Projekt inom Svenskt Vatten Utveckling
Detta är ett informationsblad från Svenskt
Vatten Utveckling som distribueras till alla
som är med i vår sändlista. Informationsbladet
ges ut 1–2 gånger per år.
Informationsbladet innehåller bland annat information
om projekt samt efterföljande rapporter, som utförts
med bidrag från Svenskt Vatten Utveckling.
Mer information om projekt, utlysningar, rapporter
samt kommande konferenser och seminarier m.m. hittas
på Svenskt Vattens webbplats www.svensktvatten.se.

28 projekt beviljades medel år 2014
(projektnr, projekttitel, projektledare, organisation)

14-101, Utvärdering högskoleprogram
Daniel Hellström, Svenskt Vatten (rapport 2014-22)

14-103, Nationell kartläggning av PFAS i dricksvatten
Katrin Holmström, Sweco Environment
(rapport 2014-20)
14-104, Riktlinjer vattenskydd
– sammanställning och utvärdering
Cristina Frycklund, Tyréns AB (rapport 2014-17)
14-105, Regnintensitet i ett förändrat klimat
i Sverige med data tillgängliga för användare
Claes Hernebring, DHI Sverige AB
14-106, Aktiv redovisning av
materiella anläggningstillgångar
Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan, Lunds
universitet

14-108, Nya utsläppskrav för svenska reningsverk
– effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan
Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
14-109, Termofil torrötning av
avvattnat rötslam från avloppsreningsverk
Erik Nordell, Tekniska verken i Linköping AB
(rapport 2015-05)
14-110, Brukarperspektiv – kommunikation och
information vid försämrad vattenkvalitet
Mia Bondelind, Chalmers
14-111, Användning av Hållbarhetsindex
för effektiv samverkan mellan kommuner
Gilbert Svensson, Urban Water Management Sweden AB
14-112, Utvärdering av termisk hydrolys
på Sundets biogasanläggning i Växjö
Anna Schnurer, SLU
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14-102, ROUTES – Novel processing routes
for effective sewage sludge management
Ulrika Olofsson, UMEVA och Cecilia Bertholds,
Käppalaförbundet (rapport 2014-23)

14-107, Detektion av låga halter diesel i vatten
Fredrik Winquist, Linköpings Universitet (rapport
2015-03)
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14-113, Biogasuppgradering – en teknisk översikt
Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center
14-114, BOD-COD-TOC-VS Hur mäta innehållet
av totalt organiskt material vid avloppsvattenrening
och slambehandling
Peter Balmér, VA-strategi AB
14-115, Upprättande av SVU-rapport
för resultat av Utvärdering av dagvattenfilter
Agata Banach, Sweco Environment AB
14-116, Täthet hos flänsförband – del 2
Jan Henrik Sällström, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

Foto: Thomas Henrikson

Projekt forts. * Högskolornas projektprogram
14-117, Riktlinjer för modellering
av dag- och spillvattensystem
Sabah Al-Shididi, Sweco Environment AB

Ramprogrammet för dricksvattenforskning
vid Chalmers, DRICKS, omfattar delområdena råvatten
skydd, beredning och distribution samt det integrerade
området riskanalys/riskhantering. DRICKS finansieras
av Svenskt Vatten Utveckling, medlemsorganisationerna
Kretslopp och Vatten (Göteborgs Stad), Trollhättan
Energi, VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB), Västvatten,
Sydvatten och Norrvatten samt Formas, MSB med
flera.

14-118, Aktuellt kunskapsläge om virus i vatten
– en sammanfattande rapport
Elisabeth Hallin, Folkhälsomyndigheten
14-119, Sorterande spillvattensystem
– erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta
och implementering
Erik Kärrman, Urban Water Management AB

VA-teknik Södra
VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande
av forskning, utveckling och utbildning inom vatten
försörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. VAteknik Södra är ett klustersamarbete mellan NSVA, VA
SYD, Gryaab, Laholmsbuktens VA, DHI, Vatten Miljö
Teknik vid Chalmers och VA-teknik vid LTH.
VA-teknik Södras aktiviteter finns beskrivna på
www.va-tekniksodra.se där det också är möjligt för alla
att prenumerera på nyhetsbrevet som skickas ut 3–4
gånger per år.

14-120, Vad innebär det att bedriva VA
i egen kommunal förvaltning
Anna Thomasson, Kefu, Ekonomihögskolan,
Lunds universitet
14-121, Vidareutveckling av MRA-verktyget, Fas 1
Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
14-122, Hållbarhetsindex som verktyg
för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner
Lars Heineson, Göteborgsregionens kommunalförbund

VA-kluster Mälardalen
är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten
och avloppsområdet. Medlemmar i klustret är lärosäten
i Mälardalsregionen (Uppsala universitet, KTH, SLU,
Mälardalens högskola), LTH i Lund, VA-organ
isationerna i Mälardalen (Stockholm Vatten, SYVAB,
Käppalaförbundet, Uppsala Vatten, Mälarenergi och
Eskilstuna Energi och Miljö) och IVL Svenska
Miljöinstitutet. Klustret kommer i första hand arbeta
för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VAorganisationerna i Mälardalen och övriga Sverige. Målet
är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och
slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energioch resursutnyttjande. Slutdatum för nuvarande
programperiod är 31 december 2015.

14-123, Förlängning av projektprogram
för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige
– från råvatten till tappkran, DRICKS 2015-2017
Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
14-124, Materialverktyget 2015 – Enkel vägledning
för materialval baserat på befintliga system
Olivier Rod, Swerea KIMAB AB
14-125, Framtagning av förbättringsförslag för ökad
biogasproduktion vid avloppsreningsverk
Ulf Jeppsson, IEA, LTH, Lunds universitet
14-126, Uppföljning och optimering
av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk
Tobias Salmonsson, Håbo kommun
14-127, Identifiering av fokusämnen för slam
– organiska mikroföroreningar
Maritha Hörsing, KTH

Dag&Nät
Det nationella kompetensnätverket inom dagvattenoch ledningsnätområdet Dag&Nät är nu inne i sin
andra period 2013–2016. Dag&Nät leds av professor
Maria Viklander, VA-teknik/Stadens Vatten vid Luleå
tekniska universitet, och är ett samarbete mellan LTU
samt en kommunkrets idag omfattande fem kommuner,
på gång att utökas under den löpande perioden.
Verksamheten är inriktad på tre teman inom
dagvattenområdet: 1) Dagvattenkvalitet: från regn till
recipient, 2) Dagvattensystem, samt 3) Ledningsnät.
Inom dessa teman bedrivs en mängd FoU-projekt, i
nära samverkan med behovsägare, dvs. både privata och
offentliga aktörer. Mer information om Dag&Näts
verksamhet samt årliga verksamhetsberättelser finns att
läsa på Dag&Näts hemsida www.ltu.se/dag-nat.

