
Syftet med att behandla dagvatten med 
en högteknologisk process såsom mem-
branrening, är att producera ett vatten som 
kan användas i olika syften. I Saidas studier 
behandlades dagvatten med ett ultrafiltre-
ringsmembran och pulserande vätskeflöde 
i laboratorieskala. En ökning av pulsernas 
frekvens resulterade i en signifikant ök-
ning av produktiviteten för membranpro-
cessen från -6,6 till 82 l/m2/h. Dessutom 
utvärderades kvaliteten på permeatet (det 
renade dagvattnet). Permeatet kan återan-
vändas som tekniskt vatten, för bevattning,   
samt för spolning av vägar och parkerings-
platser. Möjligheten att använda permeatet 
som dricksvatten undersöktes också utifrån 
olika länders regler. Turbiditeten i det renade 
vattnet låg under detektionsgränsen och 
innehöll en liten mängd mineraler (lägre 
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än de halter som svenska regler tillåter) och 
kan därför användas som dricksvatten efter 
desinfektion. Rengöring av membranet är 
också en viktig del av processen som hjäl-
per till att hålla permeatflödet konstant un-
der en längre tid samt förlänger membranets 
livslängd. Saida genomförde försök med 
olika rengöringskemikalier och backspol-
ningstider. Membranet backspolades regel-

Licentiat

Den 17:e februari 2023 presen-
terar Saida Kaykhaii sin licentiat-
avhandling ”Dagvattenbehandling 
med ultrafiltrering och pulserande 
flöde”. Diskussionsledare är Eka-
terina Sokolova, Uppsala univer-
sitet.

bundet under tidsperioder som var rimligt 
relaterat till experimenttiden, och rengjor-
des kemiskt antingen med en kombination 
av NaOH och HCl eller en blandning av 
NaOH och NaOCl och sedan HCl, efter 
att transmembrantrycket ökat med 0,3 bar. 
Backspolningsvattnets kvalitet undersöktes. 
Halten suspenderat material och totalt orga-
niskt kol i backspolningsvattnet var 2,4 och 
24 gånger högre än i dagvattnet. Koncen-
trationen av partikulära och lösta metaller i 
backspolningsvattnet var hög, till exempel 
var medelkoncentrationen av totalt Cu och 
Cr 742 ± 215 respektive 737 ± 243 µg/L. 
Koncentrationsfaktorerna för Cu och Cr låg 
på 29 respektive 41. Backspolningsvatten är 
ett avfallsprodukt och det återstår att under-
söka hur det kan behandlas vidare. 

Ledig tjänst

Bli kommundoktorand i Växjö!
VA-avdelningen i Växjö kommun och 

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet 
söker en gemensam kommundoktorand 
som ska forska om källorna till PFAs och 
andra föroreningar i dagvatten. Arbets-
platsen är förlagd till Växjö och sker inom 
kompetenscentrumet Drizzle. Sista an-
sökningsdag är den 22 januari.

Du kan läsa mer om tjänsten och hur 
du ansöker på Växjö kommuns hemsida.

saida.kaykhaii@ltu.se
Saida Kaykhaii 
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levant kunskap om den relativa hållbarheten 
av olika designaspekter för blå-grön infra-
struktur i kalla klimat generellt och biofil-
tersystem i synnerhet. Med hjälp av tidigare 
litteratur identifierades och utvärderades 
forskningsmetoder för utvärdering av en rad 
sociala, ekonomiska och tekniska-miljömäs-
siga kriterier. 

Resultaten visade att även om utform-
ningen hade en stor inverkan på hållbarhets-
prestandan för biofiltren, fick ingen enskild 
designkonfiguration högst poäng gällande 
alla hållbarhetskriterier. Den bästa prestan-
dan i förhållande till sociala kriterier var 

Pågående projekt

Hållbarhetsaspekter av blå-grön(-vit) infrastruktur
Den 15 de-

cember 2022 
presenterade 
Pär Öhrn 
Sagrelius sin 

licentiatavhandling “Hållbarhetspres-
tanda för blågrön infrastruktur under 
olika årstider och med varierande de-
sign” vid Luleå tekniska universitet. 
Erik Glaas från Linköpings universitet 
var diskussionsledare.

Hållbar dagvattenhantering förknippas 
ofta med naturbaserad blågrön infrastruktur 
(BGI). En teknik i stadsmiljöer som upp-
märksammats på senare år är dagvattenbio-
filter. Biofilter för dagvattenhantering kan 
utformas på flera olika sätt. Den primära 
funktionen är att rena dagvatten genom 
filtrering där olika fysiska, biologiska och 
kemiska processer sker. Efter filtreringspro-
cessen kan det renade dagvattnet ledas ned-
ströms via ett ledningsnät eller infiltreras till 
omgivande mark/grundvatten. 

