
 Välkommen till seminarium om biohud  
samt två intressanta studiebesök! 

 

6 december  

Vreta Kluster och Linköping 

Biohudprovtagning nämns allt oftare som ett screening-verktyg vid uppströmsarbete. 

Men vad vet vi egentligen om biohud och hur gör man i praktiken? 

Biototal har bjudit in Peter Johansson för att få ta del av hans erfarenheter kring 
biohudprovtagning. Med detta seminarium fokuserar vi på det praktiska 
genomförandet; planering, provtagning samt tolkning av resultat. 

Vallastaden är Linköpings nya hållbara stadsdel. Vi gör ett studiebesök där vi får ta del 

av stadsdelens innovativa lösningar gällande avlopp och avfall samt se det unika 

kulvertsystem som samlar områdets samtliga ledningar.  

I Linköping finns även Tekniska Verken som har vågat gå i täten när det gäller fullskalig 
rening av läkemedelsrester. Vi besöker Nykvarns avloppsreningsverk för ett 
studiebesök och information kring ozonanläggningen.   

 

Praktisk information Hålltider 

Datum:  Onsdag 6:e december 

Tid:  9.45 - 16.00. Fika från 08:45 

Plats:  Vreta Kluster, 15 km från Linköping 

Kostnad:  3 500 kr per person.  

Anmälan:  Senast 15:e november.  
 Begränsat antal platser.  
 karin.gundberg@biototal.se alt. 
 073-210 29 89  
 Ange allergi/specialkost 

 

Från kl. 8:45 Smörgås + kaffe + mingel 

09:15 Välkomna+ info om dagen 

09:30 Teori: Vad vet vi om biohud? 

11:00 Praktik: biohudprovtagning  

12:00 Lunch 

13:00 Studiebesök Vallastaden  

14:30 Studiebesök Nykvarns ARV 

 

Vi ses i december! 

 

Adress: Klustervägen 11, 590 72 Vreta Kloster    
Koordinater WGS84: 58°29'21.4"N 15°29'19.0"E 

http://www.vretakluster.se/index.php/kontakt  
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Dagens innehåll  

Kaffe och smörgås kl. 8:45-9:15 

Vi börjar dagen med mingel, kaffe och smörgås. Välkommen att dyka upp när det passar mellan 

angivet klockslag. 

Information om dagen kl. 9:15-9:30 

Deltagarna hälsas välkomna och vi går igenom praktisk information om dagen. 

Teoripass kl. 9:30-11:00  Vad vet vi om biohud?  

Peter Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring provtagning av biohud.  

o Vad är biohud? 
o Hur provtas biohud? 
o Resultat och erfarenheter av tidigare provtagningar 
o Planering inför provtagning 
o Tolkning av resultat 

 
Praktikpass kl. 11:00-12:00 Provtagning i brunn 

Alla deltagare får praktiskt testa hur man provtar biohud i en avloppsbrunn. Kläder efter väder! 

Vi delar upp oss i mindre grupper. De som inte kikar ner i brunnen får information om hur man 

praktiskt kan förenkla arbetet vid ecoscope-provtagning.  

Lunch kl. 12:00-12:40 

Lunch på Vreta Kluster. 

Studiebesök Vallastaden kl. 13:00-14:00 

Besök i nybyggda stadsdelen Vallastaden där vi får se och höra om innovativa lösningar för vatten, 

avlopp och avfall. 

Studiebesök Tekniska Verken kl. 14:30-16:00 

Vi börjar med att få fika och information kring Tekniska Verkens satsning på rening av 

läkemedelsrester. Därefter blir vi visade anläggningen. Robert Sehlén är vår guide. 

Till sist samlas vi för att sammanfatta och avsluta dagen. 

 
Om Peter Johansson från mProv  

Peter Johansson är antagligen den person i Sverige som besitter störst erfarenhet när det gäller 

provtagning av biohud. Han har gedigen kunskap inom provtagning på alla sorters vatten, och är ett 

välkänt namn i branschen. 

Under 14 år arbetade han på Stockholm Vatten som kemist på provtagningsfartyg, chef för 

recipientlaboratoriet och som miljökemist. Sedan tolv år tillbaka är han miljökonsult i sitt eget 

företag, mProv. Han är även författaren bakom kapitlet ”Utsläppskontroll” i Svenskt Vattens 

publikation P95. 

Vi är glada och stolta över samarbetet med Peter, och hoppas på en riktigt 

trevlig och lärorik dag tillsammans! 

http://www.vretakluster.se/index.php/kontakt

