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Sammanfattning 
Denna rapport är en internationell kartläggning av aktiviteter som genomförts för att främja 
ett sparsamt körsätt, ofta kallat ecodriving eller liknande. En första kartläggning 
genomfördes under våren 2009 av Michael Koucky, Koucky & Partners AB, på uppdrag av 
Vägverket. Denna rapport är en uppdatering av den kartläggning som genomfördes då. 
Uppdateringen har gjorts av Michael Koucky och Anna Zajc, Koucky & Partners AB på 
uppdrag av Trafikverket.  

Satsningar på sparsam körning sprider sig till allt fler länder och många aktiviteter pågår, 
därför kan denna kartläggning endast ses som en aktuell nulägesbeskrivning.  

Syftet med denna rapport är att ge Trafikverket en uppdaterad bild över sparsam körning-
aktiviteter internationellt. Detta för att finna goda exempel och nya möjligheter att förbättra 
arbetet med sparsam körning i Sverige, samt att sätta de svenska insatserna i ett 
internationellt sammanhang. 

Aktiviteter för att främja ett sparsamt körsätt kunde identifieras i närmare 30 länder, främst 
i Europa men även i Japan, Kanada och mer begränsat i USA och Australien och Nya Zeeland. 
Tabell 1 i kapitel 3 ger en snabb bild över insatserna i olika länder. Ett fåtal länder sticker ut 
som tidiga pionjärer med omfattande sparsam körning-aktiviteter sedan slutet av 1990-talet: 
Finland, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Sverige samt i viss mån Österrike. I samtliga 
dessa länder är sparsam körning-utbildningar väl etablerade för både lätta och tunga fordon 
och tiotusentals utbildningar har genomförts.  

Marknadsföringsinsatser för sparsam körning förekommer i många länder, ofta i samband 
med EU-projekt. Det är dock endast i Nederländerna, Schweiz, Tyskland och i viss mån även i 
Sverige som sparsam körning har marknadsförts under en längre tid och som del av en 
långsiktig nationell strategi. Den mest omfattande satsningen finns i Nederländerna där ca 
30 miljoner kronor årligen har satsats på sparsam körning under en tioårsperiod. 

Sverige, Nederländerna, Tyskland, Finland och Schweiz var tidiga med att införa sparsam 
körning som ett krav i körkortsundervisningen och i förarprovet för minst en 
körkortskategori. Fler och fler länder har efterhand kommit att införa sparsam körning i 
körkortsutbildningen och i körkortsprovet och krav på sparsam körning för vissa 
behörigheter har också blivit obligatoriskt inom EU. Från och med en 31 december 2013 är 
sparsam körning ett generellt kriterium för samtliga körkortsbehörigheter som ska vägas in i 
helhetsbedömningen. För tyngre fordonsklasser är sparsam körning också ett specifikt 
testkrav som särskilt ska prövas.  

I en internationell jämförelse har Sverige kommit långt i arbetet med sparsam körning. Dock 
har intensiteten i satsningar de senaste åren avtagit och det finns ett stort utrymme för nya 
satsningar. Områden där utvecklingspotential för Sverige har identifierats är information och 
marknadsföring, nationella och internationella samarbeten, samt sparsam körning som krav i 
upphandling. Användningen av sparsam körning inom området för klimatkompensering har 
också identifierats i andra länder och även Sverige skulle kunna utreda denna möjlighet.  

Även om det ekonomiska incitamentet borde vara störst i utvecklingsländer, har sparsam 
körning-aktiviteter nästan enbart genomförts i industrialiserade länder. Ett undantag från 
detta är de initiativ som Japan har tagit i Malaysia, Thailand och Kina. För detta används 
klimatkompenseringsmekanismen JCM/BOCM, Joint Credit Mechanism/Bilateral Offset 
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Credit Mechanism, vilket fungerar ungefär som CDM, Clean Development Mechanism. 
Användandet av klimatkompenseringsmekanismer skulle kunna vara ett sätt för Sverige att 
sprida kompetens och erfarenheter kring sparsam körning till utvecklingsländer.  
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Summary 

This report is an international review of measures to promote a fuel-efficient driving style, 
often called eco-driving or similarly. A first international review has been conducted in 2009 
by Michael Koucky, Koucky & Partners Consultants on behalf of the Swedish National Road 
Administration (Vägverket). This report is an updated version of this previous review. The 
authors of this report are Michael Koucky and Anna Zajc, Koucky & Partners Consultants on 
behalf of the Swedish Transport Administration.   

Evidence of activities to promote fuel-efficient driving/eco-driving could be found in nearly 
30 countries, mainly in Europe but also in Japan, Canada and, to a lesser extend, Australia, 
New Zealand and the U.S. Pioneering countries with extensive eco-driving activities since the 
late 1990:ies are the Netherlands, Germany, Finland, Switzerland and Sweden and, to a 
lesser extend, Austria. In all these countries, eco-driving courses for both light- and heavy-
duty vehicles are readily available on a commercial basis and have been attended by tens of 
thousands of drivers.  

Marketing efforts to promote eco-driving have been made in many countries, often within 
the framework of EU-projects. At the same time, it is only in the Netherlands, Germany and 
in Switzerland that marketing has been consistent and based on a long-term, national 
strategy. Funding for eco-driving activities varies greatly between countries. Even here, it is 
The Netherlands, Germany and Switzerland who take the lead. The most extensive 
programme has been carried out in the Netherlands.  

Sweden, the Netherlands, Germany, Finland and Switzerland were early in introducing fuel-
efficient driving as a part of the drivers-licence test. Several other countries have 
subsequently introduced fuel-efficient driving in driving license test and education. For some 
licence categories, it has become a legal requirement within the EU. From December 31, 
2013 fuel-efficient driving will become a general criterion for drivers licence tests for all 
vehicle categories and should be considered in the overall assessment of the driver. For 
heavy vehicle, fuel-efficient driving is mentioned specifically as a topic to be tested. 

Compared with other countries, Sweden has come a relatively long way in fuel-efficient 
driving activities. However, during the last years the work with fuel-efficient driving schemes 
has stagnated.  

Areas where new initiatives are recommended are information and marketing campaigns, 
national and international collaborations and requirements in procurements. Sweden could 
also investigate the possibility to work with fuel-efficient driving within the area of carbon 
offsetting-schemes (CDM).   

For an overview of eco-driving activities in various countries, se the translated tables in 
appendix 5.  
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1. Inledning och syfte 

Sparsam körning, ofta även kallat ecodriving eller liknande, är en beteckning för ett 
bränsleeffektivt körsätt som minskar bilars bränsleförbrukning och därmed även utsläppen 
av koldioxid. Körsättet har stor betydelse för ett fordons bränsleförbrukning och de flesta 
förare skulle kunna minska sin förbrukning med det befintliga fordonet med åtskilliga 
procent genom ett mer energieffektivt körsätt. Körsättet omfattar en rad generella 
grundprinciper som god framförhållning och att undvika stopp, men även en anpassning till 
moderna bilars motorstyrning för att kunna utnyttja motorn med hög effektivitet. 

Trafikens energiförbrukning och utsläpp av fossil koldioxid kan minskas genom reducerat 
transportarbete, d.v.s. att köra mindre, genom effektivare fordon, genom att använda 
bränsle med lägre innehåll av fossilt kol samt genom ett förbättrat körsätt. Att påverka 
bilister till att anamma ett mer bränsleeffektivt körsätt kräver ingen förändring av 
transportmönstren eller förändringar av fordonsparken och kan därför – åtminstone 
teoretiskt – leda till en snabb minskning av trafikens koldioxidutsläpp till en låg kostnad. Att 
köra sparsamt är rent av lönsamt för fordonsägaren.  

Därför har Sverige och flera andra länder gjort ansträngningar för att sprida kunskap och 
motivation om sparsam körning. I Sverige arbetade tidigare Vägverket med en lång rad 
satsningar och projekt för att sprida och förankra ett bränsleeffektivt körsätt, både bland 
privatbilister och bland yrkesförare. 1998 introducerade utbildningskonceptet EcoDriving i 
Sverige. Utbildningskonceptet, som ursprungligen utvecklades i Finland, har fått stor 
spridning. 

Även i många andra länder har det gjorts ansträngningar att minska bränsleförbrukningen 
genom att förändra körsättet. Avsikten med denna rapport är att genom en 
omvärldsbevakning ge en aktuell bild över i vilka andra länder det pågått eller pågår 
aktiviteter runt sparsam körning samt att beskriva arbetsmetoderna i dessa länder. 2009 
gjordes en första omvärldsanalys om sparsam körning för Vägverket. Denna rapport är en 
uppdaterad version av den omvärldsanalys som tidigare genomfört och görs för Trafikverket.   

Syftet med rapporten är att ge Trafikverket en uppdaterad bild över sparsam körning-
aktiviteter internationellt. Detta för att finna goda exempel och nya möjligheter att förbättra 
arbetet med sparsam körning i Sverige, samt att sätta de svenska insatserna i ett 
internationellt perspektiv. 

Den första omvärldsanalysen genomfördes av Michael Koucky, Koucky & Partners AB. Denna 
uppdatering har genomförts av Anna Zajc och Michael Koucky, Koucky & Partners AB. under 
hösten 2013. Uppdragsgivare var Gugge Häglund, Trafikverket. 
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2. Metod och avgränsningar 

För den omvärldsanalys som genomfördes 2009 inhämta information om sparsam körning-
aktiviteter i olika länder främst genom sökningar på Internet samt enkätutskick och 
telefonintervjuer. En enkät med frågor runt nationella aktiviteter skickades ut per e-post till 
ett 20-tal mottagare. Författaren, Michael Koucky, genomförde under åren 2002 och 2003 
med hjälp av ett resestipendium från STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, studieresor på 
temat sparsam körning till Finland, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Österrike. 
Rapporterna och kontakterna från dessa resor användes som bakgrundsmaterial för 
kartläggningen. Vidare kontaktadresser hittades genom sökningar på Internet eller 
hänvisningar i intervjuer.  
 
