
28 #1  2020   kyrkogården

Kyrkostyrelsen antog i slutet av december 2019  
en färdplan för klimatet med målet satt till 2030.

Arbetet har pågått i ett år och ska nu bli ett 
riktmärke för Svenska kyrkans interna arbete.

– Där är kyrkogårdarna en viktig del av verksam-
heten, säger Per Rosenberg, tillförordnad hållbar-
hetschef och programansvarig för färdplanen.

Den färdplan för klimatet som kyrko
mötet beslutade om i november 2018 
har nu realiserats i form av ett sjusidigt 
dokument som arbetats fram under ett 
års tid. Kyrkostyrelsen antog i december 
2019 skrivningen, som nu blir en ut
gångspunkt för ett nationellt arbete för 
att göra samfundets verksamhet klimat
neutral till 2030. 

All verksamhet inom Svenska kyrkan 
omfattas och skiljer inte specifikt ut 
kyrkogårdsförvaltningen. 

– Begravningsverksamheten är en 
del av det Svenska kyrkan gör, men 
eftersom kyrkogårdsförvaltningen är 
en så integrerad del av helheten är 

det svårt att skilja ut den från annat  
i dokumentet, säger Per Rosenberg, 
tillförordnad hållbarhetschef inom 
Svenska kyrkan och programansvarig 
för Svenska kyrkans nya färdplan för 
klimatet.

det statliga  begravningsuppdraget 
får effekter på allt från resor, transporter 
och förvaltning till upphandling, energi 
och inköp av exempelvis nya maskiner 
– alla delar, som berörs under en hand
full rubriker i färdplanen.

Under det övergripande målet om att 
vara klimatneutral till 2030 finns ett 
första etappmål satt till 2022. Under 

den rubrik som berör bland annat 
maskiner och markförvaltning är det 
uttalat att det ska finnas ett strukturerat 
arbete för att fasa ut arbetsmaskiner och 
verktyg som drivs med fossila bränslen. 

Samtidigt ska hela förvaltningen av 
begravningsplatserna vara både ”håll
bar och klimatsmart”, och metoderna 
för uppföljningen av verksamhetens 
påverkan på klimatet ska förbättras.
Hur ska avstämningen mot färd-
planen gå till?

– Vi kommer att göra en årlig avstäm
ning genom de rapporteringsverktyg 
som redan finns inom förvaltningen, 
som till exempel det nationella systemet 
för insamling av statistik, säger Per 
Rosenberg, som ser som en av de vik
tiga utmaningarna att arbeta på samt
liga nivåer – men under ett samlande 
dokument.

– Vi är inte riktigt vana vid det, utan 
måste hitta goda arbetsformer som 
leder till att alla enskilda förvaltningar 
i hela landet känner en delaktighet och 
att vi alla drar åt samma håll. För att 

Färdplan för klimatet har siktet mot 2030
En solcellsanläggning som den vid Lilla Aska i Linköpings pastorat kan fungera som ett bra exempel på egenproduktion av el – en del av färdplanen. Kyrkogården berättade om          anläggningen i #4–2019 (faksimilen ovan). foto samtliga: Johan lindstén

”Vi kom
mer att 
göra en 
årlig av
stämning.”
Per Rosenberg är 
tillförordnad 
hållbarhetschef 
i Svenska kyrkan. 
 foto: svenska kyrkan
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En solcellsanläggning som den vid Lilla Aska i Linköpings pastorat kan fungera som ett bra exempel på egenproduktion av el – en del av färdplanen. Kyrkogården berättade om          anläggningen i #4–2019 (faksimilen ovan). foto samtliga: Johan lindstén

hitta dit har vi bland annat biskops
brevet om klimatet från i höstas att 
stödja oss på.

samtliga stift har ställt sig bakom 
inriktningen i färdplanen, och centrala 
medel går ut till stiften som ett stöd 
i främjandearbetet gentemot förvalt
ningarna.

– Vissa stift kan komma att anställa 
personer som får ansvar för att hantera 
specifika områden för hela kyrkan.

Ute i de enskilda pastoraten och 
förvaltningarna är det inte säkert att 
man kommer att beröras av alla delar 
i färdplanen.

