




1990 en in 1991 

Vara kursdeltagare fran varma lander. 
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1990 Balmer som varit 
pa Goteborgsregionens 

framfor har vart varma tack for 
inte helt utan ar fortsatt 

och doktorandutbHdning, vilket ar en stor 
.. LA"'"v""' ........... ',... av pn)teSS()rsl:laIlstlen. 

inom bildats-
............. 'V""'-,LL. Pengarna ska anvandas till 

att forbattra undervisning och doktorandutbildning. 

Den ledningstekniska forskningsgruppens 
fastslogs, dock inte utan nedskarningar, tyvarr. 

'-'1-. ........... for den narmaste 3-arsperioden 

Chalmers Industriteknik, som ar en organisation utanfor hogskolan och har till 
uppgift att omsatta i losningar aret engagerat ins-
titutionen i genonlforandet av en kurs i Miljomatteknik och i planeringen av en 
internationell kurs i Water of Urban Water Supply and Waste Water 

forelasare fran1forallt 
Jl'<. ........ ""'-..... pagick manad. 

Institutionen ocksa i samarbete med Aquateam i Oslo arrangerat en internationell 
workshop och seminarium om "Corrosion and Corrosion in Drinking Water 
Systems" i Oslo. 
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Ar detta ett nodvtindigt sloseri med vatten? 

Institutionen deltar i eU ........ £"'0(,..1-

vattenledningar. Finland, 
hand till att dokumentera 

medel, men ~ ... , ..... t-£" ... 

befintliga reningsmetoder. 

"".J.I ...... .u~ ... "'"" MlnlSterracLet, om korrosion i 
syftar i forsta 

~"""'''''':>J[''-U. fororeningsgrupper i 
intJreSE;anta t ex bekampnings-

avIagsnas i vattenverk med 

Flera olika reningsmetoder for be.i<arnpnirU!SmE~d ska undersokas dels i laboratorieska-
la, dels vid Lackarebacksverket i Metodemas effektivitet for att avlagsna 
bekampningsmedel ska studeras. att utvidga undersokningarna till 
aU galla avlagsnandet av organiska overhuvudtaget. 
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2 ................. u, ...... ' ....... JI..~ 

3. 

aOKumE~ntanOn av av 
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Redox 

[Ag/AgCI MV 
o 

-300 

En del av resultatet pn~sentE~ra(leS 
pa en 
figur. Figuren vill belysa 
under transport i ledningsnatet. 

Aerob undning 

Ltitt nedbrytbnrn nMnen fdrbrukns 

Kerll sk ox I da t I on av su l f I der 

i ng 

Reduktlon QV sulfnt 

Fernenter ing 
B Ildn Ing QV I'(itt nedbrytbarn 'o.Mnen 

Ledn I n9s run gd rled llig syre'dver-fUr In 9 
eller Ukunde CDD-belostnlng 
eller SedlrlentdJup 

Malin sammanfattar 

i Middlesex, samt i Ystad 
i princip sammanfattas nedanstaende 
biologiska forandringen hos avloppsvattnet 
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2. Wei, C 
river "' .... ri~,..... ............ '"' 

Electroanal ysis 
Proceedings, 28, 70-71, 1991. 
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Kan vi koppla laboratorieanalyser av fororeningar till vad som hiinder i dagvattenrecipienten? 

men nu i 
kallsorteringen, i ett 

A vfallsgruppen 
utvecklingsarbete 
av en forbattrad .......... Jp.A:"Jr1.o ... 'lnn-

hallningsverket i \.Jo'tetJOI'2," 

Vi 
branning, vid Goteborgs 
till och vid 1nC"r.olrl1'nn-£~n 
tlMiljogrunder" . 

Under gangna aret 
Matti Kaulio har under nnct"on 

bearbeta data och no',...n .. ...,... 

for aU 
gruppenoch 
i Goteborg. 

