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Bioenergiavdelningen – en del av 

Institutionen för Bygg- och Energiteknik – 

erbjuder ganska mycket utöver forskningen: 
 

Universitetskurser: 

• Högskoleingenjörsprogrammet ”Energi och Miljö”, 3 år 

• Påbyggnadsutbildning till masterexamen, 2 år 

• Fristående kurser inom programmen 

• Distanskurser på både grund- och masternivå 

 

Uppdragsutbildningar: 

• Standardiserade kortkurser 

• Företags-/myndighetsanpassade kurser  



Flera projekt de senaste åren har innehållit 

utbildning mer eller mindre uttalat: 
 

CHRISGAS-projektet 2004-2010: 
En av huvudaktiviteterna för kunskapsspridningen inom projektet var just 

etablerandet av ett antal distanskurser – av vilka en fortfarande ges på en 

reguljär basis 

  

CHRISGAS-kurssidan  

 

Assessment of biomass resources ges varje hösttermin 

som distanskurs september-december, masternivå. 

http://lnu.se/research-groups/chrisgas/distance-learning-courses?l=en
http://lnu.se/research-groups/chrisgas/distance-learning-courses?l=en
http://lnu.se/research-groups/chrisgas/distance-learning-courses?l=en
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/
https://mymoodle.lnu.se/


Flera projekt de senaste åren har handlat 

specifikt om utbildning på olika sätt: 
 

Intelligent Energy for Europe/FOREST-projektet 2010-2011: 
”... On-line delivery will make training more widely available and should 

be viewed as one of several ways to reach the target groups … The toolkit 

will be designed in a modular way to focus on the specific target groups of 

the project: fuel suppliers, boiler system installers and architects and 

designers … The tool can be used both as part of formal training as will 

be carried out in WP4 and as a self service tool for users to explore to the 

depth they feel appropriate … Beyond the life of the FOREST project the 

tool will be offered on a commercial basis …”   

 

Startsidan  

I det här materialet finns även självtester. 

http://www.forestprogramme.com/training-tool/
http://www.forestprogramme.com/training-tool/html-tests/Test_Pellets-Briquettes/index.html


Flera projekt de senaste åren har handlat 

specifikt om utbildning på olika sätt: 
 

BIOEN-Area/BISYPLAN-projektet 2010-2012: 
”... The overall aim of the project is to produce a handbook for these who 

are responsible for planning and deciding about regional and/or local 

energy infrastructure ... The word “handbook” in this context is 

independent of the medium chosen – be it printed paper or computer files 

on a CD or available on-line by the world-wide web …”   

 

Utskriven är den här handboken nästan 400 sidor… 

 

Startsidan  

Här finns inga självtester, men länkar till flera databaser. 

http://bisyplan.bioenarea.eu/


Flera projekt de senaste åren har handlat 

specifikt om utbildning på olika sätt: 
 

South Baltic/RES-Chains-projektet 2011-halvårsskiftet 2014: 
“RES-Chains puts the focus primarily on five different types of renewable 

energy sources: wind, solar power, hydro, biomass and biogas ... This 

means providing the whole picture of energy supply with renewables …”   

 

 

 

 
 

Ett omfattande utbildningsmaterial kommer att göras 

tillgängligt på projektets startsida, med vilket man kan gå 

igenom hela kedjan från källa till kund. 

http://www.res-chains.eu/


Flera projekt de senaste åren har handlat 

specifikt om utbildning på olika sätt: 
 

Bioenergigruppen och Energimyndigheten 2013: 
”... Det är viktigt att driftspersonalen vid alla anläggningar har kunskap 

om förbränning, vilka miljökrav som gäller om och säkerheten i 

anläggningen …Det här kursmaterialet har tillkommit på initiativ från 

och i samarbete med anläggningsägare inom i första hand biobränsle-

sektorn och är avsett för kortare utbildningar av driftpersonal, men även 

andra, inom branschen ...”   

 

Första kusen med det nya materialet avslutas den 27 

november för E-ON Värme och vi (Energikontoret, Linné-

universitetet och Grontmij) planerar fyra tillfällen under våren 

2012. Sedan får vi se... 



Gilla oss på  

www.facebook.com/energiochmiljolinne 