Syftet med licentiatuppsatsen var att ka-
rakterisera och jämföra olika utformningar 
av biofilter för dagvattenrening i stadsmiljö. 
Dessutom var syftet att lägga den teoretiska 
grunden för ett utökat BGI-begrepp genom 
att inkludera snötäckta, vita stadsmiljöer. Det 
övergripande målet var att bidra med ny, re-

förknippad med användningen av 
träd och mindre volymer pimp-
sten i filtermaterialblandningen. I 
de ekonomiska kriterierna ökade 
kostnaderna vid användning av be-
tongkonstruktioner och en kom-
plex blandning av filtermaterial. 
Biofiltren med en vattenmättad 
zon och en mängd olika växtarter 
var bättre än de andra systemen i de 
tekniskt-miljömässiga kriterierna. 

Ett teoretiskt ramverk, som ut-
vecklats och diskuterats, möjlig-
gjorde att en systematisk utvidg-
ning av BGI till blå-grön-vit 
infrastruktur (BGVI) kunde mo-
tiveras. Ramverket identifierade 

potentialen för ett bredare utbud av ekosys-
temtjänster med BGVI jämfört med BGI. 
Även om den tekniska funktionen hos BGI 
i tempererade klimat är känd, är prestandan 
i kalla klimat (som BGVI) mindre studerad. 
När BGI-konceptet utvidgas till BGVI iden-
tifieras möjligheter att utvärdera ekosystem-
tjänster (både positiva och negativa) i relation 
till säsongsvariationer.

par.sagrelius@associated.ltu.se
Pär Öhrn Sagrelius

Fyra biofilteranläggningar med olika design (A, B, C, and D) imple-
menterade längs vägar på olika platser i Sverige.  

Ny kunskap om källor till föroreningar i dagvatten
Den 25:e 

n o v e m b e r 
disputerade 
A l e x a n d r a 
Müller i VA-

teknik vid Luleå tekniska universitet, 
då hon presenterade och försvarade 
sin avhandling med titeln ”En ut-
värdering av källor som bidrar till-
förorening av dagvatten”. Opponent 
var Shirley E. Clark från Penn State 
University, USA och betygsnämnden 
bestod av Marie-Christine Gromaire 
från Ecole des Ponts, ParisTech/Lee-
su, Frankrike, Kim Paus från Norges 
miljø- og biovitenskapelige univer-
sitet och Mike Revitt från 
Middlesex University, Stor-
britannien. 

Det övergripande målet med 
avhandlingen var att bidra med 
ny kunskap om källor till föro-
reningar i dagvatten och att ut-
värdera bidraget av föroreningar 
från två av de största kända käl-

lorna: byggnadsmaterial och trafik. Arbetet 
omfattar en litteraturstudie av kunskapslä-
get om de källor som bidrar till förorening 
av dagvatten, lakförsök i laboratorium och 
provtagning i utomhusmiljö från pilotskale-
paneler av byggnadsmaterial, samt provtag-
ning av snö från plogvallar vid trafikerade vä-
gar. Resultaten visade att trafik är en källa till 
oktylfenol, bisfenol A och ftalater samt me-
talloiderna Sb och W, som sällan rapporterats 
i tidigare dagvattenstudier. Byggnadsmaterial 
såsom kopparplåt, zinkplåt och takmembran 
av polyvinylklorid (PVC) visade sig bidra 
med Cu, Zn, nonylfenoler och ftalater till av-
rinningen. Metaller var i större utsträckning i 
löst form (<0.45 µm) i avrinning från bygg-

nadsmaterial 
jämfört med 
i vägnära snö, 
där övervä-
gande delen 
av metallkon-
centrationer-
na var parti-
kelbundna. 

