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Kraftsamling för vindkraft i Norrköping 

Norrköping kommer att vara en arena för en konstruktiv dialog kring 

möjligheter och utmaningar för vindkraftsetablering i regionen. Seminariet 

”Kraftsamling vindkraft: Östergötland – Södermanland” kommer att samla 

experter inom området och olika aktörer så att vi tillsammans kan diskutera 

vägen framåt.  

Regeringen har satt upp ett energipolitiskt mål om att nå 100 % förnybar elproduktion 

år 2040. Vindkraften står idag för cirka 10 procent av den totala elproduktionen i 

Sverige, och kommer att vara en viktig del även framöver för att uppnå detta mål. 

Vindkraftsutvecklingen i Östergötland och Södermanland går framåt, men det finns 

utmaningar med motstående intressen. Det finns planer och beslut om flera nya 

vindkraftverk i länen men av olika skäl är det svårt att komma framåt i flera projekt. Hur 

går vi vidare? Hur ökar vi möjligheterna att hitta rätt platser att bygga på? 

Ett forum för en sådan diskussion är seminariet ”Kraftsamling vindkraft: 

Östergötland – Södermanland.” som kommer att genomföras i Pronova konferens 

(S:t Persgatan 19) i Norrköping, den 11:e april (kl. 09.30 – 15.00). Seminariet kommer 

dels innehålla ett antal föredrag från experter inom området, dels en workshop där 

utmaningar och möjligheter kring utbyggnad av vindkraft i de berörda länen diskuteras. 

Målgrupp för konferensen är alla aktörer med koppling till vindkraft, exempelvis 

kommunala tjänstemän och politiker, markägare, företagare, lantbrukare, m. fl.  

Syftet med seminariet är att genom konstruktiva dialoger identifiera utmaningar och 

diskutera möjliga lösningar där det finns intressekonflikter samt att skapa en grund för 

fortsatt regional samverkan. Seminariet är en aktivitet som genomförs inom ramen av 

projektet ”Vindkraft Öst IV.” som har för syfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens 

möjligheter och förutsättningar i regionen. 

Läs mer om konferensen: 

http://energikontor.se/kraftsamling-vindkraft-ostergotland-sodermanland/ 

Pressen är välkommen att vara med under hela dagen, men för att kunna beräkna 

förtäring så är vi tacksamma om du hör av dig och informerar om under vilken tid du 

beräknas delta på seminariet. Detta meddelar du kontaktpersonen nedan. Deltagande 

är helt kostnadsfritt för alla medverkande. 

Kontaktperson: 

Jonathan Rodriguez Polit, jonathan.rodriguezpolit@energikontor.se, 076-781 44 21 
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