
                                                                                                                                          

Læg noget af den dårlige samvittighed bag dig - 
Bliv en tilfreds bilist – bliv miljøbilist 

 
Bilen er udskældt for at være en stor miljøsynder og udleder af CO2.  
Som bilist har du derfor måske lidt dårlig samvittighed, når du sætter dig ind i bilen.  
 
Alligevel kan vi ikke komme uden om, at bilen er et smart transportmiddel i mange 
sammenhænge, og rigtig mange er glade for deres bil.  
 
Noget af den dårlige samvittighed kan du komme til livs ved at følge nogle råd om, 
hvordan bilen kan køres, så den bruger mindre benzin og dermed også udleder 
mindre CO2.  
Du kan nemt spare mere end 20 % af benzinforbruget. 
 

Minikursus i miljøbilisme 
 
Inden du starter bilen 

- Afmontér din bagagebærer, hvis du ikke skal bruge den – du sparer ca. 10 % af 
benzinforbruget. 

- Tøm bilen for unødvendige tunge ting.  
- Få jævnligt tjekket dit dæktryk, hvis det er for lavt, koster det mere benzin at 

køre – du kan spare ca. 5 %. 
- Brug motorolie med en lavere viskositet. Derved smøres motorens bevægelige 

dele bedre end med normale olier, hvorved friktionen mindskes. De bedste 
olier kan reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet med mere end 2,5 %. 

- Hvis det er en lille tur til bageren, så overvej om du ikke kan cykle eller gå i 
stedet for at tage bilen. Kørsel på kold motor bruger væsentligt mere benzin 
end på varm. Efter 5 min kørsel bruger bilen stadig 20 % mere benzin end på 
en varm motor.  

- Vent med at starte bilen til alle er klar 
 
Når du starter bilen 

- Få bilen i gang ved at slippe kobling uden at træde på speederen. Når den er i 
2000-2500 omdrejninger/min., skal du skifte til et højere gear.  

- Undlad at tænde for aircondition, den bruger 5 % mere i benzin. 



Når du kører 
- Kør i så højt gear som muligt.  
- Kør blødt: hold en jævn fart og undgå de hurtige opbremsninger og 

accelerationer. Det kræver at du er opmærksom på trafikken længere fremme 
og forudser, hvornår farten skal sænkes. Du vil ofte kunne nøjes med at slippe 
speederen frem for at træde på bremseren.  

- Ikke for hurtigt. Ved kørsel over 100 km/t bruger du særligt meget benzin. Og 
sænker du farten fra 100 km/t til 80 km/t kan du spare yderligere 20 % af 
benzinen.  

 
Når du stopper bilen 

- Undgå tomgang. Hvis bilen skal holde stille i mere end ½ min, så sluk helt for 
motoren. Det koster mere at have bilen stående i tomgang end at køre på en 
afkølet motor. 

 
God fornøjelse! 
 

 
 
 
 
 

Et miljøvenligt alternativ til egen bil er en delebil. Albertslund delebil har 12 biler 
placeret rundt omkring i Albertslund. Få mere information på:  
www.Albertsund-delebil.dk  

 
 

Med venlig hilsen Agendacenteret 


