
Tidigare forskning har bedrivits med 
syftet att exempelvis identifiera, kvantifiera 
och ekonomiskt utvärdera ekosystemtjäns-
ter som levereras av blå-grön infrastruk-
tur. Följaktligen har blå-grön infrastruktur 
uppmärksammats som en facilitator för en 
hälsosammare livsstil i städer, att skapa eko-
nomiska värden, att öka motståndskraften 
hos stadsmiljöer inför ett snabbt föränderligt 
klimat och att minska påverkan av förorenat 
dagvatten på recipienter. 

Trots att både forskning och det praktiska 
arbetet med blå-grön infrastruktur har be-
drivits i flera olika klimat har systemen ofta 

När blå-grön infrastruktur blir vit…
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betraktats som statiska lösningar där förde-
larna från blåa (vatten) och gröna (växter) 
komponenter hamnat i fokus. Men, i flera 
delar av världen är blå-grön infrastruktur i 
perioder varken blå eller grön utan t. ex. vit 
(snötäckt) eller gul/brun (från vilande väx-
ter och torka). På platser utanför de tempe-
rerade klimatzonerna har följderna av detta 
för blå-grön infrastruktur ännu inte utvär-
derats ordentligt varken vad gäller deras tek-
niskt-miljömässiga funktion eller leveransen 
av ekosystemtjänster.

Licentiat

Stadspla-
nering och 
utformning 
av urbana 
miljöer har 

ofta utgått från ett ekonomiskt 
och platsoptimerande perspektiv. 
Men sedan introduktionen av be-
greppet ekosystemtjänster har in-
frastruktur som bidrar med mer-
värden fått mer uppmärksamhet. 

I en nyligen utförd studie identifieras 
potentialen för ekosystemtjänster från vita 
(snötäckta) stadsmiljöer. Ett teoretiskt ram-
verk utvecklades för att utöka konceptet 
blå-grön infrastruktur till blå-grön-vit infra-
struktur. Även om den tekniska funktionali-
teten hos blå-gröna system är välkänd, ställer 
dess prestanda i kalla klimat (som blå-grön-
vita system) ytterligare utmaningar, särskilt 
när ekosystemtjänster inkluderas. Men ge-
nom att utvidga konceptet främjas eko-
systemtjänster som fungerar över säsonger; 

över en temperaturskillnad på 
-30°C till +30°C. Men blå-
grön-vit infrastruktur innebär 
också utmaningar ofta gällande 
regelverk, ekonomi och admi-
nistrativt ansvar för snö- och 
dagvattenhantering. En slutsats 
med studien var att kunskapen 
och förståelsen för 
dessa utmaningar 
måste utvecklas.

Ledig tjänst

Sök dig till oss!
Är du vår nya kollega? Vår forsknings-

grupp inom VA-teknik på Luleå tekniska 
universitet behöver förstärkning och stöd 
med fält- och laboratoriearbeten inom 
våra mångfaldiga forskningsprojekt, spe-
ciellt inom Dag&Nät. Om du vill vara en 
del av vår grupp redan till hösten ansök 
till förste forskningsingenjör inom vat-
ten- och avloppsteknik senast 21 augusti.

Mer information om tjänsten och hur 
du ansöker finns här.

par.sagrelius@ltu.se
Pär Sagrelius

https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5881&rmlang=SE


Det påvisades stora skillnader i den poten-
tiella fördröjningsförmågan för de undersök-
ta städerna, både på års- och säsongsnivå. An-
ledningen till detta är främst utsträckningen 
av vinter/vårsäsongen och fördelningen av 
nederbördsmönster (med avseende på bio-
filter) och sekvensen av regniga dagar/torra 
perioder och evapotranspirationshastighet 
(med avseende på gröna tak). Vinter/vår och 
sommar visade de största/minsta skillnader-
na mellan årstiderna. Dessa resultat tyder på 
att designen behöver anpassas till den rums-

Pågående projekt

Klimatanpassade designkriterier för grön infrastruktur? 
I samband med den ökande urbani-

seringen och globala uppvärmningen 
finns det ett växande intresse för im-
plementering av grön infrastruktur i 
olika klimat och regioner. Att iden-
tifiera lämpliga designkriterier för 
dessa anläggningar är viktigt för att 
säkerställa en lokal anpassning av de-
signen för att uppfylla miljökraven.