För denna uppdatering av omvärldsanalysen har nya sökningar på Internet gjorts, samt ett 
nytt enkätutskick genomförts. Då det varit möjligt har samma kontaktpersoner som under 
den första omvärldsanalysen använts. I vissa fall har dessa kontaktpersoner hänvisat vidare 
till annan person. I andra fall har nya kontaktpersoner hittats genom sökningar på Internet. 
Då länder inte har besvarat enkäten har främst information från andra källor nyttjats. 
Mycket information om aktiviteter har också fåtts från dokumentation från EU-projektet 
ECOWILL, där nuläget i 13 deltagarländerna finns utförligt beskrivet. 
 
Sökningarna har koncentrerats till EU-länder, Norge, Schweiz, USA och Kanada. 
Sammanställningen gör inget anspråk på att vara fullständig och beskriver nuläget hösten 
2013.  
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3. Överblick 

Att förarens körsätt har stor betydelse för bränsleförbrukningen är ingen ny kunskap. Redan 
under oljekriserna på 1970-talet publicerades råd om hur man kommer längre på en tank, 
främst av bilistorganisationer. Men först under nittiotalets andra hälft påbörjades i en rad 
länder ett mer systematiskt arbete med att utveckla utbildningar och 
marknadsföringsinsatser för att sprida ett bränsleeffektivt körsätt. Om drivkrafterna på 
1970-talet framför allt var privatekonomin och att möjliggöra fortsatt bilkörning, så är det nu 
mest klimatargument och energifrågor som ligger bakom de ökande insatserna för sparsam 
körning. 

Aktiviteter för att sprida sparsam körning för vägfordon har i denna kartläggning identifierats 
i närmare 30 länder, de flesta i Europa. Men även i Kanada, Japan och i mindre utsträckning i 
USA, Australien och Nya Zeeland förekommer aktiviteter för sparsam körning. Fler länder 
tillkommer löpande, denna kartläggning måste därför ses som en nulägesbild.  

Fastän sparsam körning har funnits som koncept i flera länder redan innan, kan utvecklingen 
av ett systematiskt utbildningskoncept spåras till Finland och mitten av 1990-talet. Då 
utvecklades utbildningskonceptet EcoDriving för att lära ut sparsam körning till bilförare av 
Esa Mikkola med flera med anknytning till det finska trafikskoleförbundet. Konceptet 
förfinades till en kommersiell utbildning och började läras ut till instruktörer främst i Finland 
och senare även i Sverige och andra nordiska länder. Grundidén har sedan spridit sig 
internationellt, även om utbildningarna och upplägget på insatserna kan skilja sig mellan 
länderna. 

Intensiteten, omfattningen och kontinuiteten av sparsam körning-aktiviteter skiljer sig 
markant mellan olika länder. Tabell 1 ger en överblick över insatserna i olika länder.  

Ett antal länder är föregångare och har varit aktiva i frågan sedan 1990-talet, främst 
Nederländerna, Schweiz, Sverige och Tyskland samt Finland och Österrike. I dessa länder har 
det med statligt stöd genomförts omfattande insatser för att sprida ett bränsleeffektivt 
körsätt. I samtliga länder har krav på sparsam körning även införts i körkortsundervisningen 
och i förarprovet.  

Sedan år 2000 har det i Europa använts sammanlagt flera hundra miljoner kronor för att 
sprida sparsam körning. Mest har Nederländerna investerat, med det långsiktiga och 
sammanhållna programmet ”Het Nieuwe Rijden” (Nya körsättet) som har haft en 
projektbudget på över 35 miljoner Euro för tio år. I Schweiz har över 70 miljoner kronor 
satsats. Betydande insatser har också gjorts på EU-nivå. Flera EU-projekt kring sparsam 
körning har genomförts. Se avsnitt Europeiska och internationella samarbeten, samt bilaga 2.  

En tydlig trend är att de flesta länder som har lång erfarenhet av sparsam körning även har 
infört krav på det i förarutbildningen samt i förarprovet. Sparsam körning har också varit ett 
generellt kriterium för tyngre fordon. Från och med den 31 december 2013 gäller detta även 
vid körprov för behörighet B. Detta innebär att sparsam körning ska vägas in i 
helhetsbedömningen av körkortsprovet för samtliga kategorier. För tyngre fordon 
(behörigheterna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 och D1E) är säker och miljövänlig körning också ett 
specifikt testkrav, som särskilt ska prövas.  
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Se följande kapitel samt de mer detaljerade beskrivningarna på landnivå i bilaga 1 för mer 
information. 

Tabell 1: Sparsam körning-aktiviteter i olika länder  
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Belgien 2006 X X X X 
(frivilligt) - 

2008: Ca 600 000 kr, totalt fram till 
2008: Ca 300 000 €, ca 3 milj. SEK = ca 

0,3 SEK/invånare 
 

Danmark 

1999-
2001, 
igen 
2009 

- X X X X 2010-2012, program Kör Grönt, ca 49 
milj. SEK.  

Frankrike 2005  X  X    

Finland 1993 - X X 
X alla 

behörighe
ter 

B Ingen statlig budget hösten 2013 

Japan 2003 X X X  Frivilligt -  

Kanada 2000  X X 
X i vissa 

delstater, 
B 

I 
teoriprov
et, vissa 
delstater 

2008: Ca 5 milj. SEK,  
Totalt för energieffektivisering på 

transportområdet: 2007-2011 ca 21 
milj. CAD, ca 130 milj. SEK 

Luxemburg 2008  X X X X  

Nederländerna 1988 X X X 
X alla 

behörighe
ter 

 
2008: ca 30 milj. SEK, 1999-2008: ca 

320-350 milj. SEK = ca 20 
SEK/invånare 

Norge 2001  X X    
Polen 2006 X X X - -  

Schweiz 1993 X X X X X B 1993-2008: 70-100 milj. SEK = 11 
SEK/invånare 

Storbritannien 2000 X X X X B X B 1999-2009 ca 13 milj. SEK.  
Sverige 1998 X X X X  X  
Tjeckien 2007 - X X - -  
Tyskland 1996 X X X X X  
USA 2008 X X - - -  
Österrike 2001 X X X X B X B  
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4. Information och marknadsföring 

Informationsinsatser görs i nästan alla länder som arbetar med sparsam körning, däremot 
skiljer sig omfattningen, långsiktigheten och använda kanaler åt. I tabell 2 sammanställs 
information om använda spridningskanaler, mer detaljerad information för respektive land 
finns i bilaga 1.  

Den mest systematiska och sammanhållna marknadsföringsinsatsen för sparsam körning 
görs i Nederländerna inom programmet ”Het Nieuwe Rijden” (Nya körsättet). Ett enhetligt 
och långsiktigt kommunikations- och marknadsföringskoncept för hela programmet har 
utvecklats. En intensiv mediekampanj i TV, radio och tryckt media inleddes åren 2004-2006 
och har fortsatt sedan dess, med förminskad intensitet. Kampanjen, som betonar det 
”moderna” i körsättet samt ekonomiska besparingsmöjligheter snarare än miljöaspekter, har 
fått brett genomslag och en utvärdering visar att 3/4 av samtliga körkortsinnehavare i landet 
hade kännedom om kampanjen och om sparsam körning år 2006. Ett annat kännetecken för 
det nederländska marknadsföringsarbetet är ett brett samarbete med olika organisationer 
för att nå specifika målgrupper, t.ex. bilistorganisationer, bensinbolag, olika 
branschorganisationer, leasingföretag, bilföretag, konsument- och miljöorganisationer. 
Sammanlagt har över 40 samarbetsorganisationer ställt sig bakom kampanjen. 
Finansieringen sker med statliga medel. 

Även i Schweiz och i Tyskland bedrivs marknadsföringen av sparsam körning i samarbetsform 
och samtliga större bilistorganisationer är aktivt involverade, men även olika 
branschorganisationer och bilföretag. Finansieringen av marknadsföringsinsatserna i 
Tyskland sker delvis med stöd av statliga medel, men även genom föreningen Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) som i sin tur finansieras genom medel från den obligatoriska 
bilförsäkringen.  

I nästan samtliga länder med information om sparsam körning används internet som 
informationskanal. Andra vanliga informationsvägar är utställning och användning av 
simulatorer vid (bil-)mässor, telefonapplikationer, utställningar samt olika tävlingar om 
sparsam körning. I vissa länder har nationella tävlingar i sparsam körning framgångsrikt 
använts för att lyfta fram betydelsen av ett sparsamt körsätt i media. Så genomfördes 
exempelvis en uppmärksammad tävling med över 500 deltagare i Tjeckien år 2008. I 
tävlingen jämfördes deltagarnas förbrukning i verklig vardagskörning över minst 5 000 km 
med bilmodellens angivna förbrukning enligt tillverkaren. 

Sparsam körning marknadsförs under flera olika namn, vilka de vanligaste är sparsam 
körning, bränsleeffektiv körning (fuel-efficient driving) samt ecodriving. Även begreppet 
hypermiling förekommer1 i engelsktalande länder. Begreppet syftar på att kunna komma 
långt på lite bränsle och innebär ett något annat perspektiv än sparsam körning/ecodriving, 
som snarare syftar till att behöva tanka mer sällan. 

