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Ämnesgruppens syfte  

Syftet med Ämnesgrupp Uppströmsarbete är att kartlägga och sammanställa kunskap om 

samhällets tillförsel av oönskade ämnen till avloppsvatten och till miljön via 

växtnäringsresursen slam. Vi söker kunskap och lösningar som minimerar spridningen av 

miljöfarliga ämnen via dessa vägar. Ämnesgruppens syfte är också att kommunicera med  

VA-branschen om kunskapsbehov, projektidéer och resultat i form av ny och/eller 

sammanställd kunskap. 

Aktiviteter och resultat hittills 

Ämnesgruppen bildades i juni 2016. Gruppen har organiserat en workshop om 

uppströmsarbete och hållbara kretslopp per år. Vid dessa workshops har kunskapsbehov och 

projektidéer diskuterats med intresserade klustermedlemmar. Diskussioner har hittills under 

2017 och 2018 resulterat i två projekt med avgörande finansiering från deltagande och 

medfinansierande VA-organisationer. Det är en finansiering som möjliggjort uppväxling med 

medel från Stiftelsen IVL, och för lärosätena, medel från VA-kluster Mälardalen. Det första 

projektet ”Screening av befintliga data avseende halter oönskade substanser i spillvatten”, 

som är slutfört och rapporterat i en IVL- och SVU C-rapport, sammanställde data från 

samtliga VA-organisationer i VA-kluster Mälardalen. I det andra projektet ”Reduktion av 

läkemedel under lagring/efterbehandling av avloppsslam” deltar och medfinansierar nio olika 

VA-organisationer, inklusive Sweden Water Research, Gryaab och Kalmar Vatten AB, vilka 

inte är medlemmar av VA-kluster Mälardalen. Projekttid sträcker sig från november 2017 till 

december 2019.   

Vilka är vi och hur kan du komma med? 

Vi är en öppen grupp som välkomnar alla som är intresserade av uppströmsarbete för hållbara 

kretslopp! Arbetet bygger på frivilliga insatser inom ramen för våra ordinarie arbeten och 



utgår initialt från behov och intresse hos medlemmar i VA-kluster Mälardalen. Vi välkomnar 

dock även medlemmar som inte ingår i VA-kluster Mälardalen.  

 

I Ämnesgrupp Uppströmsarbete finns representanter från VA-organisationer, lärosäten och 

institut. Vi vill gärna bli fler – kom med om du och din organisation vill minska tillförseln av 

oönskade ämnen till avloppssystemet och spridningen av sådana ämnen via slam. Kontakta 

någon i ledningsgruppen för ämnesgruppen för att komma med.  

Kontakter – ledningsgrupp 2018: 

Katarina Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet, sammankallande, katarina.hansson@ivl.se 

Sahar Dalahmeh, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, sahar.dalahmeh@slu.se  

Amanda Folkö, Käppalaförbundet, amanda.folko@kappala.se 

 

I gruppen ingår också: Ida Sylwan (MDH), Katja Närhi (SVOA), Jessica Schröder (MSVA) 

och Helena Österlund (LTU). 
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