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Forberedelsene mot IWA World Water Congress &
Exhibition i København 18. - 23. oktober 2020 fortsetter
Forberedelsene for den norske deltakelsen
under verdenskongressen i København fortsetter – men tiden går fort!

Call for papers

I disse dager beslutter programkomiteen hvilke
tema og emner som skal stå på programmet
under konferansen. Call for papers er ventet i
april 2019, med frist for innsending i september
2019. Det er derfor ingen tid å miste for alle som
har tenkt å sende inn papers!

Workshop –
forslag til tema og innhold

IWA Norge etablerer egne arbeidsgrupper som
skal forberede forslag til tema og innhold i
workshops, som er en av flere mulige arenaer for
å presentere nyheter og faglig innhold på
IWA-konferansen. Her vil vi samarbeide med
blant annet FoU-miljøene og akademia for å
identifisere aktuelle tema og foredragsholdere
fra Norge, basert på pågående prosjekter og
aktiviteter.

Norsk paviljong

Flere norske firma har allerede uttrykt interesse
for å delta med en stand i København. Det er
ventet at mange delegasjoner fra kommuner og
selskaper vil legge turen til denne konferansen i
2020. Sagt p åen annen måte: hjemmemarkedet
for norske leverandører kommer til å være til
stede i København 18.-23. oktober. En egen
arbeidsgruppe vil arbeide med å planlegge og
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tilrettelegge for den norske paviljongen, som vil
være i tilknytning til de andre nordiske lands
paviljonger. Det arbeides også med å søke støtte
til dette fra virkemiddelapparatet. Bestilling av
utstillerplass er ikke ennå åpnet fra arrangøren.

Hvordan kan norske deltakere
delta i København 2020?

• Gjennom å sende inn abstracts
• Gjennom å sende inn postere
• Gjennom å foreslå og delta med foredrag i
workshops

• 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 kommer til å være et møtepunkt
for alle norske deltakere under kongressen
Gjennom forskjellige arrangementer,
miniseminar 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

København 2020 – en unik
mulighet og viktig milepæl for
norsk vannbransje

Med utgangspunkt i flere større, pågående
prosesser, vil tidspunktet for konferansen i
København kunne utgjøre en viktig milepæl for
norsk vannbransje.
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Her kan nevnes det foreslåtte Vannbransjens
innovasjonsprogram (VIP), søknaden om et SFI
WIN (Centre for Research Driven Innovation
(SFI) on Resilient and Sustainable Water Infrastructure), samt etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur
ved NMBU. Konferansen gir en unik mulighet
for faglig deling og læring, profilering, markedsføring og nettverksbygging.

Young Water Professionals i
Norge

Young Water Professionals er IWAs faglige nettverk for unge i bransjen (under 35 år). Det
arbeides med å etablere et slik nettverk også i
Norge, og hvordan dette kan organiseres skal
blant annet diskuteres under VA-Yngres års-
seminar i Trondheim i april.
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Bli medlem av IWA Norge

Aktiviteten i IWA Norge er økende, noe som
krever større ressurser. Nytt informasjonsmateriale er under utarbeidelse, og faktura vil snart
bli sendt ut til medlemmer av IWA Norge. I forbindelse med dette vil vi også verve nye medlemmer, som kan bidra i dette viktige spleiselaget.
Meld deg på nyhetsbrev og få annen informasjon ved å kontakte IWA Norges sekretariat
ved å sende epost til iwa-norge@norskvann.no
Følg med på nyheter om IWA-kongressen i
2020 ved å abonnere på nyhetsbrev og få siste
nytt om kongressen i 2020 – på www.iwa2020copenhagen.dk
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