En jämförelse av metoder för att identi-
fiera bidraget av föroreningar från byggnads-
material till avrinning visade att lakförsök i 
laboratorium generellt var effektiva för att 
identifiera källor och pilotskaleförsöken ut-
omhus var resurskrävande men gav resultat 
som överensstämmer med verklig avrinning. 
Dessutom undersöktes föroreningsbidraget 
över tid från byggnadsmaterialen som utsatts 
för naturlig åldring på plats och avrinning 
från regn jämfördes med avrinning från snö-
smältning, vilket inte har studerats tidigare. 
Resultaten visade att föroreningskoncentra-
tionerna generellt var högre i avrinning från 
regn än från snösmältning och att de flesta 
material och ämnen inte uppvisade några 
tydliga förändringar över tid. Ett undantag 
var nonylfenoler i avrinning från ett PVC-
material som minskade över tid, möjligtvis 
till följd av urlakning och materialåldring.

alexandra.muller@ltu.se
Alexandra Müller
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Nya projekt

Dag&Nät seminarier våren 2023
Vår digitala seminarieserie fortsätter un-

der våren 2023 med följande program: 

24 januari kl.10-11
Dagvattenbiofilter: Metaller och organiska föro-

reningar i filtematerial och försedimentering (Ro-
bert Furén, NCC / LTU) 

21 februari kl.10-11
Provtagning av sediment i dagvattenbrunnar i 

Stockholm och Luleå - viktigaste resultat (Ha-
oyu Wei)

28 mars kl.10-11
Spridning av läkemedelsrester från en infiltra-

tionsanläggning (Rasmus Klapp) 

18 april kl.10-11
Hur mycket kan dagvattenbiofilter minska mil-

jörisker på grund av organiska mikroföroreningar? 
(Ali Beryani)

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. 

Gynnar blågrön infrastruktur vår 
hälsa?

Inom Luleå tekniska universitets satsning 
på framtidsområden har Godecke Blecken 
beviljats finansiering från PRECISE för 
projektet ”Which blue-green infrastructure 
implementation scenarios are best tailored 
to support public health?”. I detta projekt 
kommer vi att undersöka vilka samhällseko-
nomiska värden, bl.a. inom hälsa och rekrea-
tion) kan skapas med blå-grön infrastruktur 
(BGI). Vi kommer att utvärdera olika BGI-
scenarier för fallstudier i Malmö och Öster-
sund. Projektet bygger på ett tidigare projekt 
som har redovisats i SVU-rapport 2020-12 
(Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bi-
dra med?). Inom projektet arbetar Godecke 
Blecken, Maria Viklander och Kateryna Ut-
kina. 

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 projekt-
titel, kort beskrivning (ca 3-5 rader), kon-
taktperson 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 examensar-
betet på vårterminen. Dock finns det alltid 
studenter som följer en annan studietakt. 
Därför passar det alltid att skicka exjobbs-
förslag till oss. 

Vill ni ha en examensarbetare?

GREW - återanvändning av grå-
vatten: Var, varför och hur?

GREW är ett femårigt interdisciplinärt 
forskningsprojekt, finansierat av Formas. I 
projektet undersöks olika aspekter kring 
återanvändning av bad-, disk- och tvätt-
vatten. Forskare från flera discipliner (VA-
teknik, statsvetenskap, kretsloppsteknik och 
kemi) vid flera universitet (Luleå tekniska 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 
och Norges miljö- och biovetenskapliga 
universitet) samarbetar inom projektet med 
intressenter (kommuner) för att ta fram 
forskningsresultat i relation till: transitions-
processen hos VA-organisationer, innehåll 
och avlägsnande av mikroföroreningar för 
dricksvattenanvändning och annan använd-
ning samt systemanalys som beslutsstöd.

Läs mer om projektet här.

AquaClim - Vattenforskarskolan
Konsortiet för vattenforskarskolan an-

sökte om nya medel från Forskningsrå-
det Formas. Nu har den nya forskarskolan, 
AquaClim, blivit beviljad ca 40 miljoner för 
de kommande fem åren! De 77 doktoran-
der som är inskrivna i den befintliga fors-
karskolan hänger med till den nya. Forskar-
skolans verksamhet och aktiviteter kommer 
att utvecklas. Kurser för både doktorander 
och yrkesverksamma kommer även fort-
satt att vara en central del av forskarsko-
lans verksamhet. Samtidigt kommer fem 
nya AquaClim doktorander att finansieras 
via AquaClim och anställas vid konsortiets 
universitet. Till AquaClim hör ett 20 tal par-
ter. Från Dag&Nät medverkar Lumire och 
LTU, men fler kommer på ett eller annat 
sätt att involveras i forskningsprojekten de 
kommande åren. Mycket kommer att hända 
framöver!

