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Avloppskonferensen har arrangerats vartannat år sedan 1989 på olika platser i de nordiska länderna. 

Svenskt Vatten arrangerar nu den trettonde nordiska avloppskonferensen, tillsammans med sina sam
arbetspartners DANVA, Finlands Vattenverksförening (VVY), Norsk Vann, Samorka och NORDIWA.

Programkommittén 
Dorte Skræm, DANVA
Dines Thornberg, Udviklingssamarbejdet
Gjertrud Eid, Norsk Vann
Hallvard Ødegaard, NTNU and IWA Norway
Saijariina Toivikko, FIWA
Riku Vahala, Aalto University
Daniel Hellström, Svenskt Vatten
Henrik Aspegren, VA SYD
Frida Pettersson, Urban Water, Sekreterare 
Anders Finnson, Svenskt Vatten, Ordförande 

Syfte och innehåll
Syftet med konferensen är att utbyta kunskap och erfarenheter mellan de nordiska vattentjänst
branscherna och forskare samt att presentera praktiska resultat inom forskning och utveckling. 

Målgrupp
Konferensen är riktad till personal i vattentjänstbranschen, forskare, konsulter, leverantörer,  
myndighetspersoner och andra sakkunniga.

Konferensspråk
Presentationerna hålls på engelska eller skandinaviska (svenska, norska eller danska) och simultantolkas 
till engelska under dag 1 och 3 (8 och 10 oktober). Ett av de parallella föredragen under dag 2, 9 okto
ber, hålls på engelska utan tolkning. Presentationsmaterial som powerpointbilder och posters skall vara 
på engelska.

Organisationskommittén
Henrik Aspegren, VA SYD, Ordförande 

Jes la Cour Jansen, Lunds universitet

Karin Jönsson, Lunds universitet
Ulf Thysell, NSVA

Maria Wedberg, Svenskt Vatten
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Konferensens huvudteman
•	 Ramdirektivet	för	vatten,	Marine	Strategy	Directive	och	Baltic	Sea	Action	Plan	 

– vad betyder de för de nordiska vattentjänstföretagen?
•	 Integrerade	avloppssystem	–	ett	helhetsgrepp
•	 Klimatförändringar:	energieffektivisering,	minskade	utsläpp	och	klimatanpassning
•	 Ledningsnät,	tillskottsvatten	i	avloppsnät,	bräddning,	riskbedömningar,	nybyggnation	 

och renovering
•	 Hållbar	dagvattenhantering,	planering,	utformning	och	rening
•	 Rening	av	avloppsvatten:	teknik,	drift,	kontroll	och	optimering,	riskbedömning	och	arbetsmiljö.	

Erfarenheter från nya tekniker
•	 Biogasoptimering,	rötning	och	rejektvattenbehandling
•	 Uppströmsarbete,	slamhantering,	hygienisering	och	kretslopp	av	näringsämnen
•	 Management	(organisation,	övergripande	benchmarking,	nya	lagar	och	krav	som	driver	på	 

organisationsutvecklingen hos vattentjänstföretagen)

Tillvägagångssätt för att skicka in abstract
Abstractet får innehålla maximum 600 ord (A4, Times New Roman).

Ur	förslaget	skall	framgå:	Rubrik,	författare(na),	föredragshållare,	organisation(er),	E-postadress,	 
Föreslår du en presentation eller en poster? samt om presentationen är på ett skandinaviskt språk eller 
på engelska?

Abstractet skickas per epost som Wordfil och pdffil, med dokumentnamn innehållande följande  
information:	Pres	eller	Poster	–	om	presentation	eller	poster	avses,	efternamn	på	huvudförfattare	och	
max tre nyckelord rörande ämnet för förslaget.  
Exempelvis:	Pres_	Svensson_hazardous_substances_stormwater.doc	och	.pdf

Sista datum för att skicka in abstract till konferensen per e-post är den 31 januari 2013.  
E-postadressen	är:	nordiwa2013@svensktvatten.se	

Val av muntliga presentationer och posters
Programkommittén väljer ut abstracts till muntliga presentationer eller till posters där författarna delges 
i maj 2013. Programmet för konferensen presenteras i juni 2013. Om abstractet väljs ut för muntlig 
presentation eller en poster, skall författaren skriva ett full paper eller utforma en poster. Utvalda posters 
har också möjlighet att skicka in ett full paper.

Sista datum för att skicka in full paper eller en digital poster per e-post är den 15 augusti 2013.  
E-postadressen	är:	nordiwa2013@svensktvatten.se	

Instruktioner om hur materialen för presentationer och posters skall utarbetas skickas till författarna i 
maj 2013. Abstracts, full papers och posters publiceras i en digital konferenshandling som delas ut till 
deltagarna.	Möjligheter	till	publikation	i	IWAs	Journaler	finns.	Läs	mer	på	konferenshemsidan:	 
www.svensktvatten.se.



Box	47607		n		117	94	Stockholm
Tfn:	08-506	002	00		n		Fax:	08-506	002	10

www.svensktvatten.se

Konferensavgift
Av föreläsarna uppbärs inte deltagaravgift för den dag de föreläser, middag inkluderas ej.  
Konferensavgiften för hela konferensen är för föreläsarna 2/3 av den normala deltagaravgiften.  
I deltagaravgiften ingår förutom själva konferensen tre luncher samt för och eftermiddagsfika, ett 
välkomstmingel samt en middag. Rese och inkvarteringskostnader ersätts inte. Konferensavgiften 
är reducerad för studenter och doktorander. För information om konferensavgiften och registre
ring	till	konferensen,	se	konferenshemsidan:	www.svensktvatten.se.	

Studiebesök
Det är fem intressanta och inspirerande studiebesök att välja mellan under konferensen som  
berör nya avloppsreningstekniker, hantering av dagvatten nu och i framtiden, morgondagens 
energisnåla processteknik vid reningsverk och hur vatten får plats i stadsplaneringen. För mer 
information,	se	konferenshemsidan:	www.svensktvatten.se.	

Socialt program
Malmö stad har glädjen att vara värd för välkomstminglet på ståtliga Malmö Rådhus, den  
8 oktober. Konferensmiddagen kommer hållas på restaurang Glasklart den 9 oktober där vi  
kommer äta middag precis vid vattnet med utsikt över Malmö hamn.

Konferenslokal
Konferensen	äger	rum	på	Malmö	Mässan	i	Malmö	stad,	http://www.malmomassan.se/.	 
10	min	till	Malmö	C,	15	min	till	Kastrup	Airport	och	25	min	till	Malmö	Airport.

Hotell
Med Malmös nya tunneltåg, är det mycket enkelt att ta sig till Malmö Mässan från en rad olika 
hotell	i	centrala	Malmö.	För	mer	information,	se	konferenshemsidan:	www.svensktvatten.se.	

Kontakt och information
Registreringar och hotellbokningar

Gå till www.svensktvatten.se för registrering till konferensen och bokning av hotellrum.

Kontakt:	Meetagain	Konferens.	E-post:	nordiwa2013@meetagain.se.	Telefon:	+46	(0)	8-664	58	00

Om konferensens innehåll

Kontakt:	Frida	Pettersson,	sekreterare	Programkommittén 
E-post:	nordiwa2013@svensktvatten.se.	Mobil:	+46	(0)	70-32	79	173

Mer	information:	www.svensktvatten.se
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