1 Se t.ex: www.ecomodder.com, hypermiler.co.uk 
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Tabell 2: Marknadsföringsinsatser för sparsam körning i olika länder. Endast insatser efter 2004 har tagits 
med. 
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Belgien 
X X 

Företag, 
körkortselever, 
lastbilsförare 

X X X    X 

Danmark 
 X 

Personbilsförare, 
lättare kommersiella 
fordon 

X   X X  - 

Finland  X Nyckelpersoner inom 
fordonsflottor X X    X X 

Frankrike X X Kollektivtrafikförare, 
allmänheten - X  X  X X 

Japan X X  X X X    - 
Kanada 

 X 

Körkortselever, 
yrkesförare, 
flottägare; 
målgruppsspecifika 
workshops 

X     X - 

Luxemburg X X Samtliga förarprövare 
och trafiklärare, alla X X X     

Nederländerna X X Många specifika 
målgrupper X X X X X X X 

Norge  X Allmänheten, 
yrkesförare X      - 

Polen X X Allmänheten X X X   X X 
Schweiz X X Många specifika 

målgrupper X X X  X X - 

Storbritannien X X Företag, yrkesförare, 
allmänheten X X   X  X 

Sverige X X Företag, yrkesförare, 
allmänheten X X X   X - 

Tjeckien  X Allmänheten X X  X  X X 
Tyskland X X Många specifika 

målgrupper X X     X 

USA X X Större fordonsflottor X   X X  - 
Österrike 

X X Allmänheten, 
yrkesförare X X    X X 
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5. Utbildningar 

Kommersiella utbildningar i sparsam körning som riktar sig till vana förare, både av 
personbilar och tunga fordon, erbjuds idag i de flesta EU-länder i större eller mindre 
omfattning, samt i Japan, Kanada, Schweiz och Norge, se tabell 3. Även utbildningar för 
arbetsmaskiner (Sverige, Nederländerna, Österrike samt planerat i Schweiz) och järnvägslok 
(Sverige, Nederländerna, Österrike, Tyskland) förekommer. 

Pionjärland för kommersiella utbildningar i sparsam körning är Finland där EcoDriving-
konceptet utvecklades. EcoDriving-instruktörer från en rad andra länder har utbildats i 
Finland, bl. a. från Sverige och Norge och under senare år från Estland, Polen och Litauen. 
Även andra länder, så som Schweiz och Japan har senare ”exporterat” utbildningskompetens 
till andra länder. 

Tyskland, Schweiz och Nederländerna har formulerat tydliga kompetenskrav för en 
certifiering av utbildare och instruktörer i sparsam körning. I Schweiz kontrolleras 
kravuppfyllelsen av samarbetsorganisationen Quality Alliance EcoDrive. Tyskland har 
utvecklat ett ännu tydligare certifieringssystem för utbildare som kontrolleras av 
organisationen Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR). Certifieringen är personlig och sker 
enligt en särskilt framtagen standard (DIN EN ISP 17024). Både Schweiz och Tyskland ställer 
krav på kontinuerlig utbildning och omcertifiering. 

Länder som hittills har genomfört ett stort antal sparsam körning-utbildningar är 
Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Sverige och Finland. Även i Storbritannien och Österrike 
har ett större antal utbildningar genomförts, primärt för tunga fordon. I Frankrike satsar 
enstaka stora arbetsgivare på att utbilda sin personal, t.ex. franska Posten (cirka 60 000 
förare) och lokaltrafikoperatören i Paris-regionen. I andra länder är antalet genomförda 
utbildningar i sparsam körning fortfarande begränsat.   

Vem som tillhandahåller utbildningar skiljer sig något åt mellan olika länder. I Sverige, 
Finland och Norge är det främst trafikskolor som har skaffat sig specialkompetens och 
erbjuder utbildningar i sparsam körning. Även i Nederländerna, Schweiz, Österrike och 
Tyskland finns trafikskolor som erbjuder motsvarande utbildningar, men det är i första hand 
specialiserade trafikutbildningscentra, bolag specialiserade på yrkesförarutbildningar eller 
bilistorganisationer som erbjuder kurser. Även fordonstillverkare har varit aktiva på 
utbildningsmarknaden – för tunga fordon har t.ex. Volvo, Scania, MAN och Mercedes 
erbjudit utbildningar i sparsam körning i flera länder. I Tyskland har t.ex. även tillverkare till 
personbilar utbildningar, t.ex. BMW (Economy-training), Ford (Eco-Driving), Mercedes-Benz 
(Eco-Training) och Volkswagen (Eco-Training)2.  

För yrkesförare är sparsam körning ett krav vid vidareutbildning i samtliga EU-länder samt 
för samtliga körkortsbehörigheter i enlighet med direktiv 2003/59/EG. Detta har lett till en 
stor europeisk marknad för sparsam körning-utbildningar för yrkesförare.   

Inom det EU-projektet ECOWILL har en snabbutbildning i sparsam körning lanserats i den 13 
länder som deltagit i projektet. Snabbutbildningen är på cirka en timme och under 
utbildningen får deltagaren, liksom i den svenska EcoDriving-utbildningen, köra en bestämd 
slinga. Deltagaren mottar sedan tips och råd om hur han/hon kan minska sin 

2 Utbildare för sparsam körning i Tyskland: http://www.neuesfahren.de/neues-
fahren/pkw_trainings_anbieter.htm 
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bränsleförbrukning. Efter det körs samma slinga en gång till och resultaten jämförs. Totalt 
genomfördes över 10 500 snabbutbildningar under projektet. Målet var att ta fram en 
marknadsmässig körutbildning som förarutbildare kunde sälja även efter projektets slut. I de 
flesta fall riktades marknadsföringen av utbildningen mot privatpersoner. Dock visades 
efterfrågan på denna typ av utbildning bland privatpersoner vara låg.3 

Tabell 3: Kommersiella utbildningar i sparsam körning i olika länder 
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Belgien 
2006-
2008: Ca 
1500 

2006-2008: 
5000   X X  

Primärt utbildningar på tunga 
fordon, Ca 10 000 har deltagit i 
kortare testkörningar 

Danmark 1000   X     

Finland 
1996-
2007: Ca 
21 000 

1996-2007: 
Ca 17 000  X    

Mellan 1996-2007. Bil 20 930, 
lastbil 9 485, buss 7 721 
utbildningar 

Frankrike > 10 000 >1000    X  Enstaka utbildningsföretag 
finns, vidare har större företag.  

Japan Ca 
2000/år      X  

Kanada 

2007-
2011 > 
10000 
yrkesförar
e 

      

Teoretiskt utbildningsmaterial 
tillhandahålls, oklart om även 
praktiska utbildningar 
genomförs 

Luxemburg        Instruktörer utbildade i Schweiz 

Nederländerna 
Fram till 
2009 
>100 000 

Fram till 
2009 > 10 
000 

Fram till 
2009: 
enstaka 

X X X  
Många genomförda 
utbildningar, exakta siffror 
saknas 

Norge Mindre 
antal 

Mindre 
antal  X     

Polen    X   X  

Schweiz 
Fram till 
2009 
>100 000 

Fram till 
2009 >20 
000 

Fram till 
2009 
enstaka 

X X X X 
Olika utbildningsvarianter finns, 
ofta på övningsplats. 

Storbritannien 
Från 
2009: 35 
000 

> 15 000    X  
Totalt 35 000, både personbil 
och tyngre fordon, inom ramen 
för Smarter driving 

Sverige 
1999-
2008 ca 
42 000. 

1999-2008: 
Ca 19 000 

 
 1999-
2008 ca 

X  X X 
Siffror enbart för EcoDriving-
utbildningar gjorda via STR, (av 
trafikskolor). Uppgifter för 

3 ECOWILL (2013b) Marketing and delivery of the ECOWILL Short-Duration Training 
http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketi
ng__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf 
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http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketing__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf


Därefter 
ca 
2000/år 

2 500. 
Idag: ett 
par 
hundra/
år 

utbildningar genomförda av 
utbildningsföretag och 
fordonstillverkare har ej kunnat 
hittas.  

Tjeckien 611       611 inom projektet ECOWILL 

Tyskland 
Fram till 
2009: 
>100 000 

Fram till 
2009:  
>20 000 

 X X X X 
Inga detaljerade siffror 
tillgängliga 

USA      X   

Österrike 
Fram till 
2009: >10 
000. 

Fram till 
2009: >2 
000 

Fram till 
2009: 
lok >200 

X  X  
Ca 11 000 utbildningar 2006-
2009 
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6. Förarutbildning och förarprov 

Enstaka förarutbildare i många länder lär säkert sedan många år ut ett sparsamt körsätt. 
Men det är först på 2000-talet som sparsam körning har börjat arbetas in som en fast del i 
utbildningskraven i förarutbildningen. 2009 var sparsam körning endast infört i 
förarutbildningen i några få länder, se tabell 4. 

Tabell 4: Länder där sparsam körning var en integrerat i läroplanen för körkortsundervisningen 2009 
Land Personbil Buss, Lastbil Kommentar 
Finland X X  

Kanada X  Mest i teorin, de flesta provinserna 

Nederländerna X X  

Schweiz X X Krav sedan 2005-12-01 (B) 

Sverige X X  

Tyskland X X  

Österrike X   

 
Samtliga av de länder som integrerat sparsam körning i körkortsundervisningen hade även 
2009 infört sparsam körning i förarprovet, med undantag för Kanada.  

Tabell 5: Länder där sparsam körning ingick i körkortsprovet 2009 
Land Personbil Buss, Lastbil Kommentar 

Finland X X 
Kan bidra till underkännande, men inte enskilt. Krav på 
sparsam körning-utbildning i andra steget av 
körkortsutbildningen 

Nederländerna Planerat för 
2009 X Kan bidra till underkännande, men inte enskilt. 

