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Inbjudan till seminarie 
 

DHI:s Onlinetjänster 
Mätutrustning med inbyggd GPRS/GSM, regntjänster, 

information- och prognossystem 
 
Den senaste tiden har vi på DHI vidareutvecklat vårt arbete inom onlinetjänster, 
som data till webbportaler och ftp, uppbyggnad av onlinebaserade regn- och 
nivåmätare, nätverk för regntjänster samt informations- och prognossystem. Nu 
har ni chansen att få se vad vi kan erbjuda med vår senaste fältutrustning. 
 
Kom till vår seminariedag på Kök11 i Växjö, så berättar vi mer om vår nya 
utrustning och vad vi kan erbjuda. Häng med i utvecklingen och ta chansen att 
diskutera hur våra nyheter kan hjälpa Er i vardagen. 
 
Varmt välkomna! 
 
 
Seminariet äger rum på Kök11 i Växjö den 27 april, 2016. 
 
Program 
 
09:30 – 10:00 Kaffe och inledning 
 
10:00 – 10:45 Mätinstrument – presentation av Frog RX GSM/GPRS och ADS 

Triton+ flödesmätare 
 
10:45 – 11:15 Regntjänster 
 
11:15 – 12:00 Informationssystem 
 
12:00 – 13:00 LUNCH 
 
13:00 – 13:45 Översvämningsprognoser 
 
13:45 – 14:30 Styrning avloppsnät och åtgärdsplanering mot tillskottsvatten, exempel 

från Göteborg 
 
14:30 – 15:00 Skyfallsanalys, exempel från Malmö 
 
15:00 Kaffe och avslutning 
 

 

 

Sprid gärna denna inbjudan till andra i Er organisation. 
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INFORMATION 
 

Plats 
På Kök11 i Växjö. Adressen är Honnörsgatan 15 (I11-området). 
 

 
 
Anmälan 
Deltagaravgiften är 495 kr/deltagare + moms. För- och eftermiddagsfika samt 
lunch ingår. Anmäl dig senast 7 april via det bifogade anmälningsformuläret. Din 
anmälan är bindande.  
 

Frågor 
Vid frågor, kontakta Jessie Schroeck, 0470-75 27 66, jessie.schroeck@dhi.se eller 
Paul Widenberg, 0470-75 27 65, paul.widenberg@dhi.se.  
 
Mer information finns på www.dhi.se.  
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ANMÄLAN 
 
Jag anmäler mig till: 

  Seminariet den 27 april (495 kr/deltagare + moms) 

 
 
Speciella önskemål på kost, vänligen meddela: 

  Kött 
  Fisk 

  Vegetariskt 

  Andra önskemål:_________________________________ 

 
 
Namn: 
 
______________________________________ 
Kommun/myndighet: 
 
______________________________________ 
Telefon:   Epost: 
 
_________________________ _________________________ 
Adress: 
 
______________________________________ 
 

 
Anmälan kan ske via Internet, www.dhi.se alternativt skickas via epost till 
jessie.schroeck@dhi.se. 
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