Berg har 
aU skriva om .... r.' ........ r ....... ~.'"' .... 
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manus 
IrII ........... 'n-c ... """r ...... c serie 

ing 
......... ,.; ............ JI.. .. fo.. uppgift aU 

tjanstledig 
.......... , .............. sig till A vfalls

...................... , ... for kompost 



vi 

........... ' ............ av mojlig-
lj(.teIOO1~Q:S "''>OV.''A.LA., .. '-'Uu. H,r.'I"C'H1,1,,:',n ..... LL ..... , ..................... .................. .7 .. en studie 
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110kOln.SE~Kv'enser av 

.......... b.""- ................. av 
in\reslteriing:sb,eslll1t mm ar 

vasentligt ..,. ..... JJI."""', ......... 

t111:sta:na~5~l'Vn].n~ far miljafarlig 

Teckning Lennart Ryden 

Inom detta omrade Torbjarn nagra ar utvarderat miljafragor kring 
varmepump-, varmelagrings- och Arbetet Bygg-
forskningsradets Miljakonsekvensgrupp Torbjarn bade fungerat som ordfarande och 
samlat in och bearbetat material. fortsattning av gruppens arbete ar planerad och 
skall metoder far passiv energibesparing i 
byggnader 

Lh"-"''--'' ...... "" ett projekt angaende 
h,..,· .... n .... U' .. JL ..... ~ ............. .LU' miljaeffekter vaggan 
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1990 

De senaste har blivit aIlt vanligare att lagra driftstorningar for 
vatten- och avloppsledningar pa data. Det hog tid att nu soka malformule
ra och diskutera de arbetssatt som anvands samt de resultat som erhallits. Ett dis
kussionsmote anordnades darfor den 3 maj 1990 med rubriken "Driftstorningar som 
hjalpmedel i reparerbara system" av institutionen for VA-teknik, Tekniska 
Hogskola. Deltagare vid diskussionsmotet var: 

Anders Akersten, 
Ingmar Bjorklund, Sveriges 
KjeIl Kihlberg, Tekniska 
Gosta Lindvall, I .... CNNH·lI' ....... c.n 

Bo '-''V.L ..... .LL 

OIle 

Volvo 1-'01l"CA1I"Io"Y':I 

":',11"11"10-:'11" MosevoIl, Norsk H"'.ri1t"At-£l.Lrnlc 

Gilbert Svensson, 
Teresia Rd Wengstrom, VA-teknik, 
Bo Westergren, Stockholms Vatten 

... ,'U'JlJlu ..... """1r" •. !·,')1I"Jl.h1 ...... Jl.'~ ..... ,"U konferens om 
ett foredrag om avfallshantering, 

Kw~ser 1990 

1 t-Oh1l"11':111"1 1990. 
imorgon. 

BFR's Avfallsseminarium i Stockholm mars 1990. Berg ............ OJe.. 

inlagg temat BFR's i den avfallsforskningen . 

..:7 ..................... :>Jl"'" och Irnl4r'\lc'lr~ ... h'_lllL7J1."'""" ...... 

Seminarium anordnat av '-' ..... 'V.n .. 'h ... "' ... ' ..... 

Wengstrom deltog. 

IVA 3 1990. 
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IANS 



Symposium om 
Industrielektronik 

Byggforskningsinstitutets sernm.anum 
foredrag om kallsortering 

av 

ett 

Per EO Berg har vid tva tillfallen (i Hindas 30 mars och i Uppsala 26 november) 
medverkat i Svenska Renhallningsverksforeningens kurs "Avfallsforbranning - del II". 

om provtagning i ganger), Torbjorn Svensson 

varit mycket 
pryoelev i mars 1991. 





Mark-vatten 

Vattenresurs -

Kursen ges av 
teknologerna 
vattenkemi samt 
Inom kursen gors 
matningar av luft och vatten pagar. 

univ€~rsitet:sP()alllg- pa obligatoriska och valfria 
4Yz 

poang) 

Kursen, som ges av for Vattenbyggnad, teknologer, 
och skall forutom grundlaggande teoretiska ge 
praktisk tillampning i VA-teknik, ................... : .... UUL.O;" av vattenbehov, dimensionering 
av vattenledningsnat, kunskap om 

............. : ............. (V3) (6,3 poang) 

ges i 
huvudansvaret 
kvantifiering och kvalitativ 
mansklig aktivitet. ..L, ........ ..:> ......... 

av en teoretisk 

...... , ...... '-'" .......... , for 



(5 poang) 



Nl), (1 p) 

.. ""u""." ....... v· ......... for om n~f11?'1Ytlliii-\ 
av i samt mot miljoforstoring. exemplifieras 
pa nagra viktiga miljoproblem. Kursen innehaller avsniU om ekologi, miljopaverkan, 
energiforsorjningens miljoproblem, samhallets miljovard, samt avfallsfragor. 