Schweiz X * 

Kan bidra till underkännande, men inte enskilt. Krav på 
sparsam körning-utbildning i andra steget av 
körkortsutbildningen 
* Från 2009-09-01: Vidareutbildning av yrkesförare 
obligatoriskt. Sparsam körning är en utbildningsmodul 
som förarna kan välja. 

Storbritannien X  Bedöms men påverkar inte godkännandet 
Kommenteras/diskuteras efter provet 

Sverige X X Kan bidra till underkännande, men inte enskilt. 
Tyskland X X Kan bidra till underkännande, men inte enskilt. 
Österrike X  Kan ej bidra till underkännande 

 
I länder där ett klarat förarprov direkt leder till ett permanent körkort är sparsam körning 
integrerad i teoriundervisningen och delvis i den praktiska förarundervisningen. Ett problem 
som anges i länder där privat övningskörning är tillåten (t.ex. Sverige, Schweiz) är att 
eleverna tränar in ett felaktigt körsätt när de övar privat, exempelvis med sina föräldrar. 
Problemet hanteras delvis genom att sparsam körning förklaras inom ramen av den 
obligatoriska handledarutbildningen där detta förekommer, t.ex. i Sverige.  

I länder med ett stegvis körkortssystem (Schweiz, Finland) ställs krav på utbildning i sparsam 
körning även i andra delen av förarutbildningen som sker inom ett till tre år efter första 
uppkörningen.  
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Hur sparsam körning bedöms i uppkörning och hur sparsam körning definieras varierar, men 
i inget land kan man bli underkänd endast på grund av en oekonomisk körstil. Däremot kan i 
många fall missar i sparsam körning räknas som ett lätt eller medelgrovt fel vid provet. 
Tillsammans med andra fel kan dessa bidra till ett underkännande i en helhetsbedömning. 

Sedan 2009 har ytterligare europeiska länder hunnit integrera sparsam körning i 
utbildningen, t.ex. Danmark och Luxemburg. Sedan tidigare är säker och miljövänlig körning 
(sparsam körning) ett generellt kriterium för i körprovet för körkortsbehörigheterna BE, C, 
CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E i enlighet med EU-direktiv 2006/126/EG. Från och med 31 
december 2013 gäller detta även för körprov för behörighet B, enligt tilläggsdirektivet 
2012/36/EU. Detta innebär att sparsam körning ska vägas in i helhetsbedömningen av 
körkortsprovet för samtliga kategorier. För tyngre fordon (behörigheterna C, CE, C1, C1E, D, 
DE, D1 och D1E) är säker och miljövänlig körning också ett specifikt testkrav, som särskilt ska 
prövas.  

Förutom de nationella körkortsmyndigheterna finns även paraplyorganisationen CIECA4 (The 
international commission for driver testing authorities). CIECA är det internationella 
samarbetsorganet för myndigheter som utfärdar körkort och ansvarar för förarprov och 
arbetar bl.a. med att utveckla gemensamma krav och rekommendationer inom 
körkortsproven.  

  

4 CIECA, www.cieca.eu 
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7. Europeiskt och internationellt samarbete 

Flera internationella projekt om sparsam körning har genomförts, de flesta med stöd av olika 
EU-program (SAVE, Intelligent Energy Europe). Ett handfull aktörer spelar en nyckelroll i 
många av dessa europeiska projekt – främst statliga organisationer – med uppgiften att 
arbeta med energifrågor: Agentschap NL från Nederländerna, Österreichische Energiagentur 
från Österrike och Motiva från Finland. 

Dessa tre länder har aktivt sökt internationella samarbeten för att utvecklat sitt arbete med 
sparsam körning med hjälp av EU-medel, men har även bidragit till att sprida kunskap om 
sparsam körning till andra europeiska länder. Även Schweiz och Tyskland har varit aktiva i 
internationella samarbetsprojekt om sparsam körning. Sverige är det enda EU-landet med 
omfattande aktivitet inom området som inte har varit involverat i några större 
internationella samarbetsprojekt.  

I många andra EU-länder har EU-projekt varit ett startskott för arbetet med sparsam körning, 
t.ex. i Grekland, Polen, Belgien, Tjeckien, Litauen och Kroatien. Från 2001 och framåt har en 
rad EU-projekt genomförts med projektpartners från olika medlemsländer. Det senaste 
större projektet var ECOWILL, men sammanlagt 13 deltagarländer. Inom ECOWILL 
lanserades en snabbutbildning i sparsam körning, ofta riktat mot privatpersoner. På de flesta 
håll visade sig dock efterfrågan på denna typ av utbildning bland privatpersoner vara låg. 
Bättre resultat nådde projektet på andra områden. Arbetet med att föra in sparsam körning i 
körkortsutbildning, samt körkortsprov i deltagarländerna ledde till att Europeiska 
kommissionen kontaktades med förslag om att lägga till krav på sparsam körning i direktivet 
2006/126/EG, vilket senare också genomfördes. Detta innebär att sparsam körning från och 
med 31 december 2013 blir en obligatorisk del i förarprovet även för behörighet B i alla EU-
medlemsländer.  

EU-projekt har även medfinansierat kampanjer, marknadsföringsaktiviteter och utbildningar 
i bl.a. Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. 

Även bilaterala initiativ och samarbeten förekommer, på statlig nivå eller mer informell. Så 
har t.ex. den nederländska regeringen år 2005 initierat seminarier i Lettland och i Polen för 
att introducera sparsam körning i dessa länder och för att överföra nederländska 
erfarenheter5. Även Schweiz och Finland har exporterat sin ”sparsam körning-kompetens” 
till andra länder, främst genom att utbilda instruktörer från bl.a. Frankrike, Luxemburg, 
Österrike (Schweiz) och Polen, Estland och Norden (Finland). Vidare genomförde en 
österrikisk aktör den absolut första sparsam körning-utbildningen i Ryssland 2012 och Japan 
bidrar till kunskapsspridning i Kina, Malaysia och Thailand. På flera håll har också sparsam 
körning-koncept från andra länder använts för att utforma nationella program. T.ex. har 
Danmark använt sig av svenska erfarenheter i utformandet av utbildningsprogrammet 
KørGrønt, Nya Zeeland har implementerat programmet SAFED, efter lyckade satsningar i 
Storbritannien och Australien och Kanada använder det amerikanska programmet Safeway.  

Svenska Vägverket bidrog med sin kompetens för att sprida sparsam körning bland polska 
åkerier som var aktiva i Sverige genom att anordna ett seminarium om sparsam körning i 

5 PEP-programme (Pan-European Programme, Transport, Healt, Environment, UNECE/WHO), 2006: 
Eco-driving project inPoland, 
www.thepep.org/en/commitee/documents/ecodriving%20in%20CEE%20countries.pdf 
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Warszawa. Viss internationell spridning av sparsam körning sker även genom 
fordonstillverkare som erbjuder utbildningar till sina kunder i olika länder, inte minst inom 
lastbilssektorn. 

Se även avsnittet Europeiska/internationella projekt i bilagan 2 för en sammanställning av 
internationella samarbetsprojekt kring sparsam körning. 
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Bilaga 1: Fördjupande information för respektive land 

I denna bilaga sammanställs information om aktiviteter kring sparsam körning i respektive 
land. Varje landsavsnitt påbörjas med en sammanfattande tabell, följt av en mer beskrivande 
text. Om det finns tillgängligt så anges även länkar till aktuella webbplatser samt 
kontaktuppgifter. 

Detaljeringsgraden varierar kraftigt mellan olika länder, beroende på vilken information som 
har kommit fram under kartläggningen. 
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Belgien6 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2006  
Lokala kampanjer X I Flandern 
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter X  
Specifika målgrupper Företag, körkortselever, 

lastbilsförare 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X På frivillig basis, inte alla kategorier 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil   
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon   
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Trafikutbildningsplatser, 
utbildningsföretag 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil 2006-2008: ca 1 500 Sedan 2006-2008 
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

2006-2008: ca 5 000 Primär fokus på tyngre fordon, ca 
10 000 har deltagit i kortare 
testkörningar 

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) 2008: Ca 600 000 kr  
Budget sedan start (1999-2012) 1999-2008: Ca 300 000€, ca 

3 milj. SEK 
 

Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

Start till 2008: 0,3 kr  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Privat Bond Beter Leefmiljeu 

(miljöorganisation), med statligt 
projektstöd och EU-medel 

6 Källa, om inget annat angivet: Enkätsvar från W. Florizoone, Bond Beter Leefmilieu år 2009 samt B. 
Bosman, Ecolife år 2009.  
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Belgiska miljöorganisationen Bond Beter Leefmilieu7 (BBL) startade år 2006 en pilotkampanj 
om EcoDriving i Flandern som en del av EU-projektet ECODRIVEN. Kampanjen drevs, förutom 
med EU-medel, med stöd av den federala belgiska regeringen (Transportministeriet) samt 
den regionala (flamländska) regeringen. 

I projektet ingick, förutom BBL som var projektledare, även: 

• Vlaamse Stichting Verkeerskunde (stiftelse om trafikutbildning) 
• FederDrive (branschorganisationen för trafikskolor) 
• Goca (förbundet för körkorts-provcentren som genomför förarproven) 
• Fédération Inter-Environnement Wallonie (miljöorganisation) 
• Michelin (däcktillverkare). 

