
Förändring i % per månad jämfört med samma månad föregående år.

Minskning visas – grönt

Borlänge grupp temp  snitt/mån Falun grupp temp  snitt/mån Båda kommunerna temp  snitt/mån

antal år 1 år 2 antal år 1 år 2 Klimatpirater antal år 1 år 2

hushåll 2009 2010 hushåll 2009 2010 hushåll 2009 2010

april -6,8 % 9 7,9 5,1 april 19,8 % 13 7,1 4,6 april 6,5 % 22 7,5 4,9

maj -3,0 % 9 11,0 1,3 maj -21,1 % 13 10,9 10,1 maj -12,1 % 22 11,0 5,7

Juni + juli -11,7 % 11 15,2 17,0 Juni + juli -6,5 % 13 14,9 16,8 Juni + juli -9,1 % 24 15,1 16,9

-7,3 % 11 16,2 15,9 -4,5 % 12 15,9 15,5 -5,9 % 23 16,1 15,7

-8,5 % 10 12,3 10,4 4,1 % 11 11,8 10,2 -2,2 % 21 12,1 10,3

-8,1 % 10 2,9 4,4 1,2 % 10 3,1 4,5 -3,5 % 20 3,0 4,5

9,6 % 10 3,6 -2,6 26,1 % 10 3,9 -2,5 17,8 % 20 3,8 -2,6

-2,7 % 10 -5,0 -10,0 8,1 % 10 -5,7 -11,1 2,7 % 20 -5,4 -10,6

2010 2011 2010 2011 2010 2011

-14,3 % 10 -10,0 -4,1 -24,6 % 10 -12,0 -5,5 -19,5 % 20 -11,0 -4,8

-11,8 % 10 -7,8 -6,6 -21,0 % 10 -9,3 -8,5 -16,4 % 20 -8,6 -7,6

mars -9,3 % 10 -1,0 0 mars -13,5 % 10 -2,0 -0,9 mars -11,4 % 20 -1,5 -0,5

Det var kallare november - december 2010 jämfört 2009. Gruppens sparande märks då inte eftersom några hushåll har elvärme eller värmepumpar. 

Det var mildare januari - mars 2011. I slutet av 2010 har ett hushåll på var ort fått fjärrvärme och lämnat elvärmen, det märks från januari 2011. 

Data saknas from september för två hushåll som flyttat. 

Data saknas from augusti resp september för två hushåll som flyttat.

Data saknas  from oktober för ett hushåll som lämnat projektet. 

Elförbrukning jämförelse för hushållen som är KlimatPirater

KlimatPirater KlimatPirater

aug aug aug

sept sept sept

okt okt okt

nov nov nov

dec dec dec

jan jan jan

feb feb feb 

Borlänge. Antal hushåll som statistiken gäller varierar. Statistik saknas för två hushåll april – maj då de kom med i projektet sent. 

Falun. Antal hushåll som statistiken gäller varierar. Data saknas för ett hushåll som bor i kollektivhus. 
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