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P R O G R A M
KL. 08.20-08.30
Anders Mårtensson

VÄLKOMMEN! 

TEMA: KOMPETENS & UTVECKLING

KL. 08.30-08.50
Nicholas Fernholm, 
föreläsare &  
robotexpert

GENERATION Z - LATA ELLER 
TILLGÅNG, OMÖJLIGA ELLER 
UNDERBARA?

Många branscher, såsom kyl- och värmepumpbranschen, vill attrahera 
unga som ny och pigg arbetskraft. Denna unga generation har vuxit upp 
i en värld med helt andra förutsättningar, teknik och värderingar än gen-
erationerna innan dem. Det pratas ofta om att den unga generationen är 
en lat, naiv och bortskämd generation. Är det verkligen så, eller är det en 
missuppfattning och en okunskap om hur den nya generationen värderar 
saker i arbetslivet? Så, hur tänker generation Z, vad är viktigt för dem och 
hur kan företagen möta dem på arbetsplatsen?

KL. 08.50-09.10
Jens Back, INSU

FRAMTIDENS INSTALLATÖR – 
HUR SKA DE UTBILDAS? 

Vad är de viktigaste kunskaper en tekniker behöver, vilka områden är det 
vi ska utbilda dem inom? Framtidens installatör, hur arbetar man med 
felsökning och reparation med moderna hjälpmedel. 

KL. 09.10-09.30
Panel

FRÅGESTUND KOMPETENS & UTVECKLING
Nicholas Fernholm och Jens Back

TEMA: TEKNIK

KL. 09.30-09.50
Mikael Grottling,  
Volvo Car Group

KYLNING OCH LUFT- 
KONDITIONERING AV ELBILAR

Vilka nya krav och förutsättningar dyker upp med övergången till elbilar 
på kylaggregaten. Plötsligt ska inte bara kupén kylas utan även värmas 
vintertid, vilka utmaningar ger det? Batterierna, hur känsliga är de för 
fluktuerande temperaturer vid färd och när bilen står parkerad, hur mycket 
värme alstras som behöver kylas bort vid höga effektuttag och vid snabb- 
laddning. Är det direkta eller indirekta system eller en blandning? Och hur 
stor skillnad är det att arbeta med eldrivna kompressorer tillskillnad från 
remdrivna?

KL. 09.50-10.10
Torben Funder- 
Kristensen, Danfoss

NATURAL REFRIGERANTS FROM 
A DANFOSS PERSPECTIVE

Natural refrigerants have during the last 20 years gained a strong 
momentum across various applications. This development seems to continue 
as legislative constraints and technologies develop. The development is 
however not only a Nordic issue and globally a more diverse picture is 
evident. The long term trends are described from a Danfoss perspective 
with a view on technology, legislation / standards, energy efficiency and 
changes within the food chain.

KL. 10.10-10.30
Panel

FRÅGESTUND TEKNIK 
Mikael Grottling och Torben Funder-Kristensen

TEMA: ENERGIEFFEKTIVITET & HÅLLBARHET

KL. 10.30-10.50
Martin Forsén, NIBE

KRÄVER EN NY GENERATION 
VÄRMEPUMPAR EN NY GENERA-
TION VÄRMEPUMPSTEKNIKER?

Europas energiomställning ställer stora krav på alla energisektorer. EU 
förutspår t ex att 40 % av alla byggnader måste använda elbaserade 
värmesystem, företrädelsevis värmepumpar, 2030 och 50 – 70 % 2050. 
Detta innebär en mycket kraftig marknadstillväxt för eldrivna värme-
pumpar runtom i Europa som kommer att kräva en kraftig utbyggnad 
av förnybar elproduktion och distributionskapacitet. Den förnybara 
elproduktionen är samtidigt väderberoende vilket gör att balansen mellan 
tillgång och efterfrågan blir svår att hantera. I denna presentation ger 
Martin Forsén en bild av hur framtidens värmepumpar kan förändra vår 
användning av energi och om detta kommer att förändra kravbilden på 
framtidens värmepumpstekniker.