– Då arbetar man i stället med de 
relevanta områdena, säger Per Rosen
berg, och tillägger att den färdplan som 
nu är antagen är ett grunddokument 
som alla kan stämma av emot i de delar 
där man arbetar.

skkf har en plan för hur begravnings
verksamheten ska bli fossilfri. Genom 
medlemskapet hos Fossilfritt Sverige, 

som initierades av regeringen 2015, har 
skkf satt upp målet att medlemmarna 
ska ha fasat ut fossila bränslen i verk
samheten redan till 2023.

Jan Olov Andersson är vd för skkf.
– Det känns som att skkf:s färdplan 

för en fossilfri begravningsverksamhet 
kommer att vara ett bra komplement 
till Svenska kyrkans färdplan. Vår 
färdplan kommer att ha fullt fokus 
på begravningsverksamheten och 
skkf:s mål är att begravningsverk
samheten ska vara fossilfri betyd
ligt tidigare än 2030. Det är bra 
att Svenska kyrkan har gjort sin 
plan, och jag ser fram emot en 
givande samverkan kring detta så 
viktiga mål.

för svenkska kyrkan är det viktiga 
nu, enligt Per Rosenberg, att man kan 
bejaka och glädjas över färdplanen och 
jobba gemensamt med den.

– Nu är det med andra ord bara 
jobbet kvar att göra, säger han med ett 
leende.  Johan LindsTén

”skkf:s mål 
är att be
gravnings
verksam
heten ska 
vara fossil
fri betydligt 
tidigare 
än 2030.”
Jan Olov Andersson, 
vd för skkf, ser fram 
emot att samverka 
med Svenska kyrkan.

Inköp av energi som 
producerats med 
förnybara källor, 
som sol, vind och 
vatten, är en del  
i arbetet för att 
skapa en klimatneu-
tralitet i förvaltning-
en. En annan del är, 
att så långt det är 
möjligt fasa ut 
fossildrivna fordon 
och verktyg mot 
sådana som drivs 
med exempelvis 
elektricitet. skkf är 
sedan 2018 medlem 
av Fossilfritt Sverige. 
Begravningsverk-
samheten ska enligt 
planen vara fossilfri 
till 2023.
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Biskopsbrevet 
om klimatet 
presenterades  
av ärkebiskopen  
i höstas. foto: ikon

solceller i linköping

Solelsanläggningen, som har varit i drift i ett drygt år, ger energi till både kyrkogård och krematorium vid Lilla Aska i Linköping. Griftegårdschef Gunnar Forsberg har varit med i hela processen, från projektering till i dag, och är mycket nöjd med resultatet av satsningen.  foto: johan lindstén

Miljö i
Ett drygt år har gått sedan solcellsanläggningen vid Lilla Aska togs i bruk, strax söder om Linköping.– Allt har fungerat perfekt och landar precis på kalkylen, säger Gunnar Forsberg, griftegårdschef i Linköping.

Erfarenheterna har varit rakt igenom goda för Linköpings pastorat, sedan man investerade nära fyra miljoner kronor i en solcellsanläggning vid Lilla Aska, söder om den centrala staden.Den femtonhundra kvadratmeter stora ytan med solceller skulle enligt kalkylen leverera 250 000 kilowattimmar per år, och det har den också gjort.– Jag är mycket nöjd med resultatet. Eftersom griftegård och krematorium förbrukar 450 000 kWh per år ger solen oss mer än hälften av vår el, säger Gunnar Forsberg, griftegårdschef i Linköping.
– Allt har fungerat helt felfritt från starten vid midsommar 2018. Det administrativa systemet har störts av ett 

blixtnedslag, men i övrigt tuffar det på helt utan underhåll.
Han vill dock inte dra några säkra slutsatser om vinsten av den egna produktionen, inga andra än att det så här långt har blivit som det var sagt. Det beror dels på att fjorton månaders drifttid är en för kort tid som underlag, dels för att somrarna 2018 och 2019 skiljer sig så mycket åt att det finns för stora osäkerheter för att ha någon mer precis uppfattning.

anläggningens  solcellsyta är fördelad på åtta bord och ägs och drivs av Svenska kyrkans pastorat i Linköping. Begravningsverksamheten köper, precis som tidigare, sin el genom pastoratet till 

marknadspris och betalar med de medel man har från den allmänna begravningsavgiften. Vinsten ligger därmed inte i att begravningsverksamheten får en lägre kostnad för elen, utan i stället i att man med gott samvete kan säga att det man förbrukar kommer från en förnybar källa.

