
verkade ha det mest utvecklade samarbetet 
och Lars Svensson berättade om de rutiner 
de har utvecklat rörande en s.k. vägbelägg-
ningsremiss.

Vi passade även på att ha temareferens-
gruppsmöte i temana Dagvattenkvalitet och 
Dagvattensystem och diskuterade i vilka fo-
rum vi bäst kan göra våra forskningsresultat 
tillgängliga för branschen. Deltagarna upp-

Dag&Nät strategidagar och temareferensgruppsmöten
skattade att resultaten presenteras på natio-
nella branschkonferenser eftersom det ger 
möjlighet till kunskapsutbyte och diskus-
sion. Vikten av SVU-rapporter betonades 
av deltagarna och flera fick upp ögonen för 
Dag&Näts egen artikelserie Ny forskning 
och teknik. Här kan ni i framtiden hålla 
utkik efter nya publikationer om dagvat-
tenkvalitet. Under mötet diskuterades också 
möjligheter till kommande samarbeten. Det 
fanns särskilt intresse för undersökningar 
inom områdena dagvattenkvalitet, dag-
vattenrening och ekosystemtjänster.
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Forsknings- 
projekt lyfts som
goda exempel i 
regeringsinitiativ
Ett av regeringens initiativ för at stimu-
lera export och investeringsfrämjande 
inom svenska smarta städer-lösningar 
är Smart City Sweden. I Smart City 
Sweden-plattformen är det främst fokus 
på företag, men forskningsfinansiären 
Vinnova tycker att det även är viktigt 
att lyfta innovationsmiljöer, testbäddar 
m.m. Därför har Vinnova valt att lyfta 
fram totalt tio forsknings- och innova-
tionsprojekt, där ”DRIZZLE – centrum för 
dagvattenhantering” samt ”GrönNano – 
innovativ dagvattenhantering” utgör två 
av de goda exemplen. Båda projekten 
drivs av forskningsgruppen VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet. 
Läs mer om Smart City Sweden på  
www.smartcitysweden.com.
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Dagvattenbrunnars funktion inom  
hållbar dagvattenhantering
Prioriteringarna för våra städer och 
recipienter har genom åren föränd-
rats. När våra städer nu utvecklas för 
att uppnå hållbarhet måste vi få en 
bättre förståelse för dagvattensyste-
mens olika komponenter. Ett led i det-
ta är funktionen av dagvattenbrunnar 
för att säkerställa att deras roll inom 
bredare hållbara dagvattenstrategier 
är kunskapsbaseradför att säkerställa 
att deras roll inom bredare hållbara 
dagvattenstrategier är kunskapsba-
serad. 

Haoyu Wei ska utvärdera dagvattenbrun-
nars förmåga att avskilja sediment under 
olika framtida klimatscenarier såväl som 
under dagens klimatförhållanden. Re-
sultaten kommer på kort sikt att kunna 
användas för säkrare drift och därtill 
stödja framtida diskussioner om dagvat-
tenbrunnars funktion - inom ramen för 
hållbar dagvattenstrategi.
Hur väl och hur säkert sandfång i dag-
vattenbrunnar avskiljer sand och grus 
har länge ifrågasatts, trots att dagvat-
tenbrunnar används i stor utsträckning. 
Stora variationer i reningsgrad har 
rapporterats, vilket ifrågasätter förmåga 
och tillförlitlighet i funktionen. Vissa fält-

studier indikerar att sandfång maximalt 
endast avskiljer 30% av inflödande sedi-
ment. Denna låga siffra hävdas bero på 
otillräckliga underhålls/tömningsrutiner 
av dagvattenbrunnar och/eller ökande 
extrema regn som orsakar återsuspensi-
on av redan av satt sediment.
Om så är fallet ställs städernas lednings-
nätspersonal inför stora utmaningar 
när det gäller att hitta rätt frekvens av 
brunnstömning - med en begränsad 
budget. Eftersom dagvattenbrunnar ofta 
är placerade i högtrafikerade miljöer är 
tömning och liknande brunnsarbeten 
dessutom numera förknippade med om-
fattande säkerhetsåtgärder, som kräver 
noggrann planering och välmotiverad 
insatsfrekvens. Måhända som en följd 
av detta töms endast 5 % av dagvatten-
brunnarna årligen i Oslo – jämfört med 
den äldre svenska tumregeln att tömma 
flertalet gånger årligen. Ökande frekvens 
av kraftiga regnhändelser inverkar dess-
utom högst sannolikt negativt på dagvat-
tenbrunnars sandfång och i slutänden 
hela dagvattensystemet.
Med detta i bakhuvudet modellerades 
återsuspensionen av tidigare avsatta 
sediment i dagvattenbrunnar under 
olika väderförhållanden och med olika 

underhållsfrekvenser (se figur) vilket har 
presenterats i en nyligen färdigställd 
artikel. Resultaten pekar mot ett behov 
av ökad förståelse för vad som styr 
sedimenteringseffektivitet och återsus-
pensionen i dagvattenbrunnar, därmed 
också brunnarnas potentiella roll som 
(extra) föroreningskälla under extrema 
regnhändelser. 
Dessa resultat bedöms vara av intresse 
för de som arbetar inom planering och 
under håll av dagvattenbrunnar, övergri-
pande kopplat till de åtgärder som bidrar 
till att uppfylla recipientkraven i EU:s 
Vattendirektiv.

Haoyu Wei
haoyu.wei@ltu.se

Haoyu Wei ska utvärdera dagvattenbrun-
nars förmåga att avskilja sediment under 
olika framtida klimatscenarier såväl som un-
der dagens klimatförhållanden. Resultaten 
kommer på kort sikt att kunna användas för 
säkrare drift och därtill stödja framtida dis-
kussioner om dagvattenbrunnars funktion 
- inom ramen för hållbar dagvattenstrategi.

Hur väl och hur säkert sandfång i dag-
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Om så är fallet ställs städernas lednings-
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Prioritering-
arna för våra 
städer och re-
cipienter har 
genom åren 

förändrats. När våra städer nu utveck-
las för att uppnå hållbarhet måste vi få 
en bättre förståelse för dagvattensyste-
mens olika komponenter. Ett led i det-
ta är funktionen av dagvattenbrunnar 
för att säkerställa att deras roll inom 
bredare hållbara dagvattenstrategier är 
kunskapsbaseradför att säkerställa att 
deras roll inom bredare hållbara dag-
vattenstrategier är kunskapsbaserad. 

Haoyu Wei

VA-branschdag 2020
Den 27 februari kommer det årliga 

VA-seminariet på LTU att hållas för 
våra VA-intresserade studenter och alla 
yrkesverksamma i VA-branschen! Temat 
för 2020 är Dricksvatten. Ur program-
met: De stora utmaningar som dricks-
vattenförsörjningen står inför (Daniel 
Hellström, Norrvatten), dricksvat-
tenstrategi och hur man jobbar med att 
skapa redundans i systemet (Erik No-
rin, MSVA) och den nya vattenförsörj-
ningen för Skellefteå. 

Boka in datumet redan nu och an-
mäl dig via Dag&Näts hemsida from 
januari!

reningskälla under extrema regnhändelser. 

Dessa resultat bedöms vara av intresse för 
de som arbetar inom planering och under-
håll av dagvattenbrunnar, 
övergripande kopplat till 
de åtgärder som bidrar till 
att uppfylla recipientkraven 
i EU:s Vattendirektiv.

Skattad grad av remobilisering av sediment i dagvattenbrunnar 
under olika regnhändelser med varierande återkomsttid
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Vitsippsbäcken – Reningsanläggning för dagvatten
Vitsippsbäcken i centrala Göte borg 
avvattnar totalt 45 ha – området omfattar 
trafikstråk, tätt byggda större huskroppar 
inklusive Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset samt 15 ha natur/parkmark. Flödet 
i bäcken är kraftigt förorenat, främst 
gäller det höga kopparhalter. Koppar-
halterna kan härledas från hårt trafike-
rade vägar och koppartak. Förorenings 
halterna överstiger de lokala miljömålen 

för dagvatten varför åtgärder krävs.
Under 2019 har vi inom GrönNano 
(Kretslopp och Vatten/Göteborg stad, 
Gryaab AB och LTU) genomfört en 
förstudie med sikte mot förbättrad 
vattenstatus i Vitsippsbäcken. Studien 
utmynnade i tre olika alternativ, alla 
inkluderande en huvudreningslinje byggd 
med en bassäng utrustad med filterma-
terial för reduktion av partiklar, olja och 
lösta ämnen. Denna linje är tänkt att 
placeras under en större parkeringsyta, 

Figur. Reningssteg för dagvatten till Vitsippsbäcken. Huvuddagvattenledning samt 
sidostråk för rening med EcoVault- och SediPipe-teknologi.

Aktuellt inom DRIZZLE 
och GrönNano

Forskningsprojekt lyfts som 
goda exempel i regeringsinitiativ

Ett av reger-
ingens initiativ 
för att stimu-
lera export och 
inves te r ings-

främjande inom svenska smarta städer-lös-
ningar är Smart City Sweden. I Smart City 
Sweden-plattformen är det främst fokus på 
företag, men forskningsfinansiären Vinnova 
tycker att det även är viktigt att lyfta inno-
vationsmiljöer, testbäddar m.m. Därför har 

Vinnova valt att lyfta fram 
totalt tio forsknings- och 
innovationsprojekt, där 
”DRIZZLE – centrum 
för dagvattenhantering” 
samt ”GrönNano – inno-
vativ dagvattenhantering” 

utgör två av de goda exemplen. Båda pro-
jekten drivs av forskningsgruppen VA-tek-
nik vid Luleå tekniska universitet. 

Läs mer om Smart City Sweden på  
www.smartcitysweden.com.
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mest omfattande alternativet (se figur ned-
an) inkluderas ytterligare en reningsteknik 
baserad på horisontella ledningar med dub-
belmantlad filterfunktion. Bidragsansökan 
för genomförande av detta är inlämnad till 
Naturvårdsverket.

Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, 
Från grått till blå-grönt: Decentraliserad re-
ning av gråvatten för användning i blå-gröna 
urbana miljöer som finansieras av Formas 
och NSVA. Inom ramen av det interdisci-
plinära projektet kommer det att undersökas 
innovativa och estetiska gråvattenbehand-
lingstekniker och hur blå-gröna lösningar 
kan utformas och integreras i det offentliga 
rummet, hur hinder för deras implemente-
ring och drift kan hanteras och hur olika in-
tressenter uppfattar systemen. Det undersöks 
dessutom huruvida lokal behandling av grå-
vatten kan vara praktiskt genomförbar och 
vilka besparingar det medför till lednings-
nätet.

Nytt projekt

Från grått till blå-grönt

Ny SVU-rapport om utformning 
och dimensionering av dag-
vattenanläggningar

I dag utreds och projekteras allt fler ty-
per av anläggningar för rening och flödes-
utjämning av dagvatten. Det gäller att välja 
rätt typ av anläggning på rätt plats, och att 
välja utformning och storlek så att funk-
tionen säkerställs. Thomas Larm, StormTac, 
och Godecke Blecken, Dag&Nät vid LTU, 
har tillsammans tagit fram SVU-rapporten 
2019-20 ”Utformning och dimensionering 
av anläggningar för rening och fördröjning 
av dagvvaten” som presenterar förslag till re-
kommendationer för vanligt förekommande 
anläggningstyper för rening och fördröjning 
av dagvatten, bl.a. permeabla beläggningar, 
biofilter, svackdiken, torra dammar, våta 
dammar, våtmarker och skärmbassänger. 

Rapporten publicerades för Svenskt Vat-
tens medlemmar 2019-11-19 och blir all-
mänt tillgänglig ca 3 månader efter det.

Vitsippsbäcken 
i centrala Göte-
borg avvattnar 
totalt 45 ha – 
området omfat-
tar trafikstråk, 
tätt byggda större 

huskroppar inklusive Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset samt 15 ha 
natur/parkmark. Flödet i bäcken är 
kraftigt förorenat, främst gäller det 
höga kopparhalter. Kopparhalterna 
kan härledas från hårt trafikerade 
vägar och koppartak. Förorenings-
halterna överstiger de lokala miljö-
målen för dagvatten varför åtgärder 
krävs.

Under 2019 har vi inom GrönNano (Krets-
lopp och Vatten/Göteborg stad, Gryaab AB 
och LTU) genomfört en förstudie med sikte 
mot förbättrad vattenstatus i Vitsippsbäcken. 
Studien utmynnade i tre olika alternativ, alla 
inkluderande en huvudreningslinje byggd 
med en bassäng ut-
rustad med filterma-
terial för reduktion 
av partiklar, olja och 
lösta ämnen. Denna 
linje är tänkt att pla-
ceras under en större 
parkeringsyta, nära 
utsläppspunkten i 
Vitsippsbäcken. 

I anslutning till 
reningsanläggning-
en, som kommande 

Vitsippsbäcken – Reningsanläggning för dagvatten

Figur. Reningssteg för dagvatten till Vitsippsbäcken. Huvuddagvattenledning 
samt sidostråk för rening med EcoVault- och SediPipe-teknologi.

Aktuellt inom GrönNano

Nytt projektPublikationer

I korthet

På IWA Sveriges årsmöte den 28 Novem-
ber i Stockholm valdes Elisabeth Kvarn-
ström, adjungerad professor i VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet, som ny medlem 
till ledningsgruppen. IWA Sveriges främsta 
uppgift är att stärka kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte avseende forskning, utveckling 
och utbildning inom vattenområdet. Här 
kommer Elisabeth att bidra med sin bak-
grund och forskning inom källsorterande 
avloppssystem, VA-planering, policy, kapaci-
tets- och institutionell utveckling.

Elisabeth Kvarnström ny medlem
i IWA Sverige ledningsgrupp
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nära utsläppspunkten i Vitsippsbäcken. 
I anslutning till reningsanläggningen, 
som kommande månader detaljprojekt-
eras, är det också tänkt att möjliggöra 
kvalificerad provtagning och uppföljning 
av anläggningens resultat och funktion. 
I det mest omfattande alternativet (se 
figur nedan) inkluderas ytterligare en re-
ningsteknik baserad på horisontella led-
ningar med dubbelmantlad filterfunktion. 
Bidragsansökan för genomförande av 
detta är inlämnad till Naturvårdsverket.
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Hållbarhetsutvärdering av olika dagvattenlösningar
Hur hållbara är olika så kallade ”håll-
bara dagvattenlösningar” egentligen? 
För att få svar på denna fråga utvär-
derar Pär Öhrn Sagrelius, industri-
doktorand på Tyréns inom DRIZZLE 
projektet, hållbarhetsaspekter av 
dagvattensystem i olika fallstudier.

Urbanisering och förtätning av städer 
gör urban dagvattenhantering till en 
kritisk utmaning för samhällen globalt. 
Intresset för dagvattenfrågor i stads-
miljö har ökat exponentiellt under de 
senaste decennierna. Dagvattenhan-
tering har gått från att enbart omfatta 
kvantitetsproblem till att även inkludera 
kvalitetsfrågor. Under de senaste åren 
har dessutom mervärdesaspekten upp-
märksammats och dagvatten ses numer 
som en resurs som ska, så långt det är 
möjligt, utnyttjas. 
I Sverige har den här utvecklingen gjort 
att naturbaserade, grön-blåa dagvat-
tensystem fått allt mer uppmärksamhet. 
Fokus är på lokalt omhändertagande av 
dagvatten och så kallad hållbar dagvat-

tenhantering. Omställningen har dock 
inte varit problemfri utan flera utmaning-
ar och barriärer mot detta har identifie-
rats i tidigare forskning. Dessutom har 
svårigheter med att utvärdera hållbar-
hetsaspekten påvisats, vilket försvårar 
för både planering och implementering 
av dessa system. Det är tydligt att den 
generella målbilden och visionen om mer 
hållbar dagvattenhantering är i osynk 
med hur den faktiska dagvattenhante-
ringen går till i Sverige idag.
För att fylla kunskapsluckan gällande 
hållbarhetsaspekter av olika dagvat-
tensystem, arbetar vi med en studie 
inom det Vinnova-finansierade projektet 
DRIZZLE. Med en multikriterieanalys 
ska dagvattenlösningar utvärderas med 
avseende på olika hållbarhetsindikatorer. 
Multikriterieanalysen kommer dessutom 
inbegripa ett tvärvetenskapligt an-
greppssätt för att täcka olika aktörers in-
tressen och på det sättet underlätta och 
möjliggöra för att mer hållbara beslut tas 
inom urban dagvattenhantering i framti-
den. Målet är att öka kunskapen om hur 
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Byggnadsmaterial som källor till föroreningar i dagvatten
Dagvatten är en viktig transportväg   
för föroreningar i   den   urbana   mil-
jön  och bidrar till försämrad vatten-
kvalitet i recipienter, såsom sjöar och 
vattendrag. Metalliska byggnads-
material och atmosfärisk avsättning, 
samt aktiviteter relaterade till trafik, 
industrier och byggverksamhet, tillhör 
de källor som tidigt identifierades 
bidra med föroreningar till dagvatten.

Den 15 november 2019 presenterade 
Alexandra Müller sin licentiatupp-
sats “Urban Surfaces as Sources of 
Stormwater Pollution: An Evaluation 
of Substances Released from Building 
Envelopes” vid ett seminarium på Luleå 
tekniska universitet. Diskussionsle-
dare var Professor Emeritus PerArne 
Malmqvist. Det övergripande målet 
med arbetet var att öka  kunskapen   
och   förståelsen   av   bidraget   av   
dagvattenföroreningar från olika typer 
av byggnadsmaterial som är vanligt 
förekommande i den urbana miljön. 
Dessutom var målet att utvärdera vilka 
föroreningar dessa byggnadsmaterial 
bidrar med till dagvatten, samt bedöma 
omfattningen av de utsläppta koncentra-
tionerna genom att göra jämförelser med 
koncentrationer i dagvatten från andra 
viktiga källor. 
Uppsatsen omfattar en kritisk littera-
turstudie om källor till dagvattenförore-
ningar, en labbstudie med lakförsök av 

takmaterial samt en pilotskalestudie i 
utomhusmiljö, där olika typer av bygg-
material testades. Resultaten visade att 
kunskapsnivån skiljer sig stort mellan de 
olika källor som bidrar med föroreningar 
till dagvatten och att tidigare forskning 
främst fokuserat på de största källorna, 
till exempel trafik och metalliska bygg-
nadsmaterial. Resultaten från pilotska-le-
studien visade att flera av de 10 stude-
rade materialen bidrog med föroreningar 
till avrinning. Kopparplåt, zinkplåt och 
galvaniserat stål bekräftades vara viktiga 
källor till koppar och zink i dagvatten och 
koncentrationerna i avrinningen innehöll i 
medeltal 3090 µg/L koppar från koppar-
plåt och 7770 respektive 3530 µg/L zink 

från zink-plåt respektive galvaniserat 
stål. Dessa koncentrationer är mer än 10 
gånger högre än jämförbara koncentra-
tioner i vägdagvatten. Membran av PVC, 
takpapp och takshingel bidrog även 
med den organiska föroreningsgrup-
pen nonylfenoler och i avrinningen från 
PVC-membranen uppmättes en medel-
koncentration av upp till 26 µg/L, vilket 
är i samma storleksordning som jäm-
förbara koncentrationer i vägdagvatten. 
PVC-membranen bidrog även med 
ftalaten diisono-nylftalat (DINP). Dessa 
resultat indikerar ett potentiellt behov av 
åtgärder, exempelvis via materialsubsti-
tution eller dagvattenrening.

Pågående projekt

tem fått allt mer uppmärksamhet. Fokus är 
på lokalt omhändertagande av dagvatten 
och så kallad hållbar dagvattenhantering. 
Omställningen har dock inte varit problem-
fri utan flera utmaningar och barriärer mot 
detta har identifierats i tidigare forskning. 
Dessutom har svårigheter med att utvärdera 
hållbarhetsaspekten påvisats, vilket försvårar 
för både planering och implementering av 
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egentligen? För att få svar på denna 
fråga utvärderar Pär Öhrn Sagrelius, 
industridoktorand på Tyréns inom 
DRIZZLE projektet, hållbarhetsas-
pekter av dagvattensystem i olika fall-
studier.

Urbanisering och förtätning av städer gör 
urban dagvattenhantering till en kritisk ut-
maning för samhällen globalt. Intresset för 
dagvattenfrågor i stadsmiljö har ökat ex-
ponentiellt under de senaste decennierna. 
Dagvattenhantering har gått från att en-
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I Sverige har den här utvecklingen gjort 
att naturbaserade, grön-blåa dagvattensys-

dessa system. Det är tydligt att den gene-
rella målbilden och visionen om mer hållbar 
dagvattenhantering är i osynk med hur den 
faktiska dagvattenhanteringen går till i Sve-
rige idag.

För att fylla kunskapsluckan gällande håll-
barhetsaspekter av olika dagvattensystem, 
arbetar vi med en studie inom det Vinnova-
finansierade projektet DRIZZLE. Med en 
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inom urban dagvattenhantering i framtiden. 
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olika så kallade ”hållbara dagvattenlösning-
ar” verkligen är och tydliggöra hur utvärde-
ring av dessa system kan, på ett 
meningsfullt sätt, gå till.

Pär Öhrn Sagrelius
par.sagrelius@ltu.se
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fråga utvärderar Pär Öhrn Sagrelius, 
industridoktorand på Tyréns inom 
DRIZZLE projektet, hållbarhetsas-
pekter av dagvattensystem i olika fall-
studier.

Urbanisering och förtätning av städer gör 
urban dagvattenhantering till en kritisk ut-
maning för samhällen globalt. Intresset för 
dagvattenfrågor i stadsmiljö har ökat ex-
ponentiellt under de senaste decennierna. 
Dagvattenhantering har gått från att en-
bart omfatta kvantitetsproblem till att även 
inkludera kvalitetsfrågor. Under de senaste 
åren har dessutom mervärdesaspekten upp-
märksammats och dagvatten ses numer som 
en resurs som ska, så långt det är möjligt, ut-
nyttjas. 

I Sverige har den här utvecklingen gjort 
att naturbaserade, grön-blåa dagvattensys-

dessa system. Det är tydligt att den gene-
rella målbilden och visionen om mer hållbar 
dagvattenhantering är i osynk med hur den 
faktiska dagvattenhanteringen går till i Sve-
rige idag.

För att fylla kunskapsluckan gällande håll-
barhetsaspekter av olika dagvattensystem, 
arbetar vi med en studie inom det Vinnova-
finansierade projektet DRIZZLE. Med en 
multikriterieanalys ska dagvattenlösningar 
utvärderas med avseende på olika hållbar-
hetsindikatorer. Multikriterieanalysen kom-
mer dessutom inbegripa ett tvärvetenskap-
ligt angreppssätt för att täcka olika aktörers 
intressen och på det sättet underlätta och 
möjliggöra för att mer hållbara beslut tas 
inom urban dagvattenhantering i framtiden. 
Målet är att öka kunskapen om hur hållbar 
olika så kallade ”hållbara dagvattenlösning-
ar” verkligen är och tydliggöra hur utvärde-
ring av dessa system kan, på ett 
meningsfullt sätt, gå till.

Pär Öhrn Sagrelius
par.sagrelius@ltu.se

döma omfattningen av de utsläppta 
koncentrationerna genom att göra 
jämförelser med koncentrationer i 
dagvatten från andra viktiga källor. 

Uppsatsen omfattar en kritisk 
litteraturstudie om källor till dag-
vattenföroreningar, en labbstudie 
med lakförsök av takmaterial samt 
en pilotskalestudie i utomhus-
miljö, där olika typer av byggma-
terial testades. Resultaten visade 
att kunskapsnivån skiljer sig stort 
mellan de olika källor som bidrar 
med föroreningar till dagvatten och att tidi-
gare forskning främst fokuserat på de största 
källorna, till exempel trafik och metalliska 
byggnadsmaterial. Resultaten från pilotska-
lestudien visade att flera av de 10 studerade 
materialen bidrog med föroreningar till av-
rinning. Kopparplåt, zinkplåt och galvani-
serat stål bekräftades vara viktiga källor till 
koppar och zink i dagvatten och koncen-
trationerna i avrinningen innehöll i medel-
tal 3090 µg/L koppar från kopparplåt och 
7770 respektive 3530 µg/L zink från zink-
plåt respektive galvaniserat stål. Dessa kon-
centrationer är mer än 10 gånger högre än 
jämförbara koncentrationer i vägdagvatten. 
Membran av PVC, takpapp och takshingel 

Byggnadsmaterial som källor till föroreningar i dagvatten
D a g v a t t e n   
är   en   vik-
tig   trans-
portväg   för   
föroreningar   

i   den   urbana   miljön  och bidrar till 
försämrad vattenkvalitet i recipienter, 
såsom sjöar och vattendrag. Metalliska 
byggnadsmaterial och atmosfärisk av-
sättning, samt aktiviteter relaterade till 
trafik, industrier och byggverksamhet, 
tillhör de källor som tidigt identifie-
rades bidra med föroreningar till dag-
vatten.

