Välkommen till Hydrologisektionens seminarium

Vattens värde
Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, 412 50 Göteborg
Onsdagen den 10 november 2021
Vad är värdet på vatten och vem bestämmer värdet? SIWIs seminarium på
världsvattendagen i våras handlade om detta spännande ämne. Hydrologisektionen
väljer i år att spinna vidare på detta tema. Den 10 november sätter Föreningen
Vatten därför fokus på hur vi värdesätter vatten i Sverige. Dagen inleds övergripande
kring vad vatten används till i Sverige och leder oss senare in på konkreta exempel
på hur vatten värderas och på vad som görs som en konsekvens av detta.
Programmet startar med registrering och kaffe från 09:30.
Därefter ser programmet ut så här:
09:45 – 10:00

Hydrologisektionen och DHI hälsar välkomna

10:00 – 10:30

Värdering av vattnet inom hållbar vattenresursförvaltning
Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten

10:30 – 11:00

Förbättrad kunskap om vattenuttag från olika sektorer
Anna Eklund, SMHI
Bensträckare

11:20 – 11:50

Cirkulär vattenanvändning för en långsiktig och hållbar vattenanvändning
Esmeralda Frihammar

11:50 – 12:50

Lunch

12:50 – 13:20

Intressekonflikt mellan råvattenuttag och vattenkraftproduktion i Bolmen
Lars Bengtsson, Lunds Tekniska Högskola

13:20 – 13:50

Vattenvärde i vattenkraftsindustrin
Mikael Sundby, Vattenfall

13:50 – 14:20

Från Källa till kran – optimering av befintlig resurs
Kean Foster, DHI
Kaffepaus

14:50 – 15:20

Ekosystemtjänster och värdesättning
Johanna Rolander Borlid, SWECO

15:20 – 16:00

Paneldiskussion

16:00 – 17:00

Mingel med enklare förtäring

Välkomna, hälsar Föreningen Vattens hydrologisektion och DHI!
Var?
När?
Pris?
Anmälan?
Kontakt?

Gårda Konferens, Johan på Gårdas gata 5A, 412 50 Göteborg
Onsdagen den 10 november 2021 klockan 9.30 till 17.00
1200 kr (2000 kr för icke-medlemmar) och 200 kr för student/pensionär
Via Föreningen Vattens hemsida: https://www.foreningenvatten.se
Victor Pelin, NSVA, Victor.Pelin@nsva.se, 010-490 98 36

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och
vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö. Bli medlem via hemsidan:
https://forening.foreningshuset.se/foreningen-vatten/blimedlem. Mer information om
föreningen hittar du på https://www.foreningenvatten.se.