14-128, Livscykelanalys av slambehandling
med fosforåterföring
Magdalena Svanström, Chalmers tekniska högskola
Läs mer om projekten på www.svensktvatten.se.
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Kommuner och lärosäten
i projektprogrammen
DRICKS

Chalmers tekniska högskola

VA-teknik Södra

Lunds universitet
Chalmers tekniska högskola

VA-kluster Mälardalen

Uppsala universitet
Mälardalens högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Kungliga tekniska högskolan
Lunds universitet

Luleå

Dag&Nät

Luleå
tekniska
universitet

Skellefteå

Luleå tekniska universitet

Teknikprogrammet

Umeå

Lunds universitet

Östersund

Sundsvall

Timrå

Nordanstig

Uppsala
universitet
Uppsala
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Sollentuna
Mälardalens
Västerås
högskola

Sveriges
lantbruksuniversitet

Sigtuna
Vallentuna
Täby
Danderyd
Lidingö
Värmdö Kungliga
Solna
Nacka
Örebro
tekniska
Eskilstuna
Stockholm högskolan
Nykvarn
Huddinge
Färgelanda
Norrköping
Munkedal
Botkyrka
Salem
Södertälje
Uddevalla
Trollhättan
Ale
Linköping
Kungälv
Lerum
Göteborg
Partille
Härryda
Chalmers
Mölndal
tekniska
högskola Varberg
Växjö
Falkenberg
Ängelholm
Båstad
Åstorp
Höganäs
Bjuv
Helsingborg
Svalöv
Landskrona
Eslöv
Kävlinge
Lomma
Lund
Burlöv
Malmö
Skurup
Vellinge
Svedala
Staffanstorp
Lunds
universitet

Framsidesbild i SVU-rapport 2014-22. Illustration av Pertti Salonen
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DRICKS

Teknikprogrammet ”Tillväxt och hållbarhet i
lokalsamhällets infrasystem”
Teknikprogrammet som bedrivs vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet och har under åren 2011–2014
finansierats av Svenskt Vatten Utveckling, Avfall Sverige,
PricewaterhouseCooper samt forskargruppen i Lund
som genomför forskningen.
Teknikprogrammet är ett forskningsprogram som
startade 1991 för att etablera en forskningsmiljö med
inriktning mot de kommunal tekniska verksamheternas
ekonomi, organisation samt verksamhetsstyrning. Under
programperioden har forskningen fokuserats kring tre
följande områden: Strategi och branschstruktur,
organisationsutveckling, styrsystem och lärande samt
kalkylering och finansiering.
I och med utgången av 2014 avslutas den innevarande
programperioden av Teknikprogrammet. Resultatet av
den senaste programperioden redovisas i en SVU
rapport som ges ut under 2015. I denna rapport ges en
beskrivning av de projekt som bedrivits inom ramen för
programmet samt en förteckning över de sätt på vilket
projektets resultat har spridits inom berörda branscher
samt inom forskarsamhället. Exempel på projekt som
genomförts inom ramen för den senaste program
perioden är följande: projekt kring hållbar organisations
utveckling inom VA-sektorn, en studie av partnering
inom VA-sektorn, frågor kring särredovisning inom
VA-branschen samt en studie kring finansiell rapportering
inom VA-sektorn.

Projekt och andra aktiviteter
Under 2014 har DRICKS bl.a. startat projektet
”Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten”, som
finansieras av SVU och som kommer att pågå till och
med 2017. Projektet är fokuserat på mikrobiologiska
risker och effekten av åtgärder. Det syftar bl.a. till att
skapa ett ramverk för beslutsstöd som integrerar
riskbedömning och kostnads-nyttoanalys, att modellera
patogenspridning i tillrinningsområden och råvatten
täkter samt studera beredningsprocessers effektivitet
och de händelser som kan påverka inträngning av
patogener i distributionssystemet.
Formas finansierar ett projekt som startade under
2014 och som syftar till att identifiera nya fluorescens
baserade indikatorer på desinfektionens effektivitet. I
projektet har vi börjat med att undersöka vattenkvalitets
problem i samband med UV-desinfektion vid små
vattenverk. I samarbete med Gästrike Vatten och
Livsmedelsverket undersöks variationen i vattenkvalitet
i Gävles distributionsnät och hur det är kopplat till
mikrobiologiska parametrar.
I syfte att vidareutveckla den så kallade MRA-modell
(mikrobiell riskanalys) som finns tillgänglig via Svenskt
Vattens hemsida bildade DRICKS under 2014 en
användargrupp med representanter som tidigare arbetat
med modellen. Utvecklingsbehovet och framtida möjlig
heter kartlades och ett nytt projekt är nu beviljat med
medel från SVU som syftar till att fortsätta arbetet med
att vidareutveckla MRA-modellen.
I samarbete med Sveriges geologiska undersökning och
Enveco miljöekonomi har en inledande kartläggning av
grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska
värden genomförts (se referens till rapporten under
publikationer nedan). I kartläggningen föreslås att

