
Syntolkning filmen om klimatlöften kortversionen 
Bild 1 
Det är ett bildspel om kommunernas klimatlöften som startar med texten Nu gör Västra 
Götalands kommuner konkreta klimatåtgärder tillsammans! 
 
Bild2 
Nästa bild i bildspelet visar en vit karta över Västra Götaland där kommun för kommun 
succesivt fylls i med gult tills hela kartan är fylld med gul färg. Bredvid kartan visas ett 
räkneverk med siffror som ökas på för varje kommun och visar antal klimatlöften 
sammanlagt och den sammanlagda minskningen av växthusgaser.   

Bild 3 
En gul bild med en jordglob och med texten ”Tillsammans ska vi spara in 41 924 ton 
koldioxidekvivalenter. Beräkningen är preliminär och kan komma att justeras”. 

Bild 4 
Visar samma gula bild med jordglob med texten ”Det motsvara 18 100 Thailandsresor. Vilket 
förtydligas med att det är resa tur och retur Tahiland med flyg som menas, beräknat att 
klimatpåverkan per resa är 23 tom koldioxidekvivalenter. Ett ritat flygplan flyger fram och 
tillbaka på den gula jordgloben på bilden. 

Bild 5 
Visar samma gula bild med jordglob med texten ”Det motsvara 6 700 resor med bil runt 
jorden”. Vilket förtydligas med att det är beräknat på en mellanstor dieselbil som släpper ut 
157 g/km. En ritad bil åker runt den gula jordgloben på bilden. 

Bild 6 
Visar samma gula bild med jordglob med texten ”Det motsvarar 17 000 villors 
elanvändning”. Vilket förtydligas med att det är beräknat på en genomsnittlig villas 
elanvändning på 20 000 kW/år med nordisk elmix. 25 stycken ritade villor som är utspridda 
kommer upp på den gula jordgloben på bilden. 

Bild 7 
Visar fotografier på 49 stycken Kommunstyrelsens ordförande i länet där de håller en 
broschyr med Kommunernas klimatlöften i handen. 

Bild 8 
Visar enbart texten ”Under 2021 genomför vi klimatlöftena”. 

Bild 9 
Visar den turkosa logotypen för klimat 2030 Västra Götaland ställer om och texten följ oss på 
klimat2030.se/klimatlöften. 
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