
KURSSCHEMA 2017 

SVERIGE 
SPILL - OCH DAGVATTEN, ÖVERSVÄMNING, VATTENFÖRSÖRJNING  

 

KOMPETENSUTVECKLING 



KURSSCHEMA 2017 

PLATS 

MIKE POWERED BY DHI ANVÄNDARMÖTEN, 3-4 MAJ 2017 

Dessa mö ten a r ett ma ste fö r alla med intresse fö r mödellering inöm vatten 

öch miljö ! Fö rutöm keynötes öch mödelltilla mpningar, presenteras den 

senaste utvecklingen öch nya funktiöner i MIKE Pöwered by DHI 

mödelleringsverktyg. Dessa tra ffar utgö r unika tillfa llen att diskutera med 

lökala experter öch na tverka med andra MIKE Pöwered by DHI anva ndare, 

sa  missa inte dem! Na sta anva ndarmö te a r nu besta mt till 3-4 maj 2017, vid 

Stöckhölm, City Cönference Center i centrala Stöckhölm.  

Gå till http://worldwide.dhigroup.com/se/ugm-landing-page för 

anmälan och mer information. 

 

 

 

MIKE URBAN CS 
Grundkurs i hydraulisk mödellering av urbana  
avlöppsledningsna t  

 21-22 mar 
10-11 ökt 

Gö tebörg 

MIKE URBAN WD 
Grundkurs i hydraulisk mödellering av urbana  
vattenledningsna t   

 5-6 apr 
15-16 növ 

Gö tebörg 

MIKE URBAN STORM 
WATER FOR GREEN CITIES 

Intröduktiön till grö na infrastrukturlö sningar fö r  
dagvatten 

12-13 sep Gö tebörg 

 

HÅLLBARA STÄDER FÖR  
PLAN- OCH VA-ANSVARIGA 

Intröduktiön till integrerad fö rvaltning av vatten i 
ta törtsmiljö  

Vid fö rfra gan Gö tebörg 

MIKE FLOOD (Urban) Integrerad 1D - öch 2D-mödellering i ta törtsmiljö    
7-8 feb 

28-29 növ 
Gö tebörg 

MIKE FLOOD (River) Integrerad 1D - öch 2D-mödellering i vattendrag Vid fö rfra gan Gö tebörg 

MIKE HYDRO River 1D-vattendragsmödellering Vid fö rfra gan Gö tebörg 

 MIKE HYDRO River 
Att ga  fra n MIKE 11 till MIKE HYDRO River fö r  
1D– vattendragsmödellering 

Vid fö rfra gan Gö tebörg 

FEFLOW Intröduktiön till grundvattenmödellering Vid fö rfra gan Gö tebörg 

 
MIKE 21 & MIKE 3 FLOW  
MODEL FM 
 

Hydrödynamisk mödellering med Flexible Mesh Vid fö rfra gan Gö tebörg 
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MIKE URBAN CS (Collection Systems)  
Grundkurs i hydraulisk mödellering av 
urbana dagvatten- öch avlöppsledningsna t, 2 
dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Grundkurs i datahantering öch hydraulisk 
mödellering av urbana spill– öch dagvattenna t 
(MIKE 1D). Ma let a r att du efter avslutad kurs 
ska kunna sa tta upp öch kö ra enklare MU CS 
mödeller. 

 Pröjektsetup, inklusive enheter, 
köördinatsystem, etc 

 Datahantering, impört/expört av data 
 Numerisk öch grafisk editering öch 

kvalitetsköntröll 
 Simulering av nederbö rd-ytavrinning 

samt rö rströ mning 

MIKE URBAN WD (Water Distribution) 
Grundkurs i hydraulisk mödellering av 
urbana vattenledningsna t, 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Grundkurs i datahantering öch hydraulisk 
mödellering av vattenledningsna t (EPANET). 
Ma let a r att du efter avslutad kurs ska kunna 
sa tta upp öch kö ra enklare MU WD mödeller. 

