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Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
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Direktlänk till pdf:
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OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för
att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!
Sammandrag: Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på
högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap
samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära
samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick
över Dag&Näts verksamhet 2016.
Sökord: Dagvatten, dagvattenhantering, VA-system, avlopp, ledningssystem,
dagvattensystem, vattenkvalitet, biofilter, grön infrastruktur,
klimatförändringar, regn, vattenavledning, ledningsnät, tillskottsvatten
Keywords: Stormwater, urban drainage management, urban water systems,
drainage, sewer systems, storm water systems, water quality, biofilters, rain
gardens, biofiltration, green infrastructure, climate change, rain fall, urban
drainage, sewage, inflow & infiltration
--------------------------------------------------------------------------------------------------Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_C_DagoNatLTU2016VB
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för
medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom
Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och
Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält
sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även
fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt
utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt
tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!
Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.
Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på
rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda
nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna.
Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er.
Tack på förhand.

Svenskt Vattenarbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som
branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VAorganisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella
sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i
Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5
miljoner anslutna kunder.
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