
Vindkraftsatsning Örebro och Kumla 
 

Vår region vill bli ledande i Sverige på att satsa på grön teknik som 

gör att vi får ett hållbarare samhälle. Satsningen som nu Örebro 

och Kumla gör är en offensiv satsning för att få fram mer 

förnyelsebar energi som gör oss mindre beroende av fossila 

energikällor. Vi säkrar upp en trygg och säker elförsörjning för 

våra medborgare samtidigt som vi förbättrar miljön. 

Både Örebro och Kumla kommun har höga ambitioner för 

vindkraft. Örebro kommun har i sin klimatplan satt upp målet att 

minska klimatbelastningen från den egna organisationen med 50 

procent per invånare från år 2000 till 2020. 

I gällande översiktplan för Örebro kommun finns ett 

planeringsunderlag för vindkraftsetableringar där områden med 

både bra vindförhållanden och få intressekonflikter identifierats. 

Dessa områden rymmer med bred marginal den mängd vindkraft 

som krävs för att nå målen i klimatplanen. 

Även Kumla kommun har höga ambitioner vad gäller vindkraft och har nyligen beslutat om en 

påbörjad utbyggnad med ett första steg på tre vindkraftverk. I kommunens översiktplan har två 

områden pekats ut som lämpliga för vindkraftutbyggnad, ett längst E20 mellan Kumla och Marieberg 

och ett i Kvarntorp. Intentionerna från både Örebro och Kumla kommun är att ha ett nära samarbeta 

i den framtida utvecklingen av vindkraft. I föreliggande projekt har både en kommungemensam 

projektledningsgrupp och politisk styrgrupp funnits.  

Varför kommunerna ska äga och investera i vindkraftverken 

För att nå den volym vi vill ha och för att det ska ge effekt på klimatet så behöver kommunerna 

själva gå in med investeringar. Annars får vi svårt att uppnå klimatmålen som vi har fastställt och 

utbyggnadstakten blir för låg. Dessutom innebär det en ekonomisk vinst för kommunen att bygga 

och äga vindkraftverk. Vindkraftverken blir lönsamma och kommunen kan få resurser som kan gå 

tillbaks in i välfärden. Dessutom ökar erfarenhetsmässigt medborgarnas acceptans för vindkraft 

om de ingår i det allmännas ägo och att det ger resurser tillbaks till kommunen. 

Vilka blir effekterna 

I ett inledande stadium ser vi till att skapa jobb i Örebro och Kumla. Branschen har tagit fram en 

mall där man räknat ut hur många gröna jobb som kan skapas vid en vindkraftsetablering. Det är 

inom entreprenör- och konsultföretag i berörda branscher samt att markägare inom skog- och 

lantbrukssektorn får ökade intäkter via markarrenden.  Med storleken på vår vindkraftsatsning 

skulle det ge ca 140 jobb per år fram till år 2020. 

Investeringarna leder till minskad klimatpåverkan genom att ny förnybar el ersätter el 

producerad med fossila bränslen. Om föreslagen investeringsplan realiseras minskar 



klimatbelastningen med 40 000 ton koldioxid per år. 31 600 ton för Örebro och 8 000 ton Kumla. 

För att få en bild över hur mycket det är så är det lika mycket som en bil släpper ut om den skulle 

köra 5 000 varv runt jorden. Dessutom innebär satsningen att Örebro kommuns organisation till 

år 2020 skulle vara självförsörjande på förnyelsebar el. 

Stärker kommunernas attraktionskraft 

Satsningen som görs är ledande bland kommunerna i Sveriges miljöarbete. Den är offensiv 

och ger rejäla effekter på miljön. Vi vill vara den region i Sverige som ska kännetecknas av ett 

tydligt miljötänk och att det är här i vår region som man ligger i framkant vad gäller gröna 

satsningar. Vi vet att gröna branscher växer och är en framtidsbransch. Om vi stärker vår 

position som grön och hållbar så tror vi att det ger positiva följdeffekter, bland annat vad 

gäller företagsetableringar men också fler aktörer som är beredda att ta sitt ansvar för miljön 

och se till att vi minskar vår klimatpåverkan.  


