
Riskförmiddag i Uppsala – onsdag 4 december 2019

Polhemsalen vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Program:

09.00 Välkomnande och introduktion av Mattias Lantz (UU) och Riskkollegiets 
ordförande Ullrika Sahlin (Lunds Universitet)

09.15 Beslut under osäkerhet: Erfarenheter från studier i dynamiskt beslutsfattande
Anders Arweström Jansson, Institutionen för informationsteknologi (UU)

09.30 Är fluorid i dricksvattnet farligt?
Mattias Öhman, Institutet för Bostads- och Urbanforskning (UU)

09.45 Rödlistan – en bedömning av arters risk att dö ut
Wenche Eide, Artdatabanken (SLU)

10.00 Fikapaus

10.15 Riskvärdering av främmande växtskadegörare
Johanna Boberg, Enheten för Riskvärdering av växtskadegörare (SLU)

10.30 Utmaningar för elkraftsystemet
Mikael Bergkvist, Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära (UU)

10.45 The Centre of Natural Hazards and Disaster Studies (CNDS): An Introduction
Charles Parker, CNDS och Statsvetenskapliga institutionen (UU)

11.00 Medlemsmöte för nya och gamla medlemmar av Riskkollegiet

12.00 Riskkollegiet bjuder på lunch för medlemmar och föredragshållare på Restaurant 
Rullan vid närliggande Polacksbacken (känt från filmen ”Repmånad”).

Föranmälan (så att vi kan planera beställning av fika och lunch) senast fredag 29 
november till Mattias Lantz (mattias.lantz@physics.uu.se), v.g. ange önskemål för mat 
(veg/fisk/kött, ev allergier).

Hitta hit (se nästa sida eller följ denna länk: https://tinyurl.com/wjq99ad)

https://www.it.uu.se/research/profiles/arwestrom_2018?lang=sv
https://tinyurl.com/wjq99ad
mailto:mattias.lantz@physics.uu.se
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=5033
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N98-77
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N7-1336
https://www.slu.se/cv/johanna-boberg/
https://www.slu.se/installningar/personsok/?firstName=Wenche&lastName=Eide&telephoneNumber=&email=&ou=&profile=&location=
https://katalog.uu.se/profile/?id=N11-1449


Buss:
Platsen är Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och nås enklast med buss 4 från 
Uppsala Centralstation (bussen går från läge B4 var femte minut) till hållplats 
Polacksbacken ( Buss  på kartan nedan). Resan tar ca 12 minuter.
Enkelbiljett på bussen kostar 39 kr, förköp i automat 32 kr.
När du stiger av bussen så är huvudentren rakt fram till höger i bussens färdriktning, följ 
strömmen av människor till huvudentren (markerad med röda linjer). Det kommer att sitta 
skyltar inne i Ångströmlaboratoriet som visar vägen till Polhemsalen ( A ), som ligger i 
hus 1 på bottenplan.

Bil:
För dig som åker bil så är det lite krångligt att parkera pga flera byggnadsarbeten. På 
kartan visas med blå linjer hur man tar sig till från Lägerhyddsvägen till de två 
närliggande parkeringarna ( P ), en vid Ångströmlaboratoriets södra ände och en 
utspridd inne på Polacksbacken. Det är avgift vid båda ställena.
Mer info: https://www.polacksbacken.uu.se/Hitta/Bil/Parkering/

Till fots:
Om vädret tillåter går det att promenera längs Fyrisån och svänga upp genom 
Polacksbackenområdet, det tar ca 30 minuter från Centralstationen.

Efter medlemsmötet promenerar vi gemensamt till Restaurant Rullan ( B ) för lunch.

https://www.polacksbacken.uu.se/Hitta/Bil/Parkering/
https://www.ul.se/#/700600/0/Uppsala%20Centralstationen%20(Uppsala)/700572/0/Polacksbacken%20(Uppsala)/2019-12-04%2008:00/0/ul/ul/ul/ul/ul/ul