Dagvattenlösningar som utformats för 
tempererade förhållanden fungerar ofta inte 
tillfredsställande under vintermånaderna. 
Därför behövs en bättre förståelse för de 
viktigaste processerna som påverkar funktio-
nen av grön infrastruktur för att säkerställa 
anläggningarnas funktionalitet och breda 
användbarhet under olika klimatiska förhål-
landen. 

I en studie jämförde doktoranden Iván 
Mantilla hydrologiska funktionen av grön 
infrastruktur i elva svenska städer genom 
att använda identiska designkonfigurationer 
och urskilja klimatförhållandenas påverkan. 
Långtidssimuleringar baserade på 23-åriga 
meteorologiska tidsserier användes som in-
data för SWMM modellen, med kontroller 
för hållbara dagvattenanläggningar: ett bio-
filter och ett grönt tak. 

l iga-temporala 
fördelningen av 
nederbörds- och 
avrinningsmöns-
ter som genereras 
av snösmältning 
och ”regn-på-
snö”-händelser 
i områden där 
snösmältning ut-
gör en stor del 
av avrinningen. 
Dessutom bely-
ser de erhållna 
resultaten sam-
bandet mellan 
omfattningen av 
vinterper ioden 

(lägre infiltrationskapacitet) och försumbara 
avdunstningshastigheter under de kalla må-
naderna - faktorer som leder till lägre årlig 
prestanda för grön infrastruktur belägen i 
urbana områden i norra Sverige.

ivan.mantilla@ltu.se
Iván Mantilla

Diagrammet visar långtidsprestanda på avrinningsfördröjning för biofilter (i %). 

Röda linjen markerar medelvärde. 

Föroreningar i biofilter och långtidsfunktion i kallt klimat
U n d e r 

hösten 2022 
kommer Ro-
bert Furén, 
industridok-

torand på NCC, att presentera sin li-
centiatavhandling inom DRIZZLE – 
centrum för dagvattenhantering med 
titeln “Storm water bioretention: Pol-
lutant occurrence and accumulation 
in filter material and forebay” vid 
Luleå tekniska universitet. Resultaten 
visar bland annat på vikten av drift 
och underhåll vid sidan av god design 
för upprätthållande av god funktion 
över tid.

I våra moderna städer samlas och blandas 
föroreningar med nederbörd, vilket tillsam-
mans med hårdgjorda ytors snabba avvatt-
ning leder till stora utmaningar avseende 
hantering av såväl flöden som föroreningar. 
Biofilter är en relativt ny teknik för behand-
ling av dagvatten i våra städer och blir allt-
mer vanligt förekommande i Sverige likväl 
som internationellt. Biofilter är ofta place-
rade som en del av våra urbana dagvatten-

system där såväl reningsfunktion för skydd 
av recipient som andra estetiska värden är av 
stor betydelse.

Roberts forskning inriktar sig på studier av 
biofilter för dagvattenrening i urbana miljöer 
med fokus på ackumulation av föroreningar 
och reningsförmåga över tid. För studier av 
biofilters funktion är filtermaterialet viktigt 

då det har 
stor effekt 
på rening-
en. Men 
även an-
läggning-
ens design 
som hel-
het med 
placer ing 
av inlopp 
och för-
d a m m a r 
kan ha 
stor bety-

delse för långtidsfunktion. Fältstudier av bio-
filter påbörjades under hösten 2019 i USA 
och analyser av resultat har pågått under 

2020 och 2021 för publicering av resultat 
under 2022.

