
Familjen Lindell framför One Tonne Life-huset med elbilen. De åt klimatsmart 
mat, använde förnybar el och ny energiteknik samtidigt som de fick råd av 
energiexperter. 

Klimatvågen
Så här fungerar Klimatvågen: Du får en shoppingkorg och plockar åt dig det du vanligtvis konsumerar under en dag. Produkter och tjänster representeras av färgglada påsar med olika tyngd bero-ende på deras klimatpåverkan. Genom att väga shoppingkorgen på Klimatvågen får du en fingervisning om hur stor klimatpåver-kan din totala konsumtion har och vilka delar av den som är störst. Du kan jämföra dig med medelsvens-ken som släpper ut ca 10 ton koldioxid per år och med den utsläppsnivå som bedöms vara hållbar 2050.  Klimatvågen leder till intressanta diskussioner om vilka utsläpp man kan påverka själv och vilka utsläpp som behöver minskas av till exempel nä-ringsliv och samhälle. Nya insikter ger möjlighe-ter att göra klimatsmarta val!

Klimatvågen är ett av Klimatsmarta stockholmares mest 
populära kommunikationsverktyg och har hittills testats 
av fler än 4 000 personer. Klimatvågens utformning leder 
till bra och fördjupade diskussioner. Den kan bokas och 
användas vid föreläsningar, seminarier, festivaler eller för 
intern energi- och klimatutbildning. 

– Hur kan jag minska mina utsläpp mest, undrar Rose-Marie Norlin. Hon 
får tips och hjälp av Klimatvågens handledare Emma Åberg om hur hon kan 
minska sin klimatpåverkan. Kan du tänka dig att åka tåg inrikes istället för 
flyg? Äta mer vegetariskt istället för kött? 

One Tonne Life
Går det att minska koldioxidutsläppen till 1 ton per person och år? 

En genomsnittlig svensk genererar i snitt ca 10 ton koldioxid utsläpp 

per år. Familjen Lindell antog utmaningen och flyttade in i One Ton-

ne Life-huset i januari 2011. Till sin hjälp hade de ett energismart 

hus, en elbil och en expertpanel. Utsläpp från alla aktiviteter i varda-

gen beräknades. Familjen kunde följa hushållets energianvändning 

i realtid. Familjen nådde till slut 1,5 ton per person. Mest minska-

de de utsläppen från transporter och boende. Projektet initierades av 

Vattenfall och genomfördes i samarbete med Chalmers tekniska hög-

skola, Volvo, ICA, A-hus och Siemens.

– Ner till 2,5 ton behövde vi inte göra några 
större kompromisser. Sedan blev det tuffare. Att 
leva på 1,5-tonsnivån var med våra mått mätt en 
extrem vardag, säger Alicja, mamma i familjen 
Lindell.

Välj LED-lampor!

prOjEKT sOm inspirEraT

Klimatsmarta  
stockholmare

– på väg mot ett stockholm i världsklass

” I den här foldern beskriver vi de 
kommunikationsinsatser som inspi-
rerat stockholmarna att minska sin 
klimatpåverkan. Vi vill dela med oss 
av våra erfarenheter så att andra kan 
använda våra verktyg och metoder”.

Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Box 8136, 104 20 Stockholm
telefon växel 08 – 508 28 800
www.stockholm.se/klimat

Roliga och bra verktyg  
i klimatarbetet 
Visst kan det vara enkelt och lustfyllt att minska sin 
 klimat påverkan. Stockholms stad presenterar här nio  
framgångsrika projekt.

• Klimatvågen
• Klimatsmart i hemmet
• Appen Upptäck Stockholm
• Klimatsmart till träningen
• Klimatmatchen
• Konsumera smartare
• One Tonne Life
• Klimatpakten
• Pumpa däcken

På webben kan du läsa mer om projekten,  
se filmer och ladda ner rapporter
www.stockholm.se/klimat
www.stockholm.se/upptackstockholm
www.onetonnelife.com
www.stockholmsklimatpakt.se

Deltagare i projekten
Miljöförvaltningen
Stadsledningskontoret
Kulturförvaltningen
Idrottsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Business Region
Stadens fyra bostadsbolag



Brommapojkarnas BP-97 vann tävlingen Klimatmatchen.

Klimatpakten
Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och före-
tag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och nä-
ringslivet kraftsamlar för att minska klimatpåverkan. De företag 
som ansluter sig till Klimatpakten åtar sig att minska sina växt-
husgasutsläpp och att uppnå något av målen i Stockholms stads 
miljöprogram. Klimatpakten är en samarbetsform, men också en 
arena för kontaktskapande utvecklingsarbete samt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 

Med rätt däcktryck minskar 
utsläppen av växthusgaser. 

Klimatpakten undertecknas av arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton 
och företagsrepresentanter. 

Med appen är det lätt att ta 
reda på var närmaste bad  

eller lekplats finns.

pumpa däcken
Stockholms stad har genomfört 
tre däcktryckskampanjer på 20 
bensinstationer. Bilförare fick 
hjälp med att mäta däcktrycket 
och information om att utsläp-
pen av koldioxid minskar när 
däcken är rätt pumpade. Varje 
station som deltog i kampanjen 
fick broschyren Öka trycket att 
dela ut till sina kunder.

