
Välkommen till
Svenskt Geoenergicentrum

Din kunskapskälla 
till Sveriges tredje största 

förnybara energiresurs



Detta är Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för dig som har  
intresse för geoenergifrågor. Vi samlar nationell och internationell  
kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar 
till geoenergins utveckling i samhället.

Svenskt Geoenergicentrum AB bildades 2013. Kunskapscentret vänder 
sig till entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, myndigheter, 
forsknings- och utbildningsinstitutioner, tillverkare och andra grupper som 
har nytta av kunskap om geoenergi.

Svenskt Geoenergicentrums ledningsgrupp består av representanter från 
hela branschen.

Välkommen till Svenskt Geoenergicentrum!

Signhild Gehlin
Tekn. Dr.
Teknisk Expert
Svenskt Geoenergicentrum
signhild.gehlin@geoenergicentrum.se



Utveckla din kunskap

Svenskt Geoenergicentrum är till för att du ska kunna bygga på och 
utveckla din kunskap om Sveriges tredje största förnybara energikälla. 
Därför erbjuder vi kvalificerad utbildning och branschförankrade 
seminarier och workshopar.

Geoenergidagen
Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums årliga kompetensdag. 
Geoenergidagen riktar sig till alla med intresse i energifrågor och 
tar upp allt som rör geoenergi – från miljömässiga överväganden, 
forskning, design, genomförande och drift och uppföljning.

I anslutning till Geoenergidagen arrangeras även en workshop för 
branschfolk, kring aktuella frågeställningar.

Utbildning
Svenskt Geoenergicentrum erbjuder dig utbildningar inom 
geoenergiområdet. Vårt utbildningsprogram innehåller utbildningar för 
både beställarsidan, användarna och entreprenörerna. Vi samarbetar 
med Geotrainet - det europeiska utbildningsorganet inom geoenergi.

Ett Geoenergiföredrag Nära Dig
Är ni en grupp människor som behöver ett informativt föredrag om 
geoenergi? Svenskt Geoenergicentrum erbjuder Ett Geoenergiföredrag 
Nära Dig. Kontakta Svenskt Geoenergicentrum så formsyr vi ett föredrag 
om geoenergi som passar just din målgrupp, och håller det hos dig eller 
i din närhet.



Håll dig uppdaterad

Som intressent i Svenskt Geoenergicentrum hjälper vi dig att hålla din 
kunskap om geoenergi aktuell.

Tidningen Svensk Geoenergi
Svensk Geoenergi utkommer två gånger per år och innehåller korta 
nyheter, intervjuer, reportage och information om aktuella projekt och 
händelser inom geoenergiområdet.

Nyhetsbrev
Varje månad skickar Svenskt Geoenergicentrum ut ett nyhetsbrev via mejl, 
med kortfattad aktuell information om vad som händer inom 
Geoenergicentrum och geoenergibranschen i Sverige och omvärlden.

Hemsida med information
Svenskt Geoenergicentrums hemsida hittar du på adressen 
www.geoenergicentrum.se Där kan du bland annat hitta fakta om 
geoenergi, databaser med geoenergirelaterade publikationer och projekt, 
statistik och tidningsarkiv.



Hitta fakta

Svenskt Geoenergicentrum samlar fakta kring geoenergi i Sverige 
och världen och gör den tillgänglig för dig i form av publikationer och 
sammanställningar. Vi erbjuder också hjälp att hitta fakta och kunnande 
kring geoenergi utanför kompetenscentret.

Statistik
Svenskt Geoenergicentrum samlar kontinuerligt in och bearbetar statistik 
kring geoenergi för att ge en tydlig bild av geoenergins plats i samhället. 
Som intressent kan du alltid få ta del av statistiken och dess bakgrund.

Forskning
Svenskt Geoenergicentrum stöttar geoenergirelaterad forskning i Sverige 
genom finansiering, kunskapsbidrag och som remissinstans. Geoenergi-
centrum håller också kontakt med de forskare som är verksamma inom 
olika delar av området och hjälper dig att hitta rätt forskningskontakt när 
du behöver.

Publikationer
Svenskt Geoenergicentrum tillhandahåller rapporter, publikationer och 
artiklar relaterade till geoenergi, och tipsar om relevanta publikationer 
i omvärlden.



Anslut dig till Svenskt Geoenergicentrum

Vill du ta del av allt Svenskt Geoenergicentrum kan erbjuda dig? Bli intressent 
i Geoenergicentret och få förtur till information och tillgång till rabatter på 
utbildningar, annonsering, publikationer och aktiviteter.

Intressent i Svenskt Geoenergicentrum
Att vara intressent i Svenskt Geoenergicentrum innebär att anslutna personer på 
företaget får följande förmåner:
• Månatligt nyhetsbrev
• Tidningen Svensk Geoenergi 2 ggr/år
• 10% rabatt på deltagande på Geoenergidagen 
• 10% rabatt på seminarier och workshopar arrangerade av Svenskt 
 Geoenergicentrum
• 10% rabatt på utbildningar hos Svenskt Geoenergicentrum 
• Företaget listat på Svenskt Geoenergicentrums hemsida
• Inlogg till biblioteket på Svenskt Geoenergicentrums hemsida
• Inlogg till statistik på Svenskt Geoenergicentrums hemsida

Intressenter i Svenskt Geoenergicentrum betalar en fast avgift per företag och 
år. I det ingår en personadress som får tillgång till förmånspaketet (nyhetsbrev, 
tidning och rabatter). En mindre administrativ avgift tas ut för varje ytterligare 
person som ansluts till förmånspaketet. Mer information finns på www.geoenergi-
centrum.se.

Stödjande företag till Svenskt Geoenergicentrum
Vill ditt företag ytterligare visa sitt stöd för Svenskt Geoenergicentrum och bidra till 
utökad geoenergiforskning och utveckling i Sverige?

Som Stödjande företag erbjuds du, utöver de ovan listade intressentförmånerna:
• 20% rabatt på annonser i Svensk Geoenergi
• 20% rabatt på utställning på Geoenergidagen
• Marknadsföring med företagslogotyp på Svenskt Geoenergicentrums   
 hemsida
• Möjlighet att ingå med en representant i Svenskt Geoenergicentrums   
 ledningsgrupp

Stödjande företag betalar en fast avgift per år. I det ingår en personadress som 
får tillgång till förmånspaketet (nyhetsbrev, tidning och rabatter). En mindre admi-
nistrativ avgift tas ut för varje ytterligare person som ansluts till förmånspaketet. 
Mer information finns på www.geoenergicentrum.se



KONTAKTFORMULÄR

Företagsnamn:_____________________________________________________

Postadress: _______________________________________________________

Webbadress: ______________________________________________________

Telefon: __________________________________________________________

E-post: __________________________________________________________

Kontaktperson (som får intressentpaketet): _____________________________

Epost kontaktperson: _______________________________________________

Postadress kontaktperson: ___________________________________________

Telefon kontaktperson: ______________________________________________

Faktuaradress om annan än ovan: _____________________________________

❑   Anslut oss som INTRESSENT till Svenskt Geoenergicentrum
❑   Anslut oss som STÖDJANDE FÖRETAG till Svenskt Geoenergicentrum

Vi vill ansluta ytterligare personer inom företaget till förmånspaketet:

Namn E-post Telefon Postadress

Posta, faxa eller e-posta formuläret till Svenskt Geoenergicentrum 



Svenskt Geoenergicentrum
Box 1127

221 04 Lund
Tel: 075-700 88 20
Fax: 075-700 88 29

info@geoenergicentrum.se
www.geoenergicentrum.se


