
Syftet med avhandlingen är att bidra till 
kunskap om små avloppssystem när det gäl-
ler reningseffektivitet, hållbarhetsaspekter 
och implementering på kommunal nivå. Av-
handlingen utforskar också de historiska och 
samtida sammanhang som har format och 
fortsätter forma den befintliga avloppssek-
torn och dess dominans av storskalig cen-
traliserad hantering av avloppsvatten. Även 
hinder för implementering av alternativa, 
innovativa sanitetslösningar med högre po-
tential för resursrecirkulering har studerats. 

Undersökningen av 16 fullskaliga mark-
bäddar och minireningsverk visade på hög 
fosforavskiljning (>92%) för markbäddar 
med efterföljande alkaliska fosforfilter med-
an sex av elva undersökta minireningsverk 
inklusive kemisk fällning eller alkaliska fos-
forfilter visade på >78% fosforreduktion. 
Kväveavskiljningen var generellt låg i mini-
reningsverken, bland annat på grund av låg 
temperatur. Höga halter av indikatorbakte-
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rier från de flesta anläggningarna mättes upp 
och överskred ofta EU:s badvattendirektivs 
gränser för utmärkt vattenkvalitet gällande 
intestinala enterokocker och Escherichia 
coli. Avloppsvattnet från två reningsverk 
(12-30 PE) analyserades även för organiska 
miljögifter. De uppmätta nivåerna av läke-
medel låg inom intervallet eller högre än 
tidigare rapporterade halter i avloppsvatten 
från konventionella avloppsreningsverk, vil-
ket inkluderade antiinflammatoriska medel, 
β-blockerare, ACE-hämmare, antiepileptika 
och antidepressiva medel. Däremot var ut-
släppskoncentrationerna av ftalater lägre än 
de som tidigare rapporterats. 

Hållbarhetsaspekter studerades med en 
scenarioanalys som jämförde nio alternativ 
för enskilda avloppslösningar. Resultaten 
indikerade att källsortering av BDT-vatten 
(bad, disk och tvätt) och svartvatten alter-
nativt urinsortering var de mest hållbara al-
ternativen när rening och recirkulering av 
näringsämnen prioriterades högt. En kon-
ventionell markbädd eller infiltrationsbädd 
var de mest hållbara alternativen när rening 
och återföring av näringsämnen var mindre 
prioriterade, och i kombination med kemisk 
fosforrening, när CO2-utsläpp, energian-
vändning och energiåtervinning var viktiga 
aspekter.

Planering av avloppsvattentjänster stu-

Doktorandprojekt

Den 21 oktober kommer Bren-
da Vidal att försvara sin doktors-
avhandling ”Små avloppssystem 
– Funktion, hållbarhet och im-
plementering” vid Luleå tekniska 
universitet. Opponent är Prof. 
Günter Langergraber från Univer-
sity of Natural Resources and Life 
Sciences (BOKU Wien, Österrike).

Brenda Vidal

derades i en intervjustudie med yrkesverk-
samma. Den allmänna trenden att välja cen-
traliserade lösningar, närhelst det är tekniskt 
möjligt, genom att ansluta avloppsledningar 
till ett huvudreningsverk bekräftades. Skäl 
som nämnts av intervjupersonerna var bland 
annat det centrala systemets robusthet, drift- 
och underhållaspekter samt skydd av reci-
pienter. Identifierade barriärer som hindrar 
implementering av alternativa sanitetslös-
ningar med fokus på resursåtervinning rör 
lagstiftning (brist på krav och lagtolkning), 
teknik (omogen teknologi, osäkerheter), 
organisation (brist på initiativ, kompetens 
och erfarenhet) samt ekonomi (finansiella 
begränsningar, brist på incitament). Alter-
nativa avloppssystem med högre resurså-
tervinningskapacitet (t.ex. källsorterande 
system) har fått mindre uppmärksamhet och 
institutionellt stöd ur ett historiskt perspek-
tiv (1974-2015), och deras 
brister uppmärksammades 
ständigt under den stude-
rade perioden.

Dag&Nät seminarier

Välkommen till Dag&Näts 
öppna seminarier under hösten! 