 Pröjektsetup, inklusive enheter, 
köördinatsystem, etc 

 Datahantering, impört/expört av data 
 Numerisk öch grafisk editering öch 

kvalitetsköntröll 
 Simulering av hydraulik öch vattenkvalitet 

MIKE URBAN STORM WATER FOR GREEN 
CITIES 
Intröduktiön till mödellering  av öch med 
grö na infrastrukturlö sningar, 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Denna tva dagarskurs ger dig intröduktiön till 
metöder att mödellera skilda typer av grö na 
infrastrukturlö sningar öch deras respektive 
effekt pa  ölika ö versva mningsha ndelser. 
 
Kursen behandlar a ven mödellering av 
dagvattenkvalitet. 

 Mödellering av ölika, grö na 
infrastrukturlö sningar  

 Nytt inöm urban dagvattenmödellering 
 Köppling av grö na lö sningar öch befintligt 

dagvattenna t 
 Dagvattenkvalitetsfra gör/mödellering  
 Dagvattenkvalitetshö jande a tga rder i 

samband med  grö na lö sningar 

 

HÅLLBARA STÄDER FÖR  PLAN- OCH VA-
ANSVARIGA 
Intröduktiön till integrerad fö rvaltning av 
vatten i ta törtsmiljö , 3 dagar 
 
Ordinarie pris: 
14.500 SEK 

Denna tredagars tematiska kurs intröducerar 
dig till integrerad fö rvaltning öch köntröll av 
vatten i ta törtsmiljö . Kursen behandlar sa va l 
dricksvatten söm dagvatten öch avlöppsvatten 
samt fö rbrukningsaspekter. 

 Klimatfö ra ndringsanpassningar 
 Inflö de/infiltratiönsutmaningar öch 
lö sningsfö rslag 

 Avlöppsvattenhantering öch 
energiöptimering 

 DSS fö r öptimering & resursuppskattning  
 Vatten fö r bad öch fritid 

MIKE FLOOD (Urban) 
Integrerad 1D– öch 2D-mödellering i 
ta törtsmiljö , 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Under denna kurs la r du dig att bygga upp en 
integrerad “2D överland flöw” mödell i syfte 
att simulera den dubbelriktade 
flö desdynamiken mellan avlöpps/
dagvattenna tet öch ta törtsmiljö ns markytör. 
Detta gö rs genöm att köppla ihöp en 1D urban 
avrinningsmödell (MIKE URBAN CS) öch en 
2D ytavrinningsmödell (MIKE 21).  

 Uppsa ttning av urban terra ngmödell 
 Köppling MIKE URBAN CS - MIKE 21 
 Köppling av 1D- öch 2D-mödeller med ”2D 
överland flöw” funktiönen i MIKE URBAN 

 Anva ndning av GIS fö r mödellfö r-
beredelser öch resultathantering 

MIKE FLOOD (River) 
Integrerad 1D– öch 2D-mödellering i 
vattendrag, 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Under denna kurs la r du dig att bygga upp en 
köpplad, dynamisk 1D/2D 
ö versva mningsmödell med MIKE FLOOD. 
Fökus ligger pa  att etablera effektiva, 
köpplade 1D (MIKE HYDRO River) öch 2D 
(MIKE 21) mödeller med tyngdpunkt pa  
datakrav, öptimal mödellschematisering öch 
mödellstabilitet. 

 Uppsa ttning av en terra ngmödell 
 Höpköppling MIKE HYDRO River öch 
MIKE 21 

 Hantering av töpögrafiska data 
 Sma skaliga könstruktiöner i grö vre 
mödellrutna t 

 O versva mningsmödellering öch  
kartering 

 Resultatvisning öch presentatiön  

MIKE HYDRO River 
1D-vattendragsmödellering, 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Under denna kurs la r du dig 1D-vattendrags-
mödellering med MIKE HYDRO River. 
Grundla ggande funktiöner i MIKE HYDRO 
River ga s igenöm öch du ska efter kursen 
kunna bygga upp öch kö ra enklare mödeller 
samt utva rdera resultaten.  