Den 15 november 2019 presenterade 
Alexandra Müller sin licentiatuppsats “Ur-
ban Surfaces as Sources of Stormwater Pol-
lution: An Evaluation of Substances Re-
leased from Building Envelopes” vid ett 
seminarium på Luleå tekniska universitet. 
Diskussionsledare var Professor Emeritus 
Per-Arne Malmqvist. Det övergripande 
målet med arbetet var att öka  kunskapen   
och   förståelsen   av   bidraget   av   dag-
vattenföroreningar från olika typer av bygg-
nadsmaterial som är vanligt förekommande 
i den urbana miljön. Dessutom var målet att 
utvärdera vilka föroreningar dessa byggnads-
material bidrar med till dagvatten, samt be- Alexandra Müller

alexandra.muller@ltu.se

Licentiatseminarium

bidrog även med den organiska förorenings-
gruppen nonylfenoler och i avrinningen 
från PVC-membranen uppmättes en med-
elkoncentration av upp till 26 µg/L, vilket 
är i samma storleksordning som jämförbara 
koncentrationer i vägdagvatten. PVC-mem-
branen bidrog även med ftalaten diisono-
nylftalat (DINP). Dessa resultat indikerar ett 
potentiellt behov av åtgärder, exempelvis via 
materialsubstitution eller dagvattenrening. 
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Öppet seminarium om förändrad 
syn på dagvatten i våra städer
Den 24 oktober deltog Ico Broekhui-
zen från Dag&Nät vid Luleå tekniska 
universitet på seminariet ”How a new 
water paradigm is changing our cities” 
som anordnades av Lunds universitet. 
Seminariet hölls på engelska och flera 
internationella talare berättade om vikten 
av så kallad ”probabilistic design”, där 
dagvattensystem utformas med särskilt 
hänsyn till osäkerheterna som finns i 
klimatdata och modellberäkningar av 
dagvattensystem. Vidare diskuterades 
samarbetet mellan olika aktörer i dag-
vattenprojekt och behovet av ändringar i 
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Kurs och workshop om mikro-plast 
i Uleåborg/Finland
Den 3 - 5 december deltog Katharina 
Lange och Brenda Vidal, Dag&Nät/
LTU i en workshop och kurs om mikro-
plaster “Development and challenges 
related to sampling, analysis, removal 
and environmental impact assessment 
of microplastics” som organiserats av 
Uleåborgs universitet i Finland. Dag 
ett hölls en workshop inom ramen av 
RaMiKo-projektet (Removal of nutrients 
and microplastics in treatment wetlands 
purifying sewage water in cold climate 
regions) som samlade experter från 

lagstiftningen kring vattensystemet. 
Den 25 oktober deltog Ico vid disputatio-
nen av  Salar Haghighatafshars doktors-
avhandling ”Blågröna dagvattensystem 
för storskalig hantering av urbana 
översvämningar - Övervakning, koncep-
tualisering, modellering, och utvärdering” 
på Lunds Universitet. Salar har under 
sina doktorandstudier utvecklat ett 
modelleringsverktyg för att simulera var 
i staden, ur ett hydrauliskt och ekono-
miskt effektivt perspektiv, det är bäst 
att placera blågrön infrastruktur för att 
minska översvämningsrisken.

finska universitet, studenter och dokto-
rander samt deltagare från företag och 
lokala myndigheter. 
Kursen hölls den 4 - 5 december och 
omfattade föreläsningar och inlärnings-
aktiviteter som mikroskopi och automa-
tiserade mikroplastanalyser. Slutsatsen 
av arrangemanget var att kunskapen om 
mikroplast, dess öde, effekter och analys 
hittills är mycket begränsad och att mer 
integrerad och multidisciplinär forskning 
behövs.
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Tema mikroplast  
på Norrbottens  
länskonsthall 
och Green 
Drinks

Den 3 oktober var Heléne Österlund, 
Dag&Nät, till länskonsthallen i Norr-
botten, Havremagasinet i Boden, och 
pratade på temat ”Mikroplast från stad 
till hav”. Detta var i samband med att 
konstnären Mattias Käll höll föredrag om 
projektet ”Förpackad” och konstverket 
”Arvet”. Mattias har under ett års tid 
samlat familjens plastskräp i de orange 
plastpåsar som Örebro kommun (ja, han 
bor alltså där) tillhandahåller för plastin-
samling. Påsarna har han sedan placerat 
ut på platser han gillar och fotograferat 
dem. 
Plastskräp som hamnar på villovägar 
i naturen kan med tiden brytas ner till 
mikroplast. Det tros vara en stor källa till 
mikroplaster men forskningen kan ännu 
inte ge någon siffra på hur stor. Heléne 
Österlund berättade om detta samt vilka 
andra källor till mikroplast som finns och 
hur de sprids från våra städer till omgiv-
ningen. Hon berättade också om den 
forskning som hittills gjorts av VA-teknik 
vid LTU och om två nyligen påbörjade 
projekt som VA-teknik medverkar i - µr-
ban plastics och FanpLESStic-Sea som 
finansieras av Naturvårdsverket respekti-
ve Interreg Baltic Sea Region.
Den 3 december hölls ytterligare en före-
läsning av Heléne Österlund om plasten 
i våra städer med fokus på mikroplast i 
dagvatten. Denna gång på Clarion Hotel 
Sense i Luleå och arrangerat av den 
ideella internationella föreningen Green 
Drinks som anordnar träffar som ger 
möjlighet att lyssna på aktuella före-
läsningar inom temat miljö och hållbar 
utveckling och samtala och lära sig mer 
om hållbarhetsfrågor.

Den 23-28 september i Vancouver, Ka-
nada, representerade Emmanuel Okwori 
Dag&Nät vid den internationella konferen-
sen LESAM/PI som står för Leading Edge 
Strategic Asset Management & Performance 
Indicators. Konferensen är ett ledande fo-
rum där forskare, VA-organisationer och 
konsulter diskuterar de viktigaste utmaning-
arna, nya lösningar och trender inom stra-
tegisk asset management för vattensektorn. 

Emmanuel presenterade en studie om 
hur väl det svenska avloppsledningsnätet 
fungerar utifrån indikatorer såsom avlopps-
stopp. Detta är en del av Emmanuels forsk-
ningsområde som handlar om metoder och 
åtgärder för att förbättra datadriven asset 
management av VA-ledningsnätet. Annika 
Malm från RISE var den andra svenska re-
presentanten på konferensen och hon gav 
en presentation om hur man kan engagera 
intressenter för förbättrad implementering 
av asset management inom infrastruktursek-
torn.  

Konferenser

InfraSweden2030
Den 24 oktober arrangerade InfraSwe-

den2030 sin årliga projektkonferens i 
Stockholm. Ett antal utvalda projekt fick 
möjlighet att presentera projekten och nät-
verka. Dag&Nät representerades av projek-
tet ”REKO - Resurseffektivt koordinerat 
underhåll och förnyelse av gator och VA-
ledningar” och Annelie Hedström berättade 
projektets syfte och lärdomar så här långt. 
Bland talarna fanns också Karin Björklund 
från Chalmers som berättade om projektet 
”Innovativa och hållbara lösningar för att 
reducera förorening av vägar och vägdag-
vatten”.

Asset management konferens 
LESAM/PI 2019 

Den 3 oktober var Heléne Österlund, 
Dag&Nät, till länskonsthallen i Norrbotten, 
Havremagasinet i Boden, och pratade på te-
mat ”Mikroplast från stad till hav”. Detta var 
i samband med att konstnären Mattias Käll 
höll föredrag om projektet ”Förpackad” och 
konstverket ”Arvet”. Mattias har under ett 
års tid samlat familjens plastskräp i de orange 
plastpåsar som Örebro kommun (ja, han bor 
alltså där) tillhandahåller för plastinsamling. 
Påsarna har han sedan placerat ut på platser 
han gillar och fotograferat dem. 

Plastskräp som hamnar på villovägar i na-
turen kan med tiden brytas ner till mikro-
plast. Det tros vara en stor källa till mikro-
plaster men forskningen kan ännu inte ge 
någon siffra på hur stor. Heléne Österlund 
berättade om detta samt vilka andra källor till 
mikroplast som finns och hur de sprids från 
våra städer till omgivningen. Hon berättade 
också om den forskning som hittills gjorts av 
VA-teknik vid LTU och om två nyligen på-
började projekt som VA-teknik medverkar i 
- µrban plastics och FanpLESStic-Sea som 
finansieras av Naturvårdsverket respektive 
Interreg Baltic Sea Region.  

Den 3 december hölls ytterligare en fö-
reläsning av Heléne Österlund om plasten i 
våra städer med fokus på mikroplast i dag-
vatten. Denna gång på Clarion Hotel Sense i 
Luleå och arrangerat av den ideella interna-
tionella föreningen Green Drinks som an-
ordnar träffar som ger möjlighet att lyssna på 
aktuella föreläsningar inom temat miljö och 
hållbar utveckling och samtala och lära sig 
mer om hållbarhetsfrågor. 

Tema mikroplast  
på Norrbottens länskonsthall 
och Green DrinksDen 24 oktober deltog Ico Broekhuizen 

från Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet 
på seminariet ”How a new water paradigm 
is changing our cities” som anordnades av 
Lunds universitet. Seminariet hölls på eng-
elska och flera internationella talare berät-
tade om vikten av så kallad ”probabilistic 
design”, där dagvattensystem utformas med 
särskilt hänsyn till osäkerheterna som finns i 
klimatdata och modellberäkningar av dag-
vattensystem. Vidare diskuterades samarbetet 
mellan olika aktörer i dagvattenprojekt och 
behovet av ändringar i lagstiftningen kring 
vattensystemet. 

Den 25 oktober deltog Ico vid disputa-
tionen av  Salar Haghighatafshars doktors-
avhandling ”Blågröna dagvattensystem för 
storskalig hantering av urbana översväm-
ningar - Övervakning, konceptualisering, 
modellering, och utvärdering” på Lunds 
Universitet. Salar har under sina doktorand-
studier utvecklat ett modelleringsverktyg för 
att simulera var i staden, ur ett hydrauliskt 
och ekonomiskt effektivt perspektiv, det är 
bäst att placera blå-grön infrastruktur för att 
minska översvämningsrisken.

Öppet seminarium om förändrad 
syn på dagvatten i våra städer

Kurs och workshop om mikro-
plast i Uleåborg/Finland

Den 3 - 5 december deltog Katharina 
Lange och Brenda Vidal, Dag&Nät/LTU 
i en workshop och kurs om mikroplaster 
“Development and challenges related to 
sampling, analysis, removal and environ-
mental impact assessment of microplastics” 
som organiserats av Uleåborgs universitet i 
Finland. Dag ett hölls en workshop inom 
ramen av RaMiKo-projektet (Removal 
of nutrients and microplastics in treatment 
wetlands purifying sewage water in cold 
climate regions) som samlade experter från 
finska universitet, studenter och doktoran-
der samt deltagare från företag och lokala 
myndigheter. 

Kursen hölls den 4 - 5 december och 
omfattade föreläsningar och inlärningsakti-
viteter som mikroskopi och automatiserade 
mikroplastanalyser. Slutsatsen av arrang-
emanget var att kunskapen om mikroplast, 
dess öde, effekter och analys hittills är myck-
et begränsad och att mer integrerad och 
multidisciplinär forskning behövs.

Foto: Magnus Larsson

Seminarium Föreläsning

Workshop
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Ny SVU-rapport om utformning 
och dimensionering av  
dagvattenanläggningar
I dag utreds och projekteras allt fler 
typer av anläggningar för rening och 
flödesutjämning av dagvatten. Det 
gäller att välja rätt typ av anläggning på 
rätt plats, och att välja utformning och 
storlek så att funktionen säkerställs. 
Thomas Larm, StormTac, och Godecke 
Blecken, Dag&Nät vid LTU, har tillsam-
mans tagit fram SVU-rapporten 2019-20 
”Utformning och dimensionering av an-
läggningar för rening och fördröjning av 
dagvvaten” som presenterar förslag till 
rekommendationer för vanligt förekom-
mande anläggningstyper för rening och 
fördröjning av dagvatten, bl.a. permea-
bla beläggningar, biofilter, svackdiken, 

torra dammar, våta dammar, våtmarker 
och skärmbassänger. 
Rapporten publicerades för Svenskt 
Vattens medlemmar 2019-11-19 och blir 
allmänt tillgänglig ca 3 månader efter det.

Aktuellt inom DRIZZLE 
och GrönNano

Forskningsprojekt lyfts som 
goda exempel i regeringsinitiativ

Ett av reger-
ingens initiativ 
för att stimu-
lera export och 
inves te r ings-

främjande inom svenska smarta städer-lös-
ningar är Smart City Sweden. I Smart City 
Sweden-plattformen är det främst fokus på 
företag, men forskningsfinansiären Vinnova 
tycker att det även är viktigt att lyfta inno-
vationsmiljöer, testbäddar m.m. Därför har 

Vinnova valt att lyfta fram 
totalt tio forsknings- och 
innovationsprojekt, där 
”DRIZZLE – centrum 
för dagvattenhantering” 
samt ”GrönNano – inno-
vativ dagvattenhantering” 

utgör två av de goda exemplen. Båda pro-
jekten drivs av forskningsgruppen VA-tek-
nik vid Luleå tekniska universitet. 

Läs mer om Smart City Sweden på  
www.smartcitysweden.com.

månade r 
detaljpro-
jekteras, är 
det också 
tänkt att 
m ö j l i g -
göra kva-
l i f i c e r a d 
p rov t ag-
ning och 
u p p f ö l j -
ning av 
a n l ä g g -
n i n g e n s 
r e s u l t a t 
och funk-
tion. I det 

mest omfattande alternativet (se figur ned-
an) inkluderas ytterligare en reningsteknik 
baserad på horisontella ledningar med dub-
belmantlad filterfunktion. Bidragsansökan 
för genomförande av detta är inlämnad till 
Naturvårdsverket.

Dag&Nät har beviljats ett nytt projekt, 
Från grått till blå-grönt: Decentraliserad re-
ning av gråvatten för användning i blå-gröna 
urbana miljöer som finansieras av Formas 
och NSVA. Inom ramen av det interdisci-
plinära projektet kommer det att undersökas 
innovativa och estetiska gråvattenbehand-
lingstekniker och hur blå-gröna lösningar 
kan utformas och integreras i det offentliga 
rummet, hur hinder för deras implemente-
ring och drift kan hanteras och hur olika in-
tressenter uppfattar systemen. Det undersöks 
dessutom huruvida lokal behandling av grå-
vatten kan vara praktiskt genomförbar och 
vilka besparingar det medför till lednings-
nätet.

Nytt projekt

Från grått till blå-grönt

Ny SVU-rapport om utformning 
och dimensionering av dag-
vattenanläggningar

I dag utreds och projekteras allt fler ty-
per av anläggningar för rening och flödes-
utjämning av dagvatten. Det gäller att välja 
rätt typ av anläggning på rätt plats, och att 
välja utformning och storlek så att funk-
tionen säkerställs. Thomas Larm, StormTac, 
och Godecke Blecken, Dag&Nät vid LTU, 
har tillsammans tagit fram SVU-rapporten 
2019-20 ”Utformning och dimensionering 
av anläggningar för rening och fördröjning 
av dagvvaten” som presenterar förslag till re-
kommendationer för vanligt förekommande 
anläggningstyper för rening och fördröjning 
av dagvatten, bl.a. permeabla beläggningar, 
biofilter, svackdiken, torra dammar, våta 
dammar, våtmarker och skärmbassänger. 

Rapporten publicerades för Svenskt Vat-
tens medlemmar 2019-11-19 och blir all-
mänt tillgänglig ca 3 månader efter det.

Vitsippsbäcken 
i centrala Göte-
borg avvattnar 
totalt 45 ha – 
området omfat-
tar trafikstråk, 
tätt byggda större 

huskroppar inklusive Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset samt 15 ha 
natur/parkmark. Flödet i bäcken är 
kraftigt förorenat, främst gäller det 
höga kopparhalter. Kopparhalterna 
kan härledas från hårt trafikerade 
vägar och koppartak. Förorenings-
halterna överstiger de lokala miljö-
målen för dagvatten varför åtgärder 
krävs.

Under 2019 har vi inom GrönNano (Krets-
lopp och Vatten/Göteborg stad, Gryaab AB 
och LTU) genomfört en förstudie med sikte 
mot förbättrad vattenstatus i Vitsippsbäcken. 
Studien utmynnade i tre olika alternativ, alla 
inkluderande en huvudreningslinje byggd 
med en bassäng ut-
rustad med filterma-
terial för reduktion 
av partiklar, olja och 
lösta ämnen. Denna 
linje är tänkt att pla-
ceras under en större 
parkeringsyta, nära 
utsläppspunkten i 
Vitsippsbäcken. 

I anslutning till 
reningsanläggning-
en, som kommande 

Vitsippsbäcken – Reningsanläggning för dagvatten

Figur. Reningssteg för dagvatten till Vitsippsbäcken. Huvuddagvattenledning 
samt sidostråk för rening med EcoVault- och SediPipe-teknologi.

Aktuellt inom GrönNano

Nytt projektPublikationer

I korthet

På IWA Sveriges årsmöte den 28 Novem-
ber i Stockholm valdes Elisabeth Kvarn-
ström, adjungerad professor i VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet, som ny medlem 
till ledningsgruppen. IWA Sveriges främsta 
uppgift är att stärka kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte avseende forskning, utveckling 
och utbildning inom vattenområdet. Här 
kommer Elisabeth att bidra med sin bak-
grund och forskning inom källsorterande 
avloppssystem, VA-planering, policy, kapaci-
tets- och institutionell utveckling.

Elisabeth Kvarnström ny medlem
i IWA Sverige ledningsgrupp
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Ny biträdande 
gästprofessor

Forskningsgruppen 
VA-teknik vid LTU har 
anställt Tone Merete 
Muthanna, biträdande 
professor på norska uni-
versitetet för naturveten-
skap och teknik (NTNU) 

i Trondheim, som biträdande gäst-
professor. Tone har en bred bakgrund 
inom dagvattenhantering och urbana 
vattensystem. Hon är specialiserad inom 
klimatanpassning i bebygd miljö samt 
användning och funktion av blågrön 
infrastruktur i framtidens klimat. 
I Norge är Tone en del av Klima2050 
som är ett center för forskningsbaserad 
innovation, där de jobbar med riskreduk-
tion genom att klimatanpassa byggna-
der och infrastruktur i urban miljö (Risk 
reduction through climate adaptation of 
buildings and infrastructure).  Baserat på 
resultat från hennes forskning har Tone 
bidragit til nationella riktlinjer i Norge vid 
projektering av biofilter. Tone tar med sig 
en solid kunskap från flera EU-projekt 
inom vattenforskning och klimatanpass-
ning till forskningsgruppen VA-teknik 
vid LTU. Tone har även ett stort interna-
tionellt nätverk inom universitets- och 
forskningsvärlden.

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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

Kalendarium

29-30 jan 2020: Water, sustainable develop-
ment & LCA, del 1 (Luleå)
Kurs inom Vattenforskarskolan på temat vat-
ten, hållbar utveckling och livscykelanalyser som 
samarrangeras av LTU och Chalmers. Mer in-
formation och anmälan via Vattenforskarskolans 
hemsida. 

27 feb 2020: VA-seminarium och bransch-
dag, Tema: Dricksvatten (Luleå)

4-5 mar 2020: Water, sustainable develop-
ment & LCA, del 2 (Göteborg)
Kurs inom Vattenforskarskolan på temat vat-
ten, hållbar utveckling och livscykelanalyser som 
samarrangeras av LTU och Chalmers. Mer in-
formation och anmälan via Vattenforskarskolans 
hemsida. 

18-19 mar 2020:  VAK 2020, Tema: VA-ut-
maningar - från högt till lågt (Jönköping)

24-25 mar 2020:  RÖK 2020 (Malmö)

12-13 maj 2020:  Vattenstämman (Kalmar)

juni 2020:  EURO-SAM 2020 (Luleå) 
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 2020 
i Luleå.

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien)
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning.

18-23 okt 2020: 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

Personalnytt

Forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU har anställt 
Tone Merete Muthanna, 
biträdande professor på 
norska universitetet för 
naturvetenskap och tek-

nik (NTNU) i Trondheim, som biträdande 
gästprofessor. Tone har en bred bakgrund 
inom dagvattenhantering och urbana vat-
tensystem. Hon är specialiserad inom kli-
matanpassning i bebygd miljö samt använd-
ning och funktion av blå-grön infrastruktur 
i framtidens klimat. 

I Norge är Tone en del av Klima2050 som 
är ett center för forskningsbaserad innova-
tion, där de jobbar med riskreduktion ge-
nom att klimatanpassa byggnader och in-
frastruktur i urban miljö (Risk reduction 
through climate adaptation of buildings and 
infrastructure).  Baserat på resultat från hen-
nes forskning har Tone bidragit til nationella 
riktlinjer i Norge vid projektering av biofil-
ter. Tone tar med sig en solid kunskap från 
flera EU-projekt inom vattenforskning och 
klimatanpassning till forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU. Tone har även ett stort in-
ternationellt nätverk inom universitets- och 
forskningsvärlden.

Ny biträdande gästprofessor

Den 9e 
n o v e m -
ber hölls 
den aka-
d e m i s k a 
högt iden 
på LTU. 
I år pro-
moverades 
Laila Sø-
berg som 
doktore-

rat i VA-teknik och som i våras disputerade 
inom området biofilter för dagvattenrening. 
Samtidigt installerades Elisabeth Kvarn-
ström, RISE, som adjungerad professor vid 
LTU. Elisabeth är en LTU alumn och dispu-
terade 2001 på temat fosfors tillgänglighet i 
olika avloppsvattenprodukter. Hon kommer 
att förstärka forskningsområdet resursef-
fektiva avloppssystem vid LTU och höll en 
installationsföreläsning med titeln Resursef-
fektiva avloppssystem – en ren skitsak?

Promovering och installations-
föreläsning

Ännu ett år har gått med fortsatta och nya 
projektsamarbeten, givande möten, intres-
santa diskussioner, nya utmaningar och 
spännande forskningsprojekt. Det vill 
vi tacka våra samarbetsparter för. Ett 
stort tack  också till alla prenume-
ranter av Dag&Nät nyhetsbrevet 
för intresset ni visar och engage-
manget ni har för VA-frågor. 

Med det önskar vi er alla en 

Riktig God Jul och Gott 
Nytt År! 

Julhälsning

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 25 2020

Multifunktionella ytor
för regn och snö
Kan integrerade snö- och dagvattenan-
läggningar i urban miljö, multifunktionella 
ytor, vara ett möjligt sätt att komma 
ifrån stora snödeponier och förorenat 
smältvatten?
Många nordiska städer tillhör den sub-
arktiska klimatzonen som kännetecknas 
av långa kalla vintrar, där nederbörden 
stora delar av året faller som snö. Vanlig 
praxis vid snöhantering är att snön 
deponeras på större deponier utanför 
stadskärnan. Studier gjorda på smältvat-
ten och snö från snödeponier har visat 
på höga koncentrationer av liknande 
föroreningar som i dagvatten. En annan 
aspekt på snödeponier är att det i Sveri-
ge finns regler för hur länge tillfälliga de-
ponier, vilket snödeponier räknas till, får 
ligga innan de räknas som en permanent 
deponi och därmed omfattas av höga 
reningskrav.
 Behandling av smältvatten från snö-
deponier är således viktigt, för att 
minska föroreningsgraden till närlig-
gande recipienter. Vidare så skulle en 
minskad snötransport av motordrivna 
fordon innebära en vinst för miljön. I sin 
forskning utvärderar Emelie Hedlund 
Nilsson därför multifunktionella ytor inom 
stadskärnan som en potentiell lösning 
till utmaningarna med snödeponier. Ytor 
som både kan fungera som en snödepo-
ni under vinterhalvåret och en dagvatte-
nanläggning under den varmare säsong-
en. Något som skulle kunna medföra 

en ökad rening av smältvatten och en 
minskad transport av snö ut ur staden. 
I ett första steg undersöker Emelie vilka 
designparametrar för en multifunktionell 
yta som kan vara av särskild vikt att ta 
i beaktning i subarktiskt klimat. Under 
hösten 2019 sammanställdes historiska 
nederbörds och temperaturdata från 
tio städer i Sverige, Norge och Island. 
Analysen av väderdata resulterade i en 
kartläggning av områden där risk för 
kraftigt regn och snösmältning kan ske 
samtidigt.
Modellering av regn på snö som smälter 
har tidigare visat att det kan medföra en 
signifikant volymökning av dagvatten 
som måste hanteras. Ur regnmönst-
ret för staden Luleå går det att utläsa 
att större nederbördshändelser sker 
under   snösmältning (mars-maj). Större 
regnhändelser under den perioden kan 
medföra en risk för regn på snö och 
således stora volymer dagvatten som 
behöver hanteras. Forskningen om mult-
ifunktionella ytor i urban miljö och kallt 
klimat möjliggörs genom det Vinnova-fi-
nansierade projektet DRIZZLE. Resulta-
ten kommer att fungera som ett stöd i 
kommunal verksamhet där ansvaret för 
snöhantering ofta ligger.

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

Många nordiska städer tillhör den sub-
arktiska klimatzonen som kännetecknas av 
långa kalla vintrar, där nederbörden stora 
delar av året faller som snö. Vanlig praxis vid 
snöhantering är att snön deponeras på större 
deponier utanför stadskärnan. Studier gjorda 
på smältvatten och snö från snödeponier har 
visat på höga koncentrationer av liknande 
föroreningar som i dagvatten. En annan as-
pekt på snödeponier är att det i Sverige finns 
regler för hur länge tillfälliga deponier, vil-
ket snödeponier räknas till, får ligga innan de 
räknas som en permanent deponi och där-
med omfattas av höga reningskrav.

 Behandling av smältvatten från snödepo-
nier är således viktigt, för att minska föro-
reningsgraden till närliggande recipienter. 
Vidare så skulle en minskad snötransport av 
motordrivna fordon innebära en vinst för 
miljön. I sin forskning utvärderar Emelie 
Hedlund Nilsson därför multifunktionella 
ytor inom stadskärnan som en potentiell 
lösning till utmaningarna med snödeponier. 
Ytor som både kan fungera som en snöde-

Multifunktionella ytor 
för regn och snö
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emelie.hedlund.nilsson@ltu.se

poni under vinterhalvåret och en 
dagvattenanläggning under den var-
mare säsongen. Något som skulle 
kunna medföra en ökad rening av 
smältvatten och en minskad trans-
port av snö ut ur staden. 

