
• Rening av läkemedel i 
Himmerfjärden
Johanna Grim (Ramböll) Uppdragsledare 
och processingenjör
Viktor Kårelid (Syvab)

• Varifrån kommer fosforn? 

• Fosforflöden i Stockholms 
innerskärgård
Jakob Walve, DEEP, Stockholms 
universitet

• Fosforfällning i Brunnsviken
Katarina Forslöw, Stockholm stad/ Fred 
Erlandsson, Stockholm vatten och avfall

• Grunda vegetationsklädda vikar, 
spigg och rovfisk i skärgården
Johan Eklöf, Universitetslektor, DEEP, 
Stockholms universitet

• Moderator: Gun Rudquist, Policy 
chef på Stockholms universitets 
Östersjöcentrum

Presentationer

Välkommen
till webinarium baserad på 
rapporten 

Svealandskusten 
2020

Ökade inflöden av fosfor till skärgården, en ny 
förstudie kring att rena läkemedelsrester och 
Sveriges största marina naturreservat är bara 
några av godbitarna som presenteras i årets 
rapport Svealandskusten 2020! Välkomna till 
webinarium för inblick och möjlighet att ställa 
frågor till artikelförfattarna!

https://se.ramboll.com/press/rse/stor-pilotanlaggning-ska-rena-avloppsvatten-fran-lakemedelsrester
https://www.su.se/profiles/jakobw-1.192314
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/kustvatten/brunnsviken/fosforfallning-brunnsviken/
https://www.su.se/profiles/jekl-1.192725
https://www.su.se/profiles/guru2475-1.276644


Webinarium om Svealandskusten
I år arrangerar förbundet för första gången "Svealandskustdagen” och det blir under 
rådande omständigheter ett webinarium som ändå ger möjlighet att lyssna till några 
av artikelförfattarna i årets rapport och ställa frågor på ämnet Svealandskusten. 

Den digitala versionen av rapporten kan du ta del av här på vår hemsida

Rapporten Svealandskusten ges ut årligen och sammanfattar miljötillståndet i 
kustvattnen från Dalälvens till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de 
omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi 
och artiklar från andra aktörer i regionen.

Genom att registrera dig får du påminnelser och länk till webinariumet innan start. Du 
får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.

Webinariumet sänds live via Zoom och 
du gör en anmälan för att få tillgång till 
länk. Vi kommer även livesända på vår 
Facebook sida. I efterhand finns 
presentationer på vår YouTube kanal den 
5 juni.

Datum: Onsdag 3 juni 2020
Tid: Kl. 09.30–10.15
Plats: via Zoom-länk eller på SKVVF 
Facebook sida.
Anmäl dig här.

Information

Kontakt
Har du frågor om webinariumet, vänligen kontakta förbundssekreterare Frida Eik Öhman, 
frida.eik-ohman@storsthlm.se/ 076-502 21 10

Teknisk information
En administrator släpper in dig i chattrummet när du har klickat på länken. Mikrofon och kamera 
ska vara avstängd under hela Webinariumet. 

http://www.skvvf.se/svelandskusten/
https://www.youtube.com/channel/UCFp8ECO9TthZdgZsi1whpxg
https://www.facebook.com/SKVVF/
https://www.youtube.com/channel/UCFp8ECO9TthZdgZsi1whpxg
https://www.facebook.com/SKVVF/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pYaFlVKCDEmTrGS4TRR2B6l9HVGY9g5Kq-E_lcYNRFlUQU5RQURCNENDREVYSjVTVkVINllCUE1XUy4u
mailto:frida.eik-ohman@storsthlm.se
mailto:frida.eik-ohman@storsthlm.se/
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