• 25 oktober kl. 10-11  
Hur väl renar zeolitfilter avrinning från 
koppartak? Ivan Milovanovic
• 22 november kl. 10-11 
Föroreningar i avrinning från olika bygg-
nadsmaterial: Utveckling under en femårspe-
riod, Alexandra Müller
• 20 december kl. 10-11 
Hur påverkar bristande dataintegration till-
gångsförvaltning av VA-ledningsnät? 
Emmanuel Okwori

Kontakta Betty.Christakopoulou@ltu.se för att 
få Zoom länken!

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1691375/FULLTEXT02.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1691375/FULLTEXT02.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1691375/FULLTEXT02.pdf


Pågående projekt

Därefter studerades ett växtbevuxet 
biofilter och ett sandfilter med för-
sedimentering. Sand- och biofiltret 
utvärderades parallellt för att förstå 
reningseffekten och koncentrations-
variationen av organiska miljögifter i 
de två systemen med och utan växter. 

Resultaten visade att dagvatt-
net innehåller en signifikant (riska-
bel) koncentration polyaromatiska 
kolväten (PAH, främst medeltunga 
och tunga molekyler), tunga petro-
leumkolväten (PHC:er), bisfenol A (BPA), 
suspenderade ämnen och ibland alkylfeno-
ler som bör renas innan vattnet släpps ut i 
recipienten. Grumlighet (turbiditet) var en 
relativ bra indikator för koncentrationen av 
PAH:er och tyngre PHC:er. Totalt organiskt 
kol och konduktivitet skulle kunna vara 
lämpliga indikatorer för BPA-koncentration 
i dagvatten. 

Analys av vattenkvaliteten vid utflödet av 
anläggningen visade att sandfilter kunde i 
medeltal rena 52% av organiska miljögifter 
och växtbevuxna biofilter >80%. Däremot 
bidrog inte försedimenteringssteget med nå-
gon rening. 

Naturbaserade biofiltersystem för dagvattenrening
Under de 

senaste de-
c enn i e r n a 
har blågrön 
infrastruk-

tur utvecklats för att fördröja 
och rena dagvatten. Bland dessa 
system är biofilter ett naturbase-
rat system som har stor potential 
att förbättra dagvattenkvaliteten i 
avrinningsområdet. Flera studier 
pågår inom Dag&Nät för att un-
dersöka dagvattenreningen i olika 
biofiltersystem i fält. Anläggning-
arna undersöks i olika urbana 
områden i Stockholm, Malmö, 
Sundsvall och Växjö. 

Ett av dessa projekt fokuserar på orga-
niska miljögifter. En provtagningskampanj 
genomfördes i anslutning till ett cirka 4,7 
hektar stort avrinningsområde vid E4-bron 
i Sundsvall. Först analyserades dagvatten-
kvaliteten med avseende på organiska mil-
jögifter. Därefter undersöktes potentiella 
indikatorparametrar som skulle kunna vara 
indikatorer för föroreningsnivåerna i fram-
tida kontrollprogram för denna anläggning. 

Sammanfattningsvis visade studien att 
dagvattenbiofilter kan vara effektiva lös-
ningar för att avlägsna organiska miljögifter. 
Utformningen behöver dock fortfarande 
vidareutvecklas för att optimalt kunna rena 
många typer av dessa ämnen. Dessutom vi-
sade studien att de undersökta indikatorpa-
rametrarna har potential och skulle kunna 
användas som en förenklad metod för över-
vakning av dagvattenkvaliteten. På så sätt 
skulle  dyra analyskostnader 
kunna minskas i framtiden. 
Detta kräver dock fler under-
sökningar framöver. 

ali.beryani@ltu.se

De viktigaste ämnena för att 
producera gödsel är kväve, fosfor 
och kalium (NPK). Kväve erhålls 
mestadels från en kombination av 
naturgas och luft för att produ-
cera ammonium.  Ytterligare pro-
cesser krävs sedan för omvandling  
till urea, salpetersyra och slutligen 
ammoniumnitrat. Å andra sidan 
är fosfor och kalium mineraler 
som erhålls från gruvor. Så de tre 
huvudkomponenterna i traditio-
nella gödselmedel kommer idag 
från icke-förnybara resurser. 

