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Nyhetsbrev för mars och april 2018 

 
 

Soroush Saheb Alam disputerar 8 juni 2018 
Fredagen den 8 juni 2018 kl. 13.15 i sal SB-H6, Chalmers, Sven Hultins gata 6, 

Göteborg, försvarar Soroush Saheb Alam sin doktorsavhandling med titeln 

”From bioanode to biocathode. Toward a better understanding of the effects of 

storage, starvation and potential change on biological electrodes”. Soroush är 

doktorand vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers. Opponent är Dr. Deepak Pant från 

Flemish Institute for Technological Science (VITO), Belgien. Läs den 

populärvetenskapliga sammanfattningen här. 

 

VA-teknik Södra deltar på 

Vattenstämman i Helsingborg 

Den 22–23 maj deltar VA-teknik Södra med en monter på 

Vattenstämman i Helsingborg, välkommen att besöka oss 

där! Dessutom bidrar flera av VA-teknik Södras medlemmar 

med presentationer och diskussioner, bl.a.  

• Dags för läkemedelsrening? Att tänka på vid val av 

teknik Ann Mattsson, Gryaab/Chalmers 

• Avlopp och miljö – Nya krav och nya lösningar 

Susanne Tumlin, Gryaab  

• Tre rör ut i Oceanhamnen, Helsingborg Marinette Hagman, NSVA 

• Urintorkning Sege Park, Malmö – nästa generations urinhantering David Gustavsson, 

VA SYD. 

Läs mer om vattenstämman och anmäl dig senast 11 maj här. 

 

IWA Sverige-seminarium om 
fosforåtervinning från avloppsvatten 
Den 11 april samlades VA-aktörer, företag, forskare och 

myndigheter i Malmö för att diskutera möjligheterna med 

fosforåtervinning ur avloppsvatten och -slam. Seminariet 

arrangerades av IWA Sverige tillsammans med Sweden 

Water Research, RISE, VA-teknik Södra och Svenskt 

Vatten. Det gav en möjlighet för VA-aktörer i Sverige och 

andra länder att dela och diskutera den senaste kunskapen 

inom området. Det pågår ett intensivt arbete med att 

utveckla olika tekniker för att processa avloppsvatten och 

-slam, med syfte att utvinna fosforprodukter med lågt 

innehåll av föroreningar. Några tekniker, som 

struvitutvinning ur rejektvatten, tillämpas redan i full 

skala i till exempel Danmark, medan det för andra främst gjorts pilotstudier. Program och 

presentationer finns att ladda ned här.  
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Stort intresse för VA-teknik Södras 

planeringsdagar 2018 
40 medlemmar i VA-teknik Södra träffades under två 

intensiva arbetsdagar i april. Platsen för dagarna var även 

i år Margretetorps Gästgifvaregård och de vackra 

omgivningarna inbjöd till agendans ”promenera och 

diskutera”. Engagemanget i diskussionerna och 

fokusgruppsarbetet var stort och många idéer kring 

den kommande projektperiodens ansökan kläcktes.  

Dag 1 inleddes med att Karin Jönsson från LTH, 

klusterledare, hälsade alla välkomna. Karin och 

Britt-Marie Wilén från Chalmers gjorde därefter en 

resumé över det gångna årets projekt och aktiviteter 

vid LTH och Chalmers. Den följdes av ett antal 5-

minuterspresentationer av olika forskningsprojekt. 

De tre fokusgruppledarna, Britt-Marie Wilén från 

Chalmers, Marinette Hagman från Sweden Water 

Research och Ann Mattsson från Gryaab, tog 

därefter tag i sina respektive fokusgruppers 

diskussioner kring nya idéer och projekt. Dagen avslutades med en gemensam middag.  

Dag 2 inleddes med att Ann Mattsson presenterade ”Processbänken”, en kombinerad utbildning 

och benchmarking för processingenjörer, som är en idé för den kommande ansökan. 

Diskussionerna fortsatte sedan i fokusgrupperna och gruppledarna presenterade därefter 

gruppernas idéer kring nya projekt inför den kommande periodens arbete. Efter ännu en god 

lunch var planeringsdagarna till ända för det här året. År 2019 hålls planeringsdagarna 8–9/5!  

