Inbjudan & program

Välkommen till
Svenska Kyl &
Värmepumpdagen 2016
21 oktober 2016, Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg

Det närmar sig årets viktigaste branschträff. Den
21 oktober är det åter dags för Svenska Kyl &
Värmepumpdagen, ett samarrangemang mellan
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, (SKVP),
Svenska Kyltekniska Föreningen (KTF) och Energimyndighetens forskningsprogram (Effsys Expand).
Även i år samlas vi på Arken Hotel & Art Garden
Spa, Göteborg där vi också fortsätter umgås på
kvällen med middag och dans.
Svenska Kyl & Värmepumpdagen är ett forum där
teknik, marknad, kompetensutveckling och forskning sammanstrålar och diskuteras. Se därför
till att vara på plats i Göteborg den 21 oktober,
se det som en god investering av både tid och
pengar. Med ny fräsch input ger du ditt företag
chansen att utveckla och förbättra kvaliteten på
företagets output. Dessutom får du här möjlighet

att träffa många gamla och nya kollegor, konkurrenter och även kunder och leverantörer.
Som komplement till föredragen kommer vi som
vanligt att arrangera vår populära utställning. På
utställningen ges företagen plats att visa upp sig
i en miljö full av affärsmöjligheter. Där finner ni
även Sveriges forskarelit på plats, beredda att
presentera och diskutera projekt de har på gång.
Möt en spännande mix av företag, forskare och
människor alla med möjligheten att påverka branschens utveckling och framtid.
Anmäl dig redan idag på skvp.se. Och tänk på
att ju fler ni är från företaget desto mer kan ni ta
med er tillbaka i form av kunskap och inspiration.
Varm välkommen!

Program Svenska Kyl & Värmepumpdagen 21 oktober 2016
Dagsprogram Arken Hotell & Spa, Göteborg
08.30 – 09.45

Registrering, kaffe och möjlighet att besöka utställningen
Sal 1
Moderator: Per Jonasson

Sal 2
Moderator: Anne-Lee Bertenstam

sal 3 Effsys Expand* –
Forskning & Innovation
Moderator: Signhild Gehlin

Krav och förväntningar i framtiden från våra kunder
09.45 – 10.00

Välkommen
Per Jonasson

10.00 – 11.00

Branschlyft genom kundcentrerad utveckling. Ett inspirationsseminarium kring hur vi kan
lyfta vår bransch ytterligare genom ökat fokus på kundnytta
Daniel Ewerman och Nicklas Lemon, Transformator Design
Hållbara
energilösningar

Framtida
Industriapplikationer

Framtidens
energilagring

11.10 – 11.45

Efter F-gasförordningen - så
agerar vi!
Per Jonasson och Johan Landé,
SKVP

Driftserfarenheter från
parallellkompressions anläggning R744/CO2 med
ejektorsupport
Professor Armin Hafner, NTNU

Värme och kyla från akviferlager en inblick i framtiden
(P22) på engelska
José Acuna, KTH

11.55 – 12.30

Framtidssäkrade
systemlösningar
Hans-Olov Larsson,
Industri & Labkyl

Prestandatestade värmeväxlare - en garanti för både miljö
och ekonomi
Göran Hammarson, Alfa Laval

Energilagring för ökad användning av solenergi i kommersiella fastigheter (P12)
Martin Jansson, NCC

12.30 – 13.45

Lunch och Mingel

13.15 – 13.45

Årsmöte Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, sal 3
Värmepumpar för
framtiden

Framtidens
systemlösningar

Värmepumpar för
framtiden

13.45 – 14.20

Värmelösningar och energiåtgång i moderna småhus.
Fredrik Snygg och
Mattias Nilsson, NIBE

From Rock to Room: Intelligent
Heating Solutions for Optimized Efficiency (English)
Mark Otten, Danfoss

Metodutveckling – Utvärdering av buller från värmepumpar (P17)
Ola Gustafsson, SP

14.30 – 15.05

HEATUP, högtemperatursvärmepumpar med upp till +180˚C
Professor Petter Nekså
SINTEF Energi AS

Värmepump, solvärme och
energilagring i ett system
Lars Andrén Free Energy

Teknikbärare – Bästa teknologi
för miljövänlig bergvärmepump (P24)
Klas Andersson

15.05 – 15.45

Kaffepaus & Mingel
Framtidens Kylsystem

Framtidens
systemlösningar
Datacenter, möjligheter och
utmaningar för branschen
Roberto Söderhäll och Pär
Åberg, Swegon

Framtidens köldmedier
P08 Köldmedier med låg
växthuseffekter (P08)
Pavel Makhnatch, KTH

15.45 – 16.20

Framtidens lågtemperatursystem ”Pascalair”, kylteknik utan
köldmedie
Eric Delforge MAYEKAWA,
IIR & EURAMMON

16.30 – 17.20

Paneldebatt – Kyl- och värmepumpbranschen 2050, en spaning in i framtiden
Deltagare: Signhild Gehlin, Armin Hafner, Petter Nekså, Klas Andersson

17.20

Avslutning
* För mer information kring projekten, se http://effsysexpand.se/projekt/

Kvällsprogram – Arken Hotell & Art Garden Spa, Göteborg
19.00

Middag med sång, dans och underhållning
Som vanligt avslutar vi dagen med god mat och dryck, trevlig samvaro, musik,
underhållning och naturligtvis dans för alla som kan, orkar och vill.

SVENSKA KYL & VÄRME

PUMPDAGEN 2016
Anmälan

in och anmäl dig på skvp.se
SVENSKAGåKYL
& VÄRMEPUMP

utställning
DAGEN
2015

Som komplement till föredragen kommer vi som vanligt arrangera vår populära utställning. På
utställningen ges företagen plats att visa upp sig i en miljö full av affärsmöjligheter. Där finner ni
även Sveriges forskarelit på plats, beredda att presentera och diskutera projekt de har på gång.
Är ditt företag intresserad av att ställa ut kontakta Erik Israelsson på Svenska Kyltekniska föreningen, nils.erik.israelsson@gmail.com, 076-3154009.

kostnader
Alla kostnader är exkl. moms.
Dagsprogram:
Dags- och kvällsprogram:
Endast kvällsprogram (medföljare):

Gratis
1 900 kr/person
500 kr/person

logi och kvällsaktiviteter
Klockan 19.00 startar kvällens aktiviteter med middag, sång och dans.
Det går att boka hotellrum på Arken Hotel & Art Garden Spa, där även kvällens aktiviteter kommer att
äga rum. Gå in på www.arkenhotel.com eller mejla din bokning till bokning@arkenhotel.com. Det går
också bra att ringa 031-726 25 08.
På hotellet finner du även Art Garden Spa där du kan njuta av bad i varma källor, vitaliserande vattenmassage, bastubad och vilsamma rum såväl inomhus som utomhus. För mer information om Art Garden
Spa, gå in på www.arkenhotel.com/art-garden-spa
Adress: Arken Hotel & Art Garden Spa, Nordatlanten 100, 418 34 Göteborg,
För vägbeskrivning www.arkenhotel.com/hitta-hit

För mer information gå in på www.skvp.se eller kontakta någon av följande:
Cecilia Branting 08-512 549 53, cecilia.branting@skvp.se – allmänna frågor
Per Jonasson 08-512 549 55, per.jonasson@skvp.se – program
Erik Israelsson 076-315 40 09, nils.erik.israelsson@gmail.com – utställning och sponsorer
Viktor Ölén 070-684 67 90, viktor.olen@effsysexpand.se – program

Sista anmälningsdag 7 oktober 2016