I ett första steg undersöker Emelie 
vilka designparametrar för en mul-
tifunktionell yta som kan vara av 
särskild vikt att ta i beaktning i sub-
arktiskt klimat. Under hösten 2019 
sammanställdes historiska neder-
börds- och temperaturdata från tio 
städer i Sverige, Norge och Island. 
Analysen av väderdata resulterade i 
en kartläggning av områden där risk 
för kraftigt regn och snösmältning 
kan ske samtidigt. 

Modellering av regn på snö som smälter 
har tidigare visat att det kan medföra en 
signifikant volymökning av dagvatten som 
måste hanteras. Ur regnmönstret för staden 
Luleå går det att utläsa att större nederbörds-
händelser sker under   snösmältning (mars-
maj). Större regn-händelser under den pe-
rioden kan medföra en risk för regn på snö 
och således stora volymer dagvatten som be-
höver hanteras. Forskningen om multifunk-
tionella ytor i urban miljö och kallt klimat 
möjliggörs genom det Vinnova-finansierade 

Pågående projekt

Kan integrerade snö- och 
dagvattenanläggningar i urban 
miljö, multifunktionella ytor, vara 
ett möjligt sätt att komma ifrån 
stora snödeponier och förorenat 
smältvatten?

Emelie Hedlund Nilsson

projektet DRIZZLE. Resultaten kommer 
att fungera som ett stöd i 
kommunal verksamhet där 
ansvaret för snöhantering 
ofta ligger. 

Workshop

Datahantering vid förnyelse-
projekt

I samband med Dag&Nät seminariet 
den 28 februari hölls en workshop 
av Youen Pericault inom ramen för 
projektet REKO - Resurseffektivt 
koordinerat underhåll och förnyelse 
av gator och VA-ledningar. Under 
workshopen diskuterades frågor som 
har att göra med förnyelseprojekt. Hur 
de kommunala aktörerna sparar data 
om projekten, vilken data som sparas 
och vad den sparade informationen 
används till idag. Detta kommer att 
vara ett underlag för det beslutsstöd 
som avses att tas fram i projektet. 

REKO utförs inom ramen för det 
strategiska innovationsprogrammet 
InfraSweden2030 och finansieras av 
Vinnova.
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Dagvatten- 
brunnars påverkan 
på skyfallsmodeller

Daniel Lundqvist har 
studerat civilingenjörs-
programmet Naturresur-
steknik med inriktningen 
Miljö och Vatten vid Luleå 
tekniska universitet. I sitt 
examensarbete ”Sensiti-

vity analysis of grate inlet representation 
and a comparison of two coupled hydrau-
lic models for urban flood simulation” som 
nu har publicerats, undersökte Daniel hur 
inkluderandet av dagvattenbrunnar kan 
påverka resultaten i kopplade skyfalls-
modeller samtidigt som han testade 
modelleringsprogrammen Mike Urban 
och FLO-2D. I praktiken är det vanligt att 
förenkla kopplade skyfallsmodeller genom 
att koppla markytan och avloppet via ned-
stigningsbrunnar medan dagvattenbrun-
nar exkluderas. Därför var examensarbete 
ett viktigt bidrag för att utöka förståelsen 
inom skyfallsmodellering.
Daniel har fortsatt inom VA-branschen 
och arbetar nu som konsult på Swecos 
dagvattengrupp i Göteborg.

Konferenser

GrönNano slutkonferens
Det är nu klart att Vin-

nova har beviljat att Grön-
Nanos projekttid förlängs, 
vilket möjliggör att vi 
(förhoppningsvis) kan ha 
en slutkonferens. Den blir 
den 11-12 november i 

Stockholm. Konferensen kommer att inle-
das med gemensam lunch kl 12 den 11/11, 
det blir gemensam middag på kvällen, och 
konferensen avslutas kl 15 den 12/11.

Ur programmet:
• Vad ska man tänka på vid byggnation av bio-
filter?
• Rening av mikroplast i dagvatten
• Avancerade reningskomponenter för dagvatten
• Rekommendationer för provtagning av dag-
vatten
• Modellering av dagvattenkvalitet
• Kalibrering av dagvattenmodeler för grön infra-
struktur

Mer information om anmälningslänk, 
fullständigt program, samt exakt var i 
Stockholm konferensen kommer att äga 
rum kommer att publiceras på hemsidan så 
snart som det är fastslaget, men kom ihåg 
att blocka datumen i kalendern redan nu. 
Sprid gärna information om konferensen i 
era nätverk.

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander.  
(2020). Växtlighet på gröna tak i norra Sverige. 
Bygg & Teknik

Milovanović. I, Vojtěch. B, Hedström. 
A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al. 
(2020). Enhancing stormwater sediment settling 
at detentionpond inlets by a bottom grid structure 
(BGS). Water Science and Technology

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. 
J, Viklander. M (2020). Event selection and 
two-stage approach for calibrating models of green 
urban drainage systems. Hydrology and Earth 
System Sciences, vol. 24, s. 869-885

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, 
Hedström. A, Viklander. M (2020). Labora-
tory scale evaluation of coagulants for treatment 
of stormwater. Journal of Water Process Engi-
neering

Senaste publikationer

VA-seminarium och branschdag

Den 27 februari 2020 hölls det årliga 
VA-seminariet för studenter och yrkesverk-
samma på LTU. Årets seminarium var som 
vanligt välbesökt - 107 deltagare på plats på 
LTU och 18 följde seminariet på distans. 
Temat för året var dricksvattenförsörjning. 
Många kommunala organisationer och före-
tag bidrog till programmet. Exempelvis gav 
Daniel Hellström, Norrvatten, en presenta-
tion om de stora utmaningar som dricksvat-
tenförsörjningen står för. Anna Mäki, Vatten 
& Miljökonsult AB, berättade om strategier 
för att säkra Sveriges vattenförsörjning i ett 
framtida klimat och Jeffrey Lewis, Tyréns, ta-
lade om metoder för att rena grundvatten 
som förorenats av PFAS. Magnus Bäckström. 
Svenskt Vatten, avslutade seminariet med att 
berätta att ”Framtiden är blå” och välkom-
nade studenterna till VA-branschen. 

Nästa år kommer temat för seminariet att 
handla om ledningsnät. Ni i branschen, som 
inte varit med tidigare och som är intresse-
rade av att bidra, får gärna kontakta Annelie 
Hedström, LTU. Det är en stor möjlighet för 
er att marknadsföra er mot studenter samt 
träffa kollegor i branschen. Ni andra får en 
inbjudan om medverkan i november.

Examensarbeten

Nytt projektSeminarium

Sara Eklund läste Na-
turresursteknik på LTU,  
och har nu också färdig-
ställt sitt examensarbete 
”An evaluation of the 
treatment performance of 
a ten year old stormwater 
biofilter in Sweden”. 

Hon har utvärderat ett biofilter för dag-
vattenrening i Tyresö som varit i bruk i 10 år. 
Projektet genomfördes inom ramen för det 
Vinnovafinansierade projektet GrönNano. 
Sara Eklund arbetar numera på AFRY.

Utvärdering av Sveriges första 
biofilteranläggning i Tyresö

Vi drar nu igång ett projekt inom 
Dag&Nät för att på ett mer strukturerat sätt 
ta hand om alla exjobbsförslag som brukar 
komma från företag och kommunala parter 
under året. 

De flesta studenter som gör examensar-
bete på LTU och följer den ordinarie ut-
bildningsplanen gör examensarbetet på vår-
terminen. Det betyder att det är på senvåren 
och tidig höst som det är bäst för aktörer 
i branschen att komma med förslag till ex-
jobb. Andra tider på året är efterfrågan inte 
lika stor men det kan ändå vara en idé att 
marknadsföra ett exjobb när man kommer 
på det, för de studenter som väljer att göra 
exjobb på annan tid. Fortsättningsvis kom-
mer vi att påminna om examensarbeten i 
varje nyhetsbrev. 

När som helst när ni i branschen kommer 
på att ni har behov av en examensarbetare 
och har ett bra projektförslag är ni välkomna 
att maila annelie.hedstrom@ltu.se med pro-
jekttitel, kort beskrivning (ca fem rader), 
kontaktperson samt under vilken tidsperiod 
ni ser att exjobbserbjudandet ska ligga ute. 
Dessa förslag kommer att publiceras på en 
websida och annonseras i studenternas Fa-
cebookgrupper. LTUs handledare och exa-
minatorer 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.

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Daniel Lundqvist har 
studerat civilingenjörs-
programmet Naturresurs-
teknik med inriktningen 
Miljö och Vatten vid Lu-
leå tekniska universitet. I 

sitt examensarbete ”Sensitivity analysis of 
grate inlet representation and a comparison 
of two coupled hydraulic models for urban 
flood simulation” som nu har publicerats, 
undersökte Daniel hur inkluderandet av 
dagvattenbrunnar kan påverka resultaten i 
kopplade skyfallsmodeller samtidigt som han 
testade modelleringsprogrammen Mike Ur-
ban och FLO-2D. I praktiken är det vanligt 
att förenkla kopplade skyfallsmodeller ge-
nom att koppla markytan och avloppet via 
nedstigningsbrunnar medan dagvattenbrun-
nar exkluderas. Därför var examensarbete ett 
viktigt bidrag för att utöka förståelsen inom 
skyfallsmodellering.       

Daniel har fortsatt inom VA-branschen 
och arbetar nu som konsult på Swecos dag-
vattengrupp i Göteborg.

Dagvattenbrunnars påverkan på 
skyfallsmodeller

Ronja Eränen, som har 
läst Miljö och Vatten på 
Luleå tekniska universi-
tet, har nu färdigställt sitt 
examensarbete om Vatten-
försörjning i skärgården: 

Regnvatteninsamling och infiltration till 
grundvattenmagasin. Hon har undersökt 
hur och i vilken omfattning regnvatten kan 
användas som del av vattenförsörjningen 
för ett exploateringsområde i Stockholms 
skärgård. Hon har även undersökt huruvi-
da det finns risk för saltvatteninträngning i 
grundvattenmagasinet och på vilket sätt man 
skulle kunna infiltrera regnvatten till magasi-
net. I arbetet undersöktes även hur eventuell 
regnvatteninsamling kommer att påverkas av 
klimatförändringar.

Ronja är nu färdig med sina studier och 
har börjat som miljökonsult på Sweco i 
Stockholm. I det arbetet medverkar hon i 
utredningar som rör sanering av förorenad 
mark och grundvatten.

Vattenförsörjning i skärgården
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Hur kraftigt förorenade är sediment i dagvattendammar?
Vid en detaljerad undersökning av 
16 dagvattendammar genomförd av 
Kelsey Flanagan, postdoktor vid LTU 
inom DRIZZLE, påvisades 92 organis-
ka föroreningar och sju spårmetaller i 
sediment.

Dagvattendammar är utformade för att 
rena partiklar från dagvatten. Över tid 
ackumuleras sediment i dessa dammar 
och måste tömmas för att bibehålla 
reningsfunktionen. Men vilka föroreningar 
finns i dessa sediment och vilka är miljö-
riskerna vid sedimenthantering? För att 
belysa dessa frågor har Kelsey Flanagan 
genomfört en detaljerad provtagning och 
analys av sju metaller och 259 organiska 
föroreningar bl.a. mineraloljor, PAH, BTEX 
(bensen, toluen, etylbensen och xylener), 
klorfenoler, klorbensen, klorerade alifater, 
aldehyder, PCB, alkylfenoler, ftalater, 
bromerade flamskyddsmedel inklusive 
PBDE, perfluorerade ämnen eller PFAS, 
tennorganiska föreningar och pesticider.
Sammantaget visade resultaten att 
förorening av sediment i dagvatten-
dammar är mycket komplex, med så 
mycket som 49 organiska föroreningar 
och sex spårämnen påvisade i ett enda 
prov. De flesta metaller hittades på alla 
platser, utom arsenik och kadmium, som 
hittades i 75% av proverna. Samman-
taget spårades 92 av de 259 organiska 

föroreningarna som analyserades i minst 
ett prov. Men ingen förorening kunde 
detekteras i varje prov. Mineraloljor, 
aldehyder, pyren (en PAH), PCB, DEHP 
(en ftalat) och tennorganiska föreningar 
påvisades i över 50% av proverna.
I jämförelse med riktvärden för förore-
ningar i Sverige och Norge är zink den 
mest kritiska metallen (se figur ovan), 
medan alkylfenoler och mineraloljor 
verkar vara de mest kritiska organiska 
föroreningarna.

Eftersom graden av förorening varierade 
kraftigt från plats till plats (med variatio-
ner ända upp till tre tiopotenser för vissa 
organiska föroreningar) har detta arbete 
visat att riskerna kopplade till sediment 
i dagvattendammar är olika och att en 
enda hanteringsstrategi inte skulle passa 
alla dammar.

Kelsey Flanagan
kelsey.flanagan@ltu.se
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Ny analysmetod ökar förståelse för processer i biofilter
Vad händer med metaller i biofilter? 
LTU-doktoranden Katharina Lange har 
testat en ny metod för att undersöka 
prestanda när det gäller rening av 
metaller i dagvattenbiofilter.

Fraktionen lösta metaller definieras van-
ligen som den fraktion som går igenom 
ett filter på 0,45 µm men inte genom ett 
3 kDa-filter. Lösta metaller (<0,45 µm) 
är en blandning av kolloidala metaller 
och sant lösta fria metalljoner. Genom 
att dela upp den lösta fraktionen kunde 
Katharina Lange visa att metallerna i 
fraktionen <0,45 µm i biofiltrens utflöde 
till stor del är kolloidala och alltså inte 
sant lösta. Resultaten av hennes kolum-
nexperiment får konsekvenser för de 
fortsatta undersökningarna av biofilter, 
och de ökar förståelsen för metallrening i 
biofilter och den miljöpåverkan det ger. 
Prestanda för metallrening i dagvatten-
biofilter undersöks vanligtvis genom 
mätning av totala metallkoncentrationer; 
i vissa fall mäts också koncentrationen 
av lösta metaller. Tidigare studier har 
visat att rening av den totala metallhalten 
oftast är mycket effektiv, medan rening 
av lösta metaller kan variera mer. Trans-
porterbarhet, reningseffektivitet, biotill-

gänglighet och 
toxicitet varierar 
hos de olika 
metallformerna i 
fraktionen lösta 
metaller. Därför 
integrerade 
Katharina Lange 
ett ytterligare 
filtreringssteg 
för att skilja 
mellan kolloidala 
och sant lösta 
metaller. Hon 
fann att de kol-
loidala metallerna är vanligare i utloppet 
från biofilter. Anledningen till detta måste 
undersökas i ytterligare studier, men 
resultat från andra studier tyder på att 
det organiska materialet i filtermaterialet 
kan vara en viktig faktor. 
Att dela upp fraktionen lösta metaller 
i kolloider och sant lösta metaller ökar 
förståelsen för mekanismen i biofilter, 
men anknyter också till lagliga krav för 
att förbättra vattenkvalitetsbedömning-
en. Utifrån det europeiska ramdirektivet 
för vatten definierar Sverige till exempel 
biotillgängliga metallkoncentrationer 

i sina miljökvalitetsnormer för vatten 
(MKN). I stället för att direkt mäta den 
biotillgängliga fraktionen används i dag 
en modelleringsmetod. Den ekonomiskt 
genomförbara metod som har testats av 
Katharina Lange kan bli ett komplement 
till dessa modelleringsdata.
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stormwater bioretention: Removal of 
particulate, colloidal and truly dissolved 
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Pågående projekt

mycket kom-
plex, med så 
mycket som 49 
organiska föro-
reningar och 
sex spårämnen 
påvisade i ett 
enda prov. De 
flesta metaller 
hittades på alla 
platser, utom 
arsenik och 
kadmium, som 
hittades i 75% 
av proverna. 
Sammantaget 
spårades 92 av 
de 259 orga-
niska förore-
ningarna som analyserades i minst ett prov. 
Men ingen förorening kunde detekteras i 
varje prov. Mineraloljor, aldehyder, pyren 
(en PAH), PCB, DEHP (en ftalat) och ten-
norganiska föreningar påvisades i över 50% 
av proverna.

I jämförelse med riktvärden för förore-
ningar i Sverige och Norge är zink den mest 
kritiska metallen (se figur ovan), medan 
alkylfenoler och mineraloljor verkar vara 
de mest kritiska organiska föroreningarna. 

Hur kraftigt förorenade är sediment i dagvattendammar?
Vid en de-

taljerad un-
dersökning 
av 16 dag-
vattendam-

mar genomförd av Kelsey Flana-
gan, postdoktor vid LTU inom 
DRIZZLE, påvisades 92 organis-
ka föroreningar och sju spårme-
taller i sediment.

Dagvattendammar är utformade för att 
rena partiklar från dagvatten. Över tid acku-
muleras sediment i dessa dammar och måste 
tömmas för att bibehålla reningsfunktionen. 
Men vilka föroreningar finns i dessa sedi-
ment och vilka är miljöriskerna vid sedi-
menthantering? För att belysa dessa frågor 
har Kelsey Flanagan genomfört en detaljerad 
provtagning och analys av sju metaller och 
259 organiska föroreningar bl.a. mineralol-
jor, PAH, BTEX (bensen, toluen, etylben-
sen och xylener), klorfenoler, klorbensen, 
klorerade alifater, aldehyder, PCB, alkylfe-
noler, ftalater, bromerade flamskyddsmedel 
inklusive PBDE, perfluorerade ämnen eller 
PFAS, tennorganiska föreningar och pesti-
cider.

Sammantaget visade resultaten att föro-
rening av sediment i dagvattendammar är 

Eftersom graden av förorening varierade 
kraftigt från plats till plats (med variationer 
ända upp till tre tiopotenser för vissa orga-
niska föroreningar) har detta arbete visat att 
riskerna kopplade till sediment i dagvatten-
dammar är olika och att en enda hanterings-
strategi inte skulle passa alla 
dammar.
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biotillgänglighet 
och toxicitet va-
rierar hos de olika 
metallformerna 
i fraktionen lösta 
metaller. Därför 
integrerade Katharina Lange ett ytterligare 
filtreringssteg för att skilja mellan kolloidala 
och sant lösta metaller. Hon fann att de kol-
loidala metallerna är vanligare i utloppet från 
biofilter. Anledningen till detta måste under-
sökas i ytterligare studier, men resultat från 
andra studier tyder på att det organiska ma-
terialet i filtermaterialet kan vara en viktig 
faktor. 

Att dela upp fraktionen lösta metaller i 
kolloider och sant lösta metaller ökar för-
ståelsen för mekanismen i biofilter, men an-
knyter också till lagliga krav för att förbättra 
vattenkvalitetsbedömningen. Utifrån det eu-
ropeiska ramdirektivet för vatten definierar 

Ny analysmetod ökar förståelse för processer i biofilter
Vad händer med 

metaller i biofilter? 
LTU-doktoranden 
Katharina Lange 
har testat en ny 
metod för att un-
dersöka prestanda 

när det gäller rening av metaller i 
dagvattenbiofilter.

Fraktionen lösta metaller definieras van-
ligen som den fraktion som går igenom 
ett filter på 0,45 µm men inte genom ett                 
3 kDa-filter. Lösta metaller (<0,45 µm) är 
en blandning av kolloidala metaller och sant 
lösta fria metalljoner. Genom att dela upp 
den lösta fraktionen kunde Katharina Lange 
visa att metallerna i fraktionen <0,45 µm i 
biofiltrens utflöde till stor del är kolloidala 
och alltså inte sant lösta. Resultaten av hen-
nes kolumnexperiment får konsekvenser för 
de fortsatta undersökningarna av biofilter, 
och de ökar förståelsen för metallrening i 
biofilter och den miljöpåverkan det ger. 

Prestanda för metallrening i dagvattenbio-
filter undersöks vanligtvis genom mätning av 
totala metallkoncentrationer; i vissa fall mäts 
också koncentrationen av lösta metaller. Ti-
digare studier har visat att rening av den to-
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Sverige till exempel biotillgängliga metall-
koncentrationer i sina miljökvalitetsnormer 
för vatten (MKN). I stället för att direkt mäta 
den biotillgängliga fraktionen används i dag 
en modelleringsmetod. Den ekonomiskt ge-
nomförbara metod som har testats av Katha-
rina Lange kan bli ett komplement till dessa 
modelleringsdata.

Att läsa mer: Metal speciation in stormwater 
bioretention: Removal of parti-
culate, colloidal and truly dissolved 
metals

Figur: Preliminära föroreningshalter i dagvattendammars sediment jämfört med svenska rikt-
värden för känslig markanvändning för förorenad mark (gul) och norska miljökvalitetsnormer 
för sediment (röd). Värden som ligger under kvantifieringsgränsen (LOQ) har ersatts av LOQ.
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Vattenförsörjning 
i skärgården

Ronja Eränen, som har 
läst Miljö och Vatten på 
Luleå tekniska universitet, 
har nu färdigställt sitt ex-
amensarbete om Vatten-
försörjning i skärgården: 
Regnvatteninsamling och 

infiltration till grundvattenmagasin. Hon 
har undersökt hur och i vilken omfattning 
regnvatten kan användas som del av 
vattenförsörjningen för ett exploaterings-
område i Stockholms skärgård. Hon har 
även undersökt huruvida det finns risk 
för saltvatteninträngning i grundvatten-
magasinet och på vilket sätt man skulle 
kunna infiltrera regnvatten till magasinet. 
I arbetet undersöktes även hur eventuell 
regnvatteninsamling kommer att påver-
kas av klimatförändringar.
Ronja är nu färdig med sina studier och 
har börjat som miljökonsult på Sweco i 
Stockholm. I det arbetet medverkar hon i 
utredningar som rör sanering av förore-
nad mark och grundvatten.

Konferenser

GrönNano slutkonferens
Det är nu klart att Vin-

nova har beviljat att Grön-
Nanos projekttid förlängs, 
vilket möjliggör att vi 
(förhoppningsvis) kan ha 
en slutkonferens. Den blir 
den 11-12 november i 

Stockholm. Konferensen kommer att inle-
das med gemensam lunch kl 12 den 11/11, 
det blir gemensam middag på kvällen, och 
konferensen avslutas kl 15 den 12/11.

Ur programmet:
• Vad ska man tänka på vid byggnation av bio-
filter?
• Rening av mikroplast i dagvatten
• Avancerade reningskomponenter för dagvatten
• Rekommendationer för provtagning av dag-
vatten
• Modellering av dagvattenkvalitet
• Kalibrering av dagvattenmodeler för grön infra-
struktur

Mer information om anmälningslänk, 
fullständigt program, samt exakt var i 
Stockholm konferensen kommer att äga 
rum kommer att publiceras på hemsidan så 
snart som det är fastslaget, men kom ihåg 
att blocka datumen i kalendern redan nu. 
Sprid gärna information om konferensen i 
era nätverk.

Lönnqvist. J, Blecken. G, Viklander.  
(2020). Växtlighet på gröna tak i norra Sverige. 
Bygg & Teknik

Milovanović. I, Vojtěch. B, Hedström. 
A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al. 
(2020). Enhancing stormwater sediment settling 
at detentionpond inlets by a bottom grid structure 
(BGS). Water Science and Technology

Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. 
J, Viklander. M (2020). Event selection and 
two-stage approach for calibrating models of green 
urban drainage systems. Hydrology and Earth 
System Sciences, vol. 24, s. 869-885

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, 
Hedström. A, Viklander. M (2020). Labora-
tory scale evaluation of coagulants for treatment 
of stormwater. Journal of Water Process Engi-
neering

Senaste publikationer

VA-seminarium och branschdag

Den 27 februari 2020 hölls det årliga 
VA-seminariet för studenter och yrkesverk-
samma på LTU. Årets seminarium var som 
vanligt välbesökt - 107 deltagare på plats på 
LTU och 18 följde seminariet på distans. 
Temat för året var dricksvattenförsörjning. 
Många kommunala organisationer och före-
tag bidrog till programmet. Exempelvis gav 
Daniel Hellström, Norrvatten, en presenta-
tion om de stora utmaningar som dricksvat-
tenförsörjningen står för. Anna Mäki, Vatten 
& Miljökonsult AB, berättade om strategier 
för att säkra Sveriges vattenförsörjning i ett 
framtida klimat och Jeffrey Lewis, Tyréns, ta-
lade om metoder för att rena grundvatten 
som förorenats av PFAS. Magnus Bäckström. 
Svenskt Vatten, avslutade seminariet med att 
berätta att ”Framtiden är blå” och välkom-
nade studenterna till VA-branschen. 

Nästa år kommer temat för seminariet att 
handla om ledningsnät. Ni i branschen, som 
inte varit med tidigare och som är intresse-
rade av att bidra, får gärna kontakta Annelie 
Hedström, LTU. Det är en stor möjlighet för 
er att marknadsföra er mot studenter samt 
träffa kollegor i branschen. Ni andra får en 
inbjudan om medverkan i november.

Examensarbeten

Nytt projektSeminarium

Sara Eklund läste Na-
turresursteknik på LTU,  
och har nu också färdig-
ställt sitt examensarbete 
”An evaluation of the 
treatment performance of 
a ten year old stormwater 
biofilter in Sweden”. 

Hon har utvärderat ett biofilter för dag-
vattenrening i Tyresö som varit i bruk i 10 år. 
Projektet genomfördes inom ramen för det 
Vinnovafinansierade projektet GrönNano. 
Sara Eklund arbetar numera på AFRY.

Utvärdering av Sveriges första 
biofilteranläggning i Tyresö

Vi drar nu igång ett projekt inom 
Dag&Nät för att på ett mer strukturerat sätt 
ta hand om alla exjobbsförslag som brukar 
komma från företag och kommunala parter 
under året. 

De flesta studenter som gör examensar-
bete på LTU och följer den ordinarie ut-
bildningsplanen gör examensarbetet på vår-
terminen. Det betyder att det är på senvåren 
och tidig höst som det är bäst för aktörer 
i branschen att komma med förslag till ex-
jobb. Andra tider på året är efterfrågan inte 
lika stor men det kan ändå vara en idé att 
marknadsföra ett exjobb när man kommer 
på det, för de studenter som väljer att göra 
exjobb på annan tid. Fortsättningsvis kom-
mer vi att påminna om examensarbeten i 
varje nyhetsbrev. 