Resultaten av studierna visar bland annat 
på att halt och förekomst av metaller (Cd, Cr, 
Cu, Ni, Pb och Zn) samt fyra grupper av or-
ganiska föroreningar (PAH:er, PCB, ftalater 
och alkylfenoler) är störst i ytlagren och nära 
inlopp. Resultaten visar även på att metaller 
är relativt mobila i filtermaterial och att det 
kan finnas risk för urlakning över tid eller 
vid hantering av filtermaterial och sediment 
från anläggningar som varit i drift en längre 
tid. Sammantaget ger resultaten en bild av 
hur olika ämnen binds och ackumuleras i 
biofilter men även på de risker som byggs 
in över tid. 

Därigenom bidrar resultaten till ökad för-
ståelse och bättre bedömningar av hur an-
läggningar skall designas och skötas för att 
uppnå bättre funktion och minskad risk för 
spridning av föroreningar i 
samband med drift och under-
håll såsom framtida utbyte av 

robert.furen@associated.ltu.se
Robert Furén



Konferenser

Dag&Nät seminarier hösten 2022
Vår populära digitala seminarieserie fort-

sätter till hösten med nya spännande teman. 
Programmet ser ut så här:

27 september kl.10-11
Funktion av minireningsverk för BDT- och 

avloppsvatten (Brenda Vidal, Mashreki Sami) 

25 oktober kl.10-11
Hur väl renar zeolitfilter avrinning från kop-

partak? (Ivan Milovanovic)

22 november kl.10-11
Föroreningar i avrinning från olika bygg-

nadsmaterial: Utveckling under en femårsperiod 
(Alexandra Müller) 

20 december kl.10-11
Hur påverkar bristande dataintegration till-

gångsförvaltning av VA-ledningsnät? (Emma-
nuel Okwori)

Seminarierna är öppna för alla som är 
intresserade men anmälan behövs för att få 
zoom länk. Håll utkik för mer information i 
kalendariet på vår hemsida. 

ON-SITE slutkonferens
ON-SITE projektet som Luleå tekniska 

universitet / Dag&Nät genomförde i samar-
bete med Uleåborgs universitet och Finska 
miljöcentral höll sin slutkonferens 29 mars 
2022, i digital form. Bland annat presen-
terades resultat från provtagning av mini-
reningsverk, från beräkningar hur mycket 
växtnäring som kan återvinnas från vårt 
avloppsvatten när källsorterande avloppssys-
tem (klosettvatten- eller urinsortering) in-
förs i (semi-)rurala områden i Norra Sverige 
och Finland samt hur avloppsrening kan för-
bättras genom ”bioengineering”, dvs genom 
tillsats av specifika bakterier. Konferensen 
hade drygt 40 deltagare. 

Har din organisation ett examensarbete 
att erbjuda och önskar annonsera via vår 
webbplats? När ni har ett bra projektförslag 
maila annelie.hedstrom@ltu.se med projektti-
tel, kort beskrivning (ca 3-5 rader), kontakt-
person samt under vilken tidsperiod ni ser 
att exjobbserbjudandet ska ligga ute. Bra att 
känna till är att de flesta studenter som gör 
examensarbete på LTU och följer den ordi-
narie 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 ex-
jobbet vid ett annat tillfälle. Därför välkom-
nar vi input till denna webbsida året runt.

Vill ni ha en examensarbetare?

Dag&Nät på Vattenstämman 

Vat t en s t äm-
man hölls med 
stor succé den 
9-11 maj i 
Stockholm och 
både Dag&Näts 
temaledare för 
Resurseffektiva 
Små Avlopps-
system Inga 
Herrmann och 
klusterkoordina-

tor Sylvia Kowar var med. De deltog i de 
spännande föredrag, välkomnade besökare 
i Dag&Nät montern - som kändes få extra 
mycket intresse efter den långa perioden då 
vi inte kunde träffas fysiskt - och minglade 
glatt   i utställningen, under välkomstkvällen 
och jubileumsbanketten på stadshuset.