N4) (3 p) 

Kursen skall ge formaga aU forsta oeh analysera olika typer av miljoproblem. DeUa 
inkluderar samhallsforhallanden som ger till utsIapp oeh annan paverkan, 
de effekter som uppstar i olika av ekosystemen, samt vardering av effekterna. 
MaIsaUningen ar att teknologen efter genomgangen kurs ska kanna oeh kunna 
tillampa grundIaggande begrepp oeh terminologi inom naturmiljoomradet (arbetsmiljo 
ingar ej i kursen), aU till oeh i viss man kunna tillampa metoder for miljokonse
kvensanalys i mark, vaUen oeh luft. aU olika typer av miljoproblem 
oeh samhallsrelevans samt med utgangspunkt fran detta diskutera atgarder oeh 
kriterier. miljoekonomi som svenska miljoskyddslagstiftningen berors i 
kursen. 

(M4) (3,5 p) 

Kursen i miljoteknik for M under tidigare getts av inhyrda konsulter. fr 0 m vt 
-91 kommer aU ges av Teknisk Miljoplanering. Kursinnehallet ar i stora drag lik
nande det for Miljo- oeh resursanalys, V 4, aven om exempel hamtas fran M-sektionens 
arbetsomraden (verkstadsindustri, energiproduktion, ete). Da ingen kurs motsvarande 
Miljokunskap, VI finns pa M tillkommer en introduktion om ekologi, industrins miljo
problem oeh tekniska losningar for forebyggande av miljostorningar. 

(20 p) 

Kurs inom pabyggnadslinjer pa civilingenjorslinjen, som normalt ges 
varannat ar, en distansutbildning med ea 5 intensivveekor i Goteborg. Teknisk 
Miljoplanering har ansvarat for tva av dessa veekor 1990. del av ............. L7 .......... 

ror matningar i vaUen. Under 1991 kommer en veeka rorande matningar i mark aU 
organiseras av miljoplanering. Kursen vander sig till yrkesverksamma civilingenjorer, 
hogskoleutbildade narurvetare oeh till dem som genomgatt Miljo- oeh halsoskyddslin
jen, 120 
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Den utrustning som 
spektrofotometrar mm: 

Gaskromatograf 
Gaskromatografen 
kloroform) i vaUen. 
flyktiga organiska 
hjalpmedel har vi 
Lissheds Stiftelse. 

Totalkolanalysator (Astro 1850) 
Nar summan av 
utmarkt ......-.,-,. .. r.rt 

centrationer «10 
organiskt kol 
avo Provet oxideras 
straIning. 

Atomabsorptionsspektrofotometer 
Vid institutionen har vi till tre 
Elmer 2380 300). 
Geologiska 
sokningar av 

av 



* 

Pyttesma koncentrationer gar bra 
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En bombsaker analysmetod?! 

.iir inte detta vattenbad /iir litet for oss fem tjejer? 
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AnsUillda institutionen ~ ...... ,,",,r.."" 1990 var: 

Professor 
(KTH), 900701 

Universitetslektor 
Berg, civ ing (CTH), tekn 50 % 

Forskarassistent 
Greg Morrison, BSc (Plymouth), MSc (Southampton), (Middlesex, England) I 

Doktorander 
Asa hogskoleingenjor 
Malin Torell, civ ing (CTH) 
Teresia R Wengstrom, civ 
Annika Carlson, civ 

Wei, B 

Forskare 
Per ing 
Gilbert Svensson, civ ing 

Lena Israel,sociolog 
Bela ing 
Kjell L..IU.JlvC"JJ. 

Eva 
Douglas 

Forskningsingenjorer 
. Evy Axen, ing 

Sorman, 

om 900201 

% (t 0 m 901030) 

tjanstledig 
(CTH) (t 0 m 900630) 

50 % 





Forsoksstation 

Faltstationer 
matning som 

Utrustning for 

.;:JLU.\.A ... Ul...... av 

i 

for vatten. 

Faltanpassad utrustning for avfallsanalyser inklusive ett datoriserat samplingsystem. 

Persondatorer typ PC, XT och 
skri yare. och 
vid Goteborgs Datacentral. 

Lackarebacksverket 

25 

... ""'W' ..... Jl.oJk'rt· T
"' ....... och blackstrcUe

tillgang till IBM 370/3081 stordator 





Samtliga 031/722121. 

1:82 Arsrapport 1981. 