 

 

Foto: Salar Haghighatafshar  

Foto: Salar Haghighatafshar  

Förväntningar på planeringsdagarna  
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Pär Gustafsson ny ledamot i VA-teknik 

Södras styrgrupp 
Pär Gustafsson är avdelningschef för avloppsreningsavdelningen på 

NSVA. Han började sin VA-bana som processingenjör. Han menar 

att VA-branschen är oerhört spännande då den står inför många 

utmaningar för att klara såväl dagens krav och förväntningar som 

framtida problem och frågeställningar. Pär har sedan år 2013 varit 

medlem i Svenskt Vattens kommitté som fokuserar på branschens 

avloppsfrågor. 

Per efterträder Ulf Thysell i styrgruppen och VA-teknik Södra passar 

på att tacka Ulf för hans entusiastiska och gedigna arbete både i 

skapandet och i genomförandet av VA-teknik Södra! 

 

Ny doktorand på Chalmers 
Jennifer Ekholm är ny doktorand inom projektet ”Implementering av 

aerobt granulärt slam i Sverige – en fullskalestudie” som finansieras 

av SVU, SWR och Chalmers. 

 

 

Marinette Hagman 

har tilldelats 

Avlopp & 

Kretsloppspriset 

2018 
Årets pris gick till 

Helsingborgs Stad och NSVA 

där Marinette Hagman är 

forsknings- och 

utvecklingsansvarig. De 

tilldelas priset för H+ som är 

Helsingborgs största 

stadsförnyelseprojekt i modern 

tid. Projektet handlar om att 

omvandla de fyra stadsdelarna 

i södra delen av Helsingborg 

till områden med tydlig miljöprofil. Här kommer att finnas 5 000 bostäder samt kontorslokaler, 

restauranger och affärer. Alla kommer att vara anslutna till ett unikt avloppssystem där avfallet 

används som råvara för att producera biogas och växtnäring. 

 

 – Med projektet H+ är Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och 

Marinette Hagman stora inspiratörer för framtidens kretsloppsanpassade avloppssystem! De 

Illustration från https://hplus.helsingborg.se 
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utvecklar och sprider dessutom viktig kunskap om hur kommunala och privata aktörer kan 

samarbeta för att bygga och driva sådana system, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, 

professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Läs mer här. 

 

Nya projekt  
Dagvattengruppen vid Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola, 

med biträdande professor Ann-Margret Strömvall och specialist Karin 

Björklund i spetsen, har tilldelats pengar från VINNOVA:s satsning 

"Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030”. Projektet 

”Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och 

vägdagvatten” syftar till att besvara frågan: Vilken kombination av 

metoder och tekniker är mest hållbar och effektiv för att minska 

föroreningsspridning med vägdagvatten? I projektet studeras olika 

metoder för fordons- och hjultvätt, gatusopning samt ”end-of-pipe”-rening 

av vägdagvattnet genom sedimentation och alternativa sorptionsfilter. 

Projektet är ett samarbete med Kretslopp och vatten samt Trafikkontoret 

(Göteborg stad), NCC Sverige AB och Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (VTI). 

 

 

Nästa träff i Bio-P-nätverket på Käppala  

9 oktober 
Käppalaförbundet bjuder in alla medlemmar i Bio-P-nätverket till 

nätverksträff tisdagen den 9 oktober 2018. Du kan läsa mer om Bio-P-

nätverket och om hur du blir medlem här. Där hittar du också ett kort 

referat, foton och alla presentationer från förra träffen som anordnades av 

LTH och VA SYD i Lund i höstas. 

 

 

Rejektvattenseminarium i Växjö 4–5 december 
Den 4–5 december 2018 är det dags för seminarium i Växjö. Seminariet riktar sig till 

anläggningsägare som: vill utbyta erfarenheter om rejektvattenbehandling, går i tankar om att 

bygga en egen rejektvattenanläggning eller vill höra det senast inom rejektvattenbehandling. 

För mer information kontakta Fredrik Stenström, VA-Ingenjörerna. 

fredrik.stenstrom@vaing.se. 