 MIKE HYDRO Rivers mödula ra uppbyggnad 
 MIKE HYDRO Rivers grafiska 
anva ndargra nssnitt 

 Schematisering öch tilla mpning av enklare 
mödeller av a ar öch a lvar 

 Enklare hydrauliska könstruktiöner   

 

MIKE HYDRO River 
Att ga  fra n MIKE 11 till MIKE HYDRO River,  
1 dag 
 
Ordinarie pris: 
6.000 SEK 

Denna 1-dagskurs riktar sig till MIKE 11 
anva ndare öch beskriver hur man kömmer 
iga ng med MIKE HYDRO River samt 
intröducerar fö rdelarna med denna nya 
plattförm fö r 1D-vattendragsmödellering. 

 Intröduktiön till MIKE HYDRO plattförmen 
 Impört / expört av data (inklusive impört 
av MIKE 11 mödeller) 

 Att bygga vattendragsmödeller i  
MIKE HYDRO River 

 Tips & tricks 

FEFLOW 
Intröduktiön till grundvattenmödellering, 3 
dagar 
 
Ordinarie pris: 
14.500 SEK 

Denna kurs intröducerar dig till 
grundvattenmödellering med FEFLOW. Du fa r 
la ra dig de grundla ggande funktiönerna i 
verktyget genöm att bygga 2D– öch 3D flö des– 
öch transpörtmödeller.  

 FEFLOWs anva ndargra nssnitt  
 Skapa 2D öch 3D strukturerade/
östrukturerade bera kningsna t (mesh)  

 Sa tta upp flö desmödeller med slutna 
respektive ö ppna akvifa rer 

 Sa tta upp masstranspörtmödeller öch 
mödeller fö r grundvattena lder 

 Statiöna ra öch transienta mödeller 
 Bruk av GIS/CAD, geölögiska mödeller, etc 

 

MIKE 21 & MIKE 3 FLOW MODEL FM 
Hydrödynamisk mödellering med Flexible 
Mesh, 2 dagar 
 
Ordinarie pris: 
10.800 SEK 

Denna kurs intröducerar flö desmödellering 
öch hur man kömmer iga ng med 2D- öch 3D-
mödellering. Du fa r sa tta upp öch kö ra 
flö dessimuleringar med MIKE 21 öch MIKE 3 
FLOW MODEL FM. Kursen behandlar öcksa  de 
avancerade datahanterings- öch 
editeringsfunktiönerna fö r att ömvandla 
mödellresultat till illustrativt, fackma ssigt 
presentatiönsmaterial.  

 Val av köördinatsystem öch 
batymetrigenerering (mesh) 

 Dataimpört, editering, kvalitetsköntröll 
 Grundla ggande 2D- öch 3D-mödellering 
 Uppsa ttning av enklare hydrödynamiska 
mödeller 

 Hantering av randvillkör 
 Kalibrering öch validering  
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DHI Sverige AB 

Drakegatan 6 

SE - 412 50 Gö tebörg 

Telefön +46 (0) 31 80 87 90  

mike.se@dhigröup.cöm 

http://wörldwide.dhigröup.cöm/se 

Varje a r deltar tusentals yrkesverksamma inöm vatten öch 
miljö  över hela va rlden i de kurser söm erbjuds via  
THE ACADEMY by DHI. Sa va l statliga söm regiönala 
myndigheter, kömmuner, hamnverksamheter, VA-bölag, 
förskningsörganisatiöner könsultfö retag m.fl. a r 
representerade.  
 
THE ACADEMY by DHI erbjuder en ma ngd standard– öch 
skra ddarsydda kurser av ölika la ngd öch till ölika yrkesröller, 
t.ex. chefer öch beslutsfattare, handla ggare, ingenjö rer öch 
miljö vetare.   
 
MIKE Powered by DHI kurser  
MIKE Pöwered by DHI kurserna fökuserar pa  praktiska 
fa rdigheter samt hands-ön ö vningar öch la r dig hur du fa r ut 
mesta mö jliga av prögramvaran. Dessa kurser hja lper dig 
öcksa  att fö rsta  pötentialen öch kraften i MIIKE verktygen fö r 
att bygga system fö r beslutsstö d (Decisiön Suppört Systems, 
DSS).    
 
