Workshop om brønnparker for fjernvarme Stockholm 20 sept. 2018
Neste RockStore arrangement blir i Stockholm
20 sept. 2018. Workshopen “Brønnparker
tilpasset morgendagens fjernvarmesystem»
arrangeres sammen med svenske Energiforsk
sitt
forskningsog
utviklingsprogram
“Termiske
Energilager”
Workshopen
arrangeres i forbindelse med IGSHPA’s
(International Ground Source Heat Pump
Association) konferanse om geotermiske

varmepumper, 18-19 september. Mer info om
alle arrangementene er her.
Link til påmeldinger (kun deltakelse 20. sept.):
https://axacoair.se/go?WKHKchCI
Anbefalt hotell er Hotel Elite Arcadia. (se info
på arrangementsida her). Fram til 18 august
kan vi få konferanserabatt (bookingnr. er
4612725).

Sted: Stockholm, KTH Campus, Learning Theater M235 (Brinellvägen, 68).
PROGRAM
Onsdag 19 september
18:30 Felles middag for partnere i Termiska Energilager og RockStore (mer info kommer)
20 september
Åpen sesjon (på engelsk)
08:30
Registrering og kaffe
09:00
Velkommen og innledning
-Fredrik Martinsson, Energiforsk
-Kirsti Midttømme, KPN RockStore og NORCE
09:40
DESIGN OG SIMULERINGSVERKTØY
Verktøy for design og driftsoptimering av høytemperatur-borehullslager i
fjernvarmesystem, José Acuna, KTH
10:00
Simulering av høy temperatur borehullslager, Hanne Kauko og Karoline Kvalsvik,
SINTEF Energi
10:20
Pause – kaffe og “fika”
10:40
PILOTPROSJEKT
-Ny design av trykksatte borehull for HT-BTES, José Acuna, Bengt Dahlgren
-Project example from deep boreholes – ROCKSTORE -– (Båsum Boring, Rock Energy)
-Nytt ”hybrid-design” av HT-BTES, S. Swartling, LKAB Wassara og C. Regander, Sweco
12:00
LUNSJ
Prosjekt møte med Termiske Energilager og KPN RockStore (nordisk språk)
13:00-14·30 Internt prosjektmøte med tema: Samarbeid mellom Termiska Energilager og
RockStore (Nordisk språk)
14:45
Valgfritt: Teknisk tur, til bergvarmeanlegg (kr 500 SEK, kryss av på registrering)
17:30
Valgfritt: Brønnborenes middag (se info og kryss av i registreringen)

Siste nytt fra RockStore
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Alle partnere har signert samarbeidsavtalen!
Alle partnere har signert samarbeidsavtalen! STOR TAKK til dere alle. Vi venter nå på at
forskningsrådet skal akseptere kontrakten. Regner med at det skjer i løpet av sommeren.

Neste styremøte er i Stockholm 19. september
Neste styremøte i RockStore blir i forbindelse med workshopen på KTH i Stockholm onsdag 19.
september kl. 14.30. Innspill til styremøtet fra partnere meldes til Kirsti innen 31. august. Rådgivende
gruppe vil også bli invitert til styremøtet.

Demonstrasjonsanlegg for EU prosjekt?
Vi trenger norske demonstrasjonsanlegg som
kan skrives inn i en europeisk
forskningssøknad om «Dekarbonisering av EUs
bygningsmasse innovative tilnærminger og
rimelige løsninger som skifter markedet for
renovering av bygninger «Forutsetning for å



Innstallering av kontroll og
overvåkningssystem av
energianlegget



Oppfølging, rapportering og
optimalisering av drift i
prosjektperioden er 4 år.

være et slikt anlegg er:


Eksisterende bygg med kjøle og
oppvarmingsbehov, gjerne større
bygg over 2500 m2



Planlegger å etablere bergvarme,
gjerne i kombinasjon med solfangere
eller luftvarmepumpe i løpet av de
nærmeste 3 årene

Har du et aktuelt bygg som kan være
demonstrasjonsanlegg? Ta kontakt med Kirsti
kimi@norceresearch.no tlf 41607478.
Søknadsfrist er 4. september.

Hvis EU søknaden blir innvilget, vil de utvalgte
demonstrasjonsanleggene være sentrale.
Prosjektet vil bidra med:


Innspill og /eller kvalitetssikre design
av energiløsning og design av
brønnpark

Fortsatt god sommer både i nord, sør, øst og vest!