gunnar forsberg  säger att det intressanta är hur mycket pastoratet som producent klarar av att direktanvända. Ju mer, desto bättre, eftersom man bara får, netto, hälften så mycket betalt för den el som man säljer till det allmänna elnätet, jämfört med vad man får betala när man köper in el utifrån.– Eftersom vi har en verksamhet dagtid som förbrukar el, visar kalkylen att vi ska kunna konsumera mellan sextiofem och sjuttio procent av det vi producerar, och det till en produktionskostnad som är noll kronor vid sidan av investeringen.
Besparingen för begravningsverk

Ett år med kraft från ovan ger mersmak
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”Skulle 
idén vara 
att sänka 
den all-
männa 
begrav-
ningsav- 
giften finns 
det ingen 
anledning 
att göra den 
här investe-
ringen.”
Gunnar Forsberg, 
griftegårdschef  
i Linköping.

energi

Ett år med kraft från ovan ger mersmaksamheten är ingen eller bara liten, men Gunnar Forsberg understryker att det ska vara en rimlig kostnad som pastoratet debiterar kunden, oavsett varifrån elen kommer.
– Skulle idén vara att sänka den allmänna begravningsavgiften genom att pastoratet skjuter till sina egna medel finns det ingen anledning att göra den här investeringen. Det ger ingen ekonomiskt hållbar utveckling i begravningsverksamheten om enskilda pastorat ska bidra till att sänka avgiften för hela Sverige.

Därför är det spot och marknadsmässiga priser som gäller, säger han, och drar parallellen med att pastoratet köper en maskin för en miljon kronor som sedan används av begravningsverksamheten och belastar begravningsavgiften under, säg, tio år.
i en app i telefonen är det möjligt att i realtid se både produktion och förbrukning. När Kyrkogården besöker 

Lilla Aska är det en lite mulen dag, men solcellerna på fältet – en egen angränsande fastighet till griftegården – producerar ändå el.
– Just nu gör vi av med 73 kilowatt och producerar 34 kW, så vi får köpa 39 kW. Det innebär att vi för ögonblicket förbrukar allt själva men slipper köpa allt, så vinsten är dryga fyrtio procent, säger han och lutar sig mot en av de svartblänkande panelerna som vetter mot söder med en vinkel mot himlen, avpassad för att passa med hur högt solen vandrar över himlen i just Östergötland.

produktionen av solel är en del i en kedja av medvetna val inom pastoratet.– Jag kom hit 2007 och såg då att man under en rad år arbetat med att bland annat hitta elverktyg, men det fanns ingen formulerad tanke kring arbetet. 2008 började vi därför att dokumentera vad vi gjorde. 2012 var vi klara med utvärderingen av biogasbilar, för att året 

därpå söka alternativ till oljan i krematoriet, som sedan 2013 drivs med rme. Sedan var det dags för solcellerna.Mellan 2014 och 2015 gjorde Linköpings stift en upphandling av solcellsanläggningar. Inom ramen för avtalet skulle vinnaren föreslå platser lämpliga för solcellsinstallationer.– Vi fick en rapport som berättade hur en anläggning skulle kunna utformas tillsammans med en budget och övriga kalkyler. Med den i handen gick vi 2015 till länsstyrelsen för att ansöka om ett investeringsbidrag på trettio procent av kostnaden. Ett drygt år senare fick vi medlen och anläggningen vid Lilla Aska stod klar och driftsatt vid midsommar 2018. Efter det har vi driftsatt två ytterligare installationer.

anläggningen vid  Lilla Aska kostade strax under fyra miljoner kronor, varav staten har bidragit med nästan hela det maximala bidragsbeloppet 1,2 miljoner kronor.
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”Kalkylen visar att vi ska kunna konsumera mellan sextiofem och sjuttio pro-cent av det vi producerar.”
Gunnar Forsberg om förutsättningarna inför bygget av solcellsanläggningen vid Lilla Aska.

Lilla Aska
�nLilla Aska 

griftegård och 
krematorium 
förbrukar cirka  
450 000 kWh 
per år. 
�nDen anläggning 

 med solceller som 
finns vid Lilla Aska 
kan ge upp emot 
250 000 kWh, 
vilket är det mesta 
den får ge innan 
anläggnings-
ägaren klassas 
som elproducent 
och måste börja 
betala energiskatt 
för den egna 
produktionen, 
även internt.

En av flera elbilar som används på Norra kyrkogården i Kalmar.
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värt att veta

Växter värda 
att ta vara på
n  skao och Pom, Programmet för 
odlad mångfald, arbetade redan 
2018 fram en broschyr som hjälper 
till i arbetet med att 
bevara äldre grav
platsers atmosfär 
genom dess växter. 
Och den är värd att 
påminna om.

