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GOD SOMMER 

 

SIAPWS workshop, 25.-26. august 2020 

Den årlige generalforsamling og workshop i SIAPWS Nordic blev ikke helt som planlagt 

på grund af COVID-19. Vi har i stedet planlagt en SIAPWS Nordic workshop den 25.-

26. august, hvor både vores svenske og finske kolleger også er inviteret. Workshoppen 

vil derfor foregå på engelsk, og den erstatter således også sommer workshoppen i 

SIAPWS DK. Desuden er workshoppen GRATIS!  

Den 25. august får vi besøg af Paul McCann fra BIAPWS, som vil fortælle om, hvad de 

arbejder med i den britiske/irske del af IAPWS, samt dele sine erfaringer med brugen af 

Film Forming Substances (FFS). Hvis Corona situationen skulle gøre sådan, at Paul ikke 

kan rejse til Danmark, har vi sørget for at vi kan live-streame hans indlæg fra UK i 

stedet. 

Ud over information om BIAPWS, vil formiddagen blive brugt på lidt basis vandkemi 

indenfor følgende mener: 

• Vandbehandling – membranteknologi 

• Vanddampkredsløbet – IAPWS TGD’er 

• Fjernvarmevand 

Eftermiddagen byder desuden på forskellige indlæg omkring bakterievækst i 

fjernvarmesystemer og vandkvalitet i fjernvarmesystemer, hvor vi får besøg af vores 

finske SIAPWS kollega Jere Espo, der har en case med fra et finsk anlæg.  

Dag 1 på workshoppen slutter vi af med en (egen betalt) middag i København arrangeret 

af SIAPWS-DK. Middagen er en god anledning til at pleje sit netværk       

Den 26. august står den på indlæg om hhv. Amagerværkets BIO4 og Amager 

Bakke/ARC, hvor vi forhåbentlig kan slutte dagen af med at besøge Amager Bakke. 

Besøget hos ARC afhænger helt af om Corona-situationen tillader det, og det igen er 

tilladt at have besøgende på kraftværket.   

Tilmelding foregår på IDAs hjemmeside på følgende link: 

https://ida.dk/arrangement/siapws-workshop-2020-336217  

(Tilmeldingsfristen er den 10. august) 

Matarvattenkonferensen 2020 

Vores svenske kolleger, Matarvattensektionen, har netop offentliggjort, at de afholder 

deres årlige Matarvattenkonferensen den 10.-11. november 2020. Konferensen afholdes 

normalt på Waterfront Congress Center i Stockholm, men på grund af Corona, har de 

valgt at flytte konferensen til deres egne lokaler i Solna. Så snart programmet for 

konferensen forelægger og tilmelding åbner, vil I høre mere om dette.  

SIAPWS Website  

COWI har gennem de seneste måneder arbejdet på at få SIAPWS hjemmesiden klar til 

brug, og nu er arbejdet kommet så langt, at vi nu kan offentliggøre hvad hjemmesiden 

hedder:  

https://info.siapws.org/ 

På siden er der en område for medlemmer, ”Members area”, hvor I kan registrere jer, og 

dermed få adgang til blandt andet SIAPWS Litteratur Database.  
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SIAPWS Danmark 
c/o IDA 

Kalvebod Brygge 31-33 

1780 København V 

 

Hvis du har spørgsmål til 

SIAPWS Danmark, så kontakt 

endelig en fra bestyrelsen: 
 

Monika Nielsen, Formand 

moneb@orsted.dk 

Thomas Dalsgaard, Næstformand 

tda.dk@silhorko.dk 

Henrik Rostgaard, Sekretær 

hero@hofor.dk 

Karsten Thomsen, Kasserer 

knth@cowi.dk 

Ivan Lilleng, Bestyrelsesmedlem 

ivan@lilleng.dk 

 

Hvis du ønsker medlemskab af 

SIAPWS Danmark, så kontakt 

endelig vores kasserer, Karsten 

Thomsen 

 

Årligt medlemsgebyr for virksomheder 

på 3.500 kr. 

 

Kontingentopkrævning 

Vi har sat gang i kontingentopkræv-

ningen for 2020, så I har alle 

modtaget en faktura fra IDA, som 

hjælper os med dette. 

Hvis der skulle vise sig fejl eller 

mangler på fakturaen, venligst 

kontakt IDA eller SIAPWS-DK 

kasserer Karsten Thomsen.  
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