När vi har konsumerat vår mat utsöndras 
dessa näringsämnen ur kroppen och hamnar 
på avloppsreningsverket. Där måste fosfor 
och ibland även kväve avlägsnas för att för-
hindra övergödning i recipienten. 

I sitt doktorandprojekt fokuserar Stepha-
nie Rusch Fehrmann därför på huvudsakli-
gen tre områden, biologisk ammoniumoxi-
dation, avlägsnande av organiska miljögifter 
och en process för att koncentrera närings-
ämnen för att framställa ett gödselmedel från 
klosettvatten. 

Ali Beryani

Näringsåtervinning från klosettvatten
Koncentration av näringsämnen 
Den pågående studien fokuser på upp-

koncentrering  av näringsämnen i klosett-
vatten med hjälp av luftad membrandestilla-
tion. Membrandestillation är en teknik som 
producerar destillatvatten och skulle kunna 
drivas med hjälp av spillvärme. Denna teknik 
har mest studerats för avsaltning av dricksvat-
ten. Men i denna forskning är huvudintres-
set retentatet, dvs allt som inte har avdunstat 
och där mineralerna finns kvar, inklusive de 
värdefulla näringsämnena. En av utmaning-

arna är att 
det mesta 
av kvävet 
som finns i 
svartvatten 
är am-
monium, 
en flyktig 
f ö ren ing 
som kan 
ångas bort 
under de-
stillations-
processen. 
D ä r f ö r 
t i l l s a t t e s 
fosforsyra 

efter filtrering för att förhindra att ammo-
niumet avdunstade. I de första studierna har 
olika pH-värden och temperaturer testats 
och det visade sig att tekniken fungerar för 
att koncentrera vattnet från 10 till 5 liter. 
Nästa steg som planeras är att koncentrera 
100l till 5l vid 55°C.

Biologisk ammoniumoxidation och ned-
brytning av organiska miljögifter 

För att lösa problemet med ammonium 
på ett mer hållbart sätt planeras en MBBR 
(moving bed biofilm reactor) studie. Syftet 
med denna studie är att ta reda på optimala 
koncentrationen löst syre och hydrauliska 
uppehållstiden för biologiska omvandlingen 
från ammonium till nitrat. En fördel med 
denna process för att stabilisera kvävet är att 
ingen syra behöver tillsättas. En annan för-
del är att enzymet som oxiderar ammonium  
har potential att även oxidera organiska mil-
jögifter. Andra tekniker som ultrafiltrering 
eller processer som granulärt aktivt kol kan 
också komma att undersökas i 
projektet.

stephanie.rusch.fehrmann@ltu.se
Stephanie Rusch Fehrmann



Dag&Nät har under sommaren tilldelats 
tre nya projekt från Naturvårdsverket. Ett 
projekt ska i en laboratoriestudie undersöka 
om urlakning av biocider från impregnerade 
byggmaterial och ytbehandlingar är en källa 
till dagvattenförorening. Ett andra projekt 
ska i en fältstudie utvärdera rening av dag-
vatten med kompakta reningsanläggningar 
och ett tredje, också det en fältstudie, ska 
fokusera på rening av dagvatten och snö-
smältning i ett sektionerad sedimentations-
dike, konstruerat för  att fungera för både 
lokal snölagring och rening. Ansvariga för 
projekten är Heléne Österlund, Godecke 
Blecken och Maria Viklander. MittSverige 
Vatten&Avfall, Lumire samt miljöförvalt-
ningen i Stockholms stad är alla på olika 
sätt involverade i projekten vars totala bud-
get uppgår till 1 788 000 kronor. Projekten 
kommer att genomföras under 2022/23 och 
kompletterar pågående projekt i DRIZZLE.

Nya projekt från Naturvårdsverket
Workshop

Konferenser

EMS membranworkshop 
I slutet av maj 2022 deltog Saida Kaykhaii 

i europeiska membransällskapets 37:e uppla-
ga av sommarskolan som denna gång arrang-
erades i Alentejo, Portugal. Studenter och 
experter från olika länder som arbetar med 
membran inom olika applikationer möttes 
för diskussioner, vidareutbildning och erfa-
renhetsutbyte. Det övergripande temat för 
sommarskolan i år var membranteknik och 
de fyra naturliga elementen: jord, luft, vat-
ten och eld. Områden som diskuterades var 
bland annat vattenrening, bioprocessteknik, 
energiprocesser, membranutveckling och 
moduldesign. Dessa områden kan relatera till 
användningen av membran för att skydda vår 
miljö med sina fyra naturliga huvudelement.

