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AGNES II
Österröd och Bodalens avloppsreningsverk

Är AGS lämpligt för svenska förhållanden (i fullskala)?

Finns det kopplingar mellan reningsresultat och det mikrobiella samhället?

Jämförelse mellan AGS på Österröd ARV och aktivt slam på Bodalen ARV

H2OLAND
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Bodalen ARV
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Bildsida Tack för att ni lyssnat!
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