När som helst när ni i branschen kommer 
på att ni har behov av en examensarbetare 
och har ett bra projektförslag är ni välkomna 
att maila annelie.hedstrom@ltu.se med pro-
jekttitel, kort beskrivning (ca fem rader), 
kontaktperson samt under vilken tidsperiod 
ni ser att exjobbserbjudandet ska ligga ute. 
Dessa förslag kommer att publiceras på en 
websida och annonseras i studenternas Fa-
cebookgrupper. LTUs handledare och exa-
minatorer 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.

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Daniel Lundqvist har 
studerat civilingenjörs-
programmet Naturresurs-
teknik med inriktningen 
Miljö och Vatten vid Lu-
leå tekniska universitet. I 

sitt examensarbete ”Sensitivity analysis of 
grate inlet representation and a comparison 
of two coupled hydraulic models for urban 
flood simulation” som nu har publicerats, 
undersökte Daniel hur inkluderandet av 
dagvattenbrunnar kan påverka resultaten i 
kopplade skyfallsmodeller samtidigt som han 
testade modelleringsprogrammen Mike Ur-
ban och FLO-2D. I praktiken är det vanligt 
att förenkla kopplade skyfallsmodeller ge-
nom att koppla markytan och avloppet via 
nedstigningsbrunnar medan dagvattenbrun-
nar exkluderas. Därför var examensarbete ett 
viktigt bidrag för att utöka förståelsen inom 
skyfallsmodellering.       

Daniel har fortsatt inom VA-branschen 
och arbetar nu som konsult på Swecos dag-
vattengrupp i Göteborg.

Dagvattenbrunnars påverkan på 
skyfallsmodeller

Ronja Eränen, som har 
läst Miljö och Vatten på 
Luleå tekniska universi-
tet, har nu färdigställt sitt 
examensarbete om Vatten-
försörjning i skärgården: 

Regnvatteninsamling och infiltration till 
grundvattenmagasin. Hon har undersökt 
hur och i vilken omfattning regnvatten kan 
användas som del av vattenförsörjningen 
för ett exploateringsområde i Stockholms 
skärgård. Hon har även undersökt huruvi-
da det finns risk för saltvatteninträngning i 
grundvattenmagasinet och på vilket sätt man 
skulle kunna infiltrera regnvatten till magasi-
net. I arbetet undersöktes även hur eventuell 
regnvatteninsamling kommer att påverkas av 
klimatförändringar.

Ronja är nu färdig med sina studier och 
har börjat som miljökonsult på Sweco i 
Stockholm. I det arbetet medverkar hon i 
utredningar som rör sanering av förorenad 
mark och grundvatten.
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Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Saida Kaykhaii anställ-
des som doktorand i 
VA-teknik den 10 februa-
ri 2020. Hennes huvud-
sakliga forskningsområ-
de är avancerad rening 
av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membran-
teknik. Hon undersöker även parametrar 
som påverkar reningseffektiviteten samt 
metoder för förbehandling av dagvatten 
inför membranreningen. 
Saida har en magisterexamen i kemitek-
nik med inriktning på avloppsrening med 
ultrafiltrering. Hon har tidigare arbetat 
med rening av flyktiga organiska fören-
ingar i avloppsvatten samt rening av bly, 
koppar och zink från textilavloppsvatten.

Kalpana Gopinath 
förstärker forsknings-
gruppen VA-teknik vid 
LTU som post-doc 
sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger 
på vattenkvalitet och 

dess bevarande med tonvikt på förore-
ningsstudier. Under sitt avhandlingsarbe-
te vid Anna University, Chennai, Indien, 
genomförde hon en omfattande studie av 
den kemiska oceanografiska processen i 
flodmynningen genom att undersöka vat-
tenkemi och sedimentkaraktärisering av 
bakvatten och la fram hanteringsåtgärder 
för att bevara mynningen. 
På LTU kommer Kalpana att studera 
mikroplastföroreningar i dagvatten från 
olika typer av urbana avrinningsområden 
för att kunna kvantifiera mängden samt 
förstå flöden och transportvägar för 
mikroplast i dagvatten.

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. 
Hans forskningsfokus 
kommer att ligga på håll-
bar dagvattenhantering 
och -rening med biofilter. 

I ett antal fältstudier kommer Ali att 
undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, närings-
ämnen och suspenderade fasta ämnen. 
Vidare kommer han att utveckla åtgärder 
för att klimatanpassa anläggningarna och 
öka deras reningsförmåga. 
Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresur-
steknik från University of Teheran och 
studerade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid 
Khaje Nasir Toosi University, Teheran, 
Iran. I sitt  examensarbete undersökte 
han användningen av nanopartiklar vid 
mark- och vatten-rening och risken i 
samband med det.

Den 15 april 2020 
anställdes doktoranden 
Nikita Razguliaev. Hans 
forskningsstudier ligger 
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dagvattenkvalitet med 
fokus på para metrise-

ring av processbaserade modeller. 
Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad 
vid värme- och kärnkraftverk. Som med-
lem i forskargruppen vid Moscow Power 
Engineering Institute arbetade han senast 
med projekt om processmodellering för 
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- 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

Nytt projekt

5 maj 2020: disputation Helen Galfi, ”As-
sessment of stormvater and snowmelt qua-
lity based on water management priorities 
and the consequent water quality parame-
ters”, VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Disputationen kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

13 maj 2020: Vattenstämman 2020 digital 
(webinar)

3 juni 2020:  licentiatseminarium Katharina 
Lange, ”Total and dissolved metal treatment 
in stormwater bioretention”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet

17-18 juni 2020: EURO-SAM 2020 (Lu-
leå) -  inställd på grund av rådande läge.  
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 2020 
i Luleå. 

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien) - oklart i nuläget om/när konferensen  
kommer att hållas pga pågående pandemi.
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-12 nov 2020: GrönNano slutkonferens 
(Stockholm) 

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

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark) - har skjutits 
upp från okt 2020 pga rådande läge.  
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

Personalnytt

Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här pre-
senteras våra nya kollegor: 

Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Mashreki Sami rekrytera-
des som doktorand inom 
VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet den 17 
februari 2020. Han har en 
civilingenjörsexamen i in-

frastruktur och miljöteknik från Chalmers 
sedan tidigare.

På LTU kommer Mashreki inledningsvis att 
studera decentraliserade gråvattenrenings-
system och jämföra kostnaderna som upp-
står vid implementering av centraliserade 
och decentraliserade reningssystem. Dess-
utom kommer han att arbeta med att ut-
veckla en grön vägg för rening av gråvatten 
i pilotskala. 

Den 3:e februari påbörjade 
Rasmus Klapp en dokto-
randtjänst inom VA-teknik 
vid LTU.

Rasmus kommer att forska 
om hur två-stegs våtmarks-

system för behandling av avloppsvatten i 
små samhällen fungerar i kallt klimat. Detta 
inkluderar design och uppbyggnad av en 
pilotanläggning i Luleå för utvärdering av 
funktion och reningspotential, bland annat 
rening av mikroplaster. Rasmus har en ci-
vilingenjörsexamen i Naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universitet.  

Kalpana Gopinath förstär-
ker forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU som post-
doc sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger på 
vattenkvalitet och dess be-

varande med tonvikt på föroreningsstudier. 
Under sitt avhandlingsarbete vid Anna Uni-
versity, Chennai, Indien, genomförde hon en 
omfattande studie av den kemiska oceano-
grafiska processen i flodmynningen genom 
att undersöka vattenkemi och sedimentka-
raktärisering av bakvatten och la fram han-
teringsåtgärder för att bevara mynningen. 

På LTU kommer Kalpana att studera mikro-
plastföroreningar i dagvatten från olika typer 
av urbana avrinningsområden för att kunna 
kvantifiera mängden samt förstå flöden och 
transportvägar för mikroplast i dagvatten.

Saida Kaykhaii anställdes 
som doktorand i VA-teknik 
den 10 februari 2020. Hen-
nes huvudsakliga forsk-
ningsområde är avancerad 
rening av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membrantek-
nik. Hon undersöker även parametrar som 
påverkar reningseffektiviteten samt metoder 
för förbehandling av dagvatten inför mem-
branreningen. 

Saida har en magisterexamen i kemiteknik 
med inriktning på avloppsrening med ul-
trafiltrering. Hon har tidigare arbetat med 
rening av flyktiga organiska föreningar i av-
loppsvatten samt rening av bly, koppar och 
zink från textilavloppsvatten. 

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. Hans 
forskningsfokus kommer att 
ligga på hållbar dagvatten-
hantering och -rening med 

biofilter. I ett antal fältstudier kommer Ali 
att undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, näringsäm-
nen och suspenderade fasta ämnen. Vidare 
kommer han att utveckla åtgärder för att 
klimatanpassa anläggningarna och öka deras 
reningsförmåga. 

Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresurs-
teknik från University of Teheran och stu-
derade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje 
Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  
examensarbete undersökte han användning-
en av nano-partiklar vid mark- och vatten-
rening och risken i samband med det. 

Den 15 april 2020 anställ-
des doktoranden Nikita 
Razguliaev. Hans forsk-
ningsstudier ligger inom 
modellering av dagvatten-
kvalitet med fokus på para-

metrisering av processbaserade modeller. 

Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad vid 
värme- och kärnkraftverk. Som medlem i 
forskargruppen vid Moscow Power Engi-
neering Institute arbetade han senast med 
projekt om processmodellering för kemisk 
vattenrening vid ryska kraftverk.

Inom Formas utlysningen Samhällsplane-
ring för omställning har Maria Viklander, 
LTU, i ett första steg beviljats planerings-
bidrag för att i samarbete med Östersunds 
kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för 
projektet ”Övergång till hållbar dagvatten-
hantering i befintlig bebyggelse”.

Kalendarium

Nytt Formas projekt med fokus 
på samhällsplanering

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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

Nytt projekt

5 maj 2020: disputation Helen Galfi, ”As-
sessment of stormvater and snowmelt qua-
lity based on water management priorities 
and the consequent water quality parame-
ters”, VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Disputationen kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

13 maj 2020: Vattenstämman 2020 digital 
(webinar)

3 juni 2020:  licentiatseminarium Katharina 
Lange, ”Total and dissolved metal treatment 
in stormwater bioretention”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet

17-18 juni 2020: EURO-SAM 2020 (Lu-
leå) -  inställd på grund av rådande läge.  
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 2020 
i Luleå. 

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien) - oklart i nuläget om/när konferensen  
kommer att hållas pga pågående pandemi.
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-12 nov 2020: GrönNano slutkonferens 
(Stockholm) 

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

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark) - har skjutits 
upp från okt 2020 pga rådande läge.  
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

Personalnytt

Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här pre-
senteras våra nya kollegor: 

Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Mashreki Sami rekrytera-
des som doktorand inom 
VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet den 17 
februari 2020. Han har en 
civilingenjörsexamen i in-

frastruktur och miljöteknik från Chalmers 
sedan tidigare.

På LTU kommer Mashreki inledningsvis att 
studera decentraliserade gråvattenrenings-
system och jämföra kostnaderna som upp-
står vid implementering av centraliserade 
och decentraliserade reningssystem. Dess-
utom kommer han att arbeta med att ut-
veckla en grön vägg för rening av gråvatten 
i pilotskala. 

Den 3:e februari påbörjade 
Rasmus Klapp en dokto-
randtjänst inom VA-teknik 
vid LTU.

Rasmus kommer att forska 
om hur två-stegs våtmarks-

system för behandling av avloppsvatten i 
små samhällen fungerar i kallt klimat. Detta 
inkluderar design och uppbyggnad av en 
pilotanläggning i Luleå för utvärdering av 
funktion och reningspotential, bland annat 
rening av mikroplaster. Rasmus har en ci-
vilingenjörsexamen i Naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universitet.  

Kalpana Gopinath förstär-
ker forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU som post-
doc sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger på 
vattenkvalitet och dess be-

varande med tonvikt på föroreningsstudier. 
Under sitt avhandlingsarbete vid Anna Uni-
versity, Chennai, Indien, genomförde hon en 
omfattande studie av den kemiska oceano-
grafiska processen i flodmynningen genom 
att undersöka vattenkemi och sedimentka-
raktärisering av bakvatten och la fram han-
teringsåtgärder för att bevara mynningen. 

På LTU kommer Kalpana att studera mikro-
plastföroreningar i dagvatten från olika typer 
av urbana avrinningsområden för att kunna 
kvantifiera mängden samt förstå flöden och 
transportvägar för mikroplast i dagvatten.

Saida Kaykhaii anställdes 
som doktorand i VA-teknik 
den 10 februari 2020. Hen-
nes huvudsakliga forsk-
ningsområde är avancerad 
rening av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membrantek-
nik. Hon undersöker även parametrar som 
påverkar reningseffektiviteten samt metoder 
för förbehandling av dagvatten inför mem-
branreningen. 

Saida har en magisterexamen i kemiteknik 
med inriktning på avloppsrening med ul-
trafiltrering. Hon har tidigare arbetat med 
rening av flyktiga organiska föreningar i av-
loppsvatten samt rening av bly, koppar och 
zink från textilavloppsvatten. 

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. Hans 
forskningsfokus kommer att 
ligga på hållbar dagvatten-
hantering och -rening med 

biofilter. I ett antal fältstudier kommer Ali 
att undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, näringsäm-
nen och suspenderade fasta ämnen. Vidare 
kommer han att utveckla åtgärder för att 
klimatanpassa anläggningarna och öka deras 
reningsförmåga. 

Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresurs-
teknik från University of Teheran och stu-
derade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje 
Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  
examensarbete undersökte han användning-
en av nano-partiklar vid mark- och vatten-
rening och risken i samband med det. 

Den 15 april 2020 anställ-
des doktoranden Nikita 
Razguliaev. Hans forsk-
ningsstudier ligger inom 
modellering av dagvatten-
kvalitet med fokus på para-

metrisering av processbaserade modeller. 

Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad vid 
värme- och kärnkraftverk. Som medlem i 
forskargruppen vid Moscow Power Engi-
neering Institute arbetade han senast med 
projekt om processmodellering för kemisk 
vattenrening vid ryska kraftverk.

Inom Formas utlysningen Samhällsplane-
ring för omställning har Maria Viklander, 
LTU, i ett första steg beviljats planerings-
bidrag för att i samarbete med Östersunds 
kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för 
projektet ”Övergång till hållbar dagvatten-
hantering i befintlig bebyggelse”.

Kalendarium

Nytt Formas projekt med fokus 
på samhällsplanering

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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

Nytt projekt

5 maj 2020: disputation Helen Galfi, ”As-
sessment of stormvater and snowmelt qua-
lity based on water management priorities 
and the consequent water quality parame-
ters”, VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Disputationen kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

13 maj 2020: Vattenstämman 2020 digital 
(webinar)

3 juni 2020:  licentiatseminarium Katharina 
Lange, ”Total and dissolved metal treatment 
in stormwater bioretention”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet

17-18 juni 2020: EURO-SAM 2020 (Lu-
leå) -  inställd på grund av rådande läge.  
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 2020 
i Luleå. 

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien) - oklart i nuläget om/när konferensen  
kommer att hållas pga pågående pandemi.
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-12 nov 2020: GrönNano slutkonferens 
(Stockholm) 

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

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark) - har skjutits 
upp från okt 2020 pga rådande läge.  
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

Personalnytt

Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här pre-
senteras våra nya kollegor: 

Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Mashreki Sami rekrytera-
des som doktorand inom 
VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet den 17 
februari 2020. Han har en 
civilingenjörsexamen i in-

frastruktur och miljöteknik från Chalmers 
sedan tidigare.

På LTU kommer Mashreki inledningsvis att 
studera decentraliserade gråvattenrenings-
system och jämföra kostnaderna som upp-
står vid implementering av centraliserade 
och decentraliserade reningssystem. Dess-
utom kommer han att arbeta med att ut-
veckla en grön vägg för rening av gråvatten 
i pilotskala. 

Den 3:e februari påbörjade 
Rasmus Klapp en dokto-
randtjänst inom VA-teknik 
vid LTU.

Rasmus kommer att forska 
om hur två-stegs våtmarks-

system för behandling av avloppsvatten i 
små samhällen fungerar i kallt klimat. Detta 
inkluderar design och uppbyggnad av en 
pilotanläggning i Luleå för utvärdering av 
funktion och reningspotential, bland annat 
rening av mikroplaster. Rasmus har en ci-
vilingenjörsexamen i Naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universitet.  

Kalpana Gopinath förstär-
ker forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU som post-
doc sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger på 
vattenkvalitet och dess be-

varande med tonvikt på föroreningsstudier. 
Under sitt avhandlingsarbete vid Anna Uni-
versity, Chennai, Indien, genomförde hon en 
omfattande studie av den kemiska oceano-
grafiska processen i flodmynningen genom 
att undersöka vattenkemi och sedimentka-
raktärisering av bakvatten och la fram han-
teringsåtgärder för att bevara mynningen. 

På LTU kommer Kalpana att studera mikro-
plastföroreningar i dagvatten från olika typer 
av urbana avrinningsområden för att kunna 
kvantifiera mängden samt förstå flöden och 
transportvägar för mikroplast i dagvatten.

Saida Kaykhaii anställdes 
som doktorand i VA-teknik 
den 10 februari 2020. Hen-
nes huvudsakliga forsk-
ningsområde är avancerad 
rening av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membrantek-
nik. Hon undersöker även parametrar som 
påverkar reningseffektiviteten samt metoder 
för förbehandling av dagvatten inför mem-
branreningen. 

Saida har en magisterexamen i kemiteknik 
med inriktning på avloppsrening med ul-
trafiltrering. Hon har tidigare arbetat med 
rening av flyktiga organiska föreningar i av-
loppsvatten samt rening av bly, koppar och 
zink från textilavloppsvatten. 

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. Hans 
forskningsfokus kommer att 
ligga på hållbar dagvatten-
hantering och -rening med 

biofilter. I ett antal fältstudier kommer Ali 
att undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, näringsäm-
nen och suspenderade fasta ämnen. Vidare 
kommer han att utveckla åtgärder för att 
klimatanpassa anläggningarna och öka deras 
reningsförmåga. 

Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresurs-
teknik från University of Teheran och stu-
derade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje 
Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  
examensarbete undersökte han användning-
en av nano-partiklar vid mark- och vatten-
rening och risken i samband med det. 

Den 15 april 2020 anställ-
des doktoranden Nikita 
Razguliaev. Hans forsk-
ningsstudier ligger inom 
modellering av dagvatten-
kvalitet med fokus på para-

metrisering av processbaserade modeller. 

Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad vid 
värme- och kärnkraftverk. Som medlem i 
forskargruppen vid Moscow Power Engi-
neering Institute arbetade han senast med 
projekt om processmodellering för kemisk 
vattenrening vid ryska kraftverk.

Inom Formas utlysningen Samhällsplane-
ring för omställning har Maria Viklander, 
LTU, i ett första steg beviljats planerings-
bidrag för att i samarbete med Östersunds 
kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för 
projektet ”Övergång till hållbar dagvatten-
hantering i befintlig bebyggelse”.

Kalendarium

Nytt Formas projekt med fokus 
på samhällsplanering

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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

Nytt projekt

5 maj 2020: disputation Helen Galfi, ”As-
sessment of stormvater and snowmelt qua-
lity based on water management priorities 
and the consequent water quality parame-
ters”, VA-teknik, Luleå tekniska universitet
Disputationen kommer att sändas via zoom. Mer 
information samt länk kommer att publiceras på 
hemsidan.

13 maj 2020: Vattenstämman 2020 digital 
(webinar)

3 juni 2020:  licentiatseminarium Katharina 
Lange, ”Total and dissolved metal treatment 
in stormwater bioretention”,  VA-teknik, 
Luleå tekniska universitet

17-18 juni 2020: EURO-SAM 2020 (Lu-
leå) -  inställd på grund av rådande läge.  
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 2020 
i Luleå. 

6-11 sep 2020: ICUD (Melbourne, Austra-
lien) - oklart i nuläget om/när konferensen  
kommer att hållas pga pågående pandemi.
Stor internationell dagvattenkonferens med fokus 
på senaste resultat inom dagvattenforskning. 

11-12 nov 2020: GrönNano slutkonferens 
(Stockholm) 

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

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark) - har skjutits 
upp från okt 2020 pga rådande läge.  
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
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Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här pre-
senteras våra nya kollegor: 

Nyrekryteringar inom VA-teknik vid LTU

Mashreki Sami rekrytera-
des som doktorand inom 
VA-teknik vid Luleå tek-
niska universitet den 17 
februari 2020. Han har en 
civilingenjörsexamen i in-

frastruktur och miljöteknik från Chalmers 
sedan tidigare.

På LTU kommer Mashreki inledningsvis att 
studera decentraliserade gråvattenrenings-
system och jämföra kostnaderna som upp-
står vid implementering av centraliserade 
och decentraliserade reningssystem. Dess-
utom kommer han att arbeta med att ut-
veckla en grön vägg för rening av gråvatten 
i pilotskala. 

Den 3:e februari påbörjade 
Rasmus Klapp en dokto-
randtjänst inom VA-teknik 
vid LTU.

Rasmus kommer att forska 
om hur två-stegs våtmarks-

system för behandling av avloppsvatten i 
små samhällen fungerar i kallt klimat. Detta 
inkluderar design och uppbyggnad av en 
pilotanläggning i Luleå för utvärdering av 
funktion och reningspotential, bland annat 
rening av mikroplaster. Rasmus har en ci-
vilingenjörsexamen i Naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universitet.  

Kalpana Gopinath förstär-
ker forskningsgruppen VA-
teknik vid LTU som post-
doc sedan februari. Hennes 
forskningsfokus ligger på 
vattenkvalitet och dess be-

varande med tonvikt på föroreningsstudier. 
Under sitt avhandlingsarbete vid Anna Uni-
versity, Chennai, Indien, genomförde hon en 
omfattande studie av den kemiska oceano-
grafiska processen i flodmynningen genom 
att undersöka vattenkemi och sedimentka-
raktärisering av bakvatten och la fram han-
teringsåtgärder för att bevara mynningen. 

På LTU kommer Kalpana att studera mikro-
plastföroreningar i dagvatten från olika typer 
av urbana avrinningsområden för att kunna 
kvantifiera mängden samt förstå flöden och 
transportvägar för mikroplast i dagvatten.

Saida Kaykhaii anställdes 
som doktorand i VA-teknik 
den 10 februari 2020. Hen-
nes huvudsakliga forsk-
ningsområde är avancerad 
rening av dagvatten där hon 

fokuserar på behandling med membrantek-
nik. Hon undersöker även parametrar som 
påverkar reningseffektiviteten samt metoder 
för förbehandling av dagvatten inför mem-
branreningen. 

Saida har en magisterexamen i kemiteknik 
med inriktning på avloppsrening med ul-
trafiltrering. Hon har tidigare arbetat med 
rening av flyktiga organiska föreningar i av-
loppsvatten samt rening av bly, koppar och 
zink från textilavloppsvatten. 

Ali Beryani är nyanställd 
som doktorand i VA-tek-
nik sedan mars 2020. Hans 
forskningsfokus kommer att 
ligga på hållbar dagvatten-
hantering och -rening med 

biofilter. I ett antal fältstudier kommer Ali 
att undersöka biofilters förmåga att avlägsna 
föroreningar som tungmetaller, näringsäm-
nen och suspenderade fasta ämnen. Vidare 
kommer han att utveckla åtgärder för att 
klimatanpassa anläggningarna och öka deras 
reningsförmåga. 

Ali har en M.Sc i miljö- och vattenresurs-
teknik från University of Teheran och stu-
derade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje 
Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  
examensarbete undersökte han användning-
en av nano-partiklar vid mark- och vatten-
rening och risken i samband med det. 

Den 15 april 2020 anställ-
des doktoranden Nikita 
Razguliaev. Hans forsk-
ningsstudier ligger inom 
modellering av dagvatten-
kvalitet med fokus på para-

metrisering av processbaserade modeller. 

Nikita har en civilingenjörsexamen i en-
ergiteknik med inriktning mot bioenergi- 
och vattenreningsteknik implementerad vid 
värme- och kärnkraftverk. Som medlem i 
forskargruppen vid Moscow Power Engi-
neering Institute arbetade han senast med 
projekt om processmodellering för kemisk 
vattenrening vid ryska kraftverk.

Inom Formas utlysningen Samhällsplane-
ring för omställning har Maria Viklander, 
LTU, i ett första steg beviljats planerings-
bidrag för att i samarbete med Östersunds 
kommun och VA SYD i höst söka steg 2 för 
projektet ”Övergång till hållbar dagvatten-
hantering i befintlig bebyggelse”.

Kalendarium

Nytt Formas projekt med fokus 
på samhällsplanering

Sedan början av året 2020 har det nyanställts fem doktorander och en post doktor. Här 
presenteras våra nya kollegor: 
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Erik Karlsson  
ny styrelse- 
ordförande  
för DRIZZLE

Under styrelsemötet den 
24 augusti valdes Erik 
Karlsson till ny styrelse-
ordförande för DRIZZLE. 
Han tar över ordfö-
randeklubban från Pär 
Weihed, pro-rektor vid 
Luleå tekniska universi-

tet. Erik Karlsson arbetar som enhetschef 
på enheten för Strategisk planering på 
Stockholm Vatten och Avfall. Han är även 
engagerad inom Svenskt Vatten och sitter 
bland annat med i kommittén för Rörnät 
och Klimat (RÖK). Han är också ordföran-
de för Stockholm stads styrgrupp för god 
vattenstatus. 
- Jag tycker att det är viktigt att Stock-
holm Stad engagerar sig i projekt såsom 
DRIZZLE. Vi har en komplex stadsmiljö 
där många intressen behöver samsas 
för att en god stadsplanering ska kunna 
ske. Vi ser ett starkt behov av att kunna 
omhänderta förorenat dagvatten och det 
är inte enkelt i den komplexa stadsmil-
jön. Det är därför viktigt med ny kunskap 
både kring föroreningar i dagvatten 
och hur man kan ta om hand dem, dvs. 
kunskap som DRIZZLE kompetenscen-
trum bidrar till att ta fram, avslutar Erik 
Karlsson.  