Anders Mårtensson, Svenska Kyl  
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P R O G R A M
KL. 10.50-11.10
Per-Erik Jansson,  
ICA Fastigheter

KYLA TILL DAGLIGVARUHANDEL Geoenergi och energibrunnar förknippas oftast med värmepumpar och 
värmesystem, men systemgränserna förändras och idag kan livsmedel-
skylan i en butik interagera med geoenergilösningar för att både täcka 
värmebehov och skapa frikyla. ICA har de senaste åren genomfört flera 
projekt där sk integrerade lösningar med geoenergi använts och Per-Erik 
Jansson, ICA Fastigheter, kommer till Svenska Kyl & Värmepumpdagen för 
att berätta om hur man tänkt, vad man lärt sig och hur ser på möjligheter-
na framöver.

KL. 11.10-11.30
Panel

FRÅGESTUND ENERGIEFFEKTIVITET & HÅLLBARHET
Martin Forsén och Per-Erik Jansson

KL. 11.30-11.45 PRISUTDELNING EBBE LYTHS STIPENDIUM

L U N C H P A U S

FORSKNING

KL. 13.10 – 13.40
Monika Ignatowicz, KTH

FRAMTIDA KÖLDBÄRARE FÖR 
INDIREKTA KYLSYSTEM

Vilka köldbärare har goda strömnings- och värmeöverföringsegenskaper 
och vilka typer av köldbärare passar i vilka applikationer? Med en ökad 
andel indirekta kylsystem blir dessa frågor allt viktigare för att vi ska kun-
na bygga hållbara och energieffektiva kylanläggningar och värmepumpar. 

KL. 13.40 – 14.10 
Randi Kalskin Ramstad, 
Asplan Viak

GEOTERMOS – ANNEX 52 På Fjell Skole i Drammens kommun, Norge, har det byggts ett spännande 
borrhålslager. Säsongslagret laddas med solvärme och till det finns CO2 
värmepumpar kopplade. Värmepumparna drivs av lokala solceller alter-
nativt  energi från elnätet när det finns överskott el och solen inte skiner. 
Systemet levererar både frikyla och all den värme som den nybyggda 
skolan och närliggande lokaler behöver året om. Ett snudd på självförsör-
jande system som rönt stor uppmärksamhet.

KL. 14.10 – 14.40
Herbert William 
Jacobson, Linköpings 
universitet

BALANSERADE TERMISKA 
NÄT, NYDANANDE SMÅSKALIG 
ENERGIDELNING - RÄTTSLIGA 
OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTT-
NINGAR

Hur fungerar de affärsmässiga och rättsliga förutsättningarna för att intro-
ducera och driva balanserade termiska nät. Vem är till exempel köpare och 
vem är säljare av energi när överskottsvärme från en aktör, tillexempel en 
butik, värmer ett låg-tempererat nät och en annan aktör kyler nätet genom 
att hämta energi för uppvärmning? Förutom de tekniska utmaningarna är 
detta grundläggande frågor som behöver besvaras för att energi ska kunna 
delas effektivt mellan aktörer.

KL. 14.40 – 15.10
Markus Lindahl, RISE

COMFORT & CLIMATE BOX Comfort & Climate box är en integration av värmepump, ett energilager 
och smart styrning i en och samma enhet. Med denna lösning utökas 
möjligheterna att tillvarata lokal energi från både solvärme och PV genom 
att överbrygga glappet i tid mellan behov och tillgång. CCB kan därmed 
även balansera och kontrollera värmesystemets last på elnätet.

KL. 15.10 – 15.50
Morteza Ghanbar-
pourgeravi & Bassam 
Edmond Badran KTH

MILJÖVÄNLIGA KÖLDMEDIER / 
KÖLDMEDIER FÖR HÖGA  
TEMPERATURER

Från KTH kommer Morteza Ghanbarpourgeravi och Bassam Edmond 
Badran att presentera resultat från 3 pågående projekt inom Termo. De 
första två projekten rör smörjmedel och låg GWP köldmedier för högtem-
peratur värmepumpar. Det tredje projektet handlar om nya köldmedier för 
miljövänliga värmepumpsystem. Presentationen hålls på engelska.

KL. 15.50-16.00 AVSLUT

TACK TILL VÅRA SPONSORER

ENERGIEFFEKTIVITET & 
HÅLLBARHET

Per-Erik Jansson,  
ICA Fastigheter

FORSKARDAGEN

Monika Ignatowicz, KTH

Randi Kalskin Ramstad,  
Asplan Viak

Herbert William Jacobson,  
Linköpings universitet

Morteza Ghanbarpourgeravi, KTH

Markus Lindahl, RISE

Bassam Edmond Badran, KTH

Huvudsponsor


