
PSE-2015/ESCAPE-25 fælles konference i København 
 
PSE-2015 er en konference om processystemteknik (Process Systems Engineering), som 
finder sted hvert tredje år skiftevis i Europa, Asien og Nord- og Sydamerika. ESCAPE-25 
er European Symposium of Computer Aided Process Engineerings 25. årlige konference. 
Da det allerede var planlagt, at PSE-konferencen skulle afholdes i Europa i 2015, og at 
Danmark skulle være vært for ESCAPE-25, blev det besluttet at kombinere de to 
konferencer. Professor Rafiqul Gani er sammen med sine kolleger ved forskningscentret 
CAPEC-PROCESS på DTU Kemiteknik formand for den komité, som arrangerer 
konferencen. Komitéen har besluttet at afholde PSE-2015/ESCAPE-25 på Bella Centret 
fra 31. maj – 4. juni 2015.  
 
En international videnskabelig komité med omkring 100 eksperter fra hele verden er blevet 
sammensat for at bistå med udviklingen af det tekniske program. PSE-komitéen vil tage fat 
på og belyse muligheder og udfordringer på energi-, vand-, miljø-, fødevare- og 
sundhedsområdet, som det moderne samfund står over for. Målet er at samle eksperter 
fra erhvervslivet og det akademiske samfund fra hele verden, således at de kan 
præsentere og diskutere deres seneste forskningsresultater. Samtidig vil konferencen 
skabe et forum for deltagerne, hvor de har mulighed for at netværke, og den vil give de 
studerende muligheden for at få indsigt i den seneste udvikling inden for områderne. 
 
For at opfylde disse mål har man valgt tre førende eksperter fra henholdsvis Europa, Asien 
og USA som hovedtalere. Derudover er omkring 40 eksperter fra både den akademiske 
verden og erhvervslivet blevet inviteret til at holde oplæg om specifikke emner inden for 
PSE. Invitationen til at indsende abstracts udmøntede sig i ca. 1200 indlæg. Af disse blev 
der udvalgt 600, hvor forfatterne blev inviteret til at indsende deres manuskripter. Af disse 
vil ca. 450 blive godtaget som indlæg og inkluderet i det tekniske program. 
 
Det tekniske program vil omfatte plenarforelæsninger, specielt inviterede hovedtalere samt 
mundtlige indlæg og skriftlige bidrag i form af planchepræsentationer af bidrag. En peer-
reviewpublikation med konferenceindlæggene vil blive udgivet af Elsevier og udleveret til 
alle deltagere ved starten af konferencen, hvor den vil tjene som en permanent fortegnelse 
over alle konferencens indlæg. Det forventes, at PSE-2015/ESCAPE-25 vil tiltrække 
omkring 500-600 deltagere fra hele verden. Der er forberedelser i gang for at gøre PSE-
2015/ESCAPE-25 til en uforglemmelig begivenhed, ikke kun hvad angår tilrettelæggelsen 
af det videnskabelige tekniske program, men også hvad angår de sociale aktiviteter, som 
vil blandt andet vil omfatte modtagelse af Københavns borgmester, en velkomstreception 
og en konferencemiddag. Denne fælles konference vil også give Danmark muligheden for 
at vise, hvor dygtige vi er til at organisere en betydningsfuld, global event. 
 
Website: http://www.pse2015escape25.dk/ 