Pågående projekt

DRIZZLE:s partsstämma 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GrönNano slutkonferens senare-
läggs

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

ordna slutkonferensen under senvåren 2021 
alternativt under hösten 2021.

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

Nytt projektKonferenser Nytt projektInternationellt 
samarbete

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

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

Avloppsvatten testas för coronavirus 

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

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

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

För ytterligare information kontakta  
Annelie.Hedstrom@ltu.se.
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Ny doktorand inom VA-teknik 
Ivan Mantilla påbörjade 
sin tjänst som doktorand 
i VA-teknik i juni 2020. 
Inledningsvis kommer 
han att undersöka för-
ändringar i regnmönstren 
i samband med klimat-

förändringar, geografiska variationer i 
nederbörd i stor skala och hur dessa 
påverkar utformningen av grön infrastruk-
tur i Sverige, för att bestämma eventuella 
avvikelser mellan antagna designriktlinjer 
och framtida projekteringar. Han kommer 
att använda en tidsmässig nedskalnings-
strategi för att få regnprognoser från regi-

onala klimatmodeller och deterministiska 
verktyg för att bedöma hur hållbara olika 
dagvatten-hanteringsstrategier är.
Ivan är miljö- och VA-ingenjör med en 
civilingenjörsexamen i VA-teknik och 
organisation från IHE Delft, Nederlän-
derna och Asian Institute of Technology, 
Thailand. Han arbetade tidigare inom 
energisektorn, i synnerhet med hydrolo-
giska genomförbarhetstudier av  vatten-
kraftprojekt i Sydostasien och uppströms 
försörjningskedjan för kolväteindustrin.

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 via anmälningsformuläret på www.ltu.se/dag-nat.

- 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
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Ny doktorand inom VA-teknik 
Ivan Mantilla påbörjade 

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

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

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

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

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

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

Publikationer

Kompetensutveckling

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

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

Ny finansiering av Vattenforskar-
skolan

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

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

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

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

9-14 maj 2021: WWC&E World Water Con-
gress & Exhibition, Water for smart liveable 
cities (Köpenhamn, Danmark)  
Internationell mötesarena för VA-aktörer, med fo-
kus året 2020 på digital ekonomi, attraktiva stä-
der, entreprenörskap och spridning av innovation, 
klimatanpassning och hållbarhet.   
Läs mer på www.worldwatercongress.org

24-26 maj 2021: Vattenstämman (Uppsala)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dag&Nät verksamhetsberättelse 
2019 
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Vilka risker bygger vi in med blå-grön infrastruktur?
Biofilter är fortfarande en relativ ny 
teknik och därför är långtidsfunktio-
nen och föroreningsackumulation 
och -fördelning i  filtermaterialet inte 
klarlagda. 

Blågröna infrastrukturlösningar är popu-
lära inom modern urban dagvattenhan-
tering och många olika tekniker tillämpas 
idag i våra växande städer med syfte att 
skapa hållbara lösningar. Biofilter är ett 
alternativ för effektiv rening av dagvatten 
som ökat kraftigt i popularitet de senaste 
åren i Sverige men även internationellt. 
LTU har tillsammans med Ohio State 
University i USA genomfört en omfattan-
de fältprovtagning för att kunna utvärde-
ra några av de miljörisker som kan finnas 
med ackumulering av olika föroreningar 
i biofilter. Syftet med studien är att ge 
större förståelse för vilka risker och krav 
som finns vid drift och underhåll samt 
vid hantering av sediment och förbrukat 
filtermaterial.
Fältstudien utfördes i USA hösten 2019 
på 29 stycken biofilter med en ålder 
på mellan 7-17 år. Anläggningarna var 
belägna i regionerna kring Columbus 
och Cleveland i Ohio, Toledo, Lansing 
och Ann Arbor i Michigan samt Cin-
cinnatti, Kentucky i USA. I fält utfördes 
infiltrationsförsök, dokumentation av 
underhållsbehov, jämförelse mellan ut-
förande och “guidelines”, både de som 
gällde när filtren byggdes och aktuella. 
Ett tiotal prover togs på filtermaterial och 
sediment i varje biofilter. Totalt togs 804 
prover med en vikt på 1100 kg under två 

veckor, där hälften av proverna togs hem 
till Luleå för analys. Vi har analyserat 
förekomst, halter och kemiska egenska-
per av metaller, fosfor samt 38 organiska 
föroreningar.
Proverna har analyserats under vå-
ren och sommaren 2020 och resul-
taten kommer att presenteras under 
2020/2021 och handlar om vilka för-
oreningar som ackumuleras i biofilter 

över tid och hur lättillgängliga de är för 
urlakning i framtiden. Samarbetet med 
universitetet i USA har gett möjlighet att 
utvärdera många äldre biofil ter efter-
som tekniken har implementerats länge 
i USA.

Robert Furén
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Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför EPA (Environmental Protection 
Agency) i Columbus, Ohio.

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

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

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

Pågående projekt

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

Robert Furén

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

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

tekniken har implemente-
rats länge i USA.

Nya projekt

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

Infiltrationstest och provtagning den 13 november 2019 utanför EPA 
(Environmental Protection Agency) i Columbus, Ohio.
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DRIZZLE:s partsstämma 2020
DRIZZLE:s partistämma ägde rum den 
24 augusti - i år digitalt pga. covid-19. 
Dagen inleddes med en kort presen-
tation av delar av de fältstudier som 
bedrivs inom DRIZZLE. Därefter pre-
senterade sig de nya doktoranderna, 
postdoktorerna och professorerna för 
deltagarna. Därpå följde projektpresen-
tationer.
Kelsey Flanagan talade om ”Micro pol-
lutants in stormwater pond sediments”. 
Hon har undersökt organiska förore-
ningar i sediment från 16 olika dagvatt-
endammar. Totalt detekterades 92 av 
de undersökta föroreningarna, så det 
kan konstateras att dagvattendammar 
innehåller en stor mängd föroreningar, 
även om antalet och mängden förore-
ningar naturligtvis varierar mellan dam-
mar. Emelie Hedlund Nilsson presentera-
de resultat från den workshop som hon 

tidigare i år höll kring snöhantering (se 
artikel på s. 2).
Ico Broekhuizen förklarade varför 
2-stegs-kalibrering av dagvattenmodeller 
är viktig för praktiker och hur det kan 
användas. Förutom att 2-stegskalibre-
ring ger en mycket kortare beräkningstid 
jämfört med traditionell 1-stegskalibre-
ring, så blir därtill modelleringsresultaten 
mer tillförlitliga.
Godecke Blecken talade om fördelarna 
med kombinerad grön-/blå-/vit infra-
struktur. För att skapa attraktiva, väl 
fungerande utemiljöer är det viktigt att 
redan under planeringsskedet ta hänsyn 
till att utemiljöerna ska vara anpassade 
till många olika förhållanden, såsom snö, 
regn, sol, vinter och sommar.
Haoyu Wei pratade om sin forskning 
kring sediment i dagvattenbrunnar. Han 
berättade bl.a. att tömningsfrekvensen 

för dagvattenbrunnar bör bestämmas 
med utgångspunkt i flera faktorer – 
utöver för att förhindra översvämning 
bör hänsyn tas till att minska risken för 
blockeringar orsakade av sediment, 
samt för att minska föroreningsbelast-
ningen på recipienten. I en kommande 
studie kommer han att fokusera på att 
identifiera faktorer för prioritering av un-
derhåll mellan olika dagvattenbrunnar.
Slutligen berättade Emil Eriksson, Järven 
Ecotech om företagets innovativa metod 
för att tömma sediment ur dagvatten-
dammar, samt det forskningsprojekt 
som de har tillsammans med LTU. 
Dvs. tillsammans med forskare vid LTU 
undersöker de bl.a. om rejektvattnet från 
sedimenttömningen är tillräckligt rent, 
eller om det behöver behandlas ytterli-
gare innan det transporteras tillbaka till 
dagvattendammen.
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Klimatets betydelse för innehållet av  
indikatorbakterier i dagvatten
Dagvatten som härrör från regn och 
snösmältning är en viktig komponent i 
föroreningstransporten till vattenföre-
komster som bland annat kan använ-
das för dricksvattenproduktion och 
badvatten. 

I Helen Galfis nyligen publicerade 
doktorsavhandling har potentiella källor 
och transportvägar av mikrobiologiska 
föroreningar samt andra föroreningar, 
så som metaller, studerats i Östersund 
samt i laboratorieförsök.
Den 5 maj 2020 försvarade Helen Galfi 
sin avhandling ”Assessment of stormwa-
ter and snowmelt quality based on water 
management priorities and the consequ-
ent water quality parameters”. Disputa-
tionen ägde rum vid Luleå tekniska 
universitet med Associate Professor Jon 
Hathaway, The University of Tennessee, 
Knoxville, USA som opponent.
Det övergripande syftet med doktorsav-
handlingen var att undersöka klimatets 
betydelse för innehållet av indikatorbak-
terier i dagvatten från såväl regn som 
snösmältning. 
Målen har varit att kvantifiera och bedö-
ma innehållet av indikatorbakterier vid 

dagvattenutlopp från avrinningsområden 
med olika markanvändning, undersöka 
om det finns vattenkvalitetsparametrar 
vars koncentrationer är relaterade till 
indikatorbakterier och undersöka möj-
ligheten att använda sådana parametrar 
som förklarande variabler vid statistisk 
modellering av indikatorbakteriekoncen-
trationer.
Genomförda fältstudier påvisade 
osäkerheter i uppmätta bakteriehalter 
och suspenderade ämnen. Vid kraftigt 
varierande bakteriehalter och automati-
serad provtagning påverkades resultaten 

av rester av vattnet i provtagningsslang-
arna från föregående prov. Studierna 
visade att detta kan minimeras genom 
att använda kortare provtagningsslang 
och undvika böjar på slangen. Vidare 
påvisades att mängden suspendera-
de ämnen i dagvatten underskattades 
med den konventionella TSS-metoden 
som innebär analys på delprov istället 
av helprov. Felkällor i uppskattning kan 
minskas med hjälp av helprovsanalys; 
antingen den befintliga SSC-metoden 
(suspenderad sedimentkoncentration) 
eller den i denna studie föreslagna MFP 
(multipel filterprocedur) som innebär 
filtrering av hela provet genom succesivt 
finare filter (porstorlekar 25; 1,6 och 0,45 
µm). MFP genererade resultat som var 
ekvivalenta med de som erhölls med 
SSC och det ursprungliga sedimentinne-
hållet i provet, vilket bekräftades genom 
statistiska metoder.

Helen Galfi Dagvattenspecialist  
Kretslopp och vatten Göteborgs stad
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Bättre förståelse för varierande  
reningsförmåga av metaller i biofilter
Den 3 juni 2020 presenterade Katha-
rina Lange sin licentiatuppsats med 
titeln ”Behandling av partikulära och 
lösta metaller i dagvattenbiofilter” vid 
LTU. Diskussionsledare var Danielle 
Dagenais från Université de Mon-
tréal, Kanada. Examinator var Maria 
Viklander.

Syftet med Katharinas licentiatstudier 
var att bidra till en bättre förståelse för 
varierande prestanda när det gäller 
rening av totala och upplösta metaller 
i dagvattenbiofilter. De faktorer som 
undersöktes var växtart, torkningstid 
och saltpåverkan. Med hjälp av en 
ny analysmetod undersöktes också 
reningseffekten av biofilter på sant lösta 
metaller. De mest intressanta resultaten 
av studien var att valet av växtarter kan 
ha en signifikant påverkan på biofilter 
och deras förmåga att rena metaller i 
dagvatten. Med rätt val av växter kan 
även de negativa effekterna av torra 
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Klimatets betydelse för innehållet av indikatorbakterier i dagvatten
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opponent.

Det övergripande syftet med doktorsav-
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tydelse för innehållet av indikatorbakterier i 
dagvatten från såväl regn som snösmältning. 
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påverkades resultaten av rester av vattnet i 
provtagningsslangarna från föregående prov. 
Studierna visade att detta kan minimeras 
genom att använda kortare provtagnings-
slang och undvika böjar på slangen. Vidare 
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SSC-metoden (suspenderad sedimentkon-
centration) eller den i denna studie före-
slagna MFP (multipel filterprocedur) som 
innebär filtrering av hela provet genom suc-
cesivt finare filter (porstorlekar 25; 1,6 och 
0,45 μm). MFP genererade resultat som var 
ekvivalenta med de som erhölls med SSC 
och det ursprungliga sedimentinnehållet i 
provet, vilket bekräftades genom statistiska 
metoder.

Bättre förståelse för varierande reningsförmå-
ga av metaller i biofilter

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

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

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

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

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

Helen Galfi
Dagvattenspecialist

Kretslopp och vatten
Göteborgs stad

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

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

Vattenforskarskolans årliga  
seminarium

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se
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perioder kompenseras. Dessutom fann 
Katharina att kolloidala och sant lösta 
metallfraktioner är vanligare i utloppet 
från biofilter än i inflödet och att före-
komst av salt i dagvatten påverkade 
storleken av metallfraktionerna i inflödet i 
högre grad än i utflödet.

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se

Ny SVU-rapport 
om nyttor av 
blå-grön  
infrastruktur ute 
Svenskt Vatten rapporten 2020-12 ”Vilka 
nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra 
med?” belyser frågor som vem har nytta 
av blå-grön infrastruktur? Vilka nyttor kan 
den ge – och vem ska betala? Ekonomis-
ka nyttor har analyserats med verktygen 
B£ST och TEEB i en fallstudie i Luleå. De 
viktigaste nyttorna var attraktivt stads-
rum, bostadsvärden, hälsa och social 
sammanhållning. Verktygen kan stödja 
VA-organisationerna i diskussionen med 
andra finansiärer.
Rapporten publicerades för medlemmar 
4 augusti 2020 och blir allmänt tillgänglig 
ca 3 månader efter det.
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Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete 2019
Emelie Hedlund Nilsson, 
tidigare student på Luleå 
tekniska universitets 
civilingenjörsprogram i 
naturresursteknik med 
inriktning mot miljö 
och vatten och idag 

kommundoktorand i kompetenscentrat 
DRIZZLE på LTU, tilldelades Svenskt Vat-
tens pris för bästa examensarbete inom 
VA-området 2019.
Svenskt Vatten delar årligen ut pris till 
”bästa examensarbete inom VA-områ-

det”. Detta görs för att skapa ökad upp-
märksamhet och attraktivitet för VA-om-
rådet. Nytt för 2019 är att pris delas ut i 
två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. 
Priset utgörs av fritt deltagande på Vat-
tenstämman samt ett stipendium på 12 
500 kr respektive 25 000 kr.
I sitt examensarbete ”Biologisk avskiljning 
av järn och mangan i grundvattenverk – 
En studie i Klöverträsk med avseende på 
beredningsuppehåll och årstidsvariationer 
i råvattenkvalitet” genomförde Emelie 
ett ettårigt pilotförsök som påvisade att 

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 26 2020

Nedbrytning av makroplast till mikroplast vid 
exponering av solljus

Jonathan Svedin, som 
läst civilingenjörspro-
grammet naturresurstek-
nik med inriktning miljö 
och vatten vid LTU, har 
färdigställt sitt examens-
arbete ”Photodegrada-

tion of macroplastics to microplastics A 
laboratory study on common litter found 
in urban areas”. 
Han har genomfört en laborativ studie 
där han undersökt hur plast i förpack-

ningar för chokladkakor, fimpar, lock från 
”take-away-muggar”, plastpåsar och 
PET flaskor bryts ned vid exponering 
av UV-ljus. Olika långa exponeringstider 
undersöktes och även om det blev någon 
skillnad om plasten låg i vatten eller om 
materialen var torra vid exponeringen. 
Resultaten visade att exponering av 
UV-ljus påskyndade nedbrytningen av 
plastmaterialen, även för korta expone-
ringstider. De olika materialen bröts ner 
i olika utsträckning. Fragmenteringen av 
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Känslighetsanalys av nederbördsrelaterade  
översvämningsmodeller för tätbebyggda områden

Johanna Eriksson, som 
läst miljö och vatten på 
civilingenjörsprogrammet 
naturresursteknik vid 
Luleå tekniska universi-
tet, har nu färdigställt sitt 
examensarbete. Hon har 

genomfört en studie rörande översväm-
ningsmodellering på uppdrag av Göte-
borg Kretslopp och Vatten. 

Syftet med arbetet var att göra en käns-
lighetsanalys i programmet MIKE FLOOD 
för att undersöka hur modelleringsresul-
tat från denna sammankopplade över-
svämningsmodell varierar i förhållande 
till förändringar av indata. I första hand 
studerades de resultat som var kopplade 
till vattendjup för olika scenarier samt 
kostnader för översvämmade byggnader 
och infrastruktur. 

Utmärkelse

Svenskt Vattens pris för bästa 
examensarbete 2019

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

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

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

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

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

Examensarbeten

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

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

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

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

Interpolering av data vid model-
lering av grundvattenflöde

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

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

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

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

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

Nedbrytning av makroplast till 
mikroplast vid exponering av 
solljus

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

svämningsmodellering på uppdrag av Göte-
borg Kretslopp och Vatten. 

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

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

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

Känslighetsanalys av neder-
bördsrelaterade översväm-
ningsmodeller för tätbebyggda 
områden

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

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

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

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Grundutbildning

Introduktionsdag Naturresurs-
teknik

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

Utmärkelse

Svenskt Vattens pris för bästa 
examensarbete 2019

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

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

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

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

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

Examensarbeten

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

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

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

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

Interpolering av data vid model-
lering av grundvattenflöde

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

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

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

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

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

Nedbrytning av makroplast till 
mikroplast vid exponering av 
solljus

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

svämningsmodellering på uppdrag av Göte-
borg Kretslopp och Vatten. 

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

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

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

Känslighetsanalys av neder-
bördsrelaterade översväm-
ningsmodeller för tätbebyggda 
områden

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

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

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

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Grundutbildning

Introduktionsdag Naturresurs-
teknik

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

Utmärkelse

Svenskt Vattens pris för bästa 
examensarbete 2019

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

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

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

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

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

Examensarbeten

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

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

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

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

Interpolering av data vid model-
lering av grundvattenflöde

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

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

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

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

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

Nedbrytning av makroplast till 
mikroplast vid exponering av 
solljus

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

svämningsmodellering på uppdrag av Göte-
borg Kretslopp och Vatten. 

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

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

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

Känslighetsanalys av neder-
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ningsmodeller för tätbebyggda 
områden

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

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

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

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Grundutbildning
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teknik

Höstterminen har startat för studenterna 
vid Luleå tekniska universitet. Sarah Lind-
fors, doktorand i VA-teknik passade på att 
medverka vid välkomnandet av 23 nya stu-
denterna på programmet Naturresursteknik. 
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att ske online men just denna dag gick det 
att hålla social distans utomhus då vi i små 
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biologisk avskiljning av järn och mangan 
har en högre reningsgrad än den befintli-
ga kemiska avskiljningen. 
– Fantastiskt roligt och mycket inspireran-
de att ha fått detta pris, säger Emelie och 
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inom ramen för forskningsprojektet µrban 
plastics, finansierat av Naturvårdsverket. 

Resultaten visar att modellering utan infil-
tration påverkar modellresultaten i störst 
grad, med den största ökningen i både 
översvämningskostnad och vattendjup 
för det utvalda området. 
Johanna har avslutat sina studier på LTU 
och flyttar nu till Göteborg för att börja 
arbeta som miljökonsult på DeKa Enviro 
AB.
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ICUD2020 ställer om till webbinarier med unga forskare
När den stora internationella dag-
vatten-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 

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.

kontinuerlig vägning av en behållare samt 
hur man ska bearbeta data från mätaren 
så att signalbrus tas bort, utan att också 
filtrera bort faktiskt nederbörd. Resultaten 
från forskningen visar att en kombination 
av två statistiska filter klarar den utma-
ningen, och därmed blir den här typen av 
nederbördsmätare mer lämplig vid analys 
och modellering av dagvattensystem.
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Svackdikens betydelse för dagvattenkvalitet
Snežana Gavrić presenterade sin 
licentiatuppsats med titeln ”Dikens 
betydelse för dagvat-tenkvalitet: 
Behandling och im-mobilisering av me-
taller” den 17 december 2020 vid Luleå 
tekniska universitet. Diskussionsledare 
var Magnus Bäckström från Svenskt 
Vatten. 

Syftet med detta licentiatarbete är att öka 
kunskapen om kortsiktig och långsiktig 
prestanda hos svackdiken avseende 
avlägsnan-det av metaller, med hänsyn 
till påverkande faktorer såsom koncentra-
tioner av metaller och partiklar i inflödet, 
svackdikets geometri samt egenskaper 
hos gräs och jord. Licentiat-uppsatsen 
består av en reviewartikel som fo-ku-
serar på förbättring av dagvattenavrin-
ning 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 in-
går 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 medelkon-
centrationen av bly (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 koncen-
trationer i samtliga svackdiken, 645-699 
mg/kg TS. Omkring 90% av Ba-belast-
ningen 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 svackdi-
ken, men modellerings-osäkerheter och 

Provtagning av ett svackdike i Luleå. 

Syftet med detta licentiatarbete är att öka 
kunskapen om kortsiktig och långsiktig pre-

Svackdikens betydelse 
för dagvattenkvalitet

N Y H E T S B R E V  27
december 2020

ges ut av Dag&Nät

snezana.gavric@ltu.se

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. 
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Svackdikens betydelse för dagvattenkvalitet
Metaller i dagvatten förekommer i 
många kemiska former, vilka påverkar 
mobiliteten och transporten av me-
tallerna i dagvattennätet samt vilken 
miljöpåverkan metallerna kommer ha i 
recipienten. 

För  att bidra till förståelsen av de 
karakteristiska egenskaperna hos olika 
kemiska former av metaller i dagvatten 
så undersöker Sarah Lindfors inom 
ramen för sina doktorandstudier 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 fraktioner). Dessutom har 
det undersökts hur faktorer som markan-
vändning och årstider påverkar dessa 
fraktioner. En utvärdering har gjorts över 
hur den labila fraktionen samt modelle-
rade värden av metallers biotillgänglighet 
relaterar till de storleksfraktioner 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 släp-
pa ifrån sig metalljoner. 
Dagvatten i form av regn och snösmält-
ning från olika urbana områden har 
samlats in och undersökts med filter för 

att bestämma partikulär och löst stor-
leksfraktion, följt av ultrafiltrering för att 
bestämma fördelningen mellan kolloidal 
och sant löst fraktion 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 
säsong. En jämförelse mellan fraktione-
ringsresultaten och modellerad biotill-
gänglighet indikerade att både sant löst 
och kolloidal fraktion bidrar till den biotill-
gängliga fraktionen. Fraktioneringsdata 

Regn- och snösmältningsgenererat dagvatten från olika urbana ytor.

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.

Snežana Gavrić
snezana.gavric@ltu.se

och mätningar av labila metaller gav en 
bild av att den lösta fraktionen av metaller 
i dagvatten kan innehålla 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 or-
ganismer och för att lyckas med behand-
ling av dagvatten kan det krävas mer än 
en reningsteknik. 

Sara Lindfors
sara.lindfors@ltu.se

sarah.lindfors@ltu.se

Pågående projekt

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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Sveriges  
Bygguniversitet  
finansierar  
kursutveckling 
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 
nationella Vattenforskarskolan. Tidigare 
i år fick forskarskolan finansiering från 
Svenskt Vatten och SVU för forskarsko-
leverksamhet de kommande tre åren. Nu 
har LTU, Chalmers, Lunds universitet och 
KTH fått ytterligare finansiering på totalt 
200 000 kr för att utveckla de kurser som 
ska ges under 2021.
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Ny post-doc  
med fokus på  
dagvattenkvalitet

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

och riskbedömning. Hennes inledande 
studier kommer att innebära en riskbe-
dömning av olika rörmaterial att släppa 
partiklar och hur detta varierar i förhållan-
de till dagvattenegenskaper. 
Mehwish har en doktorsexamen i 
miljövetenskap från Université Côte 
d’Azur, Frankrike. Tidigare arbetade hon 
med hantering av förorenade marina 
muddringssediment, ekotoxicitet av lak-
vatten, mikroplaster i sötvattensmiljö och 
deras interaktioner med metaller.
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Kelsey Flanagan 
blir biträdande  
universitetslektor

Efter drygt ett års ar-
bete som postdoktor i 
VA-teknik inom ramarna 
för DRIZZLE - centrum 
för dagvattenhantering 
har Kelsey Flanagan nu 
anställts som biträdande 

universitetslektor. Hon fortsätter sina stu-
dier med föroreningar i biofilter, sediment 
från dagvattendammar samt modellering 
av dagvattenrening. Dessutom är hon 
biträdande handledare för två doktoran-
der som arbetar med dagvattenmodelle-
ring och en doktorand som fokuserar på 
hydrologisk prestanda av svackdiken.

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
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- 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
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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
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handledare för två doktorander som arbetar 
med dagvattenmodellering och en dokto-
rand som fokuserar på hydrologisk prestanda 
av svackdiken.
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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 
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handledare för två doktorander som arbetar 
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Förbättrad hydrologisk modellering  
av dagvattensystem

Den 8 april 2021 disputerade Ico 
Broekhuizen i VA-teknik vid Luleå 
tekniska universitet. Doktorsavhand-
lingen var på temat ”Hydrologisk mo-
dellering av gröna dagvattensystem: 
förbättrad förståelse av osäkerheter i 
data, modellstruktur och målfunktio-
ner”.