I ett första steg genomfördes under år 2007 pilotprojekt med sju större företag. Förare 
(lastbil och personbilar) informerades och utbildades och effekterna utvärderades. 
Resultaten låg till grund för vidare informationsinsatser. Vidare finns flera träningscenter i 
landet som erbjuder sparsam körning-utbildningar för vana bilförare8. 

Under 2008 startade en kampanj riktad mot körkortselever och en gemensam 
avsiktsförklaring för sparsam körning togs fram av BBL, trafikskoleorganisationen FederDrive 
och organisationen för förarprovcentren Goca (eco-driving charter). I avsiktsförklaringen 
angavs som mål att bl.a. utbilda samtliga trafiklärare samt förarprövare i Flandern i sparsam 
körning. Trafikskolor som skriver under avsiktsförklaringen förpliktigar sig att integrera 
sparsam körning-principer i sin undervisning och att lärarna har den nödvändiga 
kompetensen. Dessa trafikskolor listas på kampanjens hemsida. Observera att åtaganden 
inte kontrolleras och att det är frivilligt att vara med. Satsningen har senare även utvidgas till 
Vallonien (fransktalande Belgien)9.  

Vidare aktiviteter inom ramen av EU-projektet ECODRIVEN var en däcktryckskampanj 
(organiserad av Michelin, 500 bilar mättes) samt EcoDriving-event på en tävlingsbana år 
2008 med 350 deltagare. 

Under år 2009 genomförde BBL även en kampanj riktad mot åkerier, kallad EcoDriving XL10, 
med en budget på cirka 600 000 SEK. 

I Belgien finns flera företag som erbjuder sparsam körning -utbildningar, främst för tunga 
fordon och fram till våren 2009 har totalt cirka 5 000 utbildningar genomförts. 

En annan belgisk miljöorganisation, Ecolife, arbetade mellan 2007 – 2011 också med 
sparsam körning-projekt EcoDriving online11, med hjälp av statliga medel samt sponsring 
från Toyota. Ecolife erbjöd workshops om sparsam körning för företag och organisationer, 
där körsimulatorer var en central del. Mellan 2007 – februari 2009 

7 Bond Beter Leefmilieu: http://www.bondbeterleefmilieu.be/ om projektet, se: 
http://www.bondbeterleefmilieu.be/nacht/index.php/294 
8 http://www.mobimix.be/thema/eco-driving 
9 http://www.iewonline.be/spip.php?article1689  
10 http://www.eco-drivingxl.be/ 
11 http://www.toyotafund.eu/our_projects/environment/ecodriving.aspx 
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Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Under 2009 var det frivilligt för trafikskolor att integrera sparsam körning i undervisningen. 
Trafikskoleorganisationen FederDrive har dock varit en aktiv part i belgiska sparsam körning-
arbetet och har varit med och utvecklat den s.k. ”EcoDriving-charter”, en avsiktsförklaring 
för att integrera sparsam körning i undervisningen och förarprov. Trafikskolor har kunnat 
ansluta sig till avsiktsförklaringen och förpliktigat sig att integrera sparsam körning i 
undervisningen.  

Förarproven genomförs i Belgien av ett antal privata provcentra och deras 
paraplyorganisation Goca har också undertecknat avsiktsförklaringen. Samtliga 
förarprovexperter ska utbildas i sparsam körning och sparsam körning integreras i proven. 
Detta är dock inget obligatoriskt (myndighets)krav, vilket gör det är svårt att underkänna en 
förare för brister i sparsam körning. Någon information om huruvida Belgien ännu 
implementerat tilläggsdirektivet 2012/36/EU, som innebär att sparsam körning blir en del av 
förarprovet också för behörighet B, har inte kunnat hittas.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Utveckling av en avsiktsförklaring om sparsam körning där företag och verksamheter 
kan ansluta sig. 

Webbplatser: Belgien 
Mobimix: www.mobimix.be 

EcoDriving XL, riktat mot åkerier: www.eco-drivingxl.be 

Om projektet EcoDriving online: 
http://www.toyotafund.eu/our_projects/environment/ecodriving.aspx 

Kontaktuppgifter, Belgien 
Ingen tydlig kontaktperson har kunnat hittas. 
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Danmark12 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1999-2001, igen 

2009 
 

Lokala kampanjer   
Nationella aktiviteter X Kampanj ” KørGrønt”13 
EU-finansierade aktiviteter -  
Specifika målgrupper Personbilsförare, 

lättare kommersiella 
fordon 

 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor   
Simulator   
Radio - marknadsföring X  
TV - marknadsföring X  
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon   
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Certifierade 
körskolor 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil 1000 personer 
under tre år 

 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) 2010-2012, Kör 

Grönt: 42 mio DDK = 
49 milj. SEK 

 

Budget sedan start (1999-2012) Från 2008-2012: ca 
40 milj SEK 

 
 
 

Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

2008-2012 = 8,90 
SEK 

 

12 Källa, om inget annat angivet: Enkätsvar från M. Hellung-Larsen 2009 samt 2013.  
13 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/korgront.aspx 
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AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig Danish Transport Authority 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Danmark genomfördes under perioden 1999-2001 en rad kampanjer för att motivera förare 
att köra bränslesnålt, främst inom ramen för den europeiska trafikantveckan. 

Huvudaktör var statliga Færdselsstyrelsen. Mellan åren 2002 och 2008 har dock sparsam 
körning inte varit på den officiella agendan i landet, mest för att miljöfrågor inte 
prioriterades av den dåvarande regeringen. Däremot har flera lastbilstillverkare och några 
utbildningsföretag anordnat sparsam körning -utbildningar för yrkesförare, ofta som en 
möjlighet för att uppfylla de krav på vidareutbildning som ställs av ett EU-direktiv. Även 
enstaka biltillverkare, t.ex. Toyota och Volvo, har marknadsfört sparsam körning, men utan 
konkreta utbildningar14.  

2008 uppmärksammades på nytt sparsam körning som en åtgärd för att minska trafikens 
utsläpp. Danska regeringen finansierar åtgärder inom ramen av en ny ”Grön Transportplan”, 
där bl.a. sparsam körning ingår. Inom detta åtgärdsprogram avsattes  28 miljoner DDK för 
kampanjer för att marknadsföra sparsam körning. 

Mellan 2010-2012 genomfördes kampanjen “KørGrønt”. Kampanjen finansierades med 
statliga medel och hade en budget på 42 miljoner DDK (cirka 49 miljoner SEK). Bl.a. har 
marknadsföring i TV och på Internet genomförts. I marknadsföringen har danska 
racerföraren Casper Elgaard använts för att kommunicera ut sparsam körning i videoklipp. På 
hemsidan har ett verktyg där användaren bl.a. kunnat se sin egen bilmodells 
bränsleeffektivitet, föra detaljerad statistik och göra jämförelser med andra användare. Även 
en app och SMS-service fanns tillgänglig under projektperioden. 

Som en del av projektet har också satsningar på utbildning genomförts. Framtagandet av 
utbildningen har inspirerats av EcoDriving-satsningar i Sverige.  

Danska trafikstyrelsen har i samarbete med Dansk Kørelærer-Union, FDM och Danske 
Kørelærers Landsforbund tagit fram en certifierad KørGrønt-kurs. Kursen utförs av 
certifierade körskolor och vänder sig både till privata verksamheter, kommuner och 
privatpersoner.15 Genomslaget har dock inte var så stort, under en treårsperiod har endast 
runt 1 000 personer genomgått utbildningen.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Danmark började år 2000 att undersöka möjligheten att integrera sparsam körning i 
körkortsundervisningen, det konkreta arbetet stagnerade dock fram till 2008. I princip är det 
obligatoriskt för samtliga fordonskategorier, men det är inte specificerat vad som avses och 
vilka körtekniker som ska läras.  

Enligt uppgifter från Faerdestyrelse var de år 2001 nära att införa krav på att en 
bränsleförbrukningsmätare skulle finnas i samtliga utbildningsfordon och att sparsam 

14 Toyota Danmarks information om SPARK: 
http://www.toyota.dk/innovation/environment/ecodriving.aspx 
15 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/korgront/KoerGroent-kursus.aspx 
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körning tydligt skulle integreras i utbildningsplanen. Detta infördes dock inte då på grund av 
ett regeringsskifte som ledde till ändrade prioriteringar.  

Sparsam körning är idag en obligatorisk del av förarutbildningen och förarprovet, även om 
inte någon stor vikt läggs vid detta.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Användning av känd profil, racerföraren Casper Elgaard för marknadsföring av 
sparsam körning 

Webbplatser: Danmark 
Information om projektet KørGrønt: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-
Transport/korgront.aspx 

Kontaktuppgifter, Danmark 
Trafikstyrelsen, Center for biler og grøn transport,  Danish Transport Authority 
 
Kontaktperson: Martin Hellung-Larsen 
+45 41 78 02 23 
mhl@trafikstyrelsen.dk 
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Finland16 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1993, i större skala 

sedan 1996 
EcoDriving som utbildningskoncept och 
varumärke utvecklas, ägs drivs av 
trafikskolornas organisation 

Lokala kampanjer -  
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter   
Specifika målgrupper Nyckelpersoner 

inom fordonsflottor 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X Även som en del i andra steget i 
körkortsutbildningen (stegvis körkort) 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

Privata bilförare  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor  
Antalet genomförda utbildningar, personbil Bil 20 930 Mellan 1996-2007 
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

lastbil 9 485, buss 7 
721 

Mellan 1996-2007 

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) Hösten 2013: Ingen 

statlig budget 
 

Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig/Privat Privata: EcoDriving Oy, utbildningsföretag 

16 Källa, om inget annat angivet: Enkätsvar från J Taskinen, Motiva Oy 2009 samt V. Peltola, Motiva 
Oy 2009 och 2013.  
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Finland är ett av pionjärländerna för sparsam körning. Själva utbildningskonceptet för en 
systematisk förarutbildning i sparsam körning och begreppet EcoDriving togs fram i Finland i 
slutet av 1990-talet. Den finländska trafikskoleorganisationen (Autokoululiitto Opetustarvike 
Oy) har drivit EcoDriving-utbildningar för både lätta och tunga fordon sedan dess och även 
tagit fram branschanpassade specialutbildningar i sparsam körning, t.ex. för Polisen.  

