
Underlag för beräkning av klimatprofil 

Namn:________________________________________
Startdag: söndag den 7 februari. Slutdag: lördag den 3 april. 
Skicka in kvitton och annat underlag i bifogat svarskuvert senast måndagen den 5 april! 
Skicka med avläsning av elmätare! Den ska göras 4 april. 
Vi kommer dels att göra en enkel beräkning (punkt A) och också samla in uppgifter 
(B – J) för att göra en mer detaljerad beräkning av några områden, samt få möjlighet att 
separera olika utsläppskällor i resultaten. Klimatprofilen gäller hela hushållet.
 

A. Börja med att göra beräkningen för hushållet på www.klimatkontot.se. Gör det med den 
kunskap du har om era vanor när du sätter dig vid datorn och lägg max 20 min på 
beräkningen. Om du vill kan du fylla i ett formulär på papper och så kan vi mata in i 
beräkningsmodellen.

B. Under de 8 veckorna vill vi att ni samlar kvitton på de inköp ni gör (det behöver vara 
tydligt på kvittona vad som köpts, använd sunt förnuft, vi behöver inte uppgifter på vart 
enda liten smula ni köper så missar ni något är det ingen fara).

C. Om ni har restaurangkvitton, så är det bra om ni noterar vad ni ätit. 

D. Notera stora inköp ni gjort under tiden april 2009 – mars 2010  av möbler, 
inredningsartiklar, djurfoder, tvättmedel, djur, mjöl ja allt ni kan komma på att ni har köpt. 

E. Samla biljetter för era resor med buss, färja, taxi, tunnelbana och tåg under de 8 veckorna. 
Notera sträcka om det inte syns på biljetten.

F. Flygresor som ni gjort och planerar att göra under 2010. Avser resor privat! 
Räkna ut flygtiden totalt för år 2010! Antal timmar i hushållet. 

G. För att se bensinförbrukning för bil/bilar, MC och moppar gör ett av följande:
1. Nollställ trippmätaren startdagen och läser av slutdagen ________ mil
Bränsleförbrukning _______ l/mil, typ av bränsle __________.eller 
2. Samlar bensin/diesel/etanolkvitton. 

OBS Detta gäller hushållets resor. Ej resor som betalas av arbetsgivare o liknande. 
Har ni flera fordon så behöver ni göra detta för alla.

H. Väg matrester som slängs (inte blast, skal och ben m.m. utan det som hade gått att äta) 
_________ kg/ 8 veckor

I. Väg soporna ni slänger i soptunnan för brännbart _____ kg/8 veckor 
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J. Svara på följande frågor:
1A. Hur många personer omfattar beräkningen, vuxna samt barn (ålder)? 
_____________________________________________________________________
Hur lång tid duschar familjemedlemmarna i genomsnitt per dag? 

1B. ____Duschar mindre än fem min per dag ____Duschar 6 - 10 min per dag 
       ____Duschar 11 - 15 min per dag ____Duschar mer än 15 min per dag

2. Hur stor är bostadens totala uppvärmda yta? __________ m² (kvadratmeter)

3. Vilken typ av el används för hushållsel och el för uppvärmning?
____ Vanligt elavtal (utan specifikt ursprung)
____ Bra miljöval-el eller annat avtal för el från förnybara energislag
____ Egen elproduktion med vindkraft, t.ex. genom vindkraftskooperativ

4. Vilken är husets dominerande värmekälla?
____ Elvärme
____ Biobränsle, vilken typ __________ samt mängd __________ per år
____ Fjärrvärme ____ Värmepump ___ Oljeeldning ________m3 per år

5. Elförbrukningen ____________ kWh/år:

6. Har ni ett fritidshus? __
Om ja, hur stor är fritidshusets årliga elförbrukning? ___________ kWh / år:

7. Odlar ni själva grönsaker och frukt hemma, vad och ungefär hur mycket?

8. Har ni eget kött, vad och ungefär hur mycket? ______________________________

9. Fiskar ni, hur mycket? _________________________________________________

10. Om ni har barn, hur många måltider äter barnen sammanlagt på dagis eller i skolan per 
vecka? ______ frukost     ______ lunch      ______ middag

11. Sopsorterar ni? Stryk det ni inte sorterar!

Brännbart Komposterbart Plast 

Aluminium Metallförpackningar Glas 

Kartong Papper/tidningar Returglas

Anders Thuresson, projektledare MedvetnaVal Falun 2010-03-02 
anders.thuresson@medvetnaval.se Mobil 073-075 46 00

2

mailto:anders.thuresso@medvetnaval.se