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

Syftet med avhandlingen var att bidra till 
mer pålitliga matematiska modeller av 
dagvattenvolym genom att förbättra för-
ståelse av olika källor till osäkerhet i mo-
dellering samt att föreslå några sätt för 
att minska osäkerheter. Som del av detta 
utvecklades en ny metod för bearbetning 
av data från nederbördsmätare för att 
ta bort brus från signalen. Flödesmätare 
som kan användas för mätning testades 
i labbet och det visade sig att även min-
dre störningar i flödet kan leda till upp till 
tre gånger större mätfel.

Även själva strukturen på modellerna 
studerades, dvs. de förenklingar och 
ekvationer som används av modellen. 
Det visade sig att olika modeller för 
avrinning från grönområde ger väldigt 

olika resultat för identiska syntetiska 
avrinningsområden, vilket betyder att 
valet av modellen medför specifik osä-
kerhet i modellresultat. En annan studie 
jämförde olika modeller för avrinning från 
gröna tak, och även när modellerna hade 
kalibrerats mot mätdata fanns det kvar 
skillnader på noggrannheten och pålitlig-
heten av modellprognoser.

Oftast används bara flödesmätningar för 
kalibrering av modeller. Men en studie 
av ett dagvattendike visade att jordfuk-
tighetsmätningar kan bidra till bättre 
modellprognoser och bättre identifier-
barhet av lämpliga värden för vissa 
modellparametrar. Vidare visades det 
att användning av befintlig flödesdata 
kan leda till bättre resultat om man delar 
upp kalibreringen i två steg så att små 
regntillfällen används för kalibrering av 
parametrar relaterade till hårdgjorda ytor 
och större regntillfällen till kalibrering av 
parametrar för gröna ytor.

Slutligen testades en ny typ av målfunk-
tion i kalibrering som tar explicit hänsyn 
till eventuella fel i tajmingen på simule-
rade hydrografer. Denna målfunktion re-
sulterade i modellprognoser som var lika 
pålitliga som med traditionella målfunk
tioner, men de var betydligt mer nog-
granna.

Ico Broekhuizen
ico.broekhuizen@ltu.se
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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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Pulserande flöde kan förbättra membranfiltrering
Doktoranden Saida Kaykhaii att an-
vända membranprocesser för dagvat-
tenbehandling. Preliminära resultat 
från första försöken indikerar att ett 
pulserande vätskeflöde på ultrafil-
treringsmembran kan ge förbättrade 
reningsegenskaper.

I dagens samhälle spelar dagvattenrening 
allt större roll. Ur miljöaspekten är det vik-
tigt att avlägsna föroreningar innan dag-
vatten släpps ut till recipienten. I många 
regioner är dagvattenrening dessutom 
viktigt 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 förbehand-
ling. Dessutom behöver membranen 
backspolas och rengöras med kemikalier.  
”För närvarande förbereder jag för-
söksuppställningen vilket inkluderar 
val av förbehandlingsmetoder 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 polymert 
ultrafiltreringsmembran och kvaliteten på 
det filtrerade vattnet”, förklarar Saida.
För att så mycket som möjligt undvika 
att filtret sätter igen används ett pul-
serande flöde som ska hjälpa till att 

avlägsna partiklar från membranet. Me-
kanismen för ett pulserande flöde tunnar 
ut gränsskiktet på membranet, försätter 
partiklar i rörelse och hindrar dem att 
sätta sig på membranytan. Dessutom 
används sedimentering som förbehand-
ling (se figuren nedan för försöksupp-
sättning).
Preliminära resultat från de första expe-
rimenten har visat att ultrafiltrering mins-
kade turbiditet och halten suspenderat 
material i smält snö till noll vilket visar 
god effektivitet av membranen. Dessut-
om indikerar resultaten 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 membran-

emmanuel.okwori@ltu.se
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av membranen. Dessutom indikerar resulta-
ten att ultrafiltrering med membran har en 
god förmåga att ta bort totalt organiskt kol 
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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-
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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-
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Det övergripande syftet med denna licen-
Emmanuel Okwori

dikerade också att kluster av återkommande 
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Saida Kaykhaii
ets produktivitet mer än två gånger vid 
användning av pulserande flöde, med en 
pulsfrekvens på 4 Hz, (sett till mängden 
permeat), vilket indikerar att ett pulse-
rande flöde avsevärt fördröjer att filtret 
sätter igen. Tryckmätningarna 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 pulserande flöde användes jämfört 
med ett jämnt flöde, vilket indikerar att 
ett pulserande flöde kan bidra till att ta 
bort partiklar från membranytan.

Saida Kaykhaii
saida.kaykhaii@ltu.se
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Licentiat om yteffektiva system för dagvattenbehandling
Den 17 juni 2021 presenterar Ivan 
Milovanovic sin licentiatav-handling 
”Komponenter för ytef-fektiv dag-
vattenbehandling” vid Luleå tekniska 
universitet. Diskus-sionsledare vid 
licentiatseminariet är Jovan Despoto-
vic, professor i hydrologi och hydrau-
lik vid Bel-grads universitet, Serbien. 

Syftet med licentiatstudierna var att 
öka kunskapen om komponenterna i 
dagvatten-reningssystem som kan an-
vändas i yteffektiva reningsanläggningar. 
Avhandlingen består av en laboratori-
estudie som fokuserar på lag-ring av 
syntetiskt dagvatten och kolonntester 
av olika filtermaterial för dagvattenbe-
hand-ling, en fältstudie med fokus på 
effektivitet och åldrande av zeolitfilter 
som används för behandling av avrin-
ning från koppartak samt en hydraulisk 
laboratoriestudie som fokuserade på ut-
värdering av ett sedimentationsraster (så 
kall-lad ”bottom grid structure”, se bild), 

en ny anordning som skulle främja ökad 
sedimentering i en dagvattendamm.
Kolonnexper i-mentet som rörde fyra 
olika filterma-terial visade att bark och 
torv hade högre behandlingseffektivitet 
för lösta metaller än sidenört och poly-
pro-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 kopparhal-
ten avlägsnades från vattnet. Även om 
en stor del av koppar från takavrinningen 
avlägs-nades var utgående koncen-tra-
tioner från filtret höga,  360-600 µg/l. De 
hydrau-liska experimenten med se-di-
mentationsrastret som ge-nomfördes 
på ett hydrauliskt labb visade att större 
celler var i genomsnitt 13% effek-tiva-
re att fånga partiklarna än den mindre 
varianten. Vinkeln på cell-väggarna hade 

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

också en påverkan (lutande väggar öka-
de effekten på sedimentering), även om 
användningen av den senare typen av 
cellstrukturer kan ifrågasättas då lutande 
cellväggar kan vara ett hinder 
vid underhåll.

Ivan Milovanovic
ivan.milovanovic@ltu.se
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Hur påverkas mikroplastföroreningar av dagvatten?
Dagvattenavrinning är en känd väg för mobilisering och trans-
port av föroreningar från landmiljöer till olika recipienter. Det 
saknas dock undersökningar av hur mikroplaster sprids och 
kunskapen om dagvattnets faktiska påverkan är begränsad.
I en pågående studie inom projekten FanpLESStic Sea och 
µrban Plastics undersöker Kalpana Gopinath från Dag&Nät fö-
rekomsten av mikroplast i urbant dagvatten. Tre provtagnings-
platser i Luleå har valts ut för provtagning; stupröret från ett tak 
vid Luleå tekniska universitet (bild 1, vänster), en dagvatten-
brunn på en välbesökt parkeringsplats, också den inom universitetsområdet (bild 2, i 
mitten), och ytterligare en dagvattenbrunn belägen i centrala Luleå på en av stadens 
mest trafikerade vägar (bild 3, höger).
Inom ramen för studien har det provtagits vid tre avrinningshändelser under oktober och november 
2020. Proverna ska analyseras både för kvantiteterna av mikroplast i proverna samt fördelningen mellan 
olika plasttyper. Nu laddar vi om för fortsatt provtagning under våren och sommaren.
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källa till föroreningar i dag och smältvatten. Dessutom har Saida 
Kaykhaii samlat in snöprover för att i laboratorieförsök studera 
membranfiltrering som en reningsmetod för smält snö. Målet är 
att hitta optimala driftförhållanden, där högst reningseffektivitet 
samt lägst driftskostnader uppnås. 
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Initiativ till vitbok om potentiellt 
hälsofarliga ämnen
Även om viktig lagstiftning som EU:s ramdirektiv för vatten och avloppsvat-
ten-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 – Conta-
minants of emerging concern) i strategiska dokument på politisk nivå samar-
betar nu tre arbetsgrupper (WG Urban Water Pollution, WG Emerging Concern 
och WG Bathing Waters) inom den europeiska vattenplattformen Water Euro-
pe. De ska ta fram en vitbok som kommer att identifiera den senaste tekniken, 
kunskapsluckor och hur dessa kan åtgärdas. Lian Lundy leder detta gemen-
samma initiativ, med en vitbok om hantering av potentiellt hälsofarliga ämnen i 
vatten som ska publiceras i juni 2021.

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.

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

Sedan januari 2021 är Betty 
Christakopoulou en del av forsk-
ningsgruppen 
VA-teknik vid LTU där hon arbetar 
som projektadministratör inom 
kompetenscentrumet DRIZZLE 
och tar hand om bl.a. dess 

webbpresentation. 
Betty är utbildad ingenjör och har en magis-
terexamen i jordbruksekonomi från Lantbruks-
universitetet i Aten, Grekland, och en examen 
i marknadsföring från University of Reading, 
Storbritannien. Hon har 30 års yrkeserfarenhet 
av projektledning i storskaliga EU-, nordiska och 
andra internationella forskningsprojekt och har 
även arbetat som marknadsföringsansvarig för 
internationella företag.  
- Jag är mycket glad över att få förstärka gruppen 
och ser fram emot mitt engagemang i DRIZZLE 
och min nya roll som projektadministratör, säger 
Betty. 

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!



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 

Jämförelse av metoder för identifiering av 
föroreningskällor

N Y H E T S B R E V  29
oktober 2021

ges ut av Dag&Nät

alexandra.muller@ltu.se

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 

Pågående projekt

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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Jämförelse av metoder för identifiering av föroreningskällor
Listan på föroreningar som förekom-
mer i dagvatten kan göras lång och 
varierar ofta mellan olika typer av 
avrinning. En viktig del i att förhindra 
försämrad vattenkvalitet i urbana 
ytvattenförekomster är kunskap om de 
källor som bidrar med föroreningar. 

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

verkliga förhållanden. 
Resultaten från studien visade att alla 
tre metoder kan vara användbara för att 
identifiera föroreningskällor och vissa 
fördelar kan uppnås genom att använda 
mer än en metod på ett integrerat sätt. 
Materialscreeningen, som är relativt re-
surseffektiv, 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 framgångsrika 
i att identifiera källor till de studerade 
ämnena, undantaget ftalater, men lämpar 
sig inte för att uppskatta koncentrationer 
i verklig avrinning. Pilotskaleförsöken i ut-
omhusmiljö antas motsvara verklig avrin-
ning från byggnader och andra strukturer 
i den urbana miljön, både avseende de 
identifierade ämnena och att uppskatta 
koncentrationer, men var i samman-
hanget resurskrävande gällande både 
tid och ekonomiska resurser. Dessutom 
behöver studier i utomhusmiljö korrigeras 
för eventuella bidrag av föroreningar från 
atmosfärisk deposition. I framtida studier 

för identifiering av källor till föroreningar 
i dagvatten bör valet av metod noggrant 
vägas mot studiens syften och mål, samt 
tillgängliga resurser.

Alexandra Müller
alexandra.muller@ltu.se
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Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast
Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast 
och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från vägen. 
Forskare från Dag&Nät har nu tillsammans med IVL Svenska 
miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsan-
läggning är på att rena mikroplast från en högtrafikerad väg.

I en studie undersöktes dagvatten från den högtrafikerade E4:an 
vid bron i Sundsvall. Resultaten visade i genomsnitt rund 250 
partiklar/L, till största del i storleksordningen mellan 20 - 100 
µm. Vanligaste polymertyper som  förekom var polypropen (PP), 
EPDM-gummi och etylenvinylacetat (EVA). Alla dessa polymerty-
per 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 mikroplastpar-
tiklar. I utflödet från biofiltret som är den sista komponenten i 
dagvattenreningsanläggningen hade mediankoncentrationen 
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 sandfilter utan växter. Reningen av 
plastpartiklar i storleken 100 - 300 µm är lika bra i sandfiltret. 
Rening av små mikroplastpartiklar på 20 - 100 µm var däremot 
signifikant sämre i sandfiltret. Därför rekommenderas växtlighet 
i biofilter. 
När vattnet kommer från bron måste det passera en försedi-

menteringskammare innan det når biofiltret. Försedimenteringen 
hade ingen signifikant effekt på  mikroplastkoncentrationerna.
Genom att kombinera stereomikroskopi, µFTIR och ATR-FTIR 
för mikroplastana-lyserna kunde även svarta mikroplastpartik-
lar som gummi från bildäck eller bitumen inkluderas i studien 
och därmed ge ett viktigt bidrag till forskningen om reningen av 
mikroplast i biofilter eftersom det finns enbart tre andra interna-
tionella studier på temat.

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se

I media:

E4:ans vägdagvatten renas från mikro-
plast med växter, Hållbart byggande

Så stoppar växter mikroplast i dagvattnet, 
Dagens samhälle

Plastskräp väntas öka kraftigt i världen, 
TV4

Växter renar avrinningen från Sundsvalls-
bron från mikroplaster, SVT Nyheter

Dagvatten från E4:an renas från mikro-
plast, infrastrukturnyheter.se

Så kan vägarnas dagvatten renas från 
mikroplast, extrakt

Biofilter bäst på att rena dagvatten från 
mikroplast, omvärldsbevakning, Svensk 
byggtjänst 

E4:ans dagvatten renas från mikroplast, 
forskning.se

Pågående projekt

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.
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LTU erbjuder ny utbildning till civilingenjör Vattensystem och miljö
Hösten 2022 startar en ny civilingenjörs-
utbildning vid Luleå tekniska universitet. 
De som läser programmet kommer att få 
gedigna 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 föroreningsbelastningen på 
recipienterna, hur avloppshanteringen 
kan göras mer resurseffektiv, hur vat-
tenförsörjningen ska säkras på sikt och 
hur man på bästa sätt kan arbeta för att 
uppgradera den åldrande infrastrukturen. 
Som student kommer man att kunna spe-
cialisera sig mot urban vattenhantering 
och klimatanpassning eller mot resursan-
vändning och cirkulär ekonomi. Det finns 
även möjlighet att läsa båda specialise-
ringarna 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. 

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 

Pågående projekt

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. 

Vi öppnar även upp för den globala 
arbetsmarknaden och lyfter exempelvis 
problematik relaterad till vattenförsörjning 
och avloppshantering i utvecklingsländer.
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Olika faktorers 
påverkan på  
reningen i ett  
dagvattenbiofilter

Sofia Fahlbeck Carlsson 
som har läst masterpro-
grammet Naturresur-
steknik med inriktning 
mot miljö och vatten 
har nu publicerat sitt 
examensarbete ”Evalua-
tion of a gross pollutant 

trapbiofilter stormwater treatment train: 
The role of calcium carbonate, vegetation 
and pretreatment facility”.
Syftet med studien var att undersöka hur 
reningen i ett dagvattenbiofilter påverkas 
av faktorerna förbehandlingsanläggning, 
kalciumkarbonat i filtermaterialet och 
vegetation på biofiltret. 
I studien jämfördes koncentrationerna 
av tungmetaller, fosfor och suspenderat 
material på inkommande och utgående 
vatten. Resultaten visade att den huvud-
sakliga reningen skedde inuti biofiltret 
och förbehandlingsanläggningen var mest 
effektiv för reningen av lösta metaller. 
Kalciumkarbonat som tillsats i filtermateri-
alet hade positiva 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. 
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Riskbedömning av 
föroreningar 
från dagvatten-
dammar
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 pollutants in stormwater and 
stormwater sediments”.
Syftet med studien var att bedöma de 
miljömässiga riskerna med tungmetaller 
och kolväten i utgående vatten och sedi-
ment från dagvattendammar. Det ingick 
också att söka relationer mellan förore-
ningsnivåerna och egenskaperna hos 
varje damms avrinningsområde.
Resultaten visade att koncentrationerna 
i både utgående vatten och sediment 
ibland överskred riktvärdena, med zink 
och bly som de mest kritiska förorening-
arna. Inga korrelationer hittades mellan 
föroreningskoncentrationer och upptag-
ningsegenskaper, områden med ogenom-
trängligt material, dammar, dammarnas 
ålder och trafikintensitet. Källorna till 
Zn, Cu och Pb verkade dock vara lika 
eftersom alla koncentrationer korrelerade. 
Dessutom indikerade sedimentens färg 
och konsistens kontaminering. Lösta 
svarta sediment visade sig vara mer för-
orenade än klibbiga, gråa sediment, möjli-
gen på grund av skillnader i partikelkällor.
Studien genomfördes i samarbete med 
Laholmsbuktens  VA som ansvarar för 
dricksvatten och avloppssystem i Halm-
stad och Laholm. Handledare var Kelsey 
Flanagan och examinator Lian Lundy.
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Sorptionsförmågan 
av föroreningar 
hos olika material-
blandningar

Fredrik Rydholm har 
avslutat sin studietid vid 
Luleå Tekniska Uni-
versitet, där han gick 
civilingenjörsprogram-
met Naturresursteknik 
med inriktning Miljö 

och Vatten. Avslutningsvis gjordes ett 
examensarbete med titeln: “Sorption of 
Stormwater Pollutants for Five Material 
Mixtures: A Batch Equilibrium 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 innehållan-
des 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 
positiv effekt, likaså ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 
Tore Johansson, Östersunds kommun, 
var extern handledare och Jiechen Wu, 
Luleå tekniska universitet, var handledare. 
Examinator var Godecke Blecken.

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.

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-
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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.
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Vår webbsida där vi samlar examensarbe-
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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 
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LTU och följer den ordinarie utbildnings-
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Dagvattnets dag
Sverige har en lång historia inom dagvat-
tenforskning 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 september 
uppmärksammades de senaste tio årens 
svenska dagvattenforskning med ett 
lunchseminarium. Med utgångspunkt i 
en rapport från Naturvårdsverket pre-
senterade Lian Lundy, Dag&Nät vid LTU 
samt Middlesex University, en systema-
tisk tillbakablick och belyste framtidens 
utmaningar.

LTU erbjuder ny utbildning till civilingenjör Vattensystem och miljö
DAG & NÄT NYHETSBREV NR 29 2021

Godecke Blecken 
blev professor

Godecke Blecken 
har befordrats 
till professor i 
VA-teknik vid 
Luleå tekniska 
universitet. Han är 
en av de ledande 
forskarna inom 
dagvatten- 
behandling och 

rening med omfattande erfarenhet kring 
funktion av biofilter, våtmarker, infil-
tration, dagvattendammar, mm., och  
författare till ett flertal rapporter inom 
ämnet. I sin nya roll kommer Godecke 
fortsatt verka för utvecklingen av  
forskningsämnet. 
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Ico Broekhuizen  
förstärker forsk-
ningsgruppen 

Efter att ha dispu-
terat i VA-teknik 
vid Luleå Tekniska 
Universitet stan-
nar Ico Broekhui-
zen 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 Formaspro-
jektet ”Övergång till en hållbar och mult-
ifunktionell dagvattenhantering i befintlig 
bebyggelse”.

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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DAG & NÄT NYHETSBREV NR 30 2021

Licentiatsemi- 
narium 17 dec
Den 17 dec 2021 presenterade Sarah 
Lindfors sin licentiatavhandling ”Cha-
racterisation of Dissolved Metals in 
Urban Runoff: Fractionation, Lability and 
Bioavailability” vid Luleå tekniska univer-
sitet. Diskussionsledare var Johan Ingri, 
professor emeritus vid Luleå tekniska 
universitet. 
Det övergripande syftet med avhand-
lingen är att bidra till förståelsen för lösta 
metallers karakteristiska egenskaper i 
dagvatten med fokus på faktorer som 
påverkar metalltransport och miljöpå-
verkan. Dagvatten i form av regn och 
snösmältning från olika urbana områden 
har undersökts med avseende på fördel-
ningen av olika fraktioner av lösta metaller 
då dessa anses ha störst mobilitet och 
miljöpåverkan. 
Läs mer om avhandlingen i nyhetsbrev nr 
27 från december 2020 och på hemsidan. 

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 30 2021

Dagvattenkurs i 
Norrtälje hösten 
2022
Även nästa år kommer vi ge vår populära 
distanskurs om dagvatten i Norrtälje. Un-
der fyra kursträffar mellan oktober 2022 
och ja-nuari 2023 kommer du att lära dig 
mer om dagvattenflöden och fördröjning, 
dagvatten-kvalitet och rening, blå-grön in-
frastruktur samt datorstödd modellering. 
Kursen är en universitetskurs på avance-
rad nivå som ger 7.5 högskolepoäng och 
kan sökas på www.antagning.se.

DAG & NÄT NYHETSBREV NR 30 2021

Vattenforskarskolan
Vattenforskarskolans verksamhet fort-
sätter. För närvarande är 71 doktorander 
inskrivna och 20 personer har tagit exa-
men sedan vattenforskarskolan startade. 
Under hösten har tre kurser givits. En 
kurs handlade om membranreningsteknik 
och anordnades av VA-teknik Södra. En 
annan kurs om risker och riskhantering 
som anordnas av DRICKS håller nu på att 
avslutas. 
Tidigare under hösten gavs kursen Prov-
tagning och mätningar i urbana vatten-
system, av Dag&Nät. 13 doktorander och 
två yrkesverksamma följde kursen. Första 
dagen fokuserades på vad man ska tänka 
på när man planerar en provtagning, 
tex rörande provtagningsvolymer, typer 
av flaskor etc i relation till vad syftet är 
med provtagningen. Även kontinuerliga 
mätningar berördes. Kursens andra dag 
var helt vigd åt praktiskt arbete. Automa-
tiska provtagare programmerades och 
kursdeltagarna fick lära sig vilka fel man 
bör undvika. Olika typer av flödesmätning 
testades, både för naturliga vattendrag 
och självfallsledningar. Sista dagen fick 
kursdeltagarna lära sig mer om pro-
portionell provtagning och vad som blir 
skillnaden med tids, flödes- och volyms-
proportionell provtagning. Slutligen fick 
kursdeltagarna lära sig mer om hur man 
ska hantera dataserier som erhållits från 
kontinuerliga mätningar och hur osäker-
heter i data kan hanteras. 
- Jag tycker att kursen hade en mycket 
lärorik kombination av teori och praktik 
med labbar, vilket för mig både ger bättre 
förståelse och blir lättare att minnas. 
Kursen beskrev på ett väldigt bra sätt hur 
många och hur olika faktorer kan påverka 
resultatet både avseende flödesmätning-
ar och provtagning och hur dessa kan 
beaktas, berättar Anna Bellner, VA-ingen-
jör på Nodra AB i Norrköping.
Alla kurser inom Vattenforskarskolan 
är öppna för yrkesverksamma. Under 
året har Vattenforskarskolans styrgrupp 
tillsammans med en representant från 
Svenskt Vatten utvecklat formerna för 
kurserna för de yrkesverksamma. Om 
man specifikt jobbar med frågeställningar 
som tas upp i Vattenforskarskolans kurser 
har de flesta mycket stort utbyte av 
kurserna och ska inte rädas att kurserna 
går på engelska. Viss förberedelse, tex 
att läsa någon artikel eller göra en övning 
innan, kan krävas. Däremot behöver 
yrkesverksamma inte genomföra någon 
examination efter kursträffarna. Det räck-
er med att vara aktiv under lektionerna. 
Under våren 2022 kommer tre kurser att 
erbjudas. Dag&Nät ansvarar för kursen 
Dagvatten. Sweden Water Research ger 
kursen Management in the Water Sector. 
VA-teknik Södra kommer att ge kursen 
Populärvetenskapligt skrivande (på 
svenska). Läs mer här.
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Hur förändras dagvattenprover vid lagring?
Inhämtning av dagvattenprover och 
efterföljande försändelse av proverna 
för analys kan försenas på grund av 
avlägsna provtagningsplatser, långa 
transporter, begränsade analysmöj-
ligheter på laboratorium i närheten 
av provtagningsplatsen och ibland 
laboratorieexperimentens varaktighet. 
Sådana förseningar kan medföra att 
dagvattenkvaliteten ändras och därför 
är det viktigt att lagra dagvattnet under 
de mest gynnsamma förhållandena så 
att kvaliteten kan bevaras.  

I en inledande studie sparades dagvat-
tenprover vid tre olika temperaturer, (i) 
i rumstemperatur (18oC), (ii) i kylskåp 
(5oC) och (iii) i frys (-18oC) i upp till en 
månad för att undersöka om, och i så fall, 
hur olika fysikaliska/kemiska parametrar 
förändrades över tid.
Resultaten av studien visade att pH, 
grumlighet, totalt organiskt kol (TOC) och 
löst organiskt kol (DOC), samt totala, lös-
ta samt sant lösta metallfraktioner variera-
de i förhållande till lagringens temperatur 
och varaktighet. Däremot påverkades inte 
den elektriska konduktiviteten (EC), totala 
suspenderade fasta ämnen (TSS) eller 
klorid-koncentrationerna (Cl-) av vare sig 
lagringsförhållanden eller varaktigheten. 
Infrysning av proverna förändrade dag-

vattenkvaliteten i hög utsträckning jämfört 
med både prover lagrade vid rumstempe-
ratur och i kylskåp. Till exempel minskade 
grumligheten till hälften i de frysta prover-
na medan TOC och DOC i frysta prover 
inte påverkades. Prover som lagrats vid 
rumstemperatur visade förändringar över 
tid med avseende på pH, TOC, DOC, 
samt lösta och sant lösta metallfraktioner. 
Lagring av dagvatten i kylskåp resultera-
de i små förändringar i dess kvalitet för de 
flesta parametrar, varvid endast minimala 
minskningar av TOC och DOC konsta-

terades. Därför är kylskåpstemperatur 
mer lämplig för lagring av dagvatten. Det 
dagvatten som användes i denna inle-
dande studie var måttligt förorenat och 
ytterligare undersökningar av dagvatten 
med olika halter av föroreningar kommer 
att göras för att bedöma förändringar i 
dagvattenkvaliteten och identifiera lämp-
ligaste lagringsalternativ i förhållande till 
olika föroreningskoncentrationer.

