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Både du och naturen tjänar på miljövänlig
körning
Lär dig Ecodriving och spara på både miljön och ekonomin. Renault
Försäkring delar här med sig av enkla tips för hur du kör mer miljövänligt.
– Ett sparsamt körsätt kan resultera i upp emot 20 procent lägre
bränsleförbrukning, vilket i sin tur innebär mindre mängder koldioxidutsläpp.
Det är skonsamt för både miljön och oss människor, säger Anna Johansson,
marknadsförare på Renault Försäkring.
Från och med 2007 ingår Ecodrivning – vilket innebär att behärska ett
sparsamt körsätt – i körkortsutbildningen. Ecodrivning syftar i första hand till
att minska bilismens miljöpåverkan, men av naturliga skäl bidrar körsättet
även till mindre bränsleförbrukningen och mindre slitage av bilen.
Tekniken Ecodrivning kan appliceras på både personbilar, lastbilar och
arbetsmaskiner och kan leda till att föraren spara flera tusenlappar om året.
– Grundtanken med Ecodriving är inte att köra långsammare, utan snarare
smidigare.
Genom att planera din körning, undvika onödiga stopp och på ett medvetet
sätt använda gaspedal och växelspak blir körningen säkrare och dessutom
mer miljövänlig, säger Anna Johansson.
Och det finns mycket att lära – och mycket är sunt förnuft. Till exempel att
köra iväg så snart man har startat motorn. Eller att inte låta bilens AC skapa
för stor skillnad mellan inner- och yttertemperatur. Här nedan följer fler tips.

Praktiska tips på hur du kör mer miljövänligt:

1.

Undvik tomgång – Låt inte bilen stå på tomgång i onödan, utan
stäng av motorn om du stannar i mer än 30 sekunder.

2.

Undvik hårda inbromsningar – Håll en jämn hastighet och kör
mjukt. Planera din körning så gott det går och undvik hårda
inbromsningar och stopp. På femmans växel, i 50 km/h, kan du
släppa gasen redan 100 meter innan ett rödljus.

3.

Hoppa över växlar – Tänk på att snabbt växla upp och köra på så
hög växel som möjligt. Växla exempelvis från tvåans växel till
fyran eller från trean till femman när motorn fått rätt varvtal. Du
bör växla upp till nästa växel vid ungefär 2400 varv (2000 varv
för dieselmotor). När du kör i 50 km/h bör du redan ha växlat upp
till fyran eller femman.

4.

Motorbromsa ofta – Motorbromsa så ofta du kan. Planera din
körning och sänk farten genom att släppa gasen istället för att
trycka på bromsen. När varvtalet ligger på ca 1200 varv kan du
växla ner för ytterligare motorbroms. Det sparar bensin.

5.

Tänk på gaspådraget – Kör med jämnt ett tryck på gaspedalen
och håll hastighetsgränserna. Från 40 km/h bör du hålla så jämn
fart som möjligt.

6.

Släpp gasen – Låt bilen rulla utan gas i medlut och håll jämt
gaspådrag i motlut. För att spara bensin och miljö kan du tillåta
bilen att tappa fart i motlut, så länge du inte hindrar trafiken
bakom.

7.

Använd motorvärmare – Koppla in motorvärmaren vid
minusgrader. Ha dock inte motorvärmaren inkopplad längre än
rekommenderad tid eftersom det innebär onödig
energiförbrukning.

8.

Serva bilen regelbundet – Se till att bilen är gott skick och serva
bilen enligt instruktionsboken. Kontrollera däcktrycket vid
varannan tankning – eller åtminstone en gång i månaden – och
håll koll så att motorn är ren.

9.

Minska bilens rullmotstånd - Ta bort takbox och takräcke när
dessa inte behövs, töm bagageutrymmet på tunga föremål då det
kan påverka bilens rullmotstånd.

Bonustips! Tänk på att du också kan försöka undvika att backa när du kör in
eller ut från en parkeringsplats. Att backa är mer energikrävande, så kan du
välja att parkera på så sätt att du kör ut framåt är det att föredra.
Källor: Trafikverket och Renault.se
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