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Sweden Water Research

Enkelt att förstå (nationellt och internationellt). 
Öppnar upp för samarbetsformer utanför Skåne. 
Lätt att uttala och stava men långt att skriva. 
Domänen kräver därför en förkortning som 
dessutom inte är helt självklar. www.swr.se
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Ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och 
utveckling inom vattentjänstområdet och därmed 
förenlig verksamhet. 
Bolagets syfte är att bereda aktieägarna och dess 
aktieägares och medlemmars medborgare nytta 
genom att, med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 
kap. 3 c Ä kommunallagen (1991:900), ansvara för 
forskning, innovation och utveckling inom 
vattentjänstområdet.
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Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution)



Vattenforskning hjälper till att hålla samhället 
igång

Sweden Water Researchs vision är att 
leverera världsledande kompetens för 
uthålliga vattentjänster



Uppdraget

Sweden Water Research 
AB forskar om vatten och 
utvecklar nya effektiva 
lösningar för att möta 
vattentjänstbranschens 
framtida utmaningar



Forskar om vatten – varför?

• Öka förutsättningarna för kunskapsbygge och göra det 
fortare
• Undvika stora kostnader och ta fram kostnadseffektiva 
lösningar
• Bevaka de internationella forskningsfälten
• Vara en aktiv part som tar plats internationellt och kan 
attrahera externa forskningsmedel.
• Undvika dubbelt FoU-arbete.
• Gör något nytt och bra - en för Norden unik, stark och 
inflytelserik FoU-aktör inom VA-forskning och innovation.
• Ägarna blir ännu attraktivare arbetsgivare.



Kvantitativa leveranser

Långsiktigt medverkar bolaget till att åtminstone 2 
doktorander examineras årligen
Bidrar till examination av 10 studenter varje år 
(examensarbeten)
Deltaga som medarrangör i internationell konferens 
minst vartannat år i vår region
Aktivt deltaga (dvs presentera paper/föreläsa) i flera 
nationella och internationella konferenser varje år



Katharina Lührig disputerade den 27 maj 2016

Biofilm som genereras från 
ytvatten och grundvatten har 
helt olika bakteriepopulationer. 
Råvattnet har stor inverkan på 
sammansättningen av bakterier i 
biofilmen



Angelica Lidén disputerade den 28 okt 2016

Membranfiltrering är en process att räkna 
med för framtida vattenrening. Den minskar 
risken för vattenrelaterade sjukdomsutbrott. 
Nanofiltrering har även möjlighet att minska 
risken för desinfektionsbiprodukter
och återväxt i ledningsnätet.



Tobias Hey disputerade den 9 dec 2016

Municipal wastewater 
treatment by 
microsieving, micro-
filtration and for-
ward osmosis: 
Concepts and
potentials

Avloppsvatten kan renas 
på mekanisk väg. Särskilt 
intressant för mindre 
verk som har utsläpps-
krav för BOD och fosfor. 
Sämre kväveavskiljning. 
Mer biogas kan produ-
ceras så att mycket av 
verkets el- och värme-
behov kan täckas. 
Yteffektivt.



Sandy Chan disputerade den 26 oktober 2018

Långsamfilter 
förändrar den 
mikrobiella 
sammansättningen i 
vattnet fullständigt. 
Flödescytometri kan 
användas för att 
snabbt beskriva och 
följa förändringen av 
vattnets bakterie-
sammansättning i 
långsamfilter och i 
ledningsnät.



Pågående doktorandprojekt
1. Snabbmetoder för kontroll av mikrobiella förändringar i 

dricksvattenledningsnät.
2. Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.
3. Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering.
4. Om planering för och integrering av vatten i stadsmiljön - den 

vattenresilienta staden.
5. Cyanobakterier och cyanotoxiner i ytvatten.
6. Sätt att utveckla innovationskultur i vattentjänstbranschen.
7. Bättre konstgjord grundvattenbildning.
8. Hållbar hantering av urbana översvämningar.
9. Uppströmsarbete - idag och i framtiden.
10.Säker och energieffektiv hantering av vatten med hjälp av UV-LED
11.Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige, en 

fullskalestudie.
12.Energieffektiva metoder för rening av läkemedelsrester och andra 

mikroföroreningar i avloppsvatten.
13.Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar



Strategi för Sweden Water Research, utkast

KUNSKAP: Tillsammans med ägarna vill vi ta 
bygga upp en genuin kunskapsbas för att 
hantera komplexa vattenutmaningar. 
LEDA RESULTAT TILL INNOVATION: Nationell och 
internationell samverkan för att leda fram 
resultat till innovativa produkter som är en del av 
vattnets kretslopp
PARTNERSKAP: I samarbete med marknads-
aktörer kommersialisera mogna produkter, som 
baseras på våra resultat och vår kunskap





IWA-konferens i Malmö i juni 2016. 
170 deltagare från världens alla hörn.
Föreläsningar, presentationer och studieresor till VA SYDs Kretseum 
kretslopp- & kunskapscentrum, Petersborgs gård och  Avedøre 
avloppsreningsverk utanför Köpenhamn. 



Vår egen bild

Efterhand som flera resultat och slutsatser blir spridda 
kommer nya arbetssätt och metoder att användas och öka 
driftsäkerhet, sänka miljöpåverkan och minska 
samhällskostnader från vattensektorn.
Med vår kompetens kan vi bidra till uthålliga vattentjänster.



Tack!

swedenwaterresearch.se

#swrdagen
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