Schematisk illustration av tre
dricksvattensystem där två är
baserade på ytvatten och ett på
grundvatten. Mellan de två övre
finns en sammankoppling som
möjliggör överföring av vatten
mellan kommunerna. Från
SVU-rapport C_DRICKS_
VB2012. Illustration: Andreas
Lindhe och Karin Holmgren,
Chalmers
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termen grundvattentjänster används för att tydliggöra
hur samhället på olika sätt drar nytta av grundvattnet
och vilket värde dessa tjänster har.
Havs- och vattenmyndigheten finansierar ett projekt
om smittspridning från enskilda avlopp som DRICKS
genomför i samarbete med Tyréns, SGU, Folkhälso
myndigheten och Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet. Projektets huvudsyfte är att utveckla ett
praktiskt användbart verktyg för mikrobiell riskanalys
som kan användas för att bedöma risk för smittspridning
från enskilda avlopp till intilliggande dricksvatten
brunnar. Resultaten från projektet skall underlätta
arbetet med att t.ex. bedöma placeringen av nya avlopps
anläggningar samt utreda risken och behovet av åtgärder
i befintliga anläggningar. I projektet ingår ett fältförsök
där spårningsförsök genomförs med bakteriofager.
Under 2014 har DRICKS avslutat ett projekt i
Botswana som finansierats av Sida (se referens till
rapporten under publikationer nedan). De tätbefolkade
delarna av Botswana är beroende av ett antal
ytvattendammar och vattnet transporteras i en stor
pipeline långa sträckor. Trots att det byggts nya dammar
finns en oro för hur långa torrperioder skall kunna
hanteras. I projektet studerades möjligheterna till att
utnyttja två stora grundvattenmagasin för det som ofta
kallas Managed Aquifer Recharge. Detta innebär att
magasinen fylls på med renat ytvatten då det finns
tillgängligt och vid behov kan stora uttag göras. En
datormodell skapades för hela vattenförsörjningen som
kan användas för att simulera hur mycket säkrare
systemet blir med olika åtgärder.
I slutet av 2014 arrangerades en workshop om UVdesinfektion för DRICKS medlemsorganisationer. Det
blev många intressanta diskussioner under workshopen
och förslag på nödvändigt utvecklingsarbete. Under
2014 har DRICKS också bistått Dricksvatten
utredningen (En trygg dricksvattenförsörjning, L
2013:02) i en inledande fas med syfte att ekonomiskt
värdera nyttan av de åtgärder som kommer att föreslås.

Journal of Water Supply: Research and Technology
– Aqua, Vol. 63 (2014), 3, p. 189–199.
• Murphy, K.R., Stedmon, C.A., Wenig, P. & Bro, R.
(2014). OpenFluor – a spectral library of autofluorescence by organic compounds in the
environment. Anal. Methods, 6, 658–661.
• Murphy, K.R., Bro, R., & Stedmon, C.A. (2014).
Chapter 10: Chemometric analysis of organic matter
fluorescence. In: A. Baker, P. Coble, J. Lead, D.
Reynolds & R. Spencer (Ed.), Fluorescence
Applications in Aquatic Science, 339–376. Cambridge
University Press.
• Racionero, J.S. (2014). Modelling ship-generated
sediment transport in the River Göta Älv. Examens
arbete 2014:172, Chalmers tekniska högskola.
• Johansson, V. (2014). Modelling fate and transport of
Escherichia coli and Cryptosporidium spp. using Soil
and Water Assessment Tool – Within Stäket drainage
basin. Examensarbete 2014:128, Chalmers tekniska
högskola.
• Gudle, M.A. (2014). Lake Mälaren: hydrological
modelling to simulate the fate and transport of the
faecal contamination. Examensarbete 2014:129,
Chalmers tekniska högskola.
Personalnytt
3 september 2014 anställdes Mohanna Heibati som ny
doktorand inom DRICKS. Hennes forskning syftar till
att få större kontroll över dricksvatten desinfektion
genom att övervaka och tolka förändringar i organiskt
material karaktär. Projektet försöka identifiera lätt
uppmätta indikatorer på desinfektionens effektivitet
och bildningen av biprodukter med användning av
fluorescensspektroskopi.
15 september 2014 anställdes Viktor Johansson som
ny doktorand inom DRICKS. Viktors doktorandprojekt
handlar om att modellera transporten av mikrobiologiska
smittämnen i avrinningsområden och att kombinera
riskbedömningar med kostnads-nyttoanalyser för att få
användbart beslutsunderlag. Arbetet genomförs till
största del inom projektet ”Riskbaserat beslutsstöd för
säkert dricksvatten”.

Exempel på nya publikationer
• Söderqvist, T., Lindhe, A., Rosén, L., & Kinell, G.
(2014). Grundvattnets ekosystemtjänster och deras
ekonomiska värden – en inledande kartläggning. SGUrapport 2014-40.
• Lindhe, A., Rosén, L., Johansson, P.-O. & Norberg,
T. (2014). Increase of Water Supply Safety by Managed
Aquifer Recharge along the North-South Carrier
– A pre-feasibility study. Chalmers tekniska högskola,
rapport 2014:2.
• Sokolova, E., Pettersson, T.J.R. & Bergstedt, O.
(2014). Hydrodynamic modelling and forecasting of
microbial water quality in a drinking water source.
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VA-teknik Södra

Adaptive Urban landscape and solutions for
water challenges in Europe – Towards developing the blue-green layer of Swedish cities’
master plans

VA-teknik Södras forskargrupper stärker forskningen
nationellt och internationellt inom fokusområdena
Framtidens avloppsvattenrening, Energi och Resurshus
hållning samt Klimat Samhälle Vatten. Nytt i VAteknik Södra är att Karin Jönsson tagit över som
projektledare från december 2014 och att Henrik
Aspegren (VA SYD/SWR) är adjungerad professor vid
VA-teknik på LTH sedan juni 2014. Från januari 2015
är Michael Cimbritz anställd vid VA-teknik på LTH
som biträdande universitetslektor. Under det senaste
året har också två nya medlemmar anslutit sig till VAteknik Södra, Laholmsbuktens VA och DHI.

Projektet syftar till att samla in och utvärdera exempel
på s.k. blå-gröna lösningar i urbana landskap som
innefattar praktiska lösningar för att hantera de vatten
utmaningar vi oundvikligen står inför. Exempel från
olika städer runt Nordsjön kommer att studeras och
lösningarnas tillämpbarhet i svenska städer kommer att
bedömas.
Sorterande spillvattensystem – erfarenheter,
ekonomi, samhällsnytta och implementering

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara
framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skärpta
krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växt
näringsämnen. I Helsingborg pågår förberedelser för
att införa sorterande system för stadsdelen H+ med
separat ledningstransport av klosettvatten, matavfall via
avfallskvarnar respektive bad-disk och tvättvatten. Det
finns därmed en unik möjlighet för VA-Sverige att följa
upp och dra lärdomar av ett pionjärprojekt på området.
Syftet med projektet är att sammanställa befintliga
erfarenheter från planering, beslutsfattande och
införande av källsorterande system, att ta fram en
systemlösning för ett sorterande system för området
H+ och beskriva dess tillämplighet i andra områden, att
genomföra en ekonomisk analys med avseende på
kostnader och samhällsnytta, samt att belysa centrala
planerings- och implementeringsfrågor.