Av förordet 
framgår att den i 
första hand vänder 
sig till ”alla som 
dagligen arbetar 
med skötsel, plane
ring och förvaltning 
av kyrkogårdens 
äldre gravplatsmiljöer”. För den 
som har ett intresse för kyrko
gårdarnas kulturhistoria, och då 
i första hand det gröna kulturarv 
som ännu finns kvar i form av äldre 
gravplanteringar, är det en kort 
introduktion och exempelsamling 
över det gröna kulturarv som ännu 
finns kvar i form av äldre gravplan
teringar.

Efter en historisk genomgång av 
hur växter har förekommit genom 
flera hundra år avhandlas sedan allt 
från perenner, rosor och ormbun
kar till lök och knölväxter, ved
artade växter samt buskar och träd 
och hur man kan identifiera och 
skilja ut äldre sorter från alla de 
yngre som tillkommit. (jl)

Svensktillverkad
Malung Sweden

Begravningsbilar
Inredda med kundens behov i fokus 
Vi har byggt inredningar till Mercedes Benz och Ford transport-
bilar sedan 2004 och utvecklat fordonen till att bli klassledande 
i begravningsbranschen. Vår verksamhet med produktion, 
produktutveckling och försäljning har sin bas i Malung.
Behov av hyrbil Vi har 4-kistbilar till uthyrning.
Kontakta oss gärna för mer information!

ErikssonsKarosseri AB, Gräsmyrvägen 3, 782 33 Malung, Tfn +46(0)280 441 34, info@erikssonskarosseri.se                                      erikssonskarosseri.se

Ny forskning visar att gråsparven har minskat med uppemot 70 procent i Europa sedan 1980.  foto: darek Świtała

Gråsparven alltmer rar
När byggnader tätas och opti - 
meras för energiekonomi får 
det ofta konsekvenser för 
fåglarna, som minskar i antal. 

Det visar ny forskning från 
slu och polska forskare.

Många fågelarter som lever nära oss 
människor visar en nedåtgående trend. 
Det gäller till exempel gråsparven som 
har minskat med 70 procent i Europa 
sedan 1980. 

En tidigare studie från Polen visade 
att antalet fåglar i byar ofta minskar när 
äldre hus rivs och ersätts med moderna. 

Nu visar slu och polska forskare att 
fåglarna också missgynnas av att äldre 
hus renoveras, till exempel för att bli 
mer energisnåla. En orsak är att till
gången på boplatser minskar, skriver 
slu i ett pressmeddelande.

– I en tidigare studie visade vi att 
äldre bebyggelse i polska byar hyste fler 
arter och individer av fåglar än nybygg

da hus. När vi hade besökt ett stort antal 
byar insåg vi att många äldre byggnader 
hade renoverats och att det skulle kunna 
vara ytterligare ett hot mot många 
fågelarter, säger Zuzanna Rosin, fors
kare vid slu och Adam Mickiewicz 
Uni versity i Polen, som har undersökt 
tretton arter, bland annat gråsparv, 
ladusvala, hussvala och sädesärla.

– Enligt våra data minskade antalet 
fåglar inom de arter som bygger bon på 
och i hus med 50 procent från de äldsta 
byarna i Polen till de modernaste, säger 
hon, och tillägger att en utmaning för 
framtiden är att hitta lösningar som är 
energi effektiva och bra för mångfalden.

Fågelvänlig arkitektur kan handla 
om att sätta upp holkar eller att integ
rera möjliga boplatser, som hålrum och 
skrevor i utformningen av nya och 
renoverade hus. Det kan också handla 
om att bevara yttre strukturer hos äldre 
hus vid renoveringen, som exem pelvis 
utvändiga tvärbjälkar.� n

”Fågel
vänlig 
arkitektur 
kan handla 
om att sätta 
upp holkar 
eller att 
integrera 
möjliga 
boplatser.”
Zuzanna Rosin, 
fors kare vid slu och 
Adam Mickiewicz 
Uni versity i Polen

Skriften 
kan hämtas 
under Publi-
kationer och 
Broschyrer på 
www.sLu.se/
pom

    Växter vid äldre....s.1

Växter vid äldre gravplatser
– ett grönt kulturarv att bevaraoch återanvända

foto: 
pom