Mehwish Taneez
mehwish.taneez@ltu.se
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Behandling av metaller och mikroplast i dagvattenbiofilter
Den 10 december 2021 disputerade 
Katharina Lange i VA-teknik vid Luleå 
tekniska universitet, då hon la fram sin 
avhandling ”Behandling av metaller 
och mikroplast i dagvatten-biofilter”. 
Biofilter används allt mer för att rena 
dagvatten. Det övergripande syftet 
med doktorsavhandlingen var att bidra 
till en ökad förståelse för rening av me-
taller och deras olika fraktioner samt 
mikroplast i dagvattenbiofilter.

Opponent under disputationen var Elodie 
Passeport, biträdande professor i miljö-
teknik (University of Toronto, Kanada). 
Betygsnämnden bestod av Maria Greger 
(Stockholms universitet), Allen P. Davis 
(University of Maryland, USA) och Jens 
Tränckner (University of Rostock, Tysk-
land).
Både metaller och mikroplastpartiklar är 
vanligt förekommande dagvattenföro-
reningar. Gällande metaller låg fokus för 
avhandlingen på rening av olika metall-
fraktioner. Tidigare studier har visat att 
biofilter har bra förmåga att reducera 
total halten av metaller men få studier har 
utförts gällande rening av lösta och sant 

lösta metaller. Avhandlingen kunde visa 
att lösta och sant lösta metaller (som är 
mer biotillgängliga än partikulärt bund-
na metaller) inte renas lika väl som de 
partikulära i biofilter. Utflödeskoncentra-
tioner av lösta och sant lösta metaller från 
biofiltret överskred i vissa fall svenska 
miljökvalitetsnormer. Studierna påvisa-
de särskilt höga utgående metallhalter 
efter en torr period eller efter tillsats av 
vägsalt, men det kunde också visas att 
olika växtarter delvis kunde minska dessa 
negativa effekter. Det betyder att förutom 
filtermaterialet är valet av lämplig vegeta-

tion viktigt för biofiltrens funktion. Vidare 
undersöktes hur olika växtegenskaper 
såsom fotosyntesreaktion, förmågan att 
bilda mykorrhiza, hyperackumulering 
och rotbiomassa, påverkar metallrening. 
Endast rotbiomassan hade negativ påver-
kan. Det har dock visat sig att hyperack-
umulatorer kan absorbera mer metaller 
jämfört med andra växter och därmed har 
potential att användas för metallrening i 
biofilter.
Studierna visade också att biofilter är 
lämpliga för rening av mikroplastpartiklar 
större än 20 µm. Genom att kombinera 
analysmetoderna stereomikroskopi och 
ATR-FTIR var det för första gången möj-
ligt att integrera data av svarta partiklar 
som bitumen eller gummi som kommer 
från asfalt eller bildäck, i analysen av 
mikroplastrening i biofilter. En jämförelse 
mellan mikroplastrening i ett biofilter med 
vegetation och ett sandfilter utan vegeta-
tion har visat att vegetation har en positiv 
effekt på reningen av mikroplastpartiklar i 
storleks ordningen 20-100 µm.

Katharina Lange
katharina.lange@ltu.se

hälften i de frysta proverna medan TOC och 
DOC i frysta prover inte påverkades. Pro-
ver som lagrats vid rumstemperatur visade 
förändringar över tid med avseende på pH, 
TOC, DOC, samt lösta och sant lösta me-
tallfraktioner. Lagring av dagvatten i kylskåp 
resulterade i små förändringar i dess kvali-
tet för de flesta parametrar, varvid endast 
minimala minskningar av TOC och DOC 
konstaterades. Därför är kylskåpstemperatur 
mer lämplig för lagring av dagvatten. Det 
dagvatten som användes i denna inledande 
studie var måttligt förorenat och ytterligare 
undersökningar av dagvatten med olika hal-
ter av föroreningar kommer att göras för att 
bedöma förändringar i dagvattenkvaliteten 
och identifiera lämpligaste lagringsalternativ 
i förhållande till olika föroreningskoncentra-
tioner. 

Resultaten av studien visade att pH, 
grumlighet, totalt organiskt kol (TOC) och 
löst organiskt kol (DOC), samt totala, lösta 
samt sant lösta metallfraktioner varierade i 
förhållande till lagringens temperatur och 
varaktighet. Däremot påverkades inte den 
elektriska konduktiviteten (EC), totala sus-
penderade fasta ämnen (TSS) eller klorid-
koncentrationerna (Cl-) av vare sig lagrings-
förhållanden eller varaktigheten. Infrysning 
av proverna förändrade dagvattenkvaliteten 
i hög utsträckning jämfört med både prover 
lagrade vid rumstemperatur och i kylskåp. 
Till exempel minskade grumligheten till 

Pågående projekt

Inhämtning av dagvattenprover och 
efterföljande försändelse av proverna 
för analys kan försenas på grund av 
avlägsna provtagningsplatser, långa 
transporter, begränsade analysmöj-
ligheter på laboratorium i närheten 
av provtagningsplatsen och ibland la-
boratorieexperimentens varaktighet. 
Sådana förseningar kan medföra att 
dagvattenkvaliteten ändras och där-
för är det viktigt att lagra dagvattnet 
under de mest gynnsamma förhållan-
dena så att kvaliteten kan bevaras.  

I en inledande 
studie sparades dag-
vattenprover vid tre 
olika temperaturer, 
(i) i rumstemperatur 
(18oC), (ii) i kylskåp 
(5oC) och (iii) i frys 
(-18oC) i upp till en 
månad för att under-
söka om, och i så fall, 
hur olika fysikaliska/
kemiska parametrar 
förändrades över tid. 
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Opponent under disputationen var Elodie 
Passeport, biträdande professor i miljöteknik 
(University of Toronto, Kanada). Betygs-
nämnden bestod av Maria Greger (Stock-
holms universitet), Allen P. Davis (Univer-
sity of Maryland, USA) och Jens Tränckner 
(University of Rostock, Tyskland).

Både metaller och mikroplastpartiklar är 
vanligt förekommande dagvattenförore-
ningar. Gällande metaller låg fokus för av-
handlingen på rening av olika metallfrak-
tioner. Tidigare studier har visat att biofilter 
har bra förmåga att reducera total halten 
av metaller men få studier har utförts gäl-
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lande rening av lösta och sant lösta metaller. 
Avhandlingen kunde visa att lösta och sant 
lösta metaller (som är mer biotillgängliga 
än partikulärt bundna metaller) inte renas 
lika väl som de partikulära i biofilter. Ut-
flödeskoncentrationer av lösta och sant lösta 
metaller från biofiltret överskred i vissa fall 
svenska miljökvalitetsnormer. Studierna på-
visade särskilt höga utgående metallhalter 
efter en torr period eller efter tillsats av 
vägsalt, men det kunde också visas att olika 
växtarter delvis kunde minska dessa negativa 
effekter. Det betyder att förutom filtermate-
rialet är valet av lämplig vegetation viktigt 
för biofiltrens funktion. Vidare undersöktes 

hur olika växtegenskaper såsom fotosyn-
tesreaktion, förmågan att bilda mykorrhiza, 
hyperackumulering och rotbiomassa, påver-
kar metallrening. Endast rotbiomassan hade 
negativ påverkan. Det har dock visat sig att 
hyperackumulatorer kan absorbera mer me-
taller jämfört med andra växter och därmed 
har potential att användas för metallrening 
i biofilter.

Studierna visade också att biofilter är 
lämpliga för rening av mikroplastpartiklar 
större än 20 µm. Genom att kombinera ana-
lysmetoderna stereomikroskopi och ATR-
FTIR var det för första gången möjligt att 
integrera data av svarta partiklar som bitu-
men eller gummi som kommer från asfalt 
eller bildäck, i analysen av mikroplastrening i 
biofilter. En jämförelse mellan mikroplastre-
ning i ett biofilter med vegetation och ett 
sandfilter utan vegetation har visat att vege-
tation har en positiv effekt på reningen av 
mikroplastpartiklar i storleks-
ordningen 20-100 µm.

Den 10 december 2021 disputera-
de Katharina Lange i VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet, då hon la 
fram sin avhandling ”Behandling av 
metaller och mikroplast i dagvatten-
biofilter”. Biofilter används allt mer 
för att rena dagvatten. Det övergri-
pande syftet med doktorsavhandling-
en var att bidra till en ökad förståelse 
för rening av metaller och deras olika 
fraktioner samt mikroplast i dag-
vattenbiofilter.
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efter en torr period eller efter tillsats av 
vägsalt, men det kunde också visas att olika 
växtarter delvis kunde minska dessa negativa 
effekter. Det betyder att förutom filtermate-
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för biofiltrens funktion. Vidare undersöktes 

hur olika växtegenskaper såsom fotosyn-
tesreaktion, förmågan att bilda mykorrhiza, 
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kar metallrening. Endast rotbiomassan hade 
negativ påverkan. Det har dock visat sig att 
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Pilotanläggningar för dagvatten- 
hantering i Luleå klara
Luleå är en av testsiterna inom DRIZZLE 
och i dagarna färdigställdes två pilotan-
läggningar för dagvattenhantering i kallt 
klimat.
En anläggning är en uppgradering av ett 
befintligt dagvattenutlopp på Storhedens 
industriområde som kommer att belastas 
med snö och studeras på dess rening-
skapacitet. Den andra anläggningen 
ligger precis vid universitetet i Luleå och 
består av tre diken som fungerar som en 
testbädd och möjliggör forskningsstudier 
där  parametrar som flöde, smältvatten- 
och snömängd kan varieras och studeras 
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Vill ni ha en  
examensarbetare 
och har ett in-
tressant projekt?
Vår webbsida där vi samlar examensar-
beten som branschen erbjuder växer! Har 
din organisation eller företag ett exa-
mensarbete att erbjuda?
När som helst när ni i VA-branschen kom-
mer 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 exjobbser-
bjudandet ska ligga ute. Dessa förslag 
kommer att publiceras på denna websida 
och annonseras i studenternas Face-
bookgrupper. Nu har även LTU skapat en 
parallell sida och vi lägger ut era erbju-
danden även där.
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 pa-
keteras in den formen. Bra att känna till är 
att de flesta studenter som gör examens-
arbete på LTU och följer den ordinarie 
utbildningsplanen 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.

Pågående projekt Nya projekt

23 miljoner beviljade till 
Dag&Näts forskning 

Under hösten har Dag&Nät fått ett stort 
antal projekt beviljade. Totalt har uppemot  
23 miljoner kronor delats ut från Natur-
vårdsverket, Formas och Vinnova. 

De två projekten från Naturvårdsverket 
berör recipientpåverkan från dagvatten samt 
hur rening i dagvattenbiofilter påverkas av 
tillsatser av biokol. 

Formasprojekten är inom tre olika ut-
lysningar; den årliga Öppna utlysningen (2 
st), Blå innovation (3 st) och Klimatanpass-
ning av byggd miljö (1 st). I dessa projekt 
ska man exempelvis undersöka ekosystem-
tjänster och klimatanpassning av blågrön 
infrastruktur, ta fram systemstöd för grund-
vattenresurser under påverkan av dagvatten 
och dagvattenbehandling i städer. Två av 
projekten är inom Dag&Näts nya temaom-
råde Resurseffektiva och små avloppssystem 
och behandlar ”stadsgödsel” och gråvattenå-
teranvändning. Andra medverkande parter 
utöver LTU är bl.a. MittSverige Vatten och 
Avfall, Norrvatten, Östersunds kommun, 
VA SYD, NSVA och Region Gotland samt 
universiteten SLU, Ohio State University 
(USA) och Wageningen University (Neder-
länderna). 

Inom Vinnova utlysningen ”Klimatan-
passning i den byggda miljön” har SECURE 
projektet beviljats som genomförs i sam-
arbete med Tyréns, StormTac, Stockholm 
Vatten och Avfall, Trafikverket, samt Svenskt 
Vatten. Målet med projektet är att bidra till 
lösningar och verktyg som minskar effek-
terna av klimatförändringar på vår bebyggda 
miljö, både nationellt och internationellt.

Pilotanläggningar för dagvatten-
hantering i Luleå klara

Luleå är 
en av testsi-
terna inom 
DRIZZLE 
och i da-

garna färdigställdes två pilotanläggningar för 
dagvattenhantering i kallt klimat.

En anläggning är en uppgradering av ett 
befintligt dagvattenutlopp på Storhedens in-
dustriområde som kommer att belastas med 
snö och studeras på dess reningskapacitet. 
Den andra anläggningen ligger precis vid 
universitetet i Luleå och består av tre diken 
som fungerar som en testbädd och möjlig-
gör forskningsstudier där  parametrar som 
flöde, smältvatten- och snömängd kan va-
rieras och studeras utifrån dikenas kapacitet 
att rena och fördröja. 

Stort tack till  Luleå kommuns  VA-av-
delning för arbetsinsatsen och anläggandet! 

Examensarbeten

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. Dessa förslag kommer att publice-
ras på denna websida och annonseras i stu-
denternas Facebookgrupper. Nu har även 
LTU skapat en parallell sida och vi lägger ut 
era erbjudanden även där.

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.

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet 
kommer ett nytt civilingenjörsprogram att 
starta hösten 2022, Vattensystem och miljö. 
Under denna höst har vi arbetat med att 
synliggöra programmet och utvecklat två 
nya kurser, Innovativ vattenhantering samt 
Naturliga vattentransportprocesser. 

De som läser programmet kommer att få 
gedigna kunskaper och färdigheter för att 
arbeta med de stora utmaningar som vat-
tensektorn står inför. Det handlar om att 
bygga för att undvika översvämningar och 
minska föroreningsbelastningen på recipien-
terna, hur avloppshanteringen kan göras 
mer resurseffektiv, hur vattenförsörjningen 
ska säkras på sikt och hur man på bästa sätt 
kan arbeta för att uppgradera den åldrande 
infrastrukturen. 

Inom ramen för programmet ingår en tre 
månaders praktikperiod och här önskar vi 
samverka med VA-branschens aktörer för att 
skapa bra praktikplatser. 

Intresserade kan läsa mer om programmet 
här.

Civilingenjörsprogram  
Vattensystem och miljö

Utbildning

Robert Hansson ny vd för Vakin

Medlemsnytt

Den 1 januari 2022 efterträder Robert 
Hansson Vakins nuvarande vd Tomas Blom-
qvist som då går i pension. Robert är för 
nuvarande  VA-chef på Vakin med många års 
erfarenhet inom VA-branschen. Nu ser han 
fram emot att leda och utveckla hela Vakins 
verksamhet ett steg vidare mot framtiden. 

Robert är även Vakins representant i 
Dag&Näts styrgrupp och viceordförande 
och kommer fortsätta i denna funktion efter 
årsskiftet och bidra till den fortsatta utveck-
lingen av Dag&Nät vilket vi är jätteglada 
över. 

Dag&Nät har fått en ny medlem. Vi väl-
komnar Nodra AB som är Norrköpings 
kommuns VA-bolag som ansvarar för att 
säkra tillgången till rent vatten, hållbar av-
fallshantering och stabilt bredband i kom-
munen. 

- Frågor som dagvatten och ledningsnät 
står högt på listan när staden skall anpassas 
för framtida utmaningar i form av befolk-
ningsökning och klimatförändringar. Ge-
nom att vara med i Dag&Näts kompetens-
nätverk vill vi skapa oss ett sammanhang där 
idéer och farhågor kan bollas med experter 
inom området. Som en bonus kan även an-
dra VA-huvudmäns utmaningar ge inspel 
och inspiration. Kombinationen visionära 
forskartankar och byråkratisk realism är en 
mycket givande kombination som skapar 
hållbara lösningar ur flera synvinklar. Vi ser 
mycket fram emot samarbetet, säger Bodil 
Widell, gruppchef innovation och utveck-
ling, Nodra. 

 

Nodra ny medlem i Dag&Nät

Lumire och VA i Luleå blir ett
Från årsskiftet ska Luleå kommuns drift-, 

underhålls- och projektrelaterade VA-verk-
samhet övergå från Stadsbyggnadsförvalt-
ningen till Lumire (Luleå Miljöresurs AB). 
Samtidigt kommer Ulrika Larsson att gå in 
som tf VA-chef under Petra Viklunds föräld-
raledighet.
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VA-tekniks årliga 
seminarium för 
studenter och 
yrkesverksamma
Den 24 februari är det dags för det årliga 
VA-seminariet på LTU. Årets tema är 
Dagvatten. Seminariet och Branschdagen 
arrangeras i samarbete med VA-klustret 
Dag&Nät vid LTU och den nationella 
branschorganisationen Svenskt Vatten. 
Seminariet äger rum kl 13-17. Under 
fikapausen finns möjlighet att prata och 
mingla runt bland företag och kommuner 
utanför lokalen (C305). VA-seminariet 
anordnas för studenter som läser kursen 
VA-system på civilingenjörsprogrammen 
Naturresursteknik, Väg&Vatten samt det 
tvååriga programmet Samhällsbyggnad. 
Seminariet är även öppet för intresserade 
i VA-branschen (kostnadsfritt, men anmä-
lan behöver göras). 
Efter seminariet är avslutat fortsätter 
kvällen med middagsbuffé för studenter, 
branschfolk och anställda på VA-teknik, 
LTU. Anmälan till fika och middag medde-
las senast måndag den 7:e februari
Den som inte har möjlighet att komma till 
LTU kan följa seminariet via zoom. Även 
för er som planerar att delta via zoom 
krävs anmälan.

utifrån dikenas kapacitet att rena och 
fördröja. 
Stort tack till  Luleå kommuns  VA-avdel-
ning för arbetsinsatsen och anläggandet! 
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Anmäl dig till  
kursen Dagvatten 
22-24 februari 
2022!
Nu är det hög tid att anmäla sig till kursen 
Dagvatten som går av stapeln i februari. 
Den här kursen behandlar dagvatten i 
stadsområden med fokus på hållbar, 
modern dagvattenhantering, inklusive 
blå-grön infrastruktur. 
Frågor som kommer att belysas är dag-
vattnets kvantitet och kvalitet, dagvat-
tensystem och anläggningar samt deras 
funktion och dimensionering. Utöver 
dessa tekniska inslag behandlar kursen 
dagvatten i planeringen och ekosys-
temtjänster som blå-grön infrastruktur 
kan tillhandahålla. I kursen introduceras 
datormodeller som kan användas för 
modellering av dagvattensystem.
Kursen omfattar ett tredagarsmöte i 
Luleå med föreläsningar, diskussioner 
och övningar. De två första dagarna är 
inriktade på att introducera dagvatten-
hantering inklusive drivkrafter, utmaningar 
och möjligheter. Dagvattenflöden/volymer 
och kvalitet diskuteras. Ett fokus kom-
mer att ligga på blå-grön infrastruktur för 
dagvattenhantering. Den tredje dagen 
ges deltagarna en inblick i datoriserade 
modelleringsverktyg såsom  SWMM och 
StormTac.
Godecke Blecken, Dag&Nät ansvarar för 
kursen och bidrar med sina kunskaper 
om blå-grön infrastruktur. Ico Broekhuizen 
och Heléne Österlund medverkar också 
i kursen och bidrar med sina kunskaper 
om dagvattenmodellering respektive 
dagvattenkvalitet.
Klicka här för mer information och anmä-
lan.

Den 24 februari är det dags för det år-
liga VA-seminariet på LTU. Årets tema är 
Dagvatten. Seminariet och Branschdagen 
arrangeras i samarbete med VA-klustret 
Dag&Nät vid LTU och den nationella 
branschorganisationen Svenskt Vatten. Se-
minariet äger rum kl 13-17. Under fika-
pausen finns möjlighet att prata och mingla 
runt bland företag och kommuner utanför 
lokalen (C305). VA-seminariet anordnas för 
studenter som läser kursen VA-system på ci-
vilingenjörsprogrammen Naturresursteknik, 
Väg&Vatten samt det tvååriga programmet 
Samhällsbyggnad. Seminariet är även öppet 
för intresserade i VA-branschen (kostnads-
fritt, men anmälan behöver göras). 

Efter seminariet är avslutat fortsätter 
kvällen med middagsbuffé för studenter, 
branschfolk och anställda på VA-teknik, 
LTU. Anmälan till fika och middag meddelas 
senast måndag den 7:e februari

Den som inte har möjlighet att komma 
till LTU kan följa seminariet via zoom. Även 
för er som planerar att delta via zoom krävs 
anmälan.

För programmet och anmälan se här. 

VA-tekniks årliga seminarium för 
studenter och yrkesverksamma

KompetensutvecklingSeminarier Kurser

Vattenforskarskolans verksamhet fortsätter. 
För närvarande är 71 doktorander inskrivna 
och 20 personer har tagit examen sedan vat-
tenforskarskolan startade. Under hösten har 
tre kurser givits. En kurs handlade om mem-
branreningsteknik och anordnades av VA-
teknik Södra. En annan kurs om risker och 
riskhantering som anordnas av DRICKS 
håller nu på att avslutas. 

Tidigare under hösten gavs kursen Prov-
tagning och mätningar i urbana vattensys-
tem, av Dag&Nät. 13 doktorander och två 
yrkesverksamma följde kursen. Första dagen 
fokuserades på vad man ska tänka på när 
man planerar en provtagning, tex rörande 
provtagningsvolymer, typer av flaskor etc i 
relation till vad syftet är med provtagning-
en. Även kontinuerliga mätningar berördes. 
Kursens andra dag var helt vigd åt praktiskt 
arbete. Automatiska provtagare programme-
rades och kursdeltagarna fick lära sig vilka 
fel man bör undvika. Olika typer av flödes-
mätning testades, både för naturliga vatten-
drag och självfallsledningar. Sista dagen fick 
kursdeltagarna lära sig mer om proportionell 
provtagning och vad som blir skillnaden med 
tids-, flödes- och volymsproportionell prov-
tagning. Slutligen fick kursdeltagarna lära sig 
mer om hur man ska hantera dataserier som 
erhållits från kontinuerliga mätningar och 
hur osäkerheter i data kan hanteras. 

- Jag tycker att kursen hade en mycket lä-
rorik kombination av teori och praktik med 
labbar, vilket för mig både ger bättre förståel-
se och blir lättare att minnas. Kursen beskrev 
på ett väldigt bra sätt hur många och hur 
olika faktorer kan påverka resultatet både av-
seende flödesmätningar och provtagning och 
hur dessa kan beaktas, berättar Anna Bellner, 
VA-ingenjör på Nodra AB i Norrköping.

Alla kurser inom Vattenforskarskolan är 
öppna för yrkesverksamma. Under året har 
Vattenforskarskolans styrgrupp tillsammans 
med en representant från Svenskt Vatten ut-
vecklat formerna för kurserna för de yrkes-
verksamma. Om man specifikt jobbar med 
frågeställningar som tas upp i Vattenforskar-
skolans kurser har de flesta mycket stort ut-
byte av kurserna och ska inte rädas att kur-
serna går på engelska. Viss förberedelse, tex 
att läsa någon artikel eller göra en övning 
innan, kan krävas. Däremot behöver yrkes-
verksamma inte genomföra någon examina-
tion efter kursträffarna. Det räcker med att 
vara aktiv under lektionerna. 

Under våren 2022 kommer tre kurser att 
erbjudas. Dag&Nät ansvarar för kursen Dag-
vatten. Sweden Water Research ger kursen 
Management in the Water Sector. VA-teknik 
Södra kommer att ge kursen Populärveten-
skapligt skrivande (på svenska). Läs mer här.

Nu är det hög tid att anmäla sig till kur-
sen Dagvatten som går av stapeln i febru-
ari. Den här kursen behandlar dagvatten i 
stadsområden med fokus på hållbar, modern 
dagvattenhantering, inklusive blå-grön in-
frastruktur. 

Frågor som kommer att belysas är dag-
vattnets kvantitet och kvalitet, dagvattensys-
tem och anläggningar samt deras funktion 
och dimensionering. Utöver dessa tekniska 
inslag behandlar kursen dagvatten i plane-
ringen och ekosystemtjänster som blå-grön 
infrastruktur kan tillhandahålla. I kursen in-
troduceras datormodeller som kan användas 
för modellering av dagvattensystem.

Kursen omfattar ett tredagarsmöte i Lu-
leå med föreläsningar, diskussioner och öv-
ningar. De två första dagarna är inriktade på 
att introducera dagvattenhantering inklu-
sive drivkrafter, utmaningar och möjligheter. 
Dagvattenflöden/volymer och kvalitet dis-
kuteras. Ett fokus kommer att ligga på blå-
grön infrastruktur för dagvattenhantering. 
Den tredje dagen ges deltagarna en inblick 
i datoriserade modelleringsverktyg såsom  
SWMM och StormTac.

Godecke Blecken, Dag&Nät ansvarar för 
kursen och bidrar med sina kunskaper om 
blå-grön infrastruktur. Ico Broekhuizen och 
Heléne Österlund medverkar också i kursen 
och bidrar med sina kunskaper om dagvat-
tenmodellering respektive dagvattenkvalitet.

Klicka här för mer information och an-
mälan.

Dagvattenkurs i Norrtälje hösten 
2022

Även nästa år kommer vi ge vår populära 
distanskurs om dagvatten i Norrtälje. Under 
fyra kursträffar mellan oktober 2022 och ja-
nuari 2023 kommer du att lära dig mer om 
dagvattenflöden och fördröjning, dagvatten-
kvalitet och rening, blå-grön infrastruktur 
samt datorstödd modellering. 