Nya större projekt inom VA-teknik Södra
Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk

Sverige har idag krav på långtgående fosforrening för
landets avloppsreningsverk och ett trettiotal svenska
verk drivs idag med biologisk fosforavskiljning. Av
dessa 30-talet reningsverk har ett 10-tal en process som
innefattar någon typ av sidoströmshydrolys (SSH).
Bristen på dimensionering och uppföljning av SSHreaktorer i Sverige gör att det idag är oklart hur
långtgående fosforrening man faktiskt kan uppnå med
en SSH-process och hur man bör dimensionera och
optimera driften. Projektet innefattar utbildning,
processuppföljning och optimering av sidströms
hydrolysprocesser. Resultatet blir nya riktlinjer för
dimensionering och drift av SSH-reaktorer samt en
utökad kunskap inom deltagande kommuners drift
organisationer. Projektet är ett samarbete mellan Håbo
kommun, Lunds Tekniska Högskola och Sweco samt
deltagande kommuner.

Den Varma och Rena Staden (del II)

VA-teknik vid LTH tillsammans med VA SYD (via
Sweden Water Research) kommer att delta i
fortsättningen av projektet ”Den varma och rena
staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds
kommun står som bidragsmottagaren och Markus
Paulsson leder projektet. Projektet har två huvudkoncept
för avloppvattensrening ”energipositiv rening” och
”kompakt rening” inom vilka ny teknik utvecklas,
kombineras och appliceras. Samtidigt framställs
produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och
användbara näringsämnen. Användandet av spillvärme
från industrier, nya typer av membran och odling av
alger möjliggör bättre metoder än vid konventionell
avloppsrening. En systemanalys av resultaten kommer
också att göras för att beräkna drift-, ekonomi- och
miljökonsekvenserna på hela reningsverk och för att
undersöka möjligheten till systemintegration i befintliga
reningsverk samt effekter på energisystemen. Andra
deltagare i projektet är Lunds kommun, Alfa Laval,
AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Ekobalans, ESS,
Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, LTH, Norups
gård, Purac, SLU och Trelleborgs kommun.

Vattenresilienta städer

Projektets syfte är att hjälpa Skånes städer att bli mer
motståndskraftiga (resilienta) mot klimatförändringar.
Huvudidén är att utvärdera hur övergripande
vattenplanering fungerar i ett antal Skånska städer och
bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera
framtida vattenutmaningar. Samarbetet kommer att
fokuseras på lokal kunskapsöverföring där framgångsrika
erfarenheter från en stad kan utnyttjas i en annan.
Städerna kan hjälpas åt att förstå varandras svagheter
och styrkor och därmed förbättra förutsättningarna för
hantering av stora katastrofer. Resultatet av projektet
förväntas inte bara öka kunskapen hos beslutsfattare på
ett tvärvetenskapligt sätt, utan också överbrygga ett
kunskapsgap som finns mellan olika sektorer.
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Industridoktoranderna
Janne Väänänen presenterade sin licentiatavhandling
Applying coagulation, flocculation and discfiltration in
tertiary treatment i oktober 2014. Läs mer om detta
arbete och VA-teknik Södras industridoktoranders
många nya presentationer och publikationer på www.
va-tekniksodra.se.

Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt
där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom Sweden
Water Research) kommer att utvärdera biogas
potentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening.
Konceptet som består av mekanisk avskiljning i tre steg,
för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att
generera ett slam som förväntas ge en ökad biogas
produktion jämfört med dagsläget. För att ytterligare
öka biogas
produktionen från slammet och även
kapaciteten i befintliga rötkammare kommer även ett
s.k. hydrolyssteg före biogassteget att testas. Arbetet
utförs i samarbete med Hydrotech AB, Alfa Laval AB
och Aquaporin A/S.

Andra doktorander
Salar Haghighatafshar har anställts som doktorand på
VA-teknik vid LTH för att arbeta med urban
dagvattenhantering. Bland annat ska befintliga öppna
dagvattenlösningar samt implementering av olika
dagvattensystem i Malmö utvärderas. Arbetet
finansieras av Sweden Water Research och kommer att
utföras i nära samarbete med VA SYD, Malmö Stad
och motsvarande organisationer i Helsingborg,
Göteborg och Köpenhamn.
Raquel Liebana har påbörjat ett doktorandarbete
inom projektet Membranbioreaktor med aerobt
granulerat slam för närsaltsreduktion i avloppsvatten.
Projektet finansieras av FORMAS och sker i samarbete
mellan Vatten Miljö Teknik på Chalmers och
institutionen för Kemi och Molekylärbiologi vid
Göteborgs universitet.

Rening av svårnedbrytbara
föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är utveckling av
reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedels
rester och andra svårnedbrytbara föreningar på be
fintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen
för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedels
rester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra
svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs
med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas utifrån
substansreduktion, reduktion av ekotoxikolog
iska
effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska
reningsverk. Analysen omfattar processmässiga över
väganden, krav på eventuell efterbehandling och
lösning av olika driftsfrågor. Under hösten 2014 har
försök med ozon i pilotskala genomförts på ett tiotal
avloppsreningsverk och dessa försök avrapporterades
vid ett seminarium den 17 mars. Projektet är ett
samarbete mellan VA-teknik Södra, Gryaab, Göteborg
Stad, NSVA, VA SYD, LTH, Sweden Water Research
AB, Sweco Environment och Primozone AB.

Examensarbeten vid Vatten Miljö Teknik på
Chalmers och vid VA-teknik på LTH
Fler är 20 studenter gör just nu sina examensarbeten
vid VA-teknik Södras partnerhögskolor och många
utför dem i samarbete med reningsverk, leverantörer
och konsulter inom området. Förra året belönades
examensarbetet Nitrifikationshämning i tvätteriavlopps
vatten med ett nationellt pris för bästa examensarbete.
Följ examensarbetenas uppstart och projektpresent
ationer på www.va-tekniksodra.se där rapporterna
också kan laddas ned i sin helhet.

Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med
granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening

Nya rapporter från VA-teknik Södras forskargrupper
Det senaste året har VA-teknik Södras forskargrupper
bidragit till många rapporter inom det VA-tekniska
området och många centrala ämnen för branschen har
ingått. Exempel på rapporter är:
Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk
– kunskapssammanställning

Granulerat aktivt slam är en ny process för biologisk
avloppsvattenrening. Dessa aggregat kan beskrivas som
en typ av biofilm där mikroorganismerna växer tätt
samman och formar mycket kompakta runda granuler
som är några millimeter i diameter. Tekniken betraktas
som mycket lovande i huvudsak på grund av granulernas
goda avskiljningsegenskaper vilket möjliggör mycket
kompakta system som klarar mycket höga hydrauliska
belastningar. Dessutom kan höga koncentrationer av
biomassa uppnås. Målet med studien är att kartlägga
den mikrobiella sammansättningen samt dess effekt på
omvandlingsprocesserna.

Carbon footprint calculation tool for WWTPs – now
available in English!
Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på
mark gödslad med kommunalt avloppsslam
Dessa och VA-teknik Södras tidigare rapporter kan nås
via klustrets hemsida.
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• VA-kluster Mälardalens användargrupp för personer
med intresse för modellering av avloppsreningsverk
hade sitt andra möte i Linköping den 26 augusti.
Inbjudna talare var bland annat Prof. Peter
Vanrolleghem, Université Laval, Kanada, samt
Christian Rosén på AnoxKaldnes.

VA-kluster Mälardalen
Allmänt
VA-kluster Mälardalen är ett i huvudsak regionalt
kluster som samordnar forskning och utbildning inom
VA. Forskning bedrivs inom området resurseffektiv
avloppsvattenrening och slamhantering. Klustret är
inne på sin andra verksamhetsperiod (2013–2015) och
består av 17 medlemmar (10 VA-organisationer, 2
forskningsinstitut och 5 lärosäten). Detaljerad information
om klustrets verksamhet under 2014 kommer att ges
i en verksamhetsberättelse publicerad som en SVU
C-rapport. För löpande information om klustret se
www.va-malardalen.se.

• VA-organisationerna i VA-kluster Mälardalen process
ingenjörsgrupp träffades en gång under året.
• Under hösten gav Uppsala universitet och IVL
Svenska Miljöinstitutet fem endagarskurser i
Processreglering för reningsverk för personal från olika
reningsverk som är medlemmar i VA-kluster
Mälardalen. Kursen gick igenom grunderna i regler
teknik och visar exempel på hur man styr ett
reningsverk med kväverening
• VA-kluster Mälardalens ordförande, professor Bengt
Carlsson vid Institutionen för informations
teknologi, Uppsala universitet, har tilldelats 2014
års pedagogiska pris inom området matematik,
naturvetenskap och teknik. Bengt undervisar om
reglerteknik, modellering och avloppsvattenrening
och har varit ämnesgranskare för många examens
arbeten inom avloppsvattenrening genom åren.

• VA-kluster Mälardalen anordnade i samarbete med
IVL Svenska Miljöinstitutet seminariet Membran
teknologi – framtiden för kommunal avloppsvatten
rening? Seminariet hölls den 11 december i Stockholm.
• VA-kluster Mälardalen hade en monter på VAmässan i Jönköping. Flera av klustrets medlemmar
var även aktiva på seminarier och andra scen
aktiviteter.
• VA-kluster Mälardalen träffades för sitt årliga
internat den 20–21 augusti på Friiberghs Herrgård.
Under två dagar möttes representanter från klustrets
sjutton medlemmar för att ytterligare stärka
samarbetet och prata framtidsfrågor. Drygt 30
personer var närvarande.

Avhandlingar och examensarbeten
• Under 2014 har flera examensarbeten utförts med
anknytning till VA-kluster Mälardalen. Rapporterna
kan laddas ner från hemsidan www.va-malardalen.se.
• Civ. Ing. Johanna Spångberg, SLU, försvarade sin
avhandling ”Recycling Plant Nutrients from Waste
and By-Products – A Life Cycle Perspective” den 20
mars.

• Resultat från forskningen inom klustret har bland
annat presenterats på ett flertal internationella
konferenser under året inklusive

• Andriyy Malovanyy, KTH, presenterade sin
licentiatavhandling “Ammonium removal from
municipal wastewater with application of ion exchange
and partial nitritation/anammox process” den 10 mars.

-- IWA:s World Water Congress & Exhibition i
Lissabon 21–26 september.
-- 4th IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling
Seminar (WWTmod2014), Spa, Belgien, 30
mars–2 april.
-- IWA Specialist Conference “Global Challenges:
Sustainable Wastewater Treatment and Resource
Recovery”, 26–30 oktober, Kathmandu, Nepal.
-- 11th IWA Leading Edge Conference on Water
and Wastewater Technologies, 26–29 maj , AbuDhabi.
-- UAE 5th International Symposium on Energy
from Biomass and Waste, Venedig, Italien, 19–22
november.
-- International Conference of Applied Energy,
ICAE, Taipei, Taiwan, 30 maj–2 juni.
-- 19th IFAC World Congress, Kapstaden, Sydafrika
24–29 augusti.

• Civ. Ing. Linda Åmand, IVL/UU, försvarade sin
avhandling ”Ammonium Feedback Control in
Wastewater Treatment Plants” den 29 april.
• Razia Sultana, KTH, presenterade sin licentiat
avhandling ”Partial Nitration/anammox process in
a moving bed biofilm reactor operated at low
temperatures” den 3 juni.
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möjligt att bygga hållbara, attraktiva lågenergihus och
utemiljöer i kallt klimat, bl.a. så kallade passivhus.
Av Stiftelsen R.J.Gust. Richert har Dag&Nät erhållit
drygt 300 000 kronor för att sammanställa en studie
om ”Tekniker för små avlopp: En jämförande studie”.
Sist men inte minst medverkar Dag&Nät vid Luleå
Tekniska Universitet i den Svenska Vattenplattformen
och tar en aktiv position i att skapa en nationell
påverkansplattform för vattensektorn i Horisont 2020.