Utbildningen för (främst) tunga fordon är professionaliserad och genomförs av en rad 
trafikskolor runt om i landet, koordinerad av företaget EcoDriving Center Oy17 som ägs av 
den finska trafikskoleföreningen. Det finns ett 30-tal specialiserade företag som utbildar i 
EcoDriving på tunga fordon, några fler för personbil. 

Från statligt håll koordineras EcoDriving-aktiviteter av Motiva Oy, ett helt statligt bolag med 
myndighetsuppdrag att forska och driva energifrågor i Finland. Motiva Oy har dock numera 
mycket begränsade resurser för att kunna arbeta med EcoDriving. Under hösten 2013 
uppger Motiva Oy att det inte finns någon statlig budget alls för att arbeta med EcoDriving.  

Motiva har bl.a. drivit en informations- och marknadsföringskampanj för EcoDriving under 
åren 2005-2006 (”Malttia ja viisautta teille”), med informationsmaterial, pilotprojekt i 
företag och med bilhandlare. Kampanjen finansierades av bl.a. transport- och 
handelsministeriet. Kampanjen koordinerades av Motiva men en rad andra organisationer 
deltog, bl.a. EcoDriving Center, branschorganisationer för fordonsimportörer och bilhandeln, 
branschorganisationen för oljehandelsföretag samt en försäkring.  

Mellan 2007 -2009 deltog Motiva i EU-projektet ECODRIVEN, samt ett tvåårig kampanj 
främst riktat mot privata bilförare, kallad Easy, Rider. Förutom att tillhandahålla 
utbildningsmaterial och information på Internet genomfördes följande aktiviteter inom 
kampanjen: 
 

• En EcoDriving-frågetävling på Internet, med nya frågor regelbundet. Möjlighet att 
vinna en EcoDriving-utbildning varje månad, totalt tolv utbildningar donerades. 

• Gratis utbildning av nyckelpersoner hos företag. Cirka 100 kostnadsfria utbildningar 
erbjöds för personer i företag som ansvarar för fordons-/resepolicy. Målet är att 
marknadsföra förarutbildning hos de inblandade företagen. 

• Demonstrationer och utställningar vid bilutställningar och bilhandlare. 
 
Finland har också deltagit i projektet ECOWILL. Då Motiva sedan tidigare erfarit att det varit 
svårt att få privata bilförare intresserade av att köpa EcoDriving-kurser, eller ens delta om de 
får de gratis, valde Motiva att även under ECOWILL-projektet rikta sin marknadsföring mot 
nyckelpersoner, med ansvar för bilflottor. Målsättningen var att dessa nyckelpersoner skulle 
bli så pass nöjda med utbildningen att de efteråt skulle verka för att förare inom deras 
organisation också utbildades i sparsam körning. Till viss del uppnåddes denna 
målsättning18.    

Inom ECOWILL har även insatser för att uppnå ett kontinuerligt arbete med EcoDriving i 
Finland gjorts. Tidigare har projekt genomförts, men mellan projekt har det inte funnits 
någon finansiering till att upprätthålla aktiviteter inom området. Motiva OY har tillsammans 

17 http://www.ecodriving.com/fin/ 
18 ECOWILL (2013) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
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med Finnish Driving School Association (Finska trafikskolornas riksförbund) arbetat fram en 
plan för ett kontinuerligt främjande av EcoDriving. Planen innehåller bl.a. årliga seminarium 
för utbildning av förarutbildare och nyhetsbrev riktade mot förarutbildare. EcoDriving har 
också inkluderats i det nationella arbetet med mobility management. Inom ramen för 
projektet har också slutsatsen dragits att det bästa sättet att främja sparsam körning i olika 
verksamheter är att integrera utbildningen i t.ex. upphandling av fordon, samt miljö- och 
arbetsmiljöprogram.19 

Utanför projektet ECOWILL har några initiativ från annat håll tagits. Som en del av projektet 
Farm Energy Programme (2010-2016) har under 2013 ett seminarium för att utbilda 
förarutbildare för traktorer hållits. Ett annat initiativ kommer från den finska oljeindustrin 
som gjort en överenskommelse med staten för perioden 2008-2016. I överenskommelsen 
har oljeindustrin åtagit sig att verka för energieffektivisering i trafiksektorn, ett sätt som 
oljeindustrin gör detta på är att informera bilister om sparsam körning.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sparsam körning introducerades i B-körkortsundervisningen år 1995 och i körkortsprovet tre 
år senare. Privat övningskörning är tillåten, väljer eleven att gå körskoleundervisning ingår 
minst 20 timmar teori och 15 timmar körlektioner. I första fasen av utbildningen (inför första 
uppkörningen) ligger fokus på att lära ut bra framförhållning och att köra med hög växel, 
vidare fokuseras minst en timme av teoriundervisningen på miljöfrågor och sparsam körning. 
I teoriprovet förekommer minst en miljörelaterad fråga. Sparsam körning bedöms i 
uppkörningen men eleven kan inte underkännas med detta som enda grund. Däremot är 
sparsam körning ett av sju kriterier där eleven själv måste bedöma sin kompetens och 
diskutera med förarprövaren.  

Finland införde år 1989 ett stegvis körkort, där man efter uppkörningen får ett tidsbegränsat 
körkort som gäller i två år. För att därefter kunna byta till ett permanent körkort ska föraren 
under den perioden genomgå en s.k. steg 2-utbildning. Steg 2 utbildningen på sammanlagd 
tolv timmar får tidigast påbörjas sex månader efter uppkörningen. De viktigaste punkterna i 
utbildningen är säkerhet, sparsam körning och social förmåga. Kravet på steg 2-utbildningen 
gäller både B- och C-körkort.  

Steg två-utbildningen fokuserar tydligt på sparsam körning, särskilt i den praktiska 
”feedback-körningen” på 90-minuter som alla elever genomgår. I den körningen 
förekommer ofta ”före-efter” mätningar och återkoppling till eleven om körsättet. Samtliga 
deltagare får en skriftlig återkoppling om körningen, som även omfattar konkreta råd samt 
förbrukningsuppgifter från första och andra körslingan. 

Samtliga trafikskolelärare i Finland har genomgått en dags utbildning i sparsam körning och 
de flesta förarprövare har genomgått en liknande utbildning. 

Annat 

EcoDriving center Oy har utbildad EcoDriving-instruktörer i en lång rad länder, t.ex. Sverige, 
Norge, Island, Polen, Lettland och Estland. 

19 ECOWILL (2013) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
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Intressanta aspekter för Sverige 

• Lång erfarenhet av att integrera sparsam körning-aspekter i förarutbildning och 
förarprov, både för personbil och tunga fordon 

• Satsning på att utbilda nyckelpersoner med ansvar för fordonsflottor 
• EcoDriving integrerat i nationellt arbete med mobility management 

Webbplatser: Finland 
EcoDriving Finland: http://www.ecodriving.com/swe/ 

Kontaktuppgifter: Finland 
Motiva Oy 
  
Kontaktperson: Vesa Peltola 
+358 424 281 244 
vesa.peltola@motiva.fi 
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Frankrike 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2006  
Lokala kampanjer X  
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter   
Specifika målgrupper   
Webbaserad marknadsföring/Sociala media   
Utställningar, mässor   
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, personbil - planerat  
Sparsam körning i körkortsundervisning, tunga fordon   
Sparsam körning i körkortsprov, personbil   
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, tunga 
fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon   
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. järnvägslok, 
arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning   
Antalet genomförda utbildningar, personbil  Posten planerade 2009 att utbilda alla 

förare, över 60 000. 
Antalet genomförda utbildningar, tunga fordon   
Antalet genomförda utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare (grov 
uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Privat  

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Samlad information om sparsam körning -aktiviteter har varit svårt att hitta, det verkar inte 
finnas någon nationell samordning. Däremot har en lång rad sparsam körning -kampanjer 
och demonstrationsprojekt genomförts i Frankrike, ofta av privata aktörer. Så har t.ex. ett 
stort leasingföretag (Arval,20) startat en intern informationskampanj om sparsam körning 
och hjälper sina kunder att organisera utbildningar. Däcktillverkaren Michelin genomför 

20 Arval: http://www.arval.fr/fre/location-longue-duree/pme-pmi/environnement-et-
securite/programme.html 
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sparsam körning-kampanjer med provkörningar och flera franska fordonstillverkare har 
genomfört ecodriving-evenemang och tagit fram informationsmaterial (t.ex. Renault21, 
Peugeot22).  

En tävlingar i sparsam körning har genomförs mellan företag, kallad EcoRallye23, tävlingen 
anordnades 2008 av Observatoire de Véhicule dÉntreprise24, en organisation som 
tillhandahåller information till användare av företagsbilar.  

Vidare har en rad pilotprojekt genomförts, t.ex. utbildningar för förare i kollektivtrafiken i 
regionen Paris-Ille de France inom ramen för EU-projektet ECODRIVEN 2006. Inom projektet 
genomfördes utbildningar av bussförare och olika bussdepåer tävlade mot varandra. 

En rad företag har börjat satsa på att utbilda sina förare, t.ex. franska posten som 2009 
siktade på att utbilda 60 000 av sina förare i sparsam körning.  