2:82 Hedberg, T., A..J.LLI ..... J.u: .. L.LL' 

att .......... ·n"'!.--"'" 

Forskningsrapport 

3:82 
U. ...... ~.Ll~ aH1:ets:tor'anc:1rtng,lr i OlStrUJutlonlsni:!t Stockholm 1981. 

4:82 
1980. 

1:83 

2:83 

3:83 

4:83 

5:83 

6:83 

7:83 T., Nilsson, U. 
R6matsunders6kning i v ............... "' ..... ..... hardhetsh6jning vattenverk. 



6:84 

1:85 

2:85 

3:85 

4:85 

6:85 

1 

1984 

araj(tE~riseri11 Q av nr,!{"?..'r.iE,A:'>.. c1Ub~;tal1S l' .... n-'" ro. __ ..... "''' ....... ,.,.<A. ........ 'U'C vatten 

household 

averr42rS42dlmentermgst)aS~5an.~er 



3:86 

1:87 

1:88 

2:88 

1:89 

1:90 

2:90 

3:90 

1:91 

2:91 

1:82 

Madjid 
gas-vatska i 

1986 (gratis) 

1987 

i sura vaUen. 

1988 (gratis) 

1989 

Israel, Lena 
Icke-atervinnare i Boras 
A vfallsgruppen Rapport 7 

Israel, Lena 
i Boras. 

A vfallsgruppen rapport 8 

Arsrapport 1990 (gratis) 

Andersson, Ann-Carin 
jarnutfallningar i 

A. Strom, 
transport av partikulara fororeningar fran hardgjorda ytor i 

"Modellforsok". 

2:82 Nygren, Sven-Olof B. Examensarbete 
Betydelse av lost och substrat for slam-produktionen vid aktivslam-
processen. 

3:82 Nilsson, och Nord, 

4:82 

Reduktion av organisk substans 
sUillning. 

5:82 Torsten. Foredrag 

makroporos jonbytare vid renvaUenfram-

forsok i pilotskala aU a luminiUlll-

Forandring av vaUenkvalitet i distributionsnat. 
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7:82 

11:82 

12:82 

1:83 

2:83 

3:83 

4:83 

8:83 

1:84 

dagvattnets fororeningsbelastning. 

flodesmatning i ULJLJL.L. ledning. 
atorprogr'am for ABC80 

Jarn(II)sulfat fallning. 

i Goteborgs och 

av 

(PAS) som 

30 



2:84 

3:84 

4:84 

1:85 

2:85 
nlnIT~1I" oel~aKrunl1! av ....... "",11,.11,.« .... v,attleru;tr()mJninlg vid overUkkning 

3:85 Andersson, 
Aluminium i k ..... ', ........ "" .. T~ ..... ..., ..... Oversiktlig test av behandlingsmetoder. 

1 :86 Andersson, 
Simulering av Uickande avloppsledningar. -
stromning vid overUkkning ledningar. 

2:86 
flode, 

3:86 
av reningsverkens ars-

4:86 

5:86 U.och 
Undersokning av syreforbrukning-i luftningsbassang och efterHillning. 

1 :87 Bergstedt, Olof . .LJ-"."' ....... _ .... "" ....... 

Hogzoner - Ekonomi och 1"""71"\,,."' .... "",,'" 

2:87 Morrison, och Lumley, 
Bioavailable uptake rate dejtenmlllation 
treatment plant by dialysis 

1:88 

2:88 
av'-""'II,.V .... j;.JI. 1949-arsbetongrorsnormer fram 

till idag. 



4:88 
i 

6:88 

av 

3:89 
ScUimmen 

1:90 
..., ..... "' ....... ll ... LJI..JUI..J;. av jarnkoncentration. 

2:90 

3:90 

4:90 

av 



77:1 

77:3 ;rulnd.valttel1.p~lverk4;ln _,_~.~ .. ~ ..................... """ .... ...., ... av IV ............... ', ............. avloppsvat-

78:1 

rtn~~ms!5er,aujrbe:reilmnl£Un 

81:2 Hedberg, Kaffehr, Roos, Verfahrenstechnische Abstimmung einzelner 
Verfarensschritte Trinkwasseraufbereitung Un Hinblick auf neue Foderungen 
an die TrinkwasserqualiUit. n 

81:3 Niste, 

ublik:atiollSSE~rie B 

76:1 Arsrapport 1975. 

76:2 Berg, Behandling av slam 1. Litteraturstudie och teori. 

76:3 Berg, Behandling av slam fran vattenverk. 2. Undersokningar. 