Allmänt
Det nationella kompetensnätverket inom dagvattenoch ledningsnätområdet Dag&Nät är nu inne i sin
andra period 2013–2016. Dag&Nät leds av professor
Maria Viklander, VA-teknik/Stadens Vatten vid Luleå
tekniska universitet, och är ett samarbete mellan LTU
samt en kommunkrets idag omfattande fem kommuner,
på gång att utökas under den löpande perioden.
Verksamheten är inriktad på tre teman inom dagvatten
området: 1) Dagvattenkvalitet: från regn till recipient,
2) Dagvattensystem, samt 3) Ledningsnät. Inom dessa
teman bedrivs en mängd FoU-projekt, i nära samverkan
med behovsägare, dvs. både privata och offentliga
aktörer. Mer information om Dag&Näts verksamhet
samt årliga verksamhetsberättelser finns att läsa på
Dag&Näts hemsida www.ltu.se/dag-nat.

Personalnytt
I forskningsgruppen VA-teknik/Stadens Vatten vid
LTU skedde flera personella förändringar under 2014.
Karolina Berggren disputerade i juni och avslutade
därmed sina doktorandstudier på LTU. Hon arbetar
numera som VA-ingenjör hos Tyréns AB.
Även Inga Herrmann avslutade sina doktorandstudier
i juni och förstärker sedan dess forskningsgruppen som
biträdande universitetslektor med kompetens inom
småskaligt avlopp.
Ett nytt ansikte bland doktoranderna från juli månad
är Stina Ljung. Hon har en bakgrund inom maskin
teknik och miljövetenskap och kommer inom
Dag&Nät att arbeta med utvecklingen av metodik för
planering och implementering av gröna hållbara
dagvattenlösningar, som kan användas av svenska
kommuner.
Under hösten slutade Ralf Rentz som post doc vid
Stadens Vatten för att gå mot nya utmaningar i utlandet.
Nyanställt som post doc blev Günther Leonhardt som
har ingående kunskap om modellering och i sin
forskning fokuserar sensorer kopplade till olika över
vakningssystem, ingående i en mix av mätteknik och
modellbyggande.
Dessutom lyckades VA-teknik/Stadens Vatten anställa
den internationellt renommerade dagvattenspecialisten
Jiri Marsalek, Environment Canada, sedan tidigare
knuten till LTU som adjungerad professor. Jiri Marsalek
är nu professor i VA-teknik.

Nya projekt
Godecke Blecken, ansvarig för temat Dagvattenkvalitet:
Från Regn till Recipient inom ram Dag&Nät, har av
Norrbottens forskningsråd tilldelats 3 miljoner kr för
projektet ”Grön infrastruktur för hållbara städer” som
del i en riktad satsning mot yngre forskare. Syftet med
forskningsprojektet är att utveckla en långsiktigt hållbar
implementering av grön dagvatteninfrastruktur i Sverige
– med speciell vikt gentemot förhållandena i norra Sverige.
Dag&Nät har erhållit en UDI-projekt finansierat av
Vinnova och totalt 26 medverkande parter. ”GrönNano
– innovativ dagvattenhantering” har en total projekt
budget på 22 miljoner kronor under två år och syftar
till att utveckla innovativa varor och tjänster, för att öka
implementeringen av mera hållbara system för om
händertagande av dagvatten.
Dag&Nät har även beviljats knappt 6 miljoner
kronor från Formas för projektet ”Förbättra funktionen
av gröna tak i krävande klimat genom imitation av
naturliga ekosystem”. Inom ramarna av detta internat
ionella samarbete med University of Melbourne,
Australien, kommer gröna tak att undersökas med
avseende på kalla subarktiska respektive torra
medelhavsklimat, såväl under naturliga förhållanden
samt i labbmiljö, för att analysera deras prestanda och
identifiera möjligheter för förbättrad funktion.
Det tvärvetenskapliga FoU-projektet ”Attract
– Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat”, som
utförs i samverkan mellan företag, Gällivare och Kiruna
kommun samt Luleå Tekniska Universitet som
projektledare, har beviljats ytterligare 20 miljoner
kronor från VINNOVA för att vidareutveckla och testa
lösningar i större skala. Siktet är inställt på att göra det

Avhandlingar
Två doktorsavhandlingar och fyra licentiatuppsatser
publicerades under 2014. I juni presenterade Karolina
Berggren och Inga Herrmann sina avhandlingar. Det
övergripande syftet med Karolina Berggrens avhandling
”Urban Stormwater Systems in future Climates:
Assessment and Management of Hydraulic Overloading”
är att undersöka dagvattensystemens hydrauliska
funktion relaterat till framtida klimatförändringar, och
särskilt framtida regn, med hjälp av urbanhydrologisk
modellering. Inga Herrmann fokuserade i sitt arbete
”Filter beds for on-site wastewater treatment – Towards
more reliable estimations of phosphorus retention” på
metoder för att säkrare kunna förutsäga hur ett
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potentiellt filtermaterial fungerar i fält, genom att
undersöka hur fosforretentionen i olika filtermaterial
påverkas av olika förutsättningar samt att utveckla
bättre metoder för undersökning av filtermaterial i
laboratorieskala.
Under hösten presenterade doktoranden Helen Galfi
sin licentiatavhandling ” Suspended
Solids and Indicator Bacteria in Stormwater Runoff
– Sources of Bias in Field Measurements”. I sina studier
undersökte hon systematiska skillnader som kan
uppkomma vid automatiserad provtagning samt från
användandet av olika analysmetoder för bestämning av
suspenderade ämnen, för att sedan utvärdera hur
erhållna resultat påverkas av vald metod vid provtagning
och analys av suspenderat material och indikatorbakterier
i dagvatten.
Doktoranden Shahab Moghadas sammanställde sina
forskningsresultat på dagvatten från urban miljö i kallt
klimat i licentiatuppsatsen ”Generation of Urban
Runoff – Seasonal and Climate Change Perspective”.
Speciell hänsyn togs till avrinning i form av vatten från
snösmältning och förändrade avrinningsmönster på
grund av frusen mark som undersöktes genom att
utveckla förfaranden för dagvattenberäkningar vintertid
och utvärdera kontrollåtgärder under nuvarande och
framtida vinter-vårsäsonger, när snösmältningen och
frusna jordar påverkar avrinning i betydande grad.
I december presenterade doktoranden Ahmed AlRubaei sin licentiatuppsats ”Hydraulic Performance of
Stormwater Infiltration Systems – Long-Term Behaviour”.
14 infiltrationssystem för dagvatten lokaliserade i
Växjö, Luleå och Haparanda har undersökts och
utvärderats med avseende på hydraulisk kapacitet,
systemens långtidsfunktion samt vilka faktorer som är
resultatpåverkande.
I december presenterade även doktoranden Laila
Søberg sin licentiatuppsats ”Metal pathways in
Stormwater Treatment Systems”. Att bättre förstå hur
metaller beter sig i dagvattendammar och biofilter kan
bidra till att utveckla och förbättra framtida dagvatten
hantering, genom att förbättra utsläpp och minimera
risk för metallspridning. I syfte att utvärdera metall
ackumulering i olika sektioner av våta dagvatten
dammar och dagvattenbiofilter utfördes laboratorie
studier och fältförsök, för att utreda frågan om
eventuella risker för omgivningen respektive förmågan
att förbättra utsläppskvalitén.