- Sommarskolan var ett utmärkt tillfälle 
att träffa experter inom membranområdet 
och breddade mina kunskaper om använd-
ningen av membran i olika branscher samt 
membranens inverkan på vårt dagliga liv, sä-
ger Saida. 

Grön infrastruktur på EGU 2022
Den 23 - 27 maj deltog Emelie Hedlund 

Nilsson, industridoktorand inom DRIZZ-
LE, i den internationella konferensen EGU 
2022 (European Geosciences Union) i Wien, 
Österrike. I sessionen ”Green infrastructure 
for sustainable urban hazard management” 
presenterade Emelie resultat från en modell 
hon framtagit för att uppskatta mängden 
snö som kan deponeras i multifunktionella 
ytor. Multifunktionella ytor är blå-grön in-
frastruktur i stadsmiljö som designats för att 
även kunna lagra snö och hantera smältvat-
ten. En utmaning är urban snös varierande 
egenskaper vilket styr hur snabbt snön smäl-
ter och påverkar i sin tur hur mycket snö 
som kan deponeras i ytan. 

Emelie noterade att hennes forsknings-
ämne väckte intresse bland konferensdelta-
garna och många frågor handlade om hur 
dessa ytor kan implementeras. 

SPN (Sewer Processes & Networks) kon-
ferensen som arrangeras vart tredje år, hölls 
senast i Graz, Österrike den 24 – 26 augusti 
2022. Från Dag&Nät deltog Annelie Hed-
ström, Ico Broekhuizen och Emmanuel 
Okwori. Emmanuel presenterade några 
preliminära resultat från en pågående studie 
där han undersöker metoder som bygger på 
grafteori, klusteranalys och geografiskt vik-
tad regression för att underlätta beslut om 
var redundanser kan inkluderas i avloppsnät 
för att öka förmågan att hantera avloppstopp. 

Några höjdpunkter från konferensen 
var att få se den pågående utvecklingen av 
sensorer och provtagningstekniker. Det var 
även intressant att ta del av hur avloppsvat-
tenbaserad epidemiologi kan utvecklas för 
att ge representativa resultat. Användningen 
av prisvärda kameror för att övervaka fett-
ackumulation i pumpstationer presenterades 
också likväl som att göra rörinspektioner  
genom 3D-skanningar med elektrisk tomo-
grafi från markytan.

World Water Congress & Exhibition
Den 11-15 september gick världsvat-

tenkongressen WWC&E 2022 av stapeln 
på Bella Center i Köpenhamn efter två års 
väntan. Intresset för kongressen och mässan 
var enormt vilket speglades i det stora an-
talet deltagare, utställare och sessioner. Med 
mer än 10 000 besökare, drygt 330 utstäl-
lare och 19 parallella sessioner var kongres-
sen den största någonsin. Alla presentationer, 
workshops, forum, specialistgruppsmöten 
och studiebesök genomsyrades av årets tema 
Water for smart livable cities; möten och 
nätverkande spelade en central roll i årets 
upplaga.

Dag&Nät representerades av Annelie 
Hedström, Inga Herrmann, Kelsey Flana-
gan, Lena Goldkuhl, Nikita Razguliaev, Iván 
Mantilla och Sylvia Kowar, samt Magnus 
Bäckström från Bodens kommun, en av par-
terna i Dag&Nät. Nikita Razguliaev höll en 
presentation om hur man kan upptäcka fel 
i mätdata från dagvattenprovtagningar och 
Iván Mantilla ställde ut en poster om hur 
olika infiltrationshastigheter påverkar ut-
rymmet som behövs för grön infrastruktur. 
IWA:s specialistgrupp för små vatten- och 
avloppssystem hade ett möte som ordnades 
av Inga Herrmann, gruppens ordförande. 

Kompetensutveckling

För alla intresserade i VA-branschen er-
bjuds ett kursutbud genom Vattenforskar-
skolan. I november kommer kursen ”Micro-
pollutants” hållas som handlar om organiska 
miljögifter. Ansvariga för kursen är Michael 
Cimbritz, Lunds universitet, och  Kelsey Fla-
nagan, Dag&Nät / Luleå tekniska universitet.