Vi träffas väl igen nästa år när Dag&Näts 
medlemskommun Umeå står värd för Vat-
tenstämman?!

LESAM 2022
Den internationella konferensen LE-

SAM 2022 (Leading Edge Strategic Asset 
Management) genomfördes den 11-13 maj 
i Bordeaux, Frankrike. Konferensprogram-
met fokuserade på förnyelseplanering av 
VA-ledningsnät och anläggningar. Youen 
Pericault, doktorand inom Dag&Nät, deltog 
i konferensen och noterade ett ökat intresse 
för sitt forskningsområde som handlar om 
samordning av förnyelse mellan infrastruk-
turer (e.g. vatten, avlopp, gas, väg). Fyra av 
de 35 konferenspresentationer handlade om 
ämnet, en tydlig ökning i jämförelse med ti-
digare LESAM konferenser. 

Den 31 maj hölls det tredje online-semina-
riet inom ramen för Nätverket för tillskotts-
vatten och bräddning. Temat denna gången 
var bräddningar. Tommy Giertz, SVOA, gav 
en presentation om bräddningar i relation 
till kombinerade eller duplikatsystem, till-
skottsvatten och nederbörd. Han kopplade 
även problematiken om tillskottsvatten och 
bräddning till läckor på dricksvattennätet 
och vikten av att hålla koll på icke normal 
drift av tryckstegringsstationer. Erika Lund-
ström, Luleå Miljöresurs, berättade om den 
bräddvattenrening de byggt för att ta hand 
om bräddvatten längs en lång överförings-
ledning från samhällen i den sydvästra kom-
mundelen. Särskilt vid snösmältning och 
regnintensiva perioder kan det brädda. Re-
ningsprocessen är ett initialt mekaniskt rens-
system som följs av en kemikalieinbland-
ning och en efterföljande damm. Tidigare 
biodammar har tagits i bruk för dessa fäll-
ningsdammar. Anders Eriksson, Karlskoga 
Energi&Miljö, berättade om det Actiflow-
system som de installerat. Med detta system 
kan upp till och med 3,5 % av totalflödet 
renas. En tillsats av PIX mikrosand tillsätts 
för att flocka partiklar som sedan avskiljs. 

Nästa nätverksträff planeras till månads-
skiftet november-december. Håll utkik i 
nästkommande nyhetsbrev. Gå gärna med i 
LinkedIn gruppen ”Nätverket tillskottsvat-
ten och bräddning” för att ta del av presen-
tationer från träffarna, hålla dig uppdaterad 
om nästa seminarium och ställa frågor och 
diskutera tillskottsvatten och bräddning med 
övriga som är med i gruppen.

Nätverket Tillskottsvatten och 
Bräddning

I den nyli-
gen publice-
rade rapporten 
”Synthesis of 
DRIZZLE re-

search findings (2017-2021)” ges en översyn 
av forskningsresultat framtagna inom ramen 
för DRIZZLE under perioden 2017-2021. 

Efter 5-årsutvärderingen av de åtta kom-
petenscentrum som startade under 2017 har 
Vinnova fattat ett inriktningsbeslut om att 
fortsätta finansiera ”DRIZZLE – centrum 
för dagvattenhantering” under ytterligare 
fem år. Det formella beslutet om fortsatt fi-
nansiering fattar Vinnova senast den 31 ok-
tober 2022.

- Vi är oerhört glada och ser fram emot att 
tillsammans få fortsätta ta oss an de stora ut-
maningar som våra samhällen står inför, säger 
Maria Viklander, centrumledare DRIZZLE. 

