Inbjudan & program

Välkommen till
Svenska Kyl &
Värmepumpdagen 2018
12 oktober 2018, Kistamässan, Stockholm
Kyl & Värmepumpdagen sätter fokus
på branschens nyckelfrågor
Den 12 oktober samlas åter igen kyl- och
värmepumpsbranschen på Kistamässan.
Svenska Kyl & Värmepumpdagen har utvecklats till branschens viktigaste mötesplats och
lockar alltid till sig en stor publik.
Evenemanget är ett forum där teknik, marknad,
kompetensutveckling och forskning sammanstrålar och diskuteras. Se därför till att vara på
plats i Stockholm den 12 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.
Förra årets stora nyhet var det praktiska torg
som anordnades på eftermiddagen för kyl- och
värmepumpstekniker. Torget var placerat i direkt anslutning till utställningen och blev en stor
succé. Årets upplaga kommer därför att ges
ännu mer utrymme och ha ännu mer utrustning
på plats.
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/kvpdagen
Och tänk på att ju ﬂer ni är från företaget
desto mer kan ni ta med er tillbaka i form av
kunskap och inspiration. Varmt välkommen!

plats,
Säkra din
idag!
anmäl dig

Program Svenska Kyl & Värmepumpdagen 12 oktober 2018
Dagsprogram Kistamässan, Stockholm
08.30 – 10.00

10.00 – 10.10

Registrering, kaffe och besök i utställningen
Sal 1

Sal 2

Moderator: Anne-Lee Bertenstam

Moderator: Viktor Ölén

Välkommen!
Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

10.10 – 10.40

F-gasförordningen – praktiska utmaningar för leverantörerna. Peter Grahn, Huurre

10.40 – 11.10

Datacenter – kylsystem som framtida energiresurs i värmesystem. Niclas Nyström, Digiplex

11.10 – 11.40

Fossilfritt Sverige - hur ska det gå till? Maria Wetterstrand

11.40 – 12.20

Utställning

12.20 – 13.00

Lunch och mingel

12.15 – 12.45

Årsmöte Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, sal 2
Värmepumpar

Forskning och vision

13.00 – 13.30

Brandfarliga köldbärare i värmepumpsystem.
Lars Synnerholm, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Smart styrning av värmepumpar med hänsyn till
sol och beteende.
Davide Rolando, KTH

13.30 – 14.00

Framtidens värmepumpar – vi står inför ett vägval.
Styrbjörn Drugge, Bosch Thermoteknik

Innovationskluster Varmt & Kallt – En drivbänk för
idéer och samarbeten.
Viktor Ölén, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

14.00 – 14.15

Paus
Programstart för tekniker
Köldmedier

Forskning och vision

14.15 – 14.45

Utbildning och utveckling – en nyckel till tillväxt för
små och stora företag.
Rickard Björk, Edekyl & Värme AB

Plusenergihus – en realitet redan idag!
Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

14.45 – 15.15

Forskning om nya köldmedier – så kan den hjälpa
svensk kylindustri att hantera F-gas förordningen.
Pavel Makhnatch, KTH

Buller från värmepumpar.
Ola Gustafsson, RISE

15.15 – 15.45

Kaffepaus och utställning
Praktiskt torg för naturliga köldmedier
Kom och se hur man gör och testa utrustningen som används. Utrustning och hantering av naturliga
köldmedier skiljer sig en del från de traditionella köldmedierna. Höga tryck och brandfarlighet är några
faktorer som man måste ta hänsyn till.
Micke Dagberg, IUC

15.45 – 16.15

Så hanterar du brandfarliga köldmedier!
Stig Rath, VKE

16.15 – 17.15

Hur ska vi klara omställningen till hållbara köldmedier?
Johanna Jansson, Näringsdepartementet, Representant från en handlare, Peter Grahn, Huurre,
Representant från Naturvårdsverket, Representant från Svensk Dagligvaruhandel
Moderator: Sabinije von Gaffke

17.15

forts. Praktiskt torg för naturliga köldmedier

Avslutning

Kvällsprogram – Scandic Victoria Tower, våning 32, Kista (Stockholm)
19.00 – 01.00

Middag med sång, dans och underhållning
Middag och efterföljande fest kommer att hållas på hög höjd med fantastisk panoramavy på Scandic
Victoria Tower, våning 32. Det kommer bjudas på god mat och dryck, trevlig samvaro, musik, underhållning och naturligtvis dans för alla som kan, orkar och vill.

Anmälan

Gå in och anmäl dig på skvp.se/kvpdagen

utställning
och
praktiskt
SVENSKA
KYL &
VÄRME
PUMP torg

DAGEN 2015

Som komplement till föredragen kommer vi som vanligt arrangera vår populära utställning. Är ditt företag
intresserad av att ställa ut kontakta Mattias Penninger, mattias.penninger@skvp.se, 08-512 549 59. I år
kommer åter igen praktiska torget finnas för de som är nyfikna på hantering och utrustning för naturliga
köldmedier.

kostnader

Alla kostnader är exkl. moms.
Dagsprogram:
Gratis
Dags- och kvällsprogram:
975 kr/person
Endast kvällsprogram (medföljare):
975 kr/person
Vid oanmäld frånvaro debiteras en no-show avgift på 500 kr/person

logi och kvällsaktiviteter
Klockan 19.00 startar kvällens aktiviteter med middag, sång och dans.
Middag och efterföljande fest kommer att hållas på hög höjd med fantastisk panoramavy på Scandic
Victoria Tower, våning 32. Det går även att boka rum på hotellet via telefon 08-517 533 14 eller mail
meeting.victoriatower@scandichotels.com, ange bokningskoden 46602671. Koden gäller till och med
den 20 september. Pris för enkelrum är 884 kr (exkl moms).
Adress Kistamässan;
Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista
Adress Scandic Victoria Tower;
Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista
Lätt att ta sig dit med T-bana,
pendeltåg, motorväg direkt vid E4:an
eller flygbuss från Arlanda

För mer information gå in på 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
Mattias Penninger 08-512 549 59, mattias.penninger@skvp.se – utställning och sponsorer
Viktor Ölén 08-512 549 62, viktor.olen@skvp.se – program

Sista anmälningsdag 28 september 2018