Att förstå var organiska miljögifter kom-
mer ifrån, hur de transporteras och hur de 
kan renas är frågor som idag berör VA-bran-
schen. Dock är det utmanande att undersöka 
organiska miljögifter, det krävs andra meto-
der än när vi tittar på mer vanliga förore-
ningar. Kursen om organiska miljögifter 
syftar till att ge en översikt över de färdig-
heter man behöver för att arbeta med dessa 
föroreningar samt ge en ”state-of-art” av de 
behandlingstekniker som är relevanta för så-
väl avloppsvatten som dagvatten. 

Fortfarande finns några platser kvar på 
kursen. Passa på och lär dig mer inom äm-
net! För mer information om kurserna och 
hur man anmäler sig, se här. 

Kurs om organiska miljögifter 

SPN10 konferens 2022

Nya projekt

https://www.waterresearchschool.lu.se/svenska/kurser/


Examensarbeten

Hur bra fungerar 
gröna tak för att minska 
avrinningen i subarktiskt 
klimat? Det är frågan 
som Dag Schéele som 
har läst civilingenjör ar-
kitektur, undersökte i 

sitt examensarbete ”Dagvattenhantering 
med gröna tak i subarktiskt klimat”. Genom 
analys av data från gröna tak i Kiruna och 
Umeå kunde retentionen kvantifieras. Även 
i subarktiskt klimat kunde de olika taken 
minska avrinningen med 60 till 70 pro-
cent på årsnivå. För taket i Umeå byggdes 
även en modell för att vidare studera vilka 
designfaktorer var viktiga för takets hydro-
logiska prestanda. Det visade sig att djupet 
av taksubstratet har en stor effekt på takets 
retentionsförmåga, medan takets lutning el-
ler längden av flödesvägen över taket var av 
mindre betydelse. Detta indikerar att man 
har ganska stor frihet att designa taket uti-
från t.ex. estetiska övervägningar utan ne-
gativ påverkan av takets funktion. Mätkam-
pagnen i Umeå utfördes i samarbete med 
VAKIN och i Kiruna i samarbete med Tek-
niska verken och NCC.

För sitt examensarbete ”Acoustic Dopp-
ler Current Profiling for streamflow measu-
rements in subarctic climate” testade Linus 
Nyström, som har läst civilingenjör naturre-
sursteknik, olika metoder för flödesmätning 
i flera små vattendrag i Norrbotten. Bland 
annat testade han Acoustic Doppler Current 
Profiling (ADCP), där en liten båt mäter 
flödeshastighet på olika djup och över hela 
bredden av vattendraget. Denna metod har 
använts på större älvar men inte små bäckar. 
Prestandan under olika årstider har inte hel-
ler utforskats tidigare. Därför genomfördes 
flödesmätningar med ADCP, samt traditio-
nella flygel- och utspädningsmetoder på oli-
ka vattendrag vid flera tillfällen under vin-
tern och våren. Resultat från studien visade 
att ADCP metoden hade svårt att mäta un-
der vinterperioder, men däremot fungerade 
denna metod bra när flödet blev lite högre 
och det inte fanns is kvar på vattendraget. 
Examensarbetet utfördes i samarbete med 
SWECO i Kiruna.

Charlotta Jernå har läst 
civilingenjör naturresurs-
teknik, inriktning miljö 
och vatten vid Luleå tek-
niska universitet. Hennes 
examensarbete ”Insamling 
och behandling av klo-

settvatten från slutna tankar i Södertälje” 
har syftat till att utvärdera våtkomposten 
i Södertälje som är en del av kommunens 
kretsloppssystem. Klosettvattnet kommer 
från slutna tankar och hygieniseras genom 
våtkompostering och tillsats av urea. Efter 
behandlingen kan klosettvattnet användas 
som gödsel och spridas på åkermark.

 Examensarbetet bestod av två delar. Den 
första var att utvärdera anläggningen gällan-
de massflöden och gasutsläpp. Beräkningar 
skulle baseras på tillgängligt underlag, främst 
analysresultat från årliga provtagningar. Va-
riationen i underlaget bidrog till stor osäker-
het i beräkningarna att inga säkra slutsatser 
kunde dras.