76:4 Transport, utspadning och fastlaggning av foro-
reningar i grundvatten: Fororeningstransport i grus och sand. Experimentella 
studier av adsorptionsforlopp av fosfor och vissa tungmetaller. 

76:5 Hanaeus, J. Elektrolytisk dosering vid kemisk fallning av ytvatten . Dell: 
Litteraturstudie. 

76:6 J. Urban hydrologi. Oversikt av forskningsbehovet. 

77:1 Arsrapport 

77:2 Berg, Aerob stabilisering Undersokningar. 
77:3 Carlsson, L. Transport, utspadning och fastlaggning av fororeningar i grundvat

ten: Infiltration av avloppsvatten i Ann, Jamtlands lan, del 2. 

77:4 av driftsdata ...... 'VA ...................... , ........... avloppsverk. Bearbetning 
a ... c,."vn"nn-Cn'"l'3f-a ... ~", 1971-1974. 

av samband COD vid kommunala av-
loppsverk. 

33 



78:1 

81:1 

av 

81:3 

81:4 

81:5 

81:6 

av 

81:1 



81:2 utan 

81:3 T. 

81:4 

81:5 

81:6 

81:7 Abrahamsson, och Spetz, Utvardering av riktlinjer for 
av sedimenteringsbassanger for aktivt slam. 

i 

Andersson, Relations Composition and Filling 
Mineralogy in Swedish workshop, Stockholm, May 1990, 
under tryckning. 

Assarsson, A., och Berg, 
verket i Boras 1991 

KaUs[~rte~nnlQ' av hushcillsavfall i Renhallnings-

Berg, tervrnnrutgsl,ituta tion~~n i "-' ......................... 1990 

Berg, Komrnrnn.t6rbllncLets A vfallsantologi. ......... ,................ forlaget. 
Beraknas komma fran t-~T.("tVl"'..... vid arskiftet 1990/91 

Berg, P.E.O. Kallsortering. Kommunforbundets Avfallsantologi. Allmanna forlaget. 
Beraknas fran tryckeriet vid arskiftet 1990/91 

Bennerstedt, Amell, V. och Svensson, 1990. "Real time control of a combined 
sewer system". Foredrag vid Fifth International Conference on Urban Storm Drainage, 
Osaka, Japan. 

Lunden I, 
in Nitrogen 

Malmqvist, 
Intryck en smdieresa sommaren 1990. 

Morrison, 
surfactants 
stripping 

1 .... .rilvAT..,.~ ........ in Air and 

och ""UII.n..,..,..., i trender". 

effects of complexing agents and 
IVJI. v' ........ "" .. n ... o in differential pulse anodic 



1990. 



1 
variationer. 

2 

No.3 
..... 'V, ....................... " ..... avlopps-

No.4 
.-.-.£"£.l>"'''''''' in Water 

(Om flockningsfunktionen vattenbehandling). 

No.5 (1983) 
Pollutant Sources An Analysis of Inflows and Outflows of 

Nitrogen, Phosphorus, Lead, Zinc and in Areas. 
(Dagvattnets fororeningskallor - analys av in- och utflode av kvave, fosfor, 
bly, och i tatorter). 

No.6 (1985) 
Infiltration/Inflow in Separate Sewer Systems - Some Aspects on Sources and 
a Methodology for Localization of Infiltration into Sanitary 
Sewers caused by Leaking Storm .... C>1:ATOlrc. 

Onfiltration/Inlackage i separata avloppsledningar - Nagra aspekter pa kallor 
och metodik for lokalisering och kvantifiering av infiltration i avloppsledningar 
pa av overlackage fran dagvattenledningar). 

No. 7 Svensson, (1987) 
Modelling of Solids Metal Transport from Small Urban Watersheds. 
(Simulering av partikel- och metalltransport i dagvattenavrinning fran sma 

ytor). 

No.8 Johansson, (1989) 
Importance of Composition for IJ"'I'"\'l,,,.-nt-,,n-n of Internal and Iron 

av i ror av 

37 



1982. 

Waste. 

respons). 

SOlll maltnl,etC~a 

... u., ......... ~ .... "'Ll'-'I" ....... ,'j;;. av 

av 

av anHiggningar for .I.u .... J; .... ""..,· ... <..4. ... 

Introduction to a 

- En till en 

",'u£),r1£1ro och 

hogskolorna 

oUI .... "U''' .......... Household 

for atervinning av 