Tematiska kurser  
Va rt glöbala utbud av tematiska kurser ömfattar en ma ngd 
aktuella a mnen sa söm klimatanpassning, integrerad hantering 
av vattenresurser, vattenkvalitet öch miljö styrning, 
sa kerhetsaspekter, urbana ö versva mningspröblem, urbana 
saneringsplaner, hantering öch prögnöstisering av 
ö versva mningstillfa llen, utnyttjande öch skydd av 
kustömra den etc.  Dessa kurser gö r det la ttare fö r dig att 
tilla mpa köncept öch beslutsfattande genöm hela 
verksamheten - fra n grundla ggande pröblemsta llning till 
slutlig lö sning.   
 
Onlinekurser och utbildningsseminarier 
Har du inte tid eller tillfa lle att resa? Men vill a nda  utveckla din 
kömpetens öch la ra nytt? Anma l dig da  till va ra webbaserade 
kurser öch utbildningsseminarier. La s mer öm va ra önline-
aktiviteter ha r. 
 
Kursledare 
Va ra kursledare a r erfarna yrkespersöner öch flera av dem 
erka nda, internatiönella experter inöm sina respektive 
ömra den. Genöm dessa kunniga persöner kan vi sa kersta lla  
kvaliteten pa  THE ACADEMY by DHI  kursarrangemang. 

THE ACADEMY by DHI kurser finns söm ba de ö ppna 
standardkurser öch versiöner skra ddarsydda enligt ö nskema l 
fra n kunden öch baserade pa  kundens egna data/mödeller. 
 
Lokal och plats 
Va ra kurser ges vanligen i anslutning till DHIs köntör i 
centrala Gö tebörg öch a r sa ledes la tta att ta sig till. 
 
Om du saknar na gön kurs inöm ditt intresseömra de i schemat 
fö r 2017, a r du va lkömmen att köntakta öss sa  att vi kan 
arrangera en sa dan i framtiden - eller kanske en skra ddarsydd 
versiön pa  plats hös er! 
 
Kursspråk  
Kursspra k a r vanligen svenska, men tillfa llen pa  engelska kan 
bli aktuella. Kursmaterialet a r emellertid alltid pa  engelska. 
 
Kursavgifter 
1 dag:        SEK    6.000  
2 dagar:    SEK  10.800  
3 dagar:    SEK  14.500  
 
Belöppen a r exklusive 25 % möms. 
 
Kursavgiften inkluderar kursmaterial (tryckt öch digitalt), 
diplöm, lunch öch fm/em-fika, samt vid fö rfra gan 30-dagars 
utva rderingslicens fö r aktuell prögramvara. 
 
Rabatter, standardkurser 
 10 % med giltigt service– öch underha llsavtal (SMA). 
 33% fö r deltagare nummer 3 öch da rö ver fra n samma 
örganisatiön. 

 
Deadline för anmälan 
Senast ca tva  veckör fö re kursstart vill vi ha din anma lan till 
mike.se@dhigröup.cöm. Vi ser öcksa  helst minst fyra 
betalande deltagare fö r att genömfö ra kursen. I annat fall 
fö rbeha ller vi öss ra tten att flytta fram kursdatum. 
 
Mer information och anmälan 
DHI Sverige AB, Custömer Care  
mike.se@dhigröup.cöm eller via web:  
http://wörldwide.dhigröup.cöm/se 

THE ACADEMY by DHI erbjuder en palett av kurser öch  
kapacitetsutvecklande paket inöm hydrölögi öch hydraulik 
sa va l söm riktlinjer fö r kemikaliehantering öch töxikölögi. Se 
va r webbsida fö r en kömplett lista öch de senaste  
uppdateringarna av va r kurs- öch evenemangskalender: 
www.theacademybydhi.com 

http://www.theacademybydhi.com/courses-and-events-calendar/e-learningC:/data/Add-in%20Express
http://www.theacademybydhi.com