DRIZZLE-nytt

DRIZZLE rapport och 
utvärdering

Seminarier

Examensarbeten

Frida Isaksson har läst 
miljö och vatten på Natur-
resursteknik vid Luleå tek-
niska universitet och är nu 
färdig med sitt examensar-
bete ”The use of alternative 
normalization approaches 

to understand changes in SARS-CoV-2 
concentrations in wastewater” som utförts 
i samarbete med VA-teknik vid LTU och 
SLU i Uppsala. Hennes studie syftade till 
att öka kunskapen kring vilka faktorer som 
påverkar koncentrationen av icke-smittsam 
SARS-CoV-2 RNA i avloppsvatten samt 
visa på olika normaliseringsmetoder för att 
tolka koncentrationerna i avloppsproven.

Examensarbete om SARS-Cov-2 
koncentrationer i avloppsvatten

https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/ON-SITE-Small-scale-wastewater-treatment-systems-2019-2022-1.183613
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Examensarbeten
mailto:annelie.hedstrom%40ltu.se?subject=
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/program
https://lesam2022.colloque.inrae.fr/program
https://www.linkedin.com/groups/12591237/
https://www.linkedin.com/groups/12591237/
https://www.ltu.se/cms_fs/1.220767!/file/Report%20synthesis%20of%20drizzle%20research.pdf
https://www.ltu.se/cms_fs/1.220767!/file/Report%20synthesis%20of%20drizzle%20research.pdf
https://www.ltu.se/cms_fs/1.220767!/file/Report%20synthesis%20of%20drizzle%20research.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1645985/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1645985/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1645985/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1645985/FULLTEXT01.pdf


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

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

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

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

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

RISE, NTNU, samt Svenskt Vatten

Personalnytt

Två nya doktorander med forskningsfokus på dagvatten
Suna Ekin Kali anställdes 

som doktorand i VA-teknik 
i april 2022. Hennes forsk-
ning fokuserar på att under-
söka dagvattnets påverkan 
på recipienten och model-
lering av dagvattenkvalitet. 

Suna kommer att provta recipienter på tre 
orter med olika befolkningstäthet i Sverige 
för att undersöka avrinningens påverkan på 
vattenkvalitet. Proverna kommer att analy-
seras för mikroplast, metaller, näringsämnen, 
PAH, PFA, ftalater, tennorganiska fören-
ingar, alkylfenoler samt pH, konduktivitet, 
grumlighet och suspenderade fasta ämnen. 
Dessutom kommer hon att medverka i ett 
tvärvetenskapligt projekt som syftar till att 
undersöka olika scenarier för hållbar dag-
vattenhantering med blågrön infrastruktur. 

Suna har en M.Sc. i miljöteknik med fokus 
på miljömodellering och vattenresurser från 
Drexel University, Philadelphia, USA. 

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 - FoU inom dricksvattenområ-
det i Sverige – från råvatten till tappkran. 

Anmälan till nyhetsbrev

VA-kluster Mälardalen - FoU inom vatten 
och avloppsområdet. 

Anmälan till nyhetsbrev

VA-teknik Södra - FoU inom vattenför-
sörjnings- och avloppstekniken i södra Sve-
rige.

Anmälan till nyhetsbrev

24-26 aug 2022: SPN10 (Graz, Österrike)   
Internationell IWA avlopps- och ledningsnäts-
konferens som återkommer vart tredje år.

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

21 okt 2022: disputation Brenda Vidal, ”Små 
avloppssystem - Funktion, hållbarhet och 

Kalendarium

2022

SVU projektet ”Erfarenheter av LTA-
system - En kunskapssammanställning” med 
en rapport om VA-branschens erfarenheter 
av lättryckavloppsystem som ni kan ta del 
av. I rapporten presenteras utmaningar och 
framgångsfaktorer kopplade till dessa LTA-
system. Om systemen anläggs och används 
på rätt sätt kan de vara ett bra alternativ till 
konventionella självfallssystem, men frågor 
kring svavelväte och livscykelkostnader be-
höver redas ut för att säkerställa systemens 
långsiktiga hållbarhet.

