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Nordisk 
dricksvattenkonferens hålls 
vartannat år sedan 1998 i de 
nordiska länderna. 

Syfte
Syftet med konferensen är att 
vara ett forum för utbyte av 
erfarenheter och kunskaper 
mellan personer verksamma 
inom dricksvattenteknik i de 
nordiska länderna samt 
uppmuntra till forskning inom 
området.

Målgrupp
Konferensen vänder sig till 
driftansvariga vid vattenverk, 
konsulter och leverantörer till 
branschen samt forskare och 
myndigheter.

Call for Abstracts - 
Inbjudan att lämna förslag till presentationer
Programkommittén för 2014 års Nordiska Dricksvatten-
konferens inbjuder till att lämna förslag på presenta-
tioner. Dessa kan vara föreläsningar, posterpresenta-
tioner eller postrar. Föreläsningar är 20 minuter 
inklusive 5 minuters diskussion och posterpresenta-
tioner är 10 minuter utan diskussion. Postrar kommer 
att presenteras och diskuteras i en lokal i anslutning till 
konferenssalen, där även kaffe serveras.

Föredragen är planerade att ingå i något av följande 
ämnesområden:
Säkerhet inom dricksvattenproduktionen 
riskbedömring, Water Safety Plans, HACCP, QMRA, 
GDP (God Desinfektions Praxis), SCADA, 
krishantering, vattenburna sjukdomsutbrott, barriärer 
för mikroorganismer och kemikalier
Dricksvattenkvalitet 
vattenbehandling, barriärer för mikroorganismer eller 
kemikalier, utvärdering/optimering av effektiviteten av 
vattenrening, ökning och avlägsnande samt karakteri-
sering av NOM i ytvatten, effekter av klimatförändrin-
gar, förekommande föroreningar, svamp, indikatorer för 
virus i dricksvatten, vattenburna sjukdomsutbrott
Ledningsnät 
dricksvattenkvalitet, material i kontakt med dricks-
vatten, kvalitetskontroll, drift och underhåll, läckage, 
återströmningsskydd 
Management
benchmarking, prissättning, vattnets värde, effektivitet 
(förbrukning och läckage), kostnads/nyttoanalys för 
investeringar, information till politiker, brukare m.fl., 
vattensektorns image, utbildning, organisation, 
EU-lagar 

De presenterade ämnesområden ska ses som en 
inspirationskälla. Konferensens teman beror på de 
insända förslagen. 

Regler för ”abstracts”
Abstracts ska vara på maximalt 600 ord (ett A4, Times 
New Roman, MS word-dokument). Språket ska vara 
engelska. Abstracts ska innehålla: titel, namn på 
författare/arna, namn på företag/institution och 
e-postadress till kontaktperson. Ange om förslaget är 
tänkt som föreläsning, som posterpresentation eller 
som poster. 

Deadline för att inkomma med förslag är den 4 oktober 
2013.

Vänligen skicka in abstracten via webbsidan 
www.ndwc2014.fi efter början av augusti. 



Detaljerat program
Detaljerat program för konferensen 
kommer att föreligga i januari 2014. 

Konferenslokal
Konferensen kommer att äga rum i 
Finlandiahuset, som ligger i 
centrum av Helsingfors.

Studiebesök
Studiebesök till Långforsens 
vattenverk (HRM Samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster) 
kommer att vara en del av 
konferensen.

Logi
Rum är reserverade på flera hotell i 
Helsingfors. Hotellinformation 
kommer att publiceras i januari 
2014.

Ytterligare information
Up-to-date-information om 
konferensen kommer att finnas på 
konferensens hemsida 
www.vvy.fi/ndwc2014.

Urval av föreläsningar och poster
Programkommittén väljer föreläsningar, poster-
presentationer och postrar. Kontaktpersonerna 
kommer att informeras under december 2013.

Konferensdokumentation
Författarna till de utvalda föredragen och poster-
presentationerna ska skicka in en artikel av sin 
presentation före den 1 april 2014. Artikeln bör 
vara högst 10 sidor för föredrag och 4 sidor för 
posterpresentation. Arikeln bör helst vara på 
engelska. Artiklarna kommer att publiceras i 
konferensdokumentationen, som delas ut till 
konferensdeltagarna.

Föredragshållares konferensavgift
Föredragshållare och posterpresentatörer betalar 
ingen avgift för den dag presentationen görs. 
Önskar han eller hon deltaga i resten av 
konferensen betalas 2/3 av konferensavgiften. 
Övriga utgifter (inklusive middag) betalas av 
föredragshållarna.

Konferensspråk och översättning
Konferensspråk är finska, skandinaviska (danska, 
norska, svenska) och engelska. Simultantolkning 
görs till finska och från finska till svenska och 
engelska. PowerPoint-presentationerna ska vara 
på engelska.
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Organisatör
Finlands Vattenverksförening arrangerar den 9:de Nordiska 
Dricksvattenkonferensen i samarbete med våra motsvarigheter i de andra 
nordiska länderna samt med NORDIWA.

Finlands Vattenverksförening, Stinsgatan 7, 00520 Helsingfors, Finland
Konferensansvarig: Riina Liikanen, ordförande programkommitté
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e-post: riina.liikanen@vvy.fi
hemsida: www.vvy.fi
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