
Ett högskoleprogram med stöd 
från Svenskt Vatten med fokus på 
avancerad avloppsvattenrening

och
urban infrastruktur



 Vilka är vi?
 Vad gör vi och varför?
 Hur gör vi?
 Exempel på projekt



Trippelhelix!

Forskning, utveckling
och utbildning…
…genom samarbete!

Våra medlemmar –
Vår styrka!



Vad gör vi?

VA-teknik Södra ska hitta lösningar till framtidens 
utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 
Arbetet utgår från medlemmarnas behov och utmaningar.

Arbetet har en tematisk uppdelning på tre fokusområden:

• Framtidens avloppsvattenrening
• Energi och Resurshushållning
• Klimat Samhälle Vatten



…och varför?

 Forska tillsammans om framtidens utmaningar
(inklusive omvärldsbevakning / externa samarbeten)

 Utbilda för framtiden
 Forskarutbildning
 Nationella Vattenforskarskolan (Sweden Water Research och 

de fyra högskoleprogrammen i samverkan)
 Grundutbildning
 Utbildningar för yrkesverksamma



Hur gör vi i VA-teknik Södra?

Att identifiera frågeställningarna i samverkan
t ex genom årliga Planeringsdagar



Årliga planeringsdagar



Våra nätverk

Bio-P-nätverket

Rejektvattennätverket

 Ämnesgrupp inom tillskottsvatten



Några (få) exempel på projekt



RESVAV - Rening av svårnedbrytbara ämnen i 
avloppsvatten – t ex medicinrester
• Hur ska vi göra detta under svenska förhållanden?
• Ozon, aktivt kol och/eller bärare?
• Omvärldsbevakning
• Kostnadsuppskattningar
• Slutrapport klar till vintern

In biologische Stufe

Ozongenerator
Abgasbehandlung

Ozonungsreaktor
Sandfilter

Sauerstofftank Verdampfer

Nachklärung



CLEANWATER – En fortsättning på RESVAV
• Nytt stort EU-projekt
• Pilotförsök bl.a. i Landskrona med ozon och MBBR



…som sammankopplar information från de enskilda
systemen.
…som utgör en gemensam plattform att samlas kring. 
…vars simulator ger snabba svar om konsekvenser av
olika alternativa lösningar.

Future City Flow – ett beslutsstödssystem…



Avloppsvattenrening helt utan biologi – går det?

 Fosfor
 BOD
 Kväve

• OK för verk utan 
kvävekrav

• Energieffektivt



Sorterande avloppssystem – en möjlighet vid nybyggnation

 Renare slam
 Ökad näringsåterförsel
Mer biogas
Mindre klimatpåverkan
Användarvänligt

 Fullskala byggs i 
Helsingborg (H+området)



Dagvattenhantering i öppna system
 Hur stora regnhändelser klarar ett    

s k blå-grönt system? (jämfört med 
ledningssystem)

 Spelar ordningsföljd och placering 
av enskilda dagvattenlösningar i ett 
blå-grönt system någon roll? (JA)

 Augustenborg i Malmö modelleras



Läs mer och ladda ner 
rapporter på:

www.va-tekniksodra.se



Snabbt och enkelt sätt 
att få information om
VA-teknik Södra –
Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev!

http://va-tekniksodra.se/kontakt/


