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IWA World Water Congress & Exhibition  
23-25. September Copenhagen 2020 

Arbeidet med å forberede den norske deltakelsen 
på kongressen i 2020 fortsetter, og når dette 
tidsskriftet leses har det vært et første planleg-
gings- og arbeidsmøte i Oslo – den 22 novem-
ber. For de som ikke hadde anledning til å delta 
der, finnes det fortsatt mulighet for å delta i for-
beredelsene og det blir flere samlinger for å følge 
opp resultatene. Ta kontakt med sekretariatet på 
iwa-norge@norskvann.no.

Hvordan kan Norge og norske deltakere 
markere seg i København 2020? 

• Gjennom å sende inn abstracts
• Gjennom å sende inn postere
• Gjennom deltakelse som utstiller sammen 

med andre norske utstillere i den norske 
paviljongen. Denne vil være lokalisert i 
 tilknytning til den felles nordiske stand i regi 
av IWA, og vil være et møtepunkt for alle 
norske deltakere under kongressen

• Gjennom forskjellige arrangementer, mini-
seminar o.l. i tilknytning til den norske 
 paviljongen

• Arrangere egne business forum i tilknytning 
til kongressen

• Delegasjonsreiser og tekniske turer som 
 arrangeres i etterkant av kongressen

I tillegg vil IWA Norge, i samarbeid med det 
danske vertskapet og programkomiteen, foreslå 
tema og program for workshops der norske 
 aktører og miljø har spesielle forutsetninger og 

interesse for å delta. Derfor er det viktig at vi får 
innspill fra alle aktører i vannbransjen.

Brobygging mellom forskning 
og praksis
En utfordring som også er aktuell for vannbran-
sjen er avstanden mellom akademia og prakti-
kerne. De som kan ha nytte av ny kunnskap får 
ikke tak i den, eller vet ikke om den. En av IWAs 
ambisjoner er å skape en arena der nyvinninger 
fra vitenskapens verden møter innovatører, ut-
viklere, produsenter og brukere av de nye løs-
ningene. 

Call for abstracts til IWA2020
IWA vil sende ut call for abstracts til kongressen 
i København i april 2019 med forventet dead-
line i august 2019. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon når vi vet mer om temaer og ende-
lige tidsfrister. 

Følg med på nyheter om denne viktige 
vann-begivenheten ved å abonnere på nyhets-
brev og få siste nytt om kongressen i 2020 – på 
www.iwa2020copenhagen.dk.

NORDIWA Nordisk avløps-
konferanse, Helsinki 23-25. 
 September 2019
Call for abstracts, frist 10 januar 2019. 

Les mer på www.nordiwa.org.
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Nytt fra IWA Norges sekretariat
IWA Norge har et lite sekretariat som består av 
Arne Haarr i Norsk Vann. 

Med henblikk på økt aktivitet i forbindelse 
med forberedelsene til København 2020, er vi 
glad for å ha styrket kapasiteten ved at Alexan-

dra Seidinger er engasjert på timebasis. Hun tar 
mastergraden på NMBU, og deltok som utsen-
ding fra VA-Yngre i Tokyo 2018.  

Begge kan nås gjennom e-post på:  
iwa-norge@norskvann.no. 