Konsumera smartare
Familjemedlemmarna i 40 hushåll sparade alla kvitton för att beräk-na sina utsläpp av växthusgaser. Familjerna fick personliga råd om hur de kunde minska sin användning av direkt och indirekt energi. Projektet omfattade hushållens totala energi användning vid all kon-sumtion av varor och tjänster. Det var särskilt deras ändrade sätt att resa som gav minskade utsläpp.

Klimatsmart till träningen
Stockholmarnas resor på fritiden sker ofta med bil. Kampanjen mo-
tiverade stockholmarna till att gå, cykla eller åka kollektivt till trä-
ningen. Annonsering gjordes i en lokaltidning och affischer sattes 
upp i tunnelbanan, på stadens sim- och idrottsanläggningar och 
vid p-automater. 
 I samband med kampanjen inleddes ett samarbete 
med idrottsförvaltningen som informerar om hur 
man kan ta sig till stadens idrottsanläggningar på 
cykel eller kollektivt.  

appen Upptäck stockholm 
Med Upptäck Stockholm, stadens för-
sta app, kan du lätt hitta till lekplatser, 
sportaktiviteter, bad och många olika 
utomhusaktiviteter. Appen visar vä-
gen till platser utifrån din position 
och hur du tar dig dit genom att gå, 
cykla eller åka kollektivt. Målsätt-
ningen är att uppmuntra stockhol-
mare och besökare till att konsumera 
lokala upplevelser och tjänster. Flera 
förvaltningar i staden samarbetar för 
att samla information om aktiviteter-
na. Appen lanserades för både  
iPhone och Android i april 2011. 
 

Klimatsmart i hemmet
I handboken Klimatsmart i hemmet finns korta enkla råd om hur 

du kan minska din klimatpåverkan i köket, badrummet, vardags-

rummet med mera. Köp inte mer mat än du äter! Välj LED-lam-

por! Kolla in ekomodet! Handboken skickades ut till alla hushåll i 

Stockholm. I samband med utskicket gjordes också en tunnelbane-

kampanj.

Klimatsmarta stockholmare
Hur mycket väger din klimatpåverkan? Kolla appen Upptäck Stockholm  
och ta med en vän ut i vår gröna sköna stad! Res klimatsmart på väg  
till träningen! Häng på Klimatmatchen! Konsumera smartare och välj läckra  
grönsaker från närliggande gårdar. Eller bräck One Tonne family! 
Här får du veta mer om nio spännande klimatprojekt som inspirerat stockholmarna!

Klimatmatchen
Under maj 2010 tävlade nitton fotbollslag från Brommapojkarna i att 

ta sig klimatsmart till träningen och hemmamatcherna. Det lag som 

var bäst på att gå, cykla eller åka kollektivtrafik vann deltagande i 

Gothia cup.
 – Det är bra att spelare, ledare och föräldrar uppmärksammas på 

stadens miljöarbete och att det blir en tankeställare för framtiden, 

säger Ola Danhard, klubbdirektör i Brommapojkarna.

I Stockholm mättes lufttrycket på 2 987 bilar, en procent 
av Stockholms bilpark. Av dessa hade 65 procent för lågt 
däcktryck. Närmare en av fyra stockholmare lade märke till 
kampanjen.

Köp kläder som  
håller länge!

45 procent av stockholmarna uppmärk-
sammade kampanjen och 24 procent tyckte att 
kampanjen var bra eller mycket bra.

60 procent av  
hushållen observe-
rade handboken, varav 
20 procent drog nytta 
av informationen. En 
stor andel valde att 
behålla handboken 
för att använda den 
senare. Den 36-sidiga 
handboken efterfrå-
gas av bostadsrätts-
föreningar, skolor, 
organisationer, 
hushåll med flera. 

– Jag tycker att handboken ni 
skickade ut till alla hushåll var ett 
skitbra initiativ! Mycket bra och 
konkret information om vad man 
kan göra och hur man faktiskt 
kan påverka mycket genom att 
ändra sitt beteende (mejl från 
stockholmare).

Klimatpakten instiftades 2007 av dåvarande miljöborgar-
rådet Ulla Hamilton och undertecknades då av representanter 
från Taxi Stockholm, Vasakronan, HSB Stockholm, Nybergs 
Deli, Shell Sverige, Telia och Wistrands Advokatbyrå.

Efter genomfört projekt märktes tydligt en förändrad 
livsstil hos de medverkande hushållen. De hade minskat 
sina utsläpp av växthusgaser med i genomsnitt 22 procent, 
motsvarande 1098 kilo koldioxid per person och år. Projektet 
slog också hål på myten att klimat smarta val kostar mycket för 
hushållet. Projeket uppmärksammades mer än 100 gånger i 
svensk och utländsk media.

Vid en utvärdering fick stockhol-
mare frågan om de tycker att appen 
är ett bra sätt att inspirera människor 
att leva klimatsmart i Stockholm. 84 
procent av stock holmarna som sett 
någon information om appen var 
mycket positiva (53 procent) eller 
positiva (31 procent). I december 
2011 hade appen laddats ner drygt  
50 000 gånger.