Kursen är en universitetskurs på avancerad 
nivå som ger 7.5 högskolepoäng och kan sö-
kas på www.antagning.se.

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)-projek-
tet om LTA-system håller på att närma sig 
slutet. RISE leder arbetet och utför projektet 
inom ramen för Dag&Nät i samverkan med 
LTU, flera kommuner och VA-bolag. Under 
tidig höst har en enkät skickats ut och en-
kätsvar har kommit in. Kompletterande in-
tervjuer har också genomförts och nu är vi 
slutfasen av rapportskrivandet. 

Den 25 februari kl 13.30-15.00 kommer 
vi att presentera resultaten från rapporten 
och lyfta fram de intressantaste delarna. Vilka 
är erfarenheterna av LTA system och vad kan 
man lära sig av andra? Du kan antingen delta 
på seminariet på plats på Luleå tekniska uni-
versitetet (F1031) eller via zoom. Anmälan 
görs här. Välkomna!

För information om projektet, se här.  Här 
kommer det detaljerade programmet att läg-
gas ut.

Anmäl dig till kursen Dagvatten 
22-24 februari 2022!

Seminarium 25 februari:
LTA-system – En kunskaps- 
sammanställning

Vattenforskarskolan
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Civilingenjörs- 
program Vatten- 
system och miljö
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet 
kommer ett nytt civilingenjörsprogram 
att starta hösten 2022, Vattensystem och 
miljö. Under denna höst har vi arbetat 
med att synliggöra programmet och 
utvecklat två nya kurser, Innovativ vatten-
hantering samt Naturliga vattentransport-
processer. 
De som läser programmet kommer att få 
gedigna kunskaper och färdigheter för 
att arbeta med de stora utmaningar som 
vat-tensektorn står inför. Det handlar om 
att bygga för att undvika översvämningar 
och minska föroreningsbelastningen på 
recipien-terna, hur avloppshanteringen 
kan göras mer resurseffektiv, hur vat-
tenförsörjningen ska säkras på sikt och 
hur man på bästa sätt kan arbeta för att 
uppgradera den åldrande infrastrukturen. 

Inom ramen för programmet ingår en 
tre månaders praktikperiod och här 
önskar vi samverka med VA-bran-
schens aktörer för att skapa bra 
praktikplatser.

Intresserade kan läsa mer om program-
met här.
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Publikationer
Nedan hittar du våra senaste publikatio-
ner. För fullständig lista på alla publikatio-
ner se VA-tekniks hemsida.
Lange, K., Österlund, H., Viklander, M., & 
Blecken, G.-T. (2021).  OccurOccurrren-
ce ence and and concon--centration of 
20–100centration of 20–100  µµm sized 
m sized micrmicroplasticoplastic  in in 
highwhighwaay ry runoff and its unoff and 
its rremoemovval in a gal in a grrossoss  
pollutant trap – Biorpollutant trap – Biore-
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Tre nya artiklar inom artikelserien Ny 
Forskning och Teknik ute
Under hösten har tre nya artiklar inom 
Dag&Näts populärvetenskapliga artikelse-
rie Ny Forskning och Teknik publicerats.
I artikeln Mot en hållbar snöhantering i 
urbana miljöer - Spridning av förorening-
er med urban snö (Ny Forskning och 
Teknik nr 10) sammanfattas resultat från 
projektet ”Hållbar snöhantering i urbana 
miljöer” och resultaten sätts i en nationell 
och global kontext. Det övergripande 
målet i projektet har varit att ge underlag 
till en miljömässigt förbättrad snöhan-
tering. Därför har snö från olika områ-
den provtagits, snö och dagvatten från 
samma avrinningsområde jämförts och 
föroreningstransporten från smältande 
snö har studerats. Utifrån erhållna data 
och tidigare publicerade undersökningar 
har en konceptuell beräkningsmodell för 
att bedöma föroreningsmängder i urban 
snö tagits fram och olika möjligheter till 
hantering av bortforslad snö har belysts.
Artikeln om Jordfuktighetsmätningar för 
modellering av öppna dagvattenlösningar 
(Ny Forskning och Teknik nr 11) bely-
ser öppna dagvattenlösningar som blir 
alltmer populära för att minska översväm-
ningsrisken i urbana områden.  Mate-
matisk modellering är ett vanligt verktyg  
för att utvärdera dagvattensystem och 
eventuella ändringar  i gestaltningen. 
Modellerna kräver oftast kalibrering mot 

uppmätt data, som i vanliga fall bara 
består av flödesmätningar. Detta ska-
par osäkerhet när det gäller modellens 
funktion för att simulera vad som händer 
när vattnet  har infiltrerat i jorden. Därför 
har denna studie undersökt mervärdet 
av att använda mätningar av jordfuktig-
het vid kalibrering av dagvattenmodeller. 
Studien visar att mätningar av både flöde 
och jordfuktighet krävs för att kalibrera 
en modell på ett pålitligt sätt för både 
variablerna.
Tredje artikeln tar upp Hydrologisk 
modellering av gröna tak (Ny Forskning 
och Teknik nr 12). Gröna tak är en allt 
vanligare dagvattenåtgärd för att mins-
ka avrinningsvolymer vid regn i urbana 
områden. Utvärdering av gröna tak och 
deras effekt på dagvattensystemet ana-
lyseras ofta med modeller. Det finns dock 
många olika modeller och det är inte klart 
hur bra de olika modellerna är. Därför 
har en jämförelse av fyra olika modeller 
gjorts med data från två olika gröna tak i 
olika klimat. Resultaten visar att den allra 
enklaste modellen har sämre prestanda 
än mer komplexa modeller. Av de mer 
komplexa modellerna är olika modeller 
bättre eller sämre beroende på vilka 
nyckeltal som används för att utvärdera 
modellens prestanda.

Nätverk

Nätverksträff om tillskottsvatten och bräddning
Den 2 december 2021 hölls den andra 

nätverksträffen inom nätverket Tillskotts-
vatten och bräddning. 62 deltagare möttes 
på zoom. Denna gång var temat juridiska 
möjligheter att ställa krav på kund. Gilbert 
Nordenswan, Svenskt Vatten, berättade om 
de juridiska möjligheterna att ställa krav på 
kund. Magnus Lindgren, Kristianstads kom-
mun, presenterade det arbete som de gör 
för att komma tillrätta med tillskottsvatten. 
Jonathan Mattsson, VA SYD, berättade om 
hur de utrett att sänka grundvattennivåerna 
inom bebyggelse istället för att ställa krav på 
fastighetsägare att åtgärda läckande serviser. 
Många frågor dök upp under diskussionerna 
och Gilbert berättade om relevanta rättsfall. 

Träffen avslutades med att undersöka un-
der vilka former vi ska träffas nästa gång samt 
vilka teman vi ska välja för vårens nätverks-
träff. Håll ögonen öppna så att ni inte mis-

Ny SVU-rapport om rening av 
mikroplast i dagvatten

Lange, K., Österlund, H., Viklander, M., & 
Blecken, G.-T. (2021).  Occurrence and con-Occurrence and con-
centration of 20–100 µm sized microplastic centration of 20–100 µm sized microplastic 
in highway runoff and its removal in a gross in highway runoff and its removal in a gross 
pollutant trap – Bioretention and sand filter pollutant trap – Bioretention and sand filter 
stormwater treatment trainstormwater treatment train. Science of The 
Total Environment 151151

Milovanovic, I., Herrmann, I., Hedström, 
A., Nordqvist, K., Müller, A. & Viklander, M. 
(2021). . Synthetic stormwater for laboratory Synthetic stormwater for laboratory 
testing of filter materials. testing of filter materials. Environmental 
Technology

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

sar utannonseringen av vårens nätverksträff. 
För dig som inte ännu är med i nätverket 
kontakta Anna Ohlin Saletti på Göteborg 
kretslopp och vatten (anna.ohlin.saletti@
kretsloppochvatten.goteborg.se), så lägger 
hon till dig i nätverket. På Svenskt Vattens 
websida kan du läsa mer om nätverket.

Efter nätverksträffen enades vi i arrang-
örsgruppen om att vi kommer att skapa en 
LinkedIn grupp för att kunna dela informa-
tion. 

Vi kom även överens om att alla i nätver-
ket som besöker Svenskt Vattens konferens 
Rörnät och Klimat den 18-19 januari kan 
träffas i Dag&Näts monter under fikapausen 
kl. 10.15-10.45 den 19 januari, så får vi även 
chansen att mötas ”live” och diskutera frå-
gor rörande tillskottsvatten och bräddningar. 
Välkommen!

Rapport

Ny Forskning och Teknik

Dagvatten som rinner av från motorvä-
gar kan innehålla höga halter mikroplast, 
bland annat partiklar från däck och asfalt, 
som behöver renas innan det släpps ut till 
recipienterna. I senaste SVU-rapporten 
2021-22 ”Rening av mikroplast i dagvatten 
från motorväg - Utvärdering av en renings-
anläggning vid E4-bron i Sundsvall” redovi-
sas resultat från en världsunik studie av hur 
rening av mikroplaster från en högtrafike-
rad motorväg med dagvattenbiofilter skulle 
kunna gå till. Reningssystem med biofilter 
verkar ha effektiv reningsförmåga och vara 
en lovande teknik.

Publikationer

Under hösten har tre nya artiklar inom 
Dag&Näts populärvetenskapliga artikelserie 
Ny Forskning och Teknik publicerats.

I artikeln Mot en hållbar snöhantering i 
urbana miljöer - Spridning av föroreninger 
med urban snö (Ny Forskning och Teknik 
nr 10) sammanfattas resultat från projektet 
”Hållbar snöhantering i urbana miljöer” 
och resultaten sätts i en nationell och global 
kontext. Det övergripande målet i projektet 
har varit att ge underlag till en miljömässigt 
förbättrad snöhantering. Därför har snö från 
olika områden provtagits, snö och dagvatten 
från samma avrinningsområde jämförts och 
föroreningstransporten från smältande snö 
har studerats. Utifrån erhållna data och ti-
digare publicerade undersökningar har en 
konceptuell beräkningsmodell för att be-
döma föroreningsmängder i urban snö tagits 
fram och olika möjligheter till hantering av 
bortforslad snö har belysts.

Artikeln om Jordfuktighetsmätningar för 
modellering av öppna dagvattenlösningar 
(Ny Forskning och Teknik nr 11) belyser 
öppna dagvattenlösningar som blir alltmer 
populära för att minska översvämningsris-
ken i urbana områden.  Matematisk model-
lering är ett vanligt verktyg  för att utvärdera 
dagvattensystem och eventuella ändringar  i 
gestaltningen. Modellerna kräver oftast kali-
brering mot uppmätt data, som i vanliga fall 
bara består av flödesmätningar. Detta skapar 
osäkerhet när det gäller modellens funktion 
för att simulera vad som händer när vattnet  
har infiltrerat i jorden. Därför har denna 

Tre nya artiklar inom artikelserien Ny Forskning och Teknik ute

studie undersökt mervärdet av att använda 
mätningar av jordfuktighet vid kalibrering 
av dagvattenmodeller. Studien visar att mät-
ningar av både flöde och jordfuktighet krävs 
för att kalibrera en modell på ett pålitligt sätt 
för både variablerna.

Tredje artikeln tar upp Hydrologisk mo-
dellering av gröna tak (Ny Forskning och 
Teknik nr 12). Gröna tak är en allt vanli-
gare dagvattenåtgärd för att minska avrin-
ningsvolymer vid regn i urbana områden. 
Utvärdering av gröna tak och deras effekt 
på dagvattensystemet analyseras ofta med 
modeller. Det finns dock många olika mo-
deller och det är inte klart hur bra de olika 
modellerna är. Därför har en jämförelse av 
fyra olika modeller gjorts med data från två 
olika gröna tak i olika klimat. Resultaten vi-
sar att den allra enklaste modellen har sämre 
prestanda än mer komplexa modeller. Av de 
mer komplexa modellerna är olika modeller 
bättre eller sämre beroende på vilka nyckel-
tal som används för att utvärdera modellens 
prestanda.

tention etention and sand filterand sand 
filter  storstormwmwater trater treatment 
traineatment train. Science of The Total 
Environment 151151
Milovanovic, I., Herrmann, I., Hedström, 
A., Nordqvist, K., Müller, A. & Viklander, 
M. (2021). . Synthetic Synthetic stor-
stormwmwater ater for for laboratorla-
boratoryy  testing testing of filter mate-
rof filter materials.ials.  Environmental 
Technology
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Nordiwa 2021
Årets upplaga av NORDIWA konferensen 
hölls digitalt den 28 sept - 1 okt. I fem 
parallella spår ordnades sammanlagt 200 
presentationer, fem workshops och en 
digital utställning med möjlighet att även 
titta på de inspelade föredragen i efter-
hand. Föredragshållare var så väl forskare 
som andra aktörer inom VA-sektorn.  
Dag&Nät representerades av bl.a. Arya 
Vijayan som presenterade sitt arbete om 
däck- och vägslitagepartiklar i snövallar 
vid vägkanten och Saida Kaykhaii om 
användbarheten av sedimentering och 
membranfiltrering för dagvattenbehand-
ling. Lisa Öborn presenterade resultat 
från en laboratoriestudie angående 
nedbrytning av vanligt förekommande 
plastskräp till mikroplaster som se-
dan kan spridas via dagvatten medan 
Nikita Razguliaev gav en översikt över 
kontinuerliga övervakningstekniker för 
dagvattenkvalitet. Ivan Mantilla talade 
om grön infrastruktur och dess variabi-
litet i hydrologiska prestandan i de olika 
klimatförhållanden som råder i Sverige. 
Robert Furén talade om bioretentionsfilter 
och förekomst samt koncentrationer av 
organiska mikroföroreningar i filtermedia. 
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Ny SVU-rapport om rening av mikroplast i dagvatten
Dagvatten som rinner av från motorvägar 
kan innehålla höga halter mikroplast, 
bland annat partiklar från däck och asfalt, 
som behöver renas innan det släpps ut till 
recipienterna. I senaste SVU-rapporten 
2021-22 ”Rening av mikroplast i dag-
vatten från motorväg - Utvärdering av en 
reningsanläggning vid E4-bron i Sunds-
vall” redovisas resultat från en världsunik 

Nätverk

Nätverksträff om tillskottsvatten och bräddning
Den 2 december 2021 hölls den andra 

nätverksträffen inom nätverket Tillskotts-
vatten och bräddning. 62 deltagare möttes 
på zoom. Denna gång var temat juridiska 
möjligheter att ställa krav på kund. Gilbert 
Nordenswan, Svenskt Vatten, berättade om 
de juridiska möjligheterna att ställa krav på 
kund. Magnus Lindgren, Kristianstads kom-
mun, presenterade det arbete som de gör 
för att komma tillrätta med tillskottsvatten. 
Jonathan Mattsson, VA SYD, berättade om 
hur de utrett att sänka grundvattennivåerna 
inom bebyggelse istället för att ställa krav på 
fastighetsägare att åtgärda läckande serviser. 
Många frågor dök upp under diskussionerna 
och Gilbert berättade om relevanta rättsfall. 

Träffen avslutades med att undersöka un-
der vilka former vi ska träffas nästa gång samt 
vilka teman vi ska välja för vårens nätverks-
träff. Håll ögonen öppna så att ni inte mis-

Ny SVU-rapport om rening av 
mikroplast i dagvatten

Lange, K., Österlund, H., Viklander, M., & 
Blecken, G.-T. (2021).  Occurrence and con-Occurrence and con-
centration of 20–100 µm sized microplastic centration of 20–100 µm sized microplastic 
in highway runoff and its removal in a gross in highway runoff and its removal in a gross 
pollutant trap – Bioretention and sand filter pollutant trap – Bioretention and sand filter 
stormwater treatment trainstormwater treatment train. Science of The 
Total Environment 151151

Milovanovic, I., Herrmann, I., Hedström, 
A., Nordqvist, K., Müller, A. & Viklander, M. 
(2021). . Synthetic stormwater for laboratory Synthetic stormwater for laboratory 
testing of filter materials. testing of filter materials. Environmental 
Technology

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

sar utannonseringen av vårens nätverksträff. 
För dig som inte ännu är med i nätverket 
kontakta Anna Ohlin Saletti på Göteborg 
kretslopp och vatten (anna.ohlin.saletti@
kretsloppochvatten.goteborg.se), så lägger 
hon till dig i nätverket. På Svenskt Vattens 
websida kan du läsa mer om nätverket.

Efter nätverksträffen enades vi i arrang-
örsgruppen om att vi kommer att skapa en 
LinkedIn grupp för att kunna dela informa-
tion. 

Vi kom även överens om att alla i nätver-
ket som besöker Svenskt Vattens konferens 
Rörnät och Klimat den 18-19 januari kan 
träffas i Dag&Näts monter under fikapausen 
kl. 10.15-10.45 den 19 januari, så får vi även 
chansen att mötas ”live” och diskutera frå-
gor rörande tillskottsvatten och bräddningar. 
Välkommen!

Rapport

Ny Forskning och Teknik

Dagvatten som rinner av från motorvä-
gar kan innehålla höga halter mikroplast, 
bland annat partiklar från däck och asfalt, 
som behöver renas innan det släpps ut till 
recipienterna. I senaste SVU-rapporten 
2021-22 ”Rening av mikroplast i dagvatten 
från motorväg - Utvärdering av en renings-
anläggning vid E4-bron i Sundsvall” redovi-
sas resultat från en världsunik studie av hur 
rening av mikroplaster från en högtrafike-
rad motorväg med dagvattenbiofilter skulle 
kunna gå till. Reningssystem med biofilter 
verkar ha effektiv reningsförmåga och vara 
en lovande teknik.

Publikationer

Under hösten har tre nya artiklar inom 
Dag&Näts populärvetenskapliga artikelserie 
Ny Forskning och Teknik publicerats.

I artikeln Mot en hållbar snöhantering i 
urbana miljöer - Spridning av föroreninger 
med urban snö (Ny Forskning och Teknik 
nr 10) sammanfattas resultat från projektet 
”Hållbar snöhantering i urbana miljöer” 
och resultaten sätts i en nationell och global 
kontext. Det övergripande målet i projektet 
har varit att ge underlag till en miljömässigt 
förbättrad snöhantering. Därför har snö från 
olika områden provtagits, snö och dagvatten 
från samma avrinningsområde jämförts och 
föroreningstransporten från smältande snö 
har studerats. Utifrån erhållna data och ti-
digare publicerade undersökningar har en 
konceptuell beräkningsmodell för att be-
döma föroreningsmängder i urban snö tagits 
fram och olika möjligheter till hantering av 
bortforslad snö har belysts.

Artikeln om Jordfuktighetsmätningar för 
modellering av öppna dagvattenlösningar 
(Ny Forskning och Teknik nr 11) belyser 
öppna dagvattenlösningar som blir alltmer 
populära för att minska översvämningsris-
ken i urbana områden.  Matematisk model-
lering är ett vanligt verktyg  för att utvärdera 
dagvattensystem och eventuella ändringar  i 
gestaltningen. Modellerna kräver oftast kali-
brering mot uppmätt data, som i vanliga fall 
bara består av flödesmätningar. Detta skapar 
osäkerhet när det gäller modellens funktion 
för att simulera vad som händer när vattnet  
har infiltrerat i jorden. Därför har denna 

Tre nya artiklar inom artikelserien Ny Forskning och Teknik ute

studie undersökt mervärdet av att använda 
mätningar av jordfuktighet vid kalibrering 
av dagvattenmodeller. Studien visar att mät-
ningar av både flöde och jordfuktighet krävs 
för att kalibrera en modell på ett pålitligt sätt 
för både variablerna.

Tredje artikeln tar upp Hydrologisk mo-
dellering av gröna tak (Ny Forskning och 
Teknik nr 12). Gröna tak är en allt vanli-
gare dagvattenåtgärd för att minska avrin-
ningsvolymer vid regn i urbana områden. 
Utvärdering av gröna tak och deras effekt 
på dagvattensystemet analyseras ofta med 
modeller. Det finns dock många olika mo-
deller och det är inte klart hur bra de olika 
modellerna är. Därför har en jämförelse av 
fyra olika modeller gjorts med data från två 
olika gröna tak i olika klimat. Resultaten vi-
sar att den allra enklaste modellen har sämre 
prestanda än mer komplexa modeller. Av de 
mer komplexa modellerna är olika modeller 
bättre eller sämre beroende på vilka nyckel-
tal som används för att utvärdera modellens 
prestanda.
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Digert deltagande från Dag&Nät i ICUD 2021
Den 24 – 28 oktober hölls ICUD 2021 on-
line från Melbourne, Australien. Forskare 
och VA-aktörer över hela världen samla-
des och presenterade sina live- eller för-
inspelade presentationer och diskuterade 
frågor efter presentationerna. 
ICUD anses vara den viktigaste inter-
nationella dagvattenkonferensen där de 
senaste forskningsresultaten och inno-
vativ utveckling inom dagvattenområdet 
presenteras.  15 forskare från Dag&Nät 
deltog i årets upplaga, varav åtta som 
talare och tre som ordförande för fyra 
sessioner. 

10-12 jan 2022: IWA/IAHR 12th UDM (Ur-
ban Drainage Modeling) 2022 (kombine-
rad 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)
24 feb 2022: VA-seminarium och 
bransch-dag, Tema: Dagvatten (Luleå) 
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Kalendarium 2022

Även detta omtumlande år 2021 lutar nu mot 
sitt slut. Alla omständigheterna till trots kan vi 
se tillbaka på framgångsrika projekt-samarbe-
ten, intressanta - om än oftast digitala - möten, 
konferenser och seminarier, givande diskussio-
ner, nya utmaningar och inte minst ett glädjande 
stort antal nya projekt som vi ser mycket fram 
emot att utföra tillsammans med våra samar-
betspartner under 2022 och framåt.
Tack till er alla som på ett eller annat sätt är del 
av och bidrar till Dag&Nät kompe-tensnätverket 
och som engagerar er för VA-frågor! Inte minst 
våra prenumeranter!
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Julhälsning

studie av hur rening av mikroplaster från 
en högtrafikerad motorväg med dagvat-
tenbiofilter skulle kunna gå till. Renings-
system med biofilter verkar ha effektiv 
reningsförmåga och vara en lovande 
teknik.

25 feb 2022: Seminarium LTA-system - en 
kunskapssammanställning (zoom och 
Luleå) 
16-17 mars 2022: Vatten Avlopp Krets-
lopp (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, till-
synsmyndig-heter och forskare för att 

Godecke Blecken talade om utveckling-
en av ”blå-grön-vit” infrastruktur i kallt 
klimat, Hendrik Rujner om olika metoder 
för att konvertera ett begränsat antal 
punktmätningar till uppskattade värden 
av markfuktighet för alla punkter inom 
en dagvattenanläggning och Haoyu Wei 
om tidsmässiga trender i förekomsten av 
PAH-er i sediment från dagvattenbrunnar. 
Alexandra Müller jämförde tre metoder 
för  identifiering av byggnadsmaterial som 
föroreningskällor. Pär Sagrelius talade om 
påverkan som olika utföranden av biofil-
teranläggningar har på miljön. Ali Beryani 

presenterade intraevent dynamiken vid 
avlägsnandet av organiska mikroföro-
reningar i biofilter med försedimente-
ringskammare medan Katharina Lange 
talade om anläggningarnas effektivitet 
avseende rening av mikroplast. Slutligen 
presenterade Lian Lundy ett beslutsstöd 
för prioritering av olika reningsmetoder för 
avrinningen från motorvägar.
Mellan konferensens huvudsessioner 
fanns dessutom möjlighet för deltagarna 
att virtuellt träffas i olika workshops och 
möten för kunskapsutbyten.  

identifiera och diskutera de viktigaste 
utmaningarna, nya lösningar och tren-
der inom strategisk tillgångsförvaltning i 
vat-tensektorn.
11-15 sept 2022: IWA World Water Con-
gress & 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

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

Annelie Hedström har installe-
rats som professor

Den 13 november installerades Annelie 
Hedström som professor och på världstoa-
lettdagen den 19 november gav Annelie sin 
installationsföreläsning ”Hur behöver våra 
vatten- och avloppssystem utvecklas för att 
klara framtidens krav?” på  Vetenskapens hus 
i centrala Luleå och via Zoom. 

Under sin föreläsning betonade hon vikten 
av att planera långsiktigt för bebyggelse och 
VA, men att bygga hållbart kanske inte bety-
der att något ska hålla i flera hundra år. Hon 
berättade även om några av alla de forsk-
ningsprojekt som för närvarande pågår inom 
VA-teknikområdet på Luleå tekniska uni-
versitet och berörde klimatpåverkan, resurs-
användande och digitalisering. Avslutnings-
vis lyfte Annelie världstoalettdagen och att 
fortfarande hälften av världens befolkning 
saknar en säker toalettlösning. Det är också 
de människorna som bäst förstår värdet av 
en bra toalett. Vi andra tar mer våra sanitets-
lösningar för givet och lägger inte märke till 
dem förrän de har driftsproblem.

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

Kalendarium

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)

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

25 feb 2022: Seminarium LTA-system - en 
kunskapssammanställning (zoom och 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)   
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

2022

Även detta omtumlande år 2021 lutar nu 
mot sitt slut. Alla omständigheterna till trots 
kan vi se tillbaka på framgångsrika projekt-
samarbeten, intressanta - om än oftast digitala 
- möten, konferenser och seminarier, givande 
diskussioner, nya utmaningar och inte minst  
ett glädjande stort antal nya projekt som vi ser 
mycket fram emot att utföra tillsammans med 
våra samarbetspartner under 2022 och framåt.

Julhälsning

Tack till er alla som på ett eller annat sätt 
är del av och bidrar till Dag&Nät kompe-
tensnätverket och som engagerar er för VA-
frågor! Inte minst våra prenumeranter!

   

Riktig God Jul och Gott Nytt År! 



i samarbete med


