FAGFELLEVURDERTE
NYTTARTIKLER
FRA IWA

NYTT fra
IWA World Water Congress & Exhibition
16-21 September Tokyo 2018
IWA Norge vil være til stede sammen med de
øvrige nordiske IWA på en felles stand under
IWA World Water Congress & Exhibition 16-21
September Tokyo 2018. Dette er mulig takket
være innvilget støtte fra Nordisk Ministerråd,
ved programmet Nordic Innovation.
Alle nordiske utstillere vil være samlet i et
område i utstillingshallen, som vil være et viktig
samlingspunkt for alle nordiske deltakere under
konferansen. Et av IWA Norges mål med deltakelsen er å bidra til å vise fram nordiske og norske løsninger for et globalt publikum. Samtidig
er konferansen en viktig milepæl, og vil inngå
som en viktig læringsarena i arbeidet med å forberede en stor og bred norsk deltakelse på konferansen i København i 2020.
Påmeldingsfrist for deltakelse er 1. juli 2018.
Noen nøkkeltall for konferansen i Tokyo:
• 187 faglige sesjoner
• 88 tekniske sesjoner
• 52 workshops
• 9 hovedforedrag (keynotes)
Les mer her:
http://worldwatercongress.org

Planlegging og forberedelser til
København 2020

Det er et mål å få flest mulig norske deltakere på
IWA World Water Congress & Exhibition 18 23 October Copenhagen 2020. Dette omfatter
deltakelse i form av antatte presentasjoner, postere, posterpresentasjoner, utstiller, arrangører
av workshops, og som vanlige deltakere.
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I samarbeid med undervisnings- og forsk
ningsinstitusjonene vil derfor IWA Norge bidra
til at kommuner eller selskaper som er interessert i å presentere et prosjekt, en nyvinning eller
andre aktuelle tema i København, kan få hjelp til
dette.
Planen er at kommuner eller selskaper som
har et behov, som har tema som kan være aktuell
for en masteroppgave, kan da melde inn interesse
for dette. De deltakende institusjonene vil da
kunne koble innmeldte tema opp mot interesserte studenter.
På grunn av tidsfrister for innsending av abstracts, som vil være i løpet av høsten 2019, må
masteroppgaver eller studentprosjekter gjennom
føres i studieåret 2018/2019. Ønsker og behov
for masteroppgaver må dermed være identifisert og meldt inn i løpet av september 2018.
Også for kommuner og selskaper som selv
ønsker å skrive abstracts, og som ønsker hjelp til
dette, planlegger IWA Norge tiltak der det kan
gis hjelp til skrivearbeidet. Også her vil en benytte
det nasjonale IWA-nettverket, med deltakende
forvaltnings-, forsknings- og undervisnings
institusjoner.
IWA Norge vil komme tilbake med mer detaljert informasjon om organiseringen av dette.
Informasjonen vil deles via hjemmesidene til
Norsk Vann og Vannforeningen, samt sosiale
medier VA-Yngre og IWA Norge.
For spørsmål, ta kontakt med sekretæren.
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