
Kraftsamling vindkraft:
Östergötland – Södermanland
11 april kl. 09.30-15.00, Pronova konferens i Norrköping

Hur når vi längre? - Vindkraftens roll i 
omställningen till ett fossilfritt samhälle

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. Utbyggnaden av vindkraft kan bidra till 
att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men hänsyn 
måste tas till frågor som rör bland annat loka-
lisering och utformning. Därför är det viktigt att 
främja samverkan och samarbeten mellan olika 
aktörer och intresseorganisationer. 

Vindkraftsutvecklingen i Östergötland och  
Södermanland går framåt, men det finns utma-
ningar 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?

Missa inte denna viktiga dag där vi tillsam-
mans diskuterar utmaningar och möjliga 
lösningar för vindkraft i Östergötland och 
Södermanland.

Vindkraft Öst är ett nätverk för aktörer med ett intresse för att utveckla ett hållbart vindbruk – socialt accepterat, ekono-
miskt bärkraftigt och miljömässigt klokt. Nätverket vänder sig till kommuner, projektörer, vindkraftsleverantörer, markäga-
re, konsulter samt andra aktörer med intresse för vindkraft.

Kraftsamlingen genomförs inom projektet Vindkraft Öst etapp IV och arrangeras av, Energikontoret Östra Götaland, 
Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen Södermanland och Kolmårdsvind med finansiering från Nätverket för Vindbruk 
genom Energimyndigheten.

medverkande:

Sara Fogelström,  
Chalmers Tekniska Högskolan

Lars Thomsson,  
Vindkraftsamordnare Sydost

Matthias Wärn & Maria Brolin, 
Svea Vind Offshore

Karin Jonsson,  
Norrköpings Kommun

Bitte Wennstedt Edvinger, 
Arkeologicentrum AB 

Tore Wizelius, 
Vindform AB 

Jens Rydell,  
Lunds universitet 

Projektet Vindkraft Öst etapp IV bjuder in till 

Finansieras av: 

Anmäl dig till kraftsamlingen senast den 4 april via följande länk: HÄR

För frågor kontakta:

Erik Gotborn Jonathan Rodriguez Polit

Energikontoret Östra Götaland Energikontoret i Mälardalen
erik.gotborn@energiost.se jonathan.rodriguezpolit@energikontor.se 
070-090 04 47 076-781 44 21

I samarbete med: 

https://lnkd.in/ga5bqWU
mailto:erik.gotborn%40energiost.se?subject=
mailto:jonathanrodriguezpolit%40energikontor.se%20?subject=


Datum & tid:  11 april, kl 09.30-15.00 (fika från 08.45 och efter 15:00)
Plats:  Pronova konferens, S:t Persgatan 19 i Norrköping.
Avgift: Konferensen är avgiftsfri tack vare medel från Nätverket för vindbruk

Program

Moderator: Tore Wizelius, Vindform.

08.45-09.20 Fika och registrering.

09.20-09.30 Arrangörerna hälsar välkomna.

09.30-10.10 Sara Fogelström, vindkraftskoordinator från Chalmers tekniska högskola: 
”Vindkraftens roll i omställningen av energisystemet i Sverige”

10.10-10.25 Karin Jonsson, Kommunalråd i Norrköpings kommun:  
”Vindkraften i översiktsplanen – så har vi gjort i Norrköpings kommun” 

10.25-10.45 PAUS

10.45-11.10 Britta Wennstedt Edvinger, Arkeologicentrum AB: ” 
Vindkraftverkens lokalisering och anpassning till landskap och kulturmiljöer”

11.10-11.40 Jens Rydell, Lunds universitet: 
”Fladdermöss, fåglar och vindkraft – nya kunskaper och utmaningar”

11.40-12.00 Mattias Wärn och Maria Brolin, Svea Vind Offshore:  
”Möjligheter och utmaningar kring offshore och övrig vindkraftsetablering 
i Sverige”

12.00-13.00 LUNCH och mingel

13.00-13.20 Lars Thomsson, Vindkraftsamordnare Sydost: ”Så kan man underlätta sam 
spelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på 
central, regional och lokal nivå”

13.20-14.30 Work shop – Hur får vi olika intressen att mötas i gemensamma lösningar? 

14.30-15.00 Paneldiskussion och avslutning.

15.00-15.30 Fika och mingel.
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