 Den andra delen handlade om att under-
söka möjligheter att inkludera mer substrat 
och utveckla en provtagningsplan för latrin. 
Mängden substrat som behandlas bedömdes 
kunna öka främst genom att säkerställa le-
verans från slutna tankar. Vattenhalten i sub-
stratet skulle kunna sänkas genom att samla 
in latrin som lagrats i slutna tankar hos kolo-
nilottsföreningar.

 

Gröna tak för mins-
kad avrinning i 
subarktiskt klimat?

Metoder för flödes-
mätning i små vat-
tendrag

Utvärdering av våtkomposten i 
Hölö, Södertälje

Vill ni ha en examensarbetare 
och har ett intressant projekt?

Har din organisation ett examensar-
bete att erbjuda och önskar annonsera via 
vår  webbsida? När ni har ett bra projekt-
förslag maila annelie.hedstrom@ltu.se med 
projekttitel, kort beskrivning (ca 3-5 rader), 
kontaktperson samt under vilken tidsperiod 
ni ser att exjobbserbjudandet ska ligga ute. 
Bra att känna till är att de flesta studenter 
som gör examensarbete på LTU och följer 
den ordinarie utbildningsplanen gör exa-
mensarbetet på vårterminen. Det betyder att 
det är nu som det är bäst för aktörer i bran-
schen att komma med förslag till exjobb. 

Examensarbeten

Jonatan Forsberg som har 
läst civilingenjör naturre-
sursteknik med inriktning 
miljö och vatten har nu 
färdigställt sitt examensar-
bete ”PFAS in a Swedish 
wastewater treatment plant: 

An analysis of the effectiveness of major tre-
atment steps on 33 PFAS”. 

Arbetet är den initiala delen av en årslång 
studie där halterna av 33 PFAS föroreningar 
spåras i avloppsvatten och avloppsslam under 
reningsprocessen på Uddebo reningsverk. 

Resultaten visade att det inte fanns nå-
gon tydlig variation i PFAS halter mellan 
de olika reningstegen. Däremot fanns en 
tydlig skillnad mellan PFAS som detekte-
rades i avloppsvatten och avloppsslam, där 
avloppsslam bara hade detekterbara halter 
PFAS med en perfluorerad kolkedja längre 
än 6. En tydlig skillnad i halten detekterade 
PFAS kunde också ses mellan de olika prov-
tagningstillfällen vilket indikerade en möjlig 
koppling mellan större mängd smältvatten 
och vissa PFAS ämnen. Alla resultat kräver 
dock fortsatt undersökning för att se om de 
stämmer för hela 2022 eller bara första vin-
termånaderna.

PFAS i avloppsvatten och -slam 
på reningsverk

Nätverksträff

Nätverket Tillskottsvatten och 
Bräddning 

Nästa nätverksträff planeras till månads-
skiftet november-december. Gå gärna med 
i LinkedIngruppen ”Nätverket tillskottsvat-
ten och bräddning” för att, hålla dig uppda-
terad om nästa träff, ta del av presentationer 
från nätverksträffarna, och där du alltid kan 
ställa frågor och diskutera tillskottsvatten och 
bräddning med övriga som är med i gruppen.

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1680343/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1680343/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1690356/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1690356/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1690356/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678617/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678617/FULLTEXT01.pdf
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1678617/FULLTEXT01.pdf
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Examensarbeten
https://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Examensarbeten
mailto:annelie.hedstrom%40ltu.se?subject=
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1687525/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1687525/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1687525/FULLTEXT01.pdf
https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1687525/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

Partsstämma

DRIZZLE:s Partsstämma 2022
Den 1-2 sep-

tember stod 
Stockholm Vat-
ten & Avfall, 
Bromma värd 

för DRIZZLE:s årliga Partsstämma, med 
stort deltagande från partnerorganisationer-
na. Under de två dagarna presenterades re-
sultat från ett antal av DRIZZLE:s pågående 
forskningsprojekt, som sedan diskuterades i 
mindre grupper med deltagande från samt-
liga parter. 