• 1–2 april: Maria Viklander höll en presentation i
form av en kunskapssammanställning om dagvattnets
föroreningar på Rörnät & Klimat i Malmö.
• 13–14 maj: Dag&Nät-monter på Vattenstämman,
Jönköping. Maria Viklander och Annelie Hedström
höll i ett pass om ”Metoder och teknik för
kostnadseffektiv dagvattenhantering som kan möta
framtida krav” under ett seminarium om Föroreningar
i dagvatten.
• 25–26 juni: Sylvia Kowar, Lena Goldkuhl och Stefan
Marklund presenterade Dag&Nät i egen monter på
Water Innovation Europe 2014 i Bryssel.
• 7–12 september: sju representanter från Dag&Nät
deltog på ICUD International Conference on Urban
Drainage i Kuching, Malaysia, varvid Jiri Marsalek
var key note speaker och Laila Søberg, Godecke
Blecken, Ahmed Al-Rubaei samt Jonathan Mattsson
presenterade resultat från olika aktuella studier.
• 21–26 september: Professor Maria Viklander utnämnd
till IWA Fellow på IWA World Water Congress &
Exhibition i Lissabon, Portugal.
• 30 september till 2 oktober: Dag&Nät deltog med
egen monter i VA-mässan, Jönköping, samt höll i
seminariet ”Dagvattenhantering – lösningar som
fungerar” som leddes av Maria Viklander. Godecke
Blecken pratade om betydelsen av drift och underhåll
för väl fungerande dagvattenanläggningar.
• 14–15 oktober: Lena Goldkuhl presenterade Green
Blue Cities projektet på JPI Urban Europe Cities
Workshop i Bryssel.
• 12–13 november: Dag&Nät var medarrangör för
dagvattenkonferensen ”Vattnet i den hållbara staden”
i Göteborg och ställde ut med en monter. Annelie
Hedström och Heléne Österlund höll ett föredrag på
temat Kvalitet på dagvatten och dess föroreningskällor.
• I samband med konferensen hölls en innovations
workshop inom ramarna av GrönNano- projektet.
• 27–28 november: Lena Goldkuhl presenterade ett
projektförslag och tillsammans med Günther
Leonhardt och Heléne Österlund representerade
Dag&Nät på WssTP brokerage event i Bryssel.
• 2 december: Lena Goldkuhl deltog i Baltic Flows
workshop ”Solutions and initiatives in stormwater
management”, Tallinn.

Några händelser i urval 2014:
• Årets Vattenpris tilldelades Gilbert Svensson, adj.
professor vid Luleå tekniska universitet.
• 18 februari: Branschdag och VA-seminarium på
temat Hållbar Dagvattenhantering arrangerades på
LTU, för studenter och andra intresserade i branschen.
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Publicerade rapporter
Exklusiv förhandsvisning av SVUs rapporter!
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter från och med 1 november 2013
– förhandsvisning exklusivt för medlemmar.
Förändringen är en del i Svenskt Vattens arbete med att tydliggöra medlemserbjudandet. Då det enbart är
medlemmar som betalar en FoU-avgift får dessa exklusiv förhandsinformation om de senaste FoU-resultaten.
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under tre månader genom
länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir SVUs egna rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens
webbplats, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga icke-medlemmar
som anmält sig till SVUs sändlista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer
som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Dricksvatten

2014-20, Nationell screening av perfluorerade föroreningar
(PFAA) i dricksvatten, Katrin Holmström, Sandra
Wetterstrand, Gullvy Hedenstrand

2015-06, Molekylärbiologiska metoder för bestämning
av barriärverkan vid dricksvattenproduktion – En
litteraturstudie, Johanna Arlinger, Sara Lydmark, Bo
Berghult, Ann Elfström Broo

2014-17, Vattenskydd – inventering av vägledningar och
riktlinjer, Cristina Frycklund

2015-04, UV-behandling av avloppsvatten – utvärdering
av två svenska fullskaleanläggningar, Magnus Bäckström,
Stefan Alexandersson, Ida Bäcklund, Per-Eric Lindgren,
Charlotta Skredsvik-Raudberget

2014-14, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten
– fallstudier av Vombsjön och Mälaren, Anna Löfmarck,
Mats Svensson
Serie C

2015-03, Detektion av låga halter diesel i vatten, Fredrik
Winquist

C_DRICKS_VB2012, Thomas Pettersson

2014-24, Verifiera desinfektionseffekten med naturligt
förekommande mikroorganismer, Emma Forsberg

Serie S
2014-22S, Utvärdering av Svenskt Vattens projektprogram
för högskolor och universitet. Sammanfattning av rapport
2014-22, Hallvard Ødegaard (huvudrapport), Birgitta
Johansson (bilaga 2 i huvudrapport samt denna
sammanfattning)

2014-22, En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt
Vatten Utveckling, Hallvard Ødegaard, Scandinavian
Environmental Technology AS; Birgitta Johansson,
Primula Ordval (bilaga 2)

UV-anläggning Huskvarna, omslagsbild till rapport 2015-04. Foto: Magnus Bäckström
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Rörnät & Klimat

Serie S

2014-22, En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt
Vatten Utveckling, Hallvard Ødegaard, Scandinavian
Environmental Technology AS; Birgitta Johansson,
Primula Ordval (bilaga 2)

2014-22S, Utvärdering av Svenskt Vattens projekt
program för högskolor och universitet. Sammanfattning av
rapport 2014-22, Hallvard Ødegaard (huvudrapport),
Birgitta Johansson (bilaga 2 i huvudrapport samt denna
sammanfattning)

2014-19, Identifiering av extrema händelser och dess
översvämningskonsekvenser i tätort, Lars Bengtsson

