
Tipspromenad Energiexpo 2019 
 
Fråga 1: För att tillverka plastpåsar används petroleum, vilket även används till bensin. Hur långt 
kommer en bil med samma mängd petroleum som går åt för att tillverka 10 st plastkassar? 
1 700 m  
X. 1 500 m  
2. 2 500 m 
 
Fråga 2: Vi pratar ofta om växthuseffekten när det gäller problem med klimatförändringar, problemet 
är dock utsläpp från fossila bränslen och inte växthuseffekten i sig – tvärtom så är växthuseffekten 
faktiskt en förutsättning för liv på planeten. Idag är medeltemperaturen på jorden ca +15 grader. Vad 
skulle medeltemperaturen vara om vi inte hade någon växthuseffekt?  
1. +1 
X. -10 
2. - 18 
 
Fråga 3. Det finns idag flera olika sorters biobränslen som bilar kan drivas med. Ett av dem är etanol, 
som säljs under beteckningen E85. Vad står 85 för? 
1. Etanolen är nummer 85 i periodiska systemet  
X. Bränslet innehåller 85 % etanol och resterande del bensin  
2. Bränslet upptäcktes år 1985 
 
Fråga 4: Ett annat biobränsle som används i bilar är biogas. Hur många tankstationer för biogas finns 
det på Gotland? 
1. 4 
X. 2 
2. 1 
 
Fråga 5. Hur mycket energi sparas om man återvinner aluminium i t.ex. läskburkar, jämfört med att 
producera nytt material? 
1. 40 % 
X. 60 % 
2. 95 % 
 
Fråga 6: Alla behöver vi mat, men matproduktionen ger också upphov till en hel del 
växthusgasutsläpp. En väldigt energi- och klimatsmart åtgärd är därför att ta vara på all mat som 
produceras. Hur mycket matavfall slängs idag i Sverige per person och år? 
1. 52 kg  
X. 67 kg  
2. 81 kg 
 
Fråga 7: En droppande kran kan på en dag dra lika mycket energi och vatten som när man tar en 
dusch. Om en kran står och droppar under ett helt år, hur många badkar med vatten motsvarar det som 
rinner ut helt i onödan? 
1. ca 50  
X. ca 100  



2. ca 150 
 
Fråga 8: En vanlig spelkonsoll drar 177 W i standby-läge. Vad kostar det ungefär på ett år att ha en 
enda sådan apparat i standby-läge istället för att stänga av den? 
1. 1 825 kronor  
X. 1 200 kronor  
2. 2 500 kronor 
 
Fråga 9: Om du använder en kastrull som är mindre än plattan går det åt onödigt mycket energi. Om 
spisplattan är 1 cm större än kastrullen, hur mycket extra energi går då åt vid användningen? 
1. 40 %  
X. 10 %  
2. 20 % 
 
Fråga 10: Resor och transporter drar mycket energi och ger upphov till stora utsläpp från fossila 
bränslen. En personbil som drivs med bensin släpper t.ex. ut ca 2-3 ton koldioxid per år. Hur mycket 
koldioxid släpps ut i atmosfären för varje person som åker en resa tur och retur Sverige-Thailand? 
1. 1 ton 
X. 2,5 ton  
2. 3,5 ton 
 
 

Barnfrågor: 
 
Fråga 1: Vi pratar idag mycket om klimatförändringar, men vad är egentligen klimat? 
1. Hur mycket is vi har på jorden  
X. Hur vädret är under en lång tidsperiod 
2. Hur mycket mat vi kan odla på jorden 
 
Fråga 2: När vi pratar klimatförändringar så pratar vi också ofta om växthusgaser. Vad är det? 
1. Gaser som finns runtomkring jorden och som håller kvar värmestrålning 
X. Gaser som finns i växthus 
2. Gaser som värmer upp våra bostäder 
 
Fråga 3: Bilar som kör på bensin eller diesel släpper ut en vanlig växthusgas, vilken då? 
1. metan  
X. freoner  
2. koldioxid 
 
Fråga 4: Klimatförändringarna gör att jorden blir varmare och då smälter också mycket av våra isar, 
t.ex. på Nordpolen och Sydpolen. Vilket djur bor på Nordpolen och har svårt att överleva utan isen? 
1. Pingvin  
X. Val 
2. Isbjörn 
 
 



Fråga 5: Vilket transportsätt är bäst för klimatet att använda om vi åker på semester med familjen? 
1. tåg  
X. flyg 
2. bil 
 
Fråga 6: Om vi inte ska åka så långt så finns det flera bra sätt att transportera oss på. Vilket är 
överlägset bäst för både klimatet, hälsan och plånboken? 
1. åka buss 
X. samåka i bil 
2. gå eller cykla 
 
Fråga 7: Vad kan vi få från solceller? 
1. Värme  
X. El 
2. Syre 
 
Fråga 8: Vad är mest klimatsmart? 
1. Att diska för hand  
X. Att diska med diskmaskin  
2. Att använda papperstallrikar 
 
 Fråga 9: Vilken sorts lampa drar minst energi? 
1. Halogenlampa 
X. Glödlampa 
2. LED-lampa 
 
Fråga 10: För att planeten ska må bra och vi ska kunna leva gott på den så behöver alla hjälpas åt. Här 
är några exempel på bra saker att göra för planeten. Vilken/vilka av sakerna vill DU göra för att hjälpa 
till? 
1. Ta vara på all mat, t.ex. genom att göra smarta rätter från rester och mat som har kort 
hållbarhetsdatum. Även äta mindre kött (och alltid välja svenskt kött!).   
X. Skaffa begagnade kläder och leksaker istället för att köpa helt nya, samt laga saker om det 
går istället för att bara slänga dem.  
2. Åka på semester på ställen du inte behöver flyga till. 
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