- Diskussionerna var jättebra för min 
kommande forskning, säger Haoyu Wei, 

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

21 okt 2022: disputation Brenda Vidal, ”Små 
avloppssystem - Funktion, hållbarhet och 
implementering”, VA-teknik, Luleå tekniska 
universitet (LTU)
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Läs mer på hemsidan. 

21 nov 2022: licentiatseminarium Robert 
Furén, ”Stormwater bioretention: Pollutant 
occurrence and accumulation in filter mate-
rials and forebays”, VA-teknik vid LTU
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Läs mer på hemsidan. 

25 nov 2022: disputation Alexandra Müller, 
”An evalution of sources contributing to ur-
ban runoff pollution”, VA-teknik vid LTU
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Läs mer på hemsidan. 

Kalendarium

2022

Publikationer

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

Herrmann, I., Okwori, E., Marklund, S. & 
Hedström, A. (2021). Spillvattenflöden från 
hushåll med enskilt avlopp. Luleå tekniska 
universitet, ISSN 1402-1536

Dag&Nät Forsknings- och utvecklings-
kluster juli 2017 - dec 2021 Slutrapport 
(2022). 

Larm, T., Wahlsten, A., Marsalek, J. & 
Viklander, M. (2022). A Data-Driven Ap-
proach to Stormwater Quality Analysis in 
Two Urban Catchments. Sustainability, 
14(5). 

Wei, H., Muthanna, T. M., Lundy, L. & 
Viklander, M. (2022). An evaluation of tem-
poral changes in physicochemical proper-
ties of gully pot sediments. Environmental 
Science and Pollution Research, 29(43), 
65452-65465. 

Sagrelius, P., Lundy, L., Blecken, G.-T., 
Rizzo, A. & Viklander, M. (2022). Blue-
Green Infrastructure for All Seasons: The 
Need for Multicolored Thinking. Journal of 
Sustainable Water in the Built Environment, 
8(4). 

Lehtoranta, S., Laukka, V., Vidal, B., Hei-
derscheidt, E., Postila, H., Nilivaara, R. & 
Herrmann, I. (2022). Circular Economy in 
Wastewater Management - The Potential of 
Source-Separating Sanitation in Rural and 
Peri-Urban Areas of Northern Finland and 
Sweden. Frontiers in Environmental Sci-
ence, 10. 

Blecken, G.-T., Nordqvist, K., Viklander, 
M. & Søberg, L. (2022). Dataset on storm-
water bioretention column studies: Impact 
of temperature, salt and a submerged zone 
on the removal of metals, nutrients and sus-
pended solids. 

Sagrelius, P., Blecken, G., Hedström, A., 
Ashley, R. & Viklander, M. (2022). Environ-
mental impacts of stormwater bioretention 
systems with various design and construc-
tion components. Journal of Cleaner Pro-
duction, 359. 

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

feb / mars 2023: EURO-SAM (European Se-
wer Asset Management workshop) (Luleå)

15-16 mars 2023: VAK (Vatten Avlopp Krets-
lopp) (Helsingborg)   

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

22-24 maj 2023: Vattenstämman (Umeå)

doktorand vid Luleå tekniska universitet. 
Bland annat fick jag förslag på möjliga fram-
tida forskningssamarbeten, från flera av par-
terna. Jag fick även tillgång till uppgifter som 
annars inte finns enkelt tillgängliga, som t.ex. 
Stockholm Vatten & Avfalls kostnad för att 
tömma dagvattenbrunnar. 

Skyfallshanteringsplanen för Rå-
lambshovsparken utgjorde diskussionsun-
derlag vid kickoffen för fem år sedan – nu 
fick deltagarna möjlighet att se hur det blev 

i praktiken. Stockholm Vatten & Avfall 
arrangerade nämligen tillsammans med 
Stockholms stad ett mycket uppskat-
tat studiebesök till Rålambshovsparken. 
Under dagarna presenterade även Tho-
mas Bergendorff, områdesledare Hållbar 
samhällsbyggnad, Vinnova, aktuell in-
formation av betydelse för DRIZZLE. 
Dagarna avslutades med en workshop 
fokuserad på DRIZZLE:s framtida 
verksamhet. 

https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=158463
https://www.chalmers.se/sv/centrum/dricks/Kontakt/Sidor/default.aspx
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