Provtagning av vägdamm med 

Wet Dust Sampler, Testsite 

E18. 
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Kommande konferenser 
Vid IWA World Water Congress & Exhibition, som hålls i Tokyo, Japan, 16–21 september 

2018, kommer ett antal bidrag från VA-teknik Södras medlemmar att presenteras.  

• Liébana, R., Szabó, E., Tabesh, N., Persson, F., Modin, O., Hermansson, M., and Wilén B.-M. 

(2018) ”Selection forces behind sludge granulation”. Posterpresentation.  

• Modin, O., Fuad, N., I’Ons, D., and Ossiansson, E. ”Virus-like particles in wastewater 

treatment plant effluents”. Posterpresentation. 

• Saheb Alam, S., Persson, F., Wilén, B.-M., Hermansson, M., and Modin, O. ”The presence of 

hydrogenotrophic bacteria on bio-cathode improves hydrogen production in microbial 

electrolysis cells”. Posterpresentation. 

• Cimbritz, M., Edefell, E., Thörnqvist, E., Ekblad, M., El-taliawy, H., Ekenberg, M., Bester, K., 

Hagman, M., and Falås, P. ”Combining PAC-adsorpation and nitrification in an MBBR”. 

Muntlig presentation. 

  

 

 

Rapport om förgasning av slam 

”Termisk förgasning av slam – en utvärdering av 

existerande teknik”, VA-teknik Södra Rapport 

Nr. 10, 2018, är en del av ett projekt om termisk 

förgasning inom VA-teknik Södras fokusgrupper 

Framtidens avloppsvattenrening och Energi och 

Resurshushållning, men utgör också en del av ett 

projekt genomfört av TK Energy ApS för den 

danska energistyrelsens Energiteknologiske 

Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 

- 10 MW pressurised gasification. Rapporten är skriven av Jes la Cour Jansen, Anders Arkell, 

Thomas Koch och Karin Jönsson och kan laddas ned här. 

 

 

Vattenforskarskolan – höstens kurser  
Höstens kurser i Vattenforskarskolans regi är Urban 

Drainage och Drinking Water. Kurserna anordnas av 

Dag&Nät respektiva DRICKS och är öppna för ansökan. 

 

 

 

 

 

Förgasningsanläggningen i Balingen med teknikrum till vänster 

och förgasaren till höger. Foto: Jes la Cour Jansen 
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Publikationer 

• Nilsson, F., Davidsson, Å., Falås, P., Bengtsson, S., Bester, K., Jönsson, K. (2018) 

Impact of activated sludge ozonation on filamentous bacteria viability and possible 

added benefits. Environmental Technology, Selper Ltd, 2018. 
• Bengtsson, S., De Blois, M., Wilén, B.-M., Gustavsson, D. (2018) Treatment of 

municipal wastewater with aerobic granular sludge. Critical Reviews in Environmental 

Science and Technology, Vol 48, 2018 – Issue 2.   

• Bengtsson, S., De Blois, M., Wilén, B.-M., and Gustavsson, D. (2018) A comparison of 

aerobic granular sludge with conventional and compact biological treatment 

technologies. Accepted for publication in Environmental Technology. 

• Cossio, C., McConville, J., Rauch, S., Wilén, B.-M., Dalahmeh, S., Mercado, A., and 

Romero, A.M. (2018) Wastewater management in small towns – Understanding the 

failure of small treatment plants in Bolivia. Environmental Technology, 39, 1393-1403.   

• Helgegren, I., Rauch, S., Cossio, C., Landaete, G., and McConville, J. (2018) 

Importance of triggers and veto-barriers for the implementation of pour-flush toilets in 

informal peri-urban settlements - the case of Cochabamba, Bolivia. PLoS One, 

e0193613. 

• Sun, Z., Brittain, J.E., Sokolova, E., Thygesen, H., Saltveit, S.J., Rauch, S., and Meland 

S. (2018) Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are 

the key drivers? Science of the Total Environment, 610–611, 1527-1535.   

• Wilén, B.-M., Liébana, R., Persson, P., Modin, O., and Hermansson, M. (2018) The 

mechanisms of granulation of activated sludge in wastewater treatment, its optimization 

and impact on effluent quality. Accepted for publication in Applied Microbiology and 

Biotechnology.   
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