Årets medföljarprogram är fyllt med trevligheter, njutning och
avkoppling, precis vad man kan behöva i höstmörkret. Dagen
kommer att bli både trevlig och intressant.
09.45

Buss avgår från Bergakungen för dagens aktiviteter.

10.00

Vi njuter av goda ostar i nyrenoverade Saluhallen.

11.30

Lunch i den anrika fisk- och skaldjursmarknaden
Feskekörka.

12.30

Bussen fortsätter mot eftermiddagens äventyr.

13.00

De som önskar stiger nu av bussen för en intressant
visning av och en härlig spaupplevelse på Hagabadet.

13.30

För de som valde att stanna kvar på bussen, väntar nu
ett besök på Naturum i Fjärås Bräcka samt på Bräutigams marsipanfabrik.

16.30

Vi är tillbaka på Hotel Opalen

logi och kvällsaktiviteter
Vi har förbokat ett antal rum på hotellet Scandic Opalen,
där även kvällens aktiviteter kommer att äga rum.
Som vanligt god mat, underhållning, dansmusik och
trevligt umgänge.
Rum bokas via Scandic Opalens hemsida
www.scandichotels.se/opalen
eller via individuella bokningen på telefon:
031-751 53 00, vid talsvar tryck #1 för bokning, följt av
#1 för individuella bokningen. För att få tillgång till specialpris
måste koden BKYL161013 uppges. Vid bokningstillfället krävs namn, telefonnummer och kreditkort som garanti
för att bokningen ska vara fullständig och giltig.  
Sista dag för bokning av hotellrum är 2013-10-07.
Adress Scandic Opalen:
Engelbrektsgatan 73, Göteborg

kostnader
Alla kostnader är exkl. moms
1 400:-/person

Medföljar- & kvällsprogram

1 000:-/person
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För mer information kontakta

ANMÄLAN

Cecilia Branting
Anders Hiorth
Per Jonasson
Martin Forsén
Viktor Ölén

08-762 75 15
031-93 05 70
08-762 75 41
0705-121860
070-684 67 90

cecilia.branting@kvforetagen.se
anders@kyltekniska.se
per.jonasson@kvforetagen.se
martin.forsen@nibe.se
effsysplus@ energy.kth.se

Vi anmäler följande person/personer
till Svenska Kyl- & Värmepumpdagen 18 oktober 2013
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fakturaAdress

Postnr & ort

 Telefon

Bekräftelsen från KV-företagen mailas till

Anmälan mailas till cecilia.branting@kvforetagen.se
Postadress: KV-företagen  Box 47122  100 74 Stockholm

Sista anmälningsdag
7 oktober 2013

eff sys

Vänta inte heller med att skicka in din anmälan,
eller ska vi säga dina anmälningar, för ju fler från
företaget som kommer desto mer kan ni ta med er
tillbaka i form av kunskap och inspiration.
Välkommen!

d a gs p r og r a m f i l m s ta d e n b e r g a k u ng e n
salONG 2
09.00-10.00

SALONG 3

Registrering och kaffe

	omvärldens påverkan på oss och våra företag
10.00-10.35

Effsys+ ett forskningsprogram i tiden
Viktor Ölén, KTH och Effsys+

10.45-11.10

Heat pumps in the past, present and future
Peter Richter/Cai Essén, IVT Bosch

11.20-11.55

Den nya f-gasförordningen – status idag
Hur påverkar det mig och mitt företag?

Ecodesignkrav på värmepumpar 2015
Carlos Lopes, STEM

Per Jonasson, Kyl & Värmepumpföretagen

d a g sp r o g r a m

Branschen behöver en egen mötesplats det råder
det inga tvivel om. Ett forum där teknik, marknad,
kompetensutveckling och forskning kan sammanstråla och diskuteras. Vi vet att det är svårt att
släppa taget om arbetet, om så än bara för en dag
eller två. Men utan ny input så kommer även kvaliteten på företagets output i sinom tid att sina.
Se därför till att vara på plats i Göteborg den
18 oktober, se det som en god investering av både
tid och pengar. Du träffar också många kollegor,
konkurrenter och även kunder och leverantörer.

11.55-13.30

13.30-13.55

Lunch och mingel

geoenergi i teori och praktik

värmepumpen – hur bra kan den egentligen bli

Uppgradering av bergvärmepumpsystem 
– vad händer när den gamla värmepumpen
behöver bytas ut?

Energieffektiva värmepumpar – en nyckel
för framtidens smarta nät
Martin Forsén, NIBE

Joachim Claesson, Energiteknik KTH, Effsys+

14.05-14.30

Geoenergin – sveriges tredje största
förnybara energikälla
Signhild Gehlin, Sv. Geoenergicentrum

14.40-15.10

Effektivare dimensionering av 
bergvärmepumpsystem – att trimma
prestandan i energibrunnen

Varvtalsstyrda scrollkompressorer
– metod – applikationer – potential
Per Andersson, Danfoss

avloppsvatten – den glömda energikällan
Jörgen Wallin, Energiteknik KTH, Effsys+

José Acuna, Energiteknik KTH, Effsys+

15.10-15.40

15.40-16.05

Kaffepaus och mingel

kunskap och kompetens
– behov, krav och förväntningar

systemutveckling inom kyltekniken

Livslångt lärande – vän eller fiende?

Högtemperaturvärmepumpar inom industrin.
Var – när – hur?

Marcus Andersson, vd IUC

Lars Hamberg, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Effsys+

16.15-16.45

Examination, certifiering och diplomering
När, vad och hur?

SVENSKA

Peter Rohlin, Incert
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E t t a r r a n g em a n g  f ö r  he l a  b r a n s c he n

Den 18 oktober är det åter dags för den numera
traditionella aktiviteten Svenska Kyl &Värmepumpdagen, ett samarrangemang mellan samtliga dominerande organisationer i Sverige, det vill säga, Kyl &
Värmepumpföretagen, Svenska Kyltekniska Föreningen, Svenska Värmepumpföreningen och Energimyndighetens forskningsprogram, Effsys+. Även i år
kommer vi att samlas i Göteborg där dagsprogrammet kommer att hållas på Filmstaden Bergakungen,
medan kvällsprogrammet går av stapeln på Hotel
Opalen, där det även finns möjlighet att boka
övernattning.

16.45

avslutning

Kl. 09.45
Medföljarprogram 
– se sista sidan

	kvällsprogram – scandic opalen
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.

Drift och underhåll – en glömd potential
till energi- och kostnadsbesparingar
Lennart Rolfsman, SP, Effsys+