Nästa nätverksträff planeras till den 20 ja-
nuari, kl  9.30-11.30. Temat för detta möte 
är hur man kan kartlägga och analysera till-
skottsvatten. Följande presentationer kom-
mer att ges: 
• Tommy Giertz, SVOA: ”Få grepp om 

tillskottsvattensituationen med Machine 
Learning – erfarenheter från SVOA”, 

• Fredrik Sahl, FlowBelow: ”Tillskottsvat-
tenanalyser genom temperaturmätning” 

• Youen Pericault, Lumire: ”Komma igång 
med kartläggning av tillskottsvatten i led-
ningsnät”. 
Tid kommer även att finnas för frågor och 

diskussioner. Anmälan via Emelie Alenius 
emal@dhigroup.com. 

Gå gärna med i LinkedIn gruppen ”Nät-
verket tillskottsvatten och bräddning” för att 
hålla dig uppdaterad 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.

Nätverksträff ”Tillskottsvatten 
och Bräddning”, 20 jan 2023

Efter en inter-
nationell, obero-
ende granskning 
av verksamheten 

är vi glada att kunna meddela att VINNO-
VA har tilldelat DRIZZLE - Centrum för 
dagvattenhantering ytterligare fem års fi-
nansiering av excellent, behovsdriven forsk-
ning och utveckling av innovativa dagvat-
tenlösningar. Förutom att ge möjlighet till 
fortsättning av DRIZZLE:s aktiva program 
av forskning inom dagvattenkvalitet och 
-kvantitet, möjliggör denna finansiering 
även forskning inom nya områden som big 
data, artificiell intelligens och sensorer. 

Vi välkomnar också varmt de nya samar-
betsparterna Växjö kommun och Uponor. 

DRIZZLE-nytt

DRIZZLE beviljas ytterligare 5 år

Seminarier, konferens 
och nätverksträff

Examensarbeten

Anna Träff har avslutat sin 
studier inom civilingenjörs-
programmet Naturresurs-
teknik, inriktning Miljö och 
Vatten, vid LTU. Inom ra-
men för sitt examensarbete 
”Evaluation of pollutant 

removal performance of stormwater biofil-
ters in a Swedish climate” undersökte hon 
reningsförmågan av totala och lösta tung-
metaller, fosfor, kväve och totalt supenderat 
material (TSS) hos tre dagvattenbiofilter i 
Malmö, med olika konfigurationer av filter-
sektionen. Den hade antingen sandbaserat 
filtermaterial utan nedsänkt zon, sandbaserat 
filtermaterial med vattenmättad zon eller fil-
termaterial av lika delar sandbaserat material 
och pimpsten. 

Resultaten visade god reningsförmåga i 
rådande klimat hos biofiltren med enbart 
sand, speciellt för metaller och TSS. En 
minskning av totala halter fosfor och kväve 
kunde i regel också uppnås till viss grad. 

Examensarbete om reningsför-
mågan av olika biofiltermaterial 

Dag&Nät konferens 2023: 
”Cirkulär vattenhantering” 

Efter 20-års jubileum för VA-teknik vid 
Luleå tekniska universitet som firades med 
en nationell VA-konferens 2013 och 25-års 
jubileumskonferens 2018 är det återigen 
dags: 2023 anordnar Dag&Nät en konferens 
om framtidens VA och vattnet i det hållbara 
samhället. Boka in den 28-29 november 
2023 i din kalender och håll utkik för mer 
information i nästa nyhetsbrev och på hem-
sidan. Vi ses väl i Luleå då?!
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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

- 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

Nyanställd gästforskare
I november har Kateryna 

Utkina anställts som fors-
kare inom Dag&Nät, där 
hon kommer att arbeta med 
en samhällsekonomiska ut-
värdering av blå-grön infra-
struktur. 

De senaste 12 åren har hon arbetat på Ka-
razin Kharkiv National University i Ukrai-
na. Med sin tvärvetenskapliga bakgrund 
inom miljövetenskap och samhällsbyggnad 
kommer hon att förstärka Dag&Nät. 

Dag&Nät är ett av fyra av Svenskt Vatten finansierade forskningskluster inom VA-Sverige. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att 
klicka HÄR. 

Mer information om de övriga tre kluster finns på deras respektive hemsida där du också kan anmäla dig till respektive nyhetsbrev. 

Anmälan till nyhetsbrev från VA forskningskluster 

DRICKS - FoU inom dricksvattenområdet 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 vattenförsörj-
nings- och avloppstekniken i södra Sverige.

Anmälan till nyhetsbrev

20 jan 2023: Nätverksträff Tillskottsvatten 
och Bräddning (online)

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

15-16 feb 2023: Euro-SAM (European Sewer 
Asset Management) workshop, (Luleå)

17 feb 2023: licentiatseminarium Saida Kayk-
haii, ”Dagvattenbehanding med utrafiltre-
ring och pulserande flöde”, VA-teknik, Lu-
leå tekniska universitet
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Mer information publiceras på hemsidan.

