
En färdplan för klimatet





Förundran väcker engagemang



En gemensam färd



Effektmål 2030

Klimatneutralitet 

Värderingsförändringar och andliga och existentiella frågor

Stärkt stöd till de som drabbas mest



Kyrkans uppdrag

Energianvändning i 
byggnader

Produktion av förnybar el

Transporter, resor, maskiner, 
och markanvändning

Konsumtion och 
investeringar

Förvaltning av skog 
och mark

Klimatanpassning

och krisberedskap

Färdplanens etappmål



Många kyrkogårdsförvaltningar på god väg

Plocka åtgärder från färdplanerna

Främjande från stiften – ny resurs i Linköpings stift

Lämna in projektidéer för anslag (ej investeringar)

Hur kan jag vara med på färden?



Kyrkans uppdrag 

• Föra samtal om klimatkrisens andliga och existentiella aspekter. 

• Integrera klimatfrågan i församlingarnas arbete.

• Fördjupa samarbetet mellan klimat och pilgrimsarbete.

• Fira Skapelsetid. 



Till 2022 ska: 

• Energianvändningen minska med 10% jämfört med basåret 2017. 

• Eldningsolja och fossil naturgas i princip vara utfasade. 

• Alla enheter ha gjort aktiva val av förnybar el och fjärrvärme, där så är möjligt. 

Nationella och regionala avtal för Bra Miljöval el finns. 

• Klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning halveras jämfört med 

2017 (eller tidigare där fossilutfasning och val av förnybar el redan skett). 

Energianvändning i byggnader



• https://internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod#/

• Ramavtal Bra miljöval el Fortum – bra digital uppföljning

• (regionala ramavtal för Bra Miljöval el)

• Ramavtal bränsle bulk Sweaenergi, OKQ8, EcoPar

Stöd som finns nu

https://internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod#/


Produktion av förnybar el

Till 2022 ska konkreta förslag föreligga om hur produktionen av förnybar 
el kan utökas. Parallellt med detta kommer olika former av stödjande 
insatser att utföras som projektutveckling, ramavtal, erfarenhetsutbyten 
och dialog med myndigheter. 

Till 2022 ska: 

• Ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas.

• 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats eller 
vara under utveckling. 



• Upphandling av ramavtal rörande solceller planeras

• https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/solce
ller

• Film Värö-Stråvalla 
https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/fardp
lan-for-klimatet samt framtida referensanläggning

• Film Lilla Aska markanläggning 
https://www.youtube.com/watch?v=qq-zNvRaTTo

Stöd som finns/ är på gång

https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/solceller
https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/fardplan-for-klimatet
https://www.youtube.com/watch?v=qq-zNvRaTTo


Transporter, resor och maskiner

• En ökad andel församlingar och pastorat använda sig av digitala möten samt ha 
genomfört utbildningar för digitalt mötesbeteende. 

• 20% av församlingar och pastorat ha laddplatser.

• Antalet laddplatser vara minst 300. 

• Minst 40 % av de bilar som enheterna äger eller leasar kunna drivas fossilfritt. 

• Minst 60 % av enheterna ha interna resepolicyer som främjar ovan nämnda insatser och 
styr mot fossilfria färdsätt. 

• Goda exempel på flygfria konfirmand-, kör- och andra församlingsresor ha sammanställts 
och publicerats på hållbarhetsportalen. 

• Det finnas redskap för att möjliggöra fossilfria transporter vid upphandlingar. 

• Det finnas ett strukturerat arbete för att fasa ut arbetsmaskiner/verktyg som drivs med 
fossila bränslen samt för en i övrigt hållbar och klimatsmart förvaltning av 
mark/grönytor/kyrkogårdar och begravningsplatser. 

• Bättre metoder för att mäta och följa upp klimatpåverkan inom detta område utvecklas.



• https://internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod#/

• Nationellt ramavtal laddstolpar Fortum

• Nationellt ramavtal Ahlsell och Swedol (verktyg)

• Fordonsupphandling på gång

• Projekt startas om skötsel med lägre klimatpåverkan och 
högre biologiska värden (Göteborg, Linköping, Lund)

Stöd som finns nu/är på gång

https://internwww.svenskakyrkan.se/inkopsstod#/


Konsumtion och investeringar

• Anslutning till Svenska kyrkans nationella och/eller regionala ramavtal, inom 
avtalskategorier med särskild klimatrelevans, fördubblas. 

• Behovet av ytterligare ramavtal med särskild klimat- och hållbarhetsnytta inventeras och 
upphandlingar inledas. Cirkulära och andra resurseffektiva lösningar kommer att främjas. 

• En utbildning i klimat- och hållbarhetsgranskning vid inköp tas fram och genomföras. 

• Informations- och inspirationssatsningar kring mat genomföras. 

• En utbildning om hållbara investeringar tas fram. 

• En ökad anslutning till Svenska kyrkans hållbarhetsfonder ske. Ethos-fonderna investerar 
inte i utvinning av fossil energi utan fokuserar på företag som bidrar till att hantera globala 
utmaningar som klimatförändringarna. 

• Ökade investeringar i så kallade impact-fonder inklusive ökad anslutning till ramavtal för 
gröna obligationer ske. Denna typ av investeringar ger möjlighet att rikta kapital till insatser 
för omställning och mer hållbara affärs- och produktionsmodeller. 

• Samverkan med andra investerare och inköpare för att skapa stark efterfrågan på hållbar 
produktion och konsumtion stärkas. 



Förvaltning av skog och mark



Klimatanpassning och krisberedskap



Frågor och projektidéer



Tack! 

Annika Gottberg

Programledare klimatprogrammet

annika.gottberg@svenskakyrkan.se 

018-169522