Avlopp & Miljö

2014-18, Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i
jord – långtidsundersökning, Tor-Gunnar Vinka

2015-04, UV-behandling av avloppsvatten – utvärdering
av två svenska fullskaleanläggningar, Magnus Bäckström,
Stefan Alexandersson, Ida Bäcklund, Per-Eric Lindgren,
Charlotta Skredsvik-Raudberget

2014-15, Att säkerställa täthet och kvalitet hos skarvar i
PE-ledningar, Gunnar Bergman, Thomas Blomfeldt

2015-02, Minska utsläpp av växthusgaser från rening av
avlopp och hantering av avloppsslam, Håkan Jönsson,
Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre
Tjus, Christian Baresel, Lena Rodhe, Jozef Trela, Mikael
Pell, Sofia Andersson

2014-11, Juridisk och ekonomisk hantering av tillskotts
vatten som sker till spillvattenförande ledning innanför
förbindelsepunkt, Ulf Lundblad, Jonas Backö
2014-07, Kommunal dagvattenhantering – juridiska och
finansiella aspekter, Henrik Alm, Annika Åström

2015-01, Nitritation/ anammox-processen för rejektvatten
behandling, Jozef Trela, Jingjing Yang, Elzbieta Plaza,
Erik Levlin

Serie C
C_IVL2015-B2223, ArbetsmiljöVA – Arbetsmiljöverktyg
om arbetsmiljö i ledningsnätet, Ann-Beth Antonsson,
Willem Duis

2014-23, Nya processvägar för effektiv slamhantering,
Cecilia Bertholds, Ulrika Olofsson
2014-22, En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt
Vatten Utveckling, Hallvard Ødegaard, Scandinavian
Environmental Technology AS; Birgitta Johansson,
Primula Ordval (bilaga 2)

C VB2013_DagoNatLTU, Dag&Nät Verksamhets
berättelse 2013, Maria Viklander
C_LTU2014_27-117, Metoder för att undersöka extrema
regnhändelsers påverkan på dagvattensystemet, AnnaMaria Gustafsson, Gilbert Svensson, Maria Viklander

2014-21, Reduktion av läkemedelsrester och andra
organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam,
Jonas Malmborg

C_SP2014-22, Tillfällig avstängning av plaströrsledningar
genom sammanklämning – kunskapsläge, Lars Jacobsson,
Gunnar Bergström, Sven-Erik Sällberg

Översvämning i stad, omslagsbild till rapport 2014-19. Foto: Rolf Larsson, Teknisk vattenresurslära, LTH
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Publicerade rapporter forts.
2014-16, Reduktion av läkemedel i svenska avloppsrenings
verk – kunskapssammanställning, Maritha Hörsing,
Cajsa Wahlberg, Per Falås, Gerly Hey, Anna Ledin, Jes
la Cour Jansen

C_VB2013_VA-klusterMD, Verksamhetsberättelse VAkluster Mälardalen 2013, Redaktörer Bengt Carlsson,
Linda Åmand
C VA-teknik Södra_2013, VA-teknik Södra. Aktivitets
rapport september 2012 – augusti 2013, Jes la Cour
Jansen, Karin Jönsson, Henrik Aspegren, Marinette
Hagman, Britt-Marie Wilén

2014-12, Organiska miljögifter i sockerbetor och blast
odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam,
Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la
Cour Jansen, Anna Ledin

Serie S

2014-10, Strategier att reducera silver och vismut i
urbant avloppsvatten, Jennie Amneklev, Bo Bergbäck,
Louise Sörme, Ragnar Lagerkvist, Maria Kotsch, Anna
Augustsson

2014-22S, Utvärdering av Svenskt Vattens projektprogram
för högskolor och universitet. Sammanfattning av rapport
2014-22, Hallvard Ødegaard (huvudrapport), Birgitta
Johansson (bilaga 2 i huvudrapport samt denna
sammanfattning)

2014-09, Organiska ämnen i slam – en prioritering för
slamåterföringen, Niklas Törneman, Martijn van Praagh,
Martin Bjarke, Matilda Johansson, Lina Ingelstedt
Frendberg, Pär Hallgren

Management
2014-22, En evaluering av Høgskoleprogrammet, Svenskt
Vatten Utveckling, Hallvard Ødegaard, Scandinavian
Environmental Technology AS; Birgitta Johansson,
Primula Ordval (bilaga 2)

2014-08, Pilotstudie – Termofil efterrötning för hygienisering
och minskad slamproduktion, Jesper Olsson, Magnus
Philipson, Hans Holmström, Eric Cato
2014-06, Dräneringsvatten från begravningsplatser, P-A
Camper

2014-14, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten
– fallstudier av Vombsjön och Mälaren, Anna Löfmarck,
Mats Svensson

Serie C

2014-13, Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA
– hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar,
Karin Carlsson, Erik Kärrman

C_IVL2015-B2218, Pilotanläggning för ozonoxidation
av läkemedelsrester i avloppsvatten, Robert Sehlén, Jonas
Malmborg, Christian Baresel, Mats Ek, Jörgen Magnér,
Ann-Sofie Allard, Jingjing Yang

2014-11, Juridisk och ekonomisk hantering av tillskotts
vatten som sker till spillvattenförande ledning innanför
förbindelsepunkt, Ulf Lundblad, Jonas Backö

C_IVL2015-B2200, Implementering och utvärdering
av ammoniumåterkoppling i fullskala, Linda Åmand

Serie S

C_IVL2014-B2214, Miljöstörande ämnen i fisk från
Stockholmsregionen 2013, Magnus Karlsson och Tomas
Viktor

2014-22S, Utvärdering av Svenskt Vattens projektprogram
för högskolor och universitet. Sammanfattning av rapport
2014-22, Hallvard Ødegaard (huvudrapport), Birgitta
Johansson (bilaga 2 i huvudrapport samt denna
sammanfattning)

C_IVL2014-B2208, Mikroskopiska skräppartiklar i
vatten från avloppsreningsverk, Kerstin Magnusson,
Cajsa Wahlberg
C VB2013_DagoNatLTU, Dag&Nät Verksamhets
berättelse 2013, Maria Viklander

Mälaren från Mälarhöjden, omslagsbild till rapport 2014-14. Foto: Catharina Eriksen
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Nästa möte
SVU:s kommitté sammanträder
följande datum 2015:
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Ansökan tillhanda senast 12 juni
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