
Curriculum vitae

Stefan Bydén

Mitt arbetsliv
Jag arbetar framför allt med sådant som är kopplat till vatten; bl.a. med vattenplanering,
sötvattenkemi, ekologisk dagvattenhantrening, lakvattenproblem, vatten och avlopp  och
näringsbelastning. Jag har även gjort icke-vattenjobb som  livscykelanalyser och
miljökonsekvensbeskrivningar. Jag arbetar även med författande, redaktörskap och layout av
böcker och broschyrer. Dessa uppdrag har främst utförts inom ramen för min anställning på
Melica.

Jag hade också i 28 år en halvtidsanställning på Göteborgs universitet, när jag slutade var jag
lektor vid institutionen för växt- och miljövetenskap. Där hade jag ansvar för
läromedelsproduktionen och ledde en kurs i vattenmiljö och vattenplanering.

När Again startades 2011 fick jag ansvaret som VD med ekonomi och teknisk utveckling som
främsta inslag.

E-post: stefan.byden@againab.se
Mobiltelefon: 0706-72 20 80



Utbildning

Gymnasium:
• Na tur ve ten ska plig lin je, Var gen tin sko lan, Ös ter sund. 1970
• Tek nisk lin je, svag ström. Chal mer ska gym na si et, Gö te borg. 1972

Universitet:
• Gö te borgs uni ver si tet
• Före tags eko no mi 20 p
• Kemi 20 p
• Bio lo gi, grund kurs 40 p
• Hu ma ne ko lo gi pro jekt kurs 40 p
• Bio lo gisk be stäm nings me to dik 10 p
• Mi ljö vård grund kurs 10 p
• Mi ljö vård för sur ning 10 p
• Byg gnad skul tur och kul tur min ne svård 15 av 20 p

Förtroendeuppdrag
• Sty rel se le da mot i Na tur skydds fö re ning ens Alings å skrets sedan 1993
• Sty rel se le da mot i Eko cen trum 1998-2000

Diverse arbeten under 1970-talet:
• Svet sa re vid huvud jig gar na på Vol vo, 4 mån
• La bass på Till bryg ge ri et Ös ter sund, 1,5 mån
• Vakt mäs ta re, ama nu ens m.m. på Gö te borgs uni ver si tet ca 6 mån
• För sur nings un der sök nings pro jekt vid Gö te borgs re gio nens kom mu nal för bund, 9 mån

Fasta anställningar
• Gö te borgs uni ver si tet, Lek tor vid inst för växt- och mi ljö ve ten ska per, halv tid mel lan

1979-2007.
• Inst. för vat ten byg gnad, Chal mers tek nis ka hög sko la. Forsk nings ass. halv tid 1981-1982
• Bok sko gen ek. för., för lags re dak tör, halv tid 1982-1987, kvart stid 1988-1991.
• Me li ca ek. för. Kon sult, kvart stid 1988-1991, halv tid 1992-2007, hel tid 2007-.
• Again Nu tri ent Re co ve ry AB. VD på del tid se dan 2012.

Publikationer

Vetenskapliga publikationer
• By dén, M., By dén, S. Finns det sam band mel lan bru ni fi e ring en av våra vat ten och  skogs-

beståndet? VATTEN – Jour nal of Wa ter Ma na ge ment and Re se arch 70:000–000. Lund 2014.
• Gan rot, Zs., Bro berg, J., By dén, S. (2009). Ener gy ef fi ci ent nu tri ent re co ve ry from hou se-

hold was te wa ter using stru vi te pre ci pi ta tion and ze o li te ad sorp tion tech ni qu es. A pi lot stu dy
in Swe den. Peer-re vi e wed ar ticle in: Ach ley, K., Ma vi nic, D., Koch, F. (eds): Inter na tional
Con fe ren ce on Nu tri ent Re co ve ry from Wastewater Streams. IWA Publishing, 511-521.

• Bo-Be rtil Lind, Zsó fia Ban, Ste fan By dén. Vo lu me re duc tion and con cen tra tion of nu tri ents
in hu man uri ne. Eco lo gi cal Eng i ne e ring 16 (2001) p. 561-566

• Bo-Be rtil Lind, Zsó fia Ban, Ste fan By dén. Nu tri ent re co ve ry from hu man uri ne by stru vi te
crys tal li za tion and am mo nium ad sorp tion on ze o li te and wol las to ni te. Bio re sour ce tech no lo-
gy, 73 (2000) p.169-174.

• Wem mer, S. R., By dén, S., Svens son, J.-E. 2002. Can hy po lim nion ae ra tion res to re a lake
with ra pid tur no ver and stable ther mal stra ti fi ca tion. Verh. Inter nat. Ve rein. Lim nol.
28:1622-1625

• Wem mer, S. R., By dén, S. 2000. Wa ter ex change bet we en con nec ted la kes. Verh. Inter nat.
Ve rein. Lim nol. 27:2236-2239.

Utgivna böcker och rapporter
• Se CV på Me li ca http://www.me li ca.se/CV/CVSte fan.pdf