Enstaka företag erbjuder utbildningar i sparsam körning på kommersiell basis, t.ex. 
Ecoconduite och Nouvelle Route 25. De flesta franska (chefs-)instruktörer i sparsam körning 
verkar ha utbildats i Schweiz inom ramen för utbildningsprogrammet som tillhandahålls av 
Quality Alliance EcoDrive, se avsnittet om Schweiz. 

Sammanfattningsvis har en rad mindre sparsam körning satsningar från privat håll 
genomförts tidigare. Några nya satsningar har inte kunnat hittats efter 2009.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sedan 2006 är frågor om sparsam körning en del av teoriprovet. 2009 höll Frankrike på att 
reformera sitt körkortssystem och i det nya regelverket skulle krav på sparsam körning 
integreras i både utbildning och förarprov26. Några nya uppgifter har inte kunnat hittas efter 
2009, men liksom i andra EU-länder blir sparsam körning en obligatorisk del av förarprovet 
för samtliga kategorier från 31 december 2013.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Näringslivet står för en mängd aktiviteter inom sparsam körning 
• Leasingbolag och ägare till stora fordonsflottor (Posten m.fl.) är aktiva 

Webbplatser: Frankrike 
EcoConduite: http://ecoconduite.org/ 
Conduite Economique: http://www.conduite-economique.images-en-france.fr/ 
Eco-Conduite: http://www.eco-conduite.net/ 
 
Kontaktuppgifter: Frankrike 
Ingen tydlig kontaktperson har kunnat hittas. 

21 Renault EcoConduite, http://www.renault.com/fr/capeco2/eco-conduite/pages/eco-conduite.aspx 
22 Peugeot EcoConduite: http://environnement.peugeot.fr/eco-conduite/ 
23 EcoRallye, http://ecologie.caradisiac.com/Eco-Rallye-d-entreprises-la-course-a-l-eco-conduite-588 
24 http://www.observatoire-vehicule-entreprise.com 
25 Ecoconduite: http://ecoconduite.fr/, Nouvelle Route: http://www.nouvelle-route.fr/ 
26 Caradisiac, Réforme du permis de conduire : l'éco-conduite confirmée, 2009-01-20: 
http://ecologie.caradisiac.com/Reforme-du-permis-de-conduire-l-eco-conduite-confirmee-833 
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Japan27 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2003  
Lokala kampanjer X Mässor, utställningar 
Nationella aktiviteter X Webbaserat 
EU-finansierade aktiviteter -  
Specifika målgrupper   
Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

- Ej obligatoriskt, men behandlas eventuellt 
av vissa förarutbildare 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

-  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil -  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

-  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Fordonstillverkare  
Antalet genomförda utbildningar, personbil Ca 2 000/år,  

Okt. 2008- jun 2013: 
8 383 personer 

 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig /Privat Offentlig: Eco-Drive Promotion Liaison 

Committee. Många privata aktörer. 

27 Källa, om inget annat angivet: Kazuhiko Shinpo (2007) Japanese Eco-driving Initiative 
 http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/ecodriving/1-04Japan.pdf samt enkätsvar 
från A. Funazaki,  Japan Automobile Research Institute (JAMA) 2013.  
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Utbildningar, marknadsföring, organisation28 

I Japan pågår sedan år 2003 ett systematiskt arbete för att sprida kunskap om sparsam 
körning. För att samordna arbetet har en arbetsgrupp med representanter för berörda 
departement och myndigheter (polismyndigheten, näringsdepartementet, 
transportdepartementet, miljödepartementet) med namnet ”Eco-Drive Promotion Liaison 
Committee” startats. Arbetsgruppen har tagit fram ecodriving-råd för en nationell kampanj 
och under år 2006 utvecklades en arbetsplan för att sprida ecodriving-konceptet. 
Arbetsgruppen ska främst samordna myndigheternas insatser. Vidare har ytterligare en 
arbetsgrupp med främst företrädare från näringslivet, t.ex. fordonsindustri- och 
trafikskoleorganisationer startats.  

Finansiering för insatser kring sparsam körning är främst statlig, men betydligt fler 
organisationer är inblandade i aktiviteter kring sparsam körning. Förutom de statliga 
aktörerna i Liaison Committee, finns Eco-driving Promotion Council, som består av en rad 
aktörer från den privata sektorn, bland andra bilorganisationer, eco-driving certifierade 
körskolor och lastbilstillverkare. Några andra aktörer är ECOMO, certifieringsorgan för eco-
driving körutbildningar och JAMA, branschorganisation för bilindustrin.  

Sedan år 2007 pågår en rad informationsinsatser och utvärderingsprojekt. På fordonsmässor 
används körsimulatorer för att demonstrera ecodriving. Tips om sparsam körning finns på 
hemsidan www.ecodrive.jp som riktar sig mot allmänheten. Seminarier och ecodriving-
utbildningar har genomförts med nyckelpersoner i kommuner och företag (energirådgivare, 
flottansvariga) för att sprida kunskap om konceptet. November har valts ut som 
kampanjmånad för sparsam körning. Under november anordnas årligen seminarium, 
workshops och kurser.   

Ytterligare ett projekt som ska motivera till sparsam körning är ReCoo, en gratis 
bränslejournal på nätet där användare enkelt kan registrera och följa sin bränsleförbrukning 
samt jämföra sig med andra förare. Förare kan enkelt registrera kördata genom Internet 
eller mobiltelefonen. På hemsidan får förare även tips om hur bränsleförbrukningen kan 
minskas. 

I Japan finns också kommersiella utbildningar i sparsam körning för personbilar, lastbilar, 
bussar och taxi. Satsningar från olika håll görs också på forskningsområdet. Dels kring 
spridning av sparsam körning-kunskaper, dels kring beteendefaktorer som påverkar 
bränsleförbrukningen.  

Japan har samarbeten kring sparsam körning med andra länder i Asien. Bl.a. har Japan varit 
med och genomfört förstudier kring sparsam körning och koldioxid-utsläpp i Thailand, 
Malaysia, Vietnam och Kina. Förstudierna är en del av JCM/BOCM, Joint Credit 
Mechanism/Bilateral Offset Credit Mechanism, vilket fungerar som CDM, Clean 
Development Mechanism, där industrialiserade länder kan tillgodoräkna sig investeringar 
som de genomför för att minska utsläpp av växthusgaser i utvecklingsländer. 

Flera kommuner i Japan har sedan år 2007 startat ecodriving-satsningar. Samarbetet med 
biltillverkare har lett till att flera japanska tillverkare, t.ex. Nissan, har börjat introducera 
”EcoDriving-stödsystem” i sina bilar som analyserar bilisternas körsätt och ger återkoppling 
under färden. 

28 Källor: Sökningar på internet, presentation på IEA:s workshop om EcoDriving 22/23 nov 2007, 
http://www.iea.org/Textbase/work/workshopdetail.asp?WS_ID=333 
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Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sparsam körning är inte en obligatorisk del i körkortsutbildningen eller i förarprovet. I en 
lärobok för förnyande av körkort finns information om sparsam körning med och eventuellt 
använder även körskolor en extra lärobok som tar upp sparsam körning vid utbildning för 
körkortselever.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Interaktiv bränslejournal på internet som även ger tips och möjliggör jämförelser 
med andra förare. 

• Fordonsindustrin spelar en aktiv roll och stödjer ecodriving med att utveckla tekniska 
hjälpmedel i bilarna 

• Japan stöttar sparsam körning i utvecklingsländer genom JCM/BOCM, mekanism för 
att kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genomförda i andra länder.  

Webbplatser: Japan 
EcoDriving-kampanj: www.ecodrive.jp 

ReCoo: http://www.recoo.jp/ 

Kontaktuppgifter, Japan 
Japan Automobile Research Institute (JAMA) 
 
Kontaktperson: Atsushi Funazaki  
afuna@jari.or.jp +81-29-856-0804 
  

35 
 

http://www.ecodrive.jp/
http://www.recoo.jp/
mailto:afuna@jari.or.jp


Kanada29 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2000 Visst informationsmaterial 
Lokala kampanjer   
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter -  
Specifika målgrupper Körkortselever, yrkesförare, 

flottägare; målgruppsspecifika 
workshops 

 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor   
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling X Montreal Economy Rally 
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X I några provinser. Mellan 
2007-2011 nåddes närmare 
2 miljoner körkortselever 
av information om sparsam 
körning.  

Sparsam körning i körkortsundervisning, tunga 
fordon 

  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil Delvis I några provinser 
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

?  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon   
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning   
Antalet genomförda utbildningar, personbil 2007-2011 över 10 000 

yrkesförare 
 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) 2008: Ca 5 milj. SEK Se nedan 
Budget sedan start (1999-2012) Totalt för energieffektivisering 

på transportområdet: 2007-2011 
ca 21 milj. CAD, ca 130 milj. SEK 

 

Budget sedan start till 2012, per invånare (grov 
uppskattning), i SEK 

  

   

29 Källa, om inget annat anges: Enkätsvar från C. Crispim, Natural Resources Canada 2009 och 2013.  
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AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig Natural Resources Canada 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Utanför Europa är Kanada, möjligen vid sidan om Japan, det land som har varit mest aktivt 
inom området sparsam körning. Statliga Office of Energy Efficiency (OEE), en del av 
myndigheten Natural Resources Canada (NRC), är drivande i arbetet med att 
energieffektivisera transporter och genomföra insatser runt sparsam körning. NRC 
samarbetar också med t.ex. vägsäkerhetsorganisationer i de olika provinserna och 
förarutbildade för att främja sparsam körning.  

