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Hydrologisk modellering i samhällets tjänst - igår, idag och framtida utmaningar
Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) inbjuder
till Hydrologidagarna 2012. Evenemanget är ett tvådagarsseminarium som äger rum på SMHI, Norrköping,
den 14 och 15 mars 2012.
Årets hydrologidagar har temat hydrologisk modellering. Temat har valts för att uppmärksamma 40 års
arbete av Sten Bergström, särskilt hans arbete med utveckling och tillämpning av HBV-modellen. Vi
välkomnar bidrag som belyser och granskar samhällsnyttan av hydrologisk modellering i bred bemärkelse,
såväl i ett historiskt perspektiv som med fokus på dagens och framtidens möjligheter och utmaningar.
Hydrologiska modeller som användes enbart av forskarna på 60 och 70-talet har nu blivit ett oersättligt
verktyg för miljöarbetare, vattenförvaltare, vattenkraftsindustrin, och alla andra som arbetar med vatten.
Detta har medfört nya utmaningar som att hitta samsyn mellan modellerare och användare av
modellresultat. Hur ska man tolka modellresultat? Hur ska man hantera osäkerheter? Hur kan man
förbättra kommunikationen mellan modellerare och användare av modellresultat? Vi ser gärna bidrag
som berör sådana frågor.
Anmäl er gärna till Hydrologidagarna 2012! Doktorander är särskilt välkomna att komma med bidrag.
Dagarna kommer att innehålla intressanta föredrag, en postersession, tillfälle för mingel, fikaraster,
luncher och konferensmiddag med underhållning.
Länk till anmälningsblanketten
Sista dag för föredrag/poster: 20 februari
Sista anmälningsdag: 27 februari
Bekräftade talare:
Lotta Andersson (SMHI)
Lars Bengtsson (LTH)
Peter Calla (Vattenregleringsföretagen)
Sven Halldin (Uppsala universitet)
Lena Häll Eriksson (SMHI)
Per-Erik Jansson (KTH)
Nick Jarvis (SLU)
Barbro Johansson (SMHI)
Björn Johansson (Tekniska Verken)
Ånund Killingtveit (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Göran Lindström (SMHI)
Lennart Olofsson (Länsstyrelsen Västra Götaland)
Jan Seibert (Uppsala universitet / Universität Zürich)
Mikael Sundby (Vattenfall)
Kostnad:
Seminariet är kostnadsfritt för doktorander, övriga betalar 500 kr mot faktura. Deltagarna får själva stå för
resekostnader, boende och luncher. Konferensmiddagen den 14 mars är kostnadsfri för deltagare.

Middag 14 mars:
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Konferensmiddagen med underhållning avnjuts på anrik restaurang Knäppingen i centrala Norrköping,
Västgötegatan 19.
Övernattning:
Vi har förbokat ett antal rum på Hotel Kneippen (ca 650 kr/natt). Ange kod ’hydrologidagar’ vid bokning.
Bokning senast 2012-02-29. Hotell Kneippen, 011 - 13 30 60, hotel@kneippen.se
Alternativ STF Vandrarhem Norrköping/Turistgården (ca 370 kr/natt).
Turistgården vandrarhem, 011 - 10 11 60, info@turistgarden.se
________________
I samband med hydrologidagarna hålls SHR:s årsmöte.
________________
Övriga frågor: ta kontakt med seminariesamordnare Ghasem Alavi (011 – 495 84 18).

VÄLKOMNA!