SVU-rapport om LTA-system

Rapporter

Utsav Adhikari började 
som doktorand i maj 2022. 
I sina studier kommer Ut-
sav att skapa ett flertal BGI-
scenarier för utvalda urbana 
delavrinningsområden i två 
svenska städer, Malmö och 

Östersund, och med hjälp av datormodeller 
analysera deras förmåga att klara översväm-
ningar. Huvudsakligen kommer SWMM-
modellen att användas för att utföra dessa 
volymsmodelleringar.

Utsav avslutade sin grundutbildning vid 
Kathmandu University i Nepal med en kan-
didatexamen i miljöteknik. Sedan tog han 
sin examen i infrastruktur och miljöteknik 
vid Chalmers tekniska högskola. I sitt exa-
mensarbete utvärderade han effektiviteten 
av blågrön infrastruktur i Lerums kommun 
med hjälp av en hydrodynamisk modell. Ut-
sav har också arbetat som vatteningenjör i 
Nepal i tre år.

Publikationer

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

Lange, K., Österlund, H., Viklander, M. & 
Blecken, G. (2022). Occurrence and concentra-
tions of 20-100 µm sized microplastic in hig-
hway runoff and its removal in a gross pollutant 
trap - Bioretention and sand filter stormwater 
treatment train. Science of the Total Environ-
ment, vol. 809 

Lange, K., Viklander, M. & Blecken, G. 
(2022). Investigation of intra - event variations of 
total, dissolved and truly dissolved metal concen-
trations in highway runoff and a gross pollutant 
trap – bioretention stormwater treatment train. 
Water Research, vol. 216

Panasiuk, O., Hedström, A., Langeveld, 
J. & Viklander, M. (2022). Identifying sources 
of infiltration and inflow in sanitary sewers in a 
northern community: comparative assessment of 
selected methods. Water Science and Techno-
logy, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732 

Gavric, S., Flanagan, K., Österlund, H., 
Blecken, G. & Viklander, M. (2022). Facili-
tating maintenance of stormwater ponds: compa-
rison of analytical methods for determination of 
metal pollution. Environmental Science and 
Pollution Research, ISSN 0944-1344, E-
ISSN 1614-7499

implementering”, VA-teknik, Luleå tekniska 
universitet
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Mer information kommer att publiceras på hem-
sidan. 

2023
8-9 feb 2023: NAM23 (Nationella konferen-
sen Avlopp & Miljö) (Borås)  

21-22 mars 2023: RÖK (Rörnät & klimat) 
(Göteborg)   

22-24 maj 2023: Vattenstämman (Umeå)

Utbildning

Kurser om Mikroföroreningar samt Vatten & Energi 
Hösten 2022 ges två kurser inom Vat-

tenforskarskolan: Mikroföroreningar och 
Water Energy Nexus, som riktas förutom 
Vattenforskarskolans doktorander också till 

alla andra intresserade i VA-branschen. För 
mer information om kurserna och hur man 
anmäler sig, se här.

https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=158463
https://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/Kontakt/Sidor/default.aspx
https://www.va-malardalen.se/kontakt.4.1acdfdc8146d949da6d5d16.html
https://va-tekniksodra.se/
http://www.worldwatercongress.org
https://www.svensktvatten.se/contentassets/9492e8f46886415e81ea5ddeaa0d1d5e/svu-rapport-2022-02.pdf
https://www.svensktvatten.se/contentassets/9492e8f46886415e81ea5ddeaa0d1d5e/svu-rapport-2022-02.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Publikationer
http://Occurrence and concentrations of 20-100 µm sized microplastic in highway runoff and its removal in a
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https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Kalendarium
https://www.waterresearchschool.lu.se/svenska/kurser/kursschema-2022/mikrofoeroreningar/kursplan/
https://www.waterresearchschool.lu.se/svenska/kurser/kursschema-2022/water-energy-nexus-3hp-2hp/
https://www.waterresearchschool.lu.se/svenska/kurser/

