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Vejledning  i EcoDriving 
 
Brug en pause eller et afdelingsmøde til at diskutere, hvordan I kan blive 
bedre til at køre miljørigtigt.  
  
Her følger nogle enkle fif til at nedsætte bilens CO2-udledning:  

• Tjek dæktrykket jævnligt. Bare 0,5 bar for lavt øger brændstofforbruget 
med 2-3 % 

• Start bilen og kør. Det er miljøbelastende at starte motoren bare for at 
varme bilen op  

• Undgå tomgang. Sluk motoren, hvis du holder stille i mere end et 
minut 

• Sørg for en glidende kørsel. Følg trafikken - jo mere jævn kørsel, jo 
mindre forbrug af brændstof  

• Hold afstand. Undgå hårde opbremsninger, som slider på bilen 
• Overhold fartgrænsen. Øger du hastigheden fra 110 til 130 kilometer i 

timen, bruger du nemt 20 % mere brændstof 
• Undgå unødvendige overhalinger. Kraftige accelerationer bruger 

meget brændstof. Omvendt skal du heller ikke trække accelerationen i 
langdrag.  

• Kør altid i det højest mulige gear, så du holder omdrejningstallet nede. 
Men pas på, at bilen ikke sejtrækker.  

• Tænk, før du tænder for elektrisk udstyr. Klimaanlægget forhøjer fx 
helt op til 10 %, når det er rigtig varmt.  

• Luk vinduerne og fjern tagbøjlerne, når du ikke bruger dem - de giver 
ekstra vindmodstand og kræver derfor mere energi.  

• Arrangér en længst-på-literen-konkurrence, hvor I hver især i f.eks. en 
måned noterer, hvor meget benzin I har tanket, og hvor langt I har 
kørt.  

• Tjek, hvor langt jeres biltype normalt kører på literen  
• Hvis I har tjenestekørsel, kan I overveje, om I kan tildeles et kursus i 

eco drivning  
• Planlæg jeres køreture, så I gør flere ærinder på samme rute  

 
Kør med omtanke 
Førerens køremåde har afgørende indflydelse på køretøjets energiforbrug. 
Det er måske indlysende, at førerens ønske om en given acceleration og 
hastighed er bestemmende for brændstofforbruget, men mindre indlysende 
er det, at valget af motorens arbejdsområde også har afgørende indflydelse. 
Det har vist sig, at forskellen på en hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig 
betjening og anvendelse af køretøjet kan betyde en forskel på op til 50% i 
brændstofforbrug.  

http://www.hvorlangtpaaliteren.dk/sw97161.asp
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Almindelig kørsel er nok det, som er sværest at give en definition på. Alle 
bilister har deres helt egen måde at køre og betjene et køretøj på. Kørestilen 
er ikke kun afhængig af personen bag rattet, men også af den situation, som 
bilisten befinder sig i. Kørsel til og fra arbejde, hvor tiden er knap, og kørsel i 
fritid eller ferier, hvor tiden ikke har den store betydning, kunne være 
eksempler på to forskellige former for kørestil udført af den samme bilist. I 
den ene situation ville bilisten vælge en "aggressiv" eller "sporty" kørestil og i 
den anden måske "defensiv" eller "æg-kørsel" eller en kombination.  
Ofte ses følgende betegnelser for forskellige måder at køre på:  
 
Sporty eller aggressiv kørsel - hvor man udnytter motorens og køretøjets 
potentiale op til den øvre grænse. Der skiftets gear ved høje omdrejninger, 
og afstanden til andre trafikanter holdes ofte på et minimum, ligesom 
hyppige overhalinger og vognbaneskift er almindelige. Det er en kørestil, som 
vælges bevidst eller ubevidst, når føreren har travlt og er irriteret på 
medtrafikanterne eller trafiksituationen.  
 
Æg-kørsel - er den traditionelle opfattelse af energirigtig kørsel. Ved æg-
kørsel køres med en meget forsigtig speederfod, som om der lå et æg på 
speederen. Kørestilen giver langsomme accelerationer og ofte også en 
langsommere hastighed end ved "almindelig" kørsel.  
 
Defensiv kørsel - er den kørestil, som man lærer på køreskolerne, og er nok 
den, som kommer tættest på almindelig kørestil. Man skifter gear ved middel 
omdrejningstal, accelererer og kører ikke for stærkt, holder et vågent øje 
med den øvrige trafik, følger den forankørende trafik med en konstant 
afstand, og tager ingen chancer.  
 
Moderne energirigtig kørsel - i nogle sammenhænge kaldet ecodriving, 
anbefaler at anvende så høj gear som muligt - gerne ved at springe et gear 
over. Man giver ret kraftig speeder (ca.½-¾) ved acceleration til den ønskede 
hastighed. Det anbefales typisk, at være meget fremsynet i trafikken og at 
rulle frem mod forhindringer i gear - altså at bruge motorbremsning.  
Helt overordnet kan man definere energirigtig kørsel som en måde at vælge 
hastighed og acceleration så den anvendte energi ikke senere spildes ved 
f.eks. unødig nedbremsning. Hvilket er ensbetydende med at kunne 
"forudse" og "læse" trafikmønstret. Hertil kommer så samtidig at vælge 
motorbelastning, (speederstilling) og omdrejningstal (gear), for at være i et 
arbejdsområde hvor motoren har det mindste forbrug i forhold til den 
ønskede ydelse. Energirigtig kørsel er således en kombination af en mental 
indstilling og en viden om optimal køretøjsbetjening.  
 