23 feb 2023: VA-seminarium och branschdag 
2023, tema: Avloppsvatten (Luleå)
Läs mer och anmäl dig här.

28 feb 2023: licentiatseminarium Mashreki 
Sami, ”Funktion hos enskilda anläggningar 
och en grön vägg för behandling av bad-, 
disk- och tvättvatten”, VA-teknik, Luleå tek-
niska universitet
Seminariet kommer även att sändas via zoom. 
Mer information publiceras på hemsidan.

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

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

22-24 maj 2023: Vattenstämman (Umeå) 

5-7 sept 2023: Nordiwa (Göteborg)

28-29 nov 2023: konferens ”Cirkulär vatten-
hantering - ett paradigmskifte” (Luleå)   
Dag&Nät konferens om framtidens VA och vatt-
net i det hållbara samhället. 

Publikationer

Som ett led i ambitionen att uppnå ett 
vattensmart samhälle publicerade den eu-
ropeiska vattenplattformen Water Europe 
ett policydokument (White Paper) som 
sammanställer rekommendationer för en 
nollföroreningsstrategi för potentiellt häl-
sofarliga ämnen i vattnets kretslopp. Med-
författare till rapporten är Lian Lundy och 
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet.

White Paper ”Towards zero pol-
lution”

Rapporter

Maria Gelfgren har an-
ställts hos VA-teknik som 
1:e forskningsingenjör i 
oktober 2022 och kommer 
efter årsskiftet att ersätta 
Kerstin Nordqvist som går 
i pension. Maria kommer 
att hjälpa vid planering 

av laboratorie- och fältförsök samt utföra 
analyser av näringsämnen och partikelstor-
leksfördelning (PSD). Hon kommer även 
att ansvara för VA-tekniks laboratorie- och 
fältutrustning.

Maria har en magisterexamen i biologi och 
har närmast arbetat som forskningsingenjör 
hos Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet.

Kalendarium

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

Österlund, H., Blecken, G., Lange, K., 
Marsalek, J., Gopinath, K., & Viklander, M. 
(2023). Review of Microplastics in urban catch-
ments: Review of sources, pathways, and entry 
into stormwater. Science of the Total Environ-
ment, 858.  

Mantilla, I., Flanagan, K., Muthanna, T. 
M., Blecken, G.-T., & Viklander, M. (2023). 
Variability of green infrastructure perfor-

Utbildning

Kurs om maskininlärning i vat-
tensammanhang, 20-24 feb 2023 

Inom ramen för Vattenforskarskolan er-
bjuds kurser som alla är öppna att läsas för 
yrkesverksamma i VA-branschen. I februari 
erbjuds kursen ”Tillämpning av maskinin-
lärning i vattensammanhang”, i Lund. Fort-
farande finns några platser. Många talar om 
maskininlärning och AI men vad är det? När 
du läst denna kurs ska du förstå grunderna 
för maskininlärning och applikationer till 
dessa, och på ett grundläggande sätt kunna 
hantera och analysera data. Detta till exem-
pel med algoritmer för ”random forests”. 
För mer information om kursen och hur 
man anmäler sig se här.

Nytt ansikte på laboratoriet

Kurs om mikroplaster, 22-25 maj 
Vattenforskarskolan erbjuder även en kurs 

om mikroplaster våren 2023 i Uppsala. An-
svariga för kursen är VA-kluster Mälarda-
len, men även Heléne Österlund, Dag&Nät 
vid Luleå tekniska universitet, medverkar i 
kursen. Boka datumet och håll utkik efter 
information om kursen på Vattenforskarsko-
lans websida.

mance due to climatic regimes across Swe-
den. Journal of Environmental Manage-
ment, 326. 

Söderholm, K., Vidal, B., Hedström, A. & 
Herrmann, I. (2022). Flexible and Resour-
ce-Recovery Sanitation Solutions: What 
Hindered Their Implementation? A 40-Year 
Swedish Perspective. The Journal of Urban 
Technology. 

MOOC-kurs Dagvattenhantering
Välkommen att ta en av LTU:s kostnads-

fria digitala kurser som är öppna för alla och 
startar när du vill. Inom VA-teknik har vi 
tagit fram en kurs om Dagvattenhantering 
i ett föränderligt klimat. Lär dig mer om det 
hydrologiska kretsloppet, urbaniseringens 
påverkan, dräneringssystem, mm. 
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