OEE producerade redan under 1990-talet en del informationsmaterial som innehöll tips om 
sparsam körning. Frågan har dock inte marknadsförts på ett koordinerat sätt.  

Sedan år 2000 arbetar NRC med programmet Auto$mart. I programmet har 
utbildningsmaterial utvecklats som kan användas i körkortsundervisningen. Genom 
Auto$mart lär sig eleven om körningens effekter på miljön, tekniker inom sparsam körning, 
vilka fördelarna är med att köra sparsamt samt hur man väljer energisnåla bilar.30  Fokus 
inom programmet Auto$mart ligger på att nå nya förare genom körkortsutbildningen samt 
att få sparsam körning in i förarprovet. Auto$mart är del av programmet ecoEnergy for 
Personal Vehicles som ska motivera den kanadensiska befolkningen till mer miljömedvetna 
bilval, bättre fordonsunderhåll och sparsam körning. Programmet hade en budget på 21 
miljoner kanadensiska dollar (ca 130 milj. SEK, ca 33 milj. SEK per år) för perioden 2007 till 
2011. Hur stor del av den totala budgeten som avser sparsam körning-aktiviteter har inte 
gått att få fram.  

Utöver programmet för ökad energieffektivitet för personbilar finns ett liknande program för 
tunga fordon och yrkestrafik, ecoEnergy for fleets, med en liknande budget. I det 
programmet ligger projektet Fleet$mart, som riktar sig till bilflottor och operatörer. I 
programmet ingår både satsningar på teknik och beteendepåverkan (sparsam körning). Inom 
Fleet$mart har olika, målgruppsanpassade informations- och utbildningspaket om sparsam 
körning och uppföljning tagits fram:  

• $martDriver for Highway trucking 
• $martDriver for Forestry Trucks 
• $martDriver in the City 
• $martDriver for Motor Coach 
• $martDriver for Transit 
• $martDriver for School Bus 

Materialet är teoretiskt och kan fås kostnadsfritt från Natural Resources Canada. Ingen 
lärarledd utbildning ingår, tanken är att professionella utbildare ska kunna använda 
materialet eller att åkerier/förare själva arbetar med det.  

Utbildningsmaterialet är skriftligt och interaktivt som datorprogram och innehåller även 
information om fordonsval, uppföljningsverktyg, utbildning om körstil etc.  

30 http://oee.nrcan.gc.ca/cars-light-trucks/driver-educators/tools-training/autosmart/18560 

37 
 

                                                   



Ett tredje program som OEE arbetar med är Smartway, som syftar till att effektivisera frakt- 
och distribution. Smartway är ett amerikanskt program som även implementerats i Kanada 
från 2012.31 

Programmen AutoSmart, FleetSmart och Smartway har samtliga förnyats för perioden 2012-
2015. 

OEE ordnar tidigare även s.k. ”FuelManagement 101”-workshops för intresserade företag, 
där fordonsansvariga kunde lära sig om vikten av bränsleuppföljning, potentialen med 
sparsam körning m.m. Företag och andra verksamheter med fordonsflottor (t.ex. 
kommuner) kunde ansluta sig till Fleet$mart-programmet och därmed även ta del av 
informationsmaterial, utbildningar och nyhetsbrev. 

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Programmet Auto$mart som drivs av OEE har primärt nya bilförare som målgrupp och har 
arbetat med att integrera sparsam körning i körkortsproven och undervisningen. Ansvaret 
för körkortsproven och kraven på utbildningen ligger i Kanada på de enskilda provinserna 
och OEE påverkar och stödjer provinserna för att sparsam körning ska integreras i de lokala 
utbildningskraven och körkortsproven. Det är dock upp till respektive provins att välja att 
samarbeta med OEE. Vissa provinser ställer inga formella krav på trafikutbildning alls, andra 
har ett mer reglerat system. 

Sparsam körning är integrerad i utbildningsboken för nya bilförare i samtliga provinser och i 
fem (av 13) provinser är sparsam körning är en obligatorisk del i körutbildningen. 

Sparsam körning förekommer i teoriprovet i samtliga provinser, men endast med få frågor, 
så bristande kunskaper i området leder inte givetvis till ett underkännande. I det praktiska 
provet ställs inga krav på kunskaper om sparsam körning. 

Åren 2007/2008 nåddes cirka 450 000 körkortstagare av information om sparsam körning.  

OEE arbetar även med att utbilda trafikutbildare i sparsam körning. Utbildningen av 
trafikskolelärarna sker genom s.k. Auto$mart ”train the trainers” workshops. År 2007 hade 
2 200 utbildare genomgått kursen. Vidare har undervisningsmaterial tagits fram som 
tillhandahålls kostnadsfritt till trafiklärare. Trafikskolor som har anslutit sig till Auto$mart 
kan sökas på programmets hemsida. 

Arbetet med att integrera sparsam körning i körkortsundervisningen i samtliga provinser 
fortskrider. 

 

Intressanta aspekter för Sverige 

• Målgruppsanpassad informations- och utbildningsmaterial för olika kategorier av 
yrkestrafik – t.ex. timmerbilar, stadsbussar, skolbussar m.fl. 

• Workshops för företag om sparsam körning, bränsleuppföljning m.m. 
 

Webbplatser: Kanada 
Fleet$mart: http://fleetsmart.nrcan.gc.ca/index.cfm?fuseaction=fleetsmart.home&attr=16 

31 http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/business/smartway/shippers/smartway-partner/18158 
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Auto$mart: http://oee.nrcan.gc.ca/transportation/business/register.cfm?attr=16 

Kontaktuppgifter, Kanada 
Natural Resources Canada 
 
Kontaktperson: Charles Crispim 
Kanada - 613-960-7417 
charles.crispim@NRCan-RNCan.gc.ca 
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Luxemburg32 
 
AKTIVITETER  Kommentar 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2008  
Lokala kampanjer   
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter X  
Specifika målgrupper Samtliga 

förarprövare och 
trafiklärare, alla 

 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

X  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

X  

Utförare sparsam-körning   
Antalet genomförda utbildningar, personbil   
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentliga Ministry of Sustainable Development and 

Infrastructure – Department for Transport 
 
Yrkesutbildning: Centre de formation pour 
conducteurs 

32 Källa, om inget annat anges: Enkätsvar från A. Disiviscour, Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures Département des Transports 2009 och 2013.  
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Luxemburg fanns det innan 2008 inte några sparsam körning-aktiviteter. 2008 initierade 
landets transportministerium en systematisk satsning på sparsam körning. En 
marknadsföringskampanj med grundläggande informationsmaterial, uppvisningar med en 
körsimulator och promotionsfilmer startades under oktober 2008 under namnet Cool fueren 
Sprit spueren (”kör coolt, spar soppa”). Intressant är att kampanjen inte bara lyfter fram 
körstilen, utan även färdmedelsval och att man ibland inte ska ta bilen – se filmerna på 
kampanjens hemsida.33 

2008-2009 genomgick samtliga förarprövare i landet samt trafiklärare utbildning i sparsam 
körning, vidare har inom ramen för kampanjen, 15-20 privatpersoner vunnit en ecodriving-
utbildning. Luxemburg har traditionellt ett nära utbildningssamarbete med Schweiz och det 
sker en viss kompetensöverföring från Quality Alliance EcoDrive i Schweiz till Luxemburg. 
Efter 2008 har inga nya kampanjer genomförts i landet.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sedan 2009 är sparsam körning integrerat i körkortsundervisningen, både vad gäller praktik 
och teori. Dessa delar testas också under förarprovet. Bristande kunskaper i sparsam körning 
kan dock inte leda till underkännande.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Systematisk utbildning av samtliga trafiklärare 
• Färdmedelsval är en del i marknadsföringen av sparsam körning 

Webbplatser: Luxemburg 
Ecoconduite – Cool fueren Sprit spueren: 
http://www.mt.public.lu/transports/circulation/campagnes/ecoconduite/index.html 
 

Kontaktuppgifter, Luxemburg 
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures  
Département des Transports  
 
Kontaktperson: Alain Disiviscour 
+352 24784478 
alain.disiviscour@tr.etat.lu 
  

33 Cool fueren, sprit spueren. www.ecoconduite.lu 
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Nederländerna34 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1988  

 
 

Lokala kampanjer X Mässor, utställningar 
Nationella aktiviteter X Media, radio, TV 
EU-finansierade aktiviteter X  
Specifika målgrupper Många specifika 

målgrupper 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala 
media 

X  

Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring X  
TV - marknadsföring X  
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

Planerat från 2009 Kan bidra till underkännande men inte 
enskilt 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X Kan bidra till underkännande men inte 
enskilt 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X Ja, kategori B. Ska komma för tunga 
fordon. 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

 C, CE, D, DE, B var planerat, oklart om 
det införts 

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga 
förare 

  

Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga 
fordon 

  

Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor, 
trafikutbildningsplatser, 

Specialiserade 
utbildningsföretag 

 

Antalet genomförda utbildningar, 
personbil 

> 100 000 Säkra siffror saknas 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

> 10 000 Säkra siffror saknas 

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

Enstaka  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) 2008: Ca 30 Milj. SEK  
Budget sedan start (1999-2012) 1999-2008: 35 M€, Ca 

320-350 Milj. SEK 
 

34 Källor, om inget annat anges: www.hetnieuwerijde.nl, telefonintervju med P.Wilbers, SenterNovem 
2009. 
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Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

1999-2008: 20 SEK  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig/Privat Offentlig finansiering, privata utförare 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Nederländerna har mindre projekt om sparsam körning pågått sedan år 1988, men efter 
Kyoto-protokollet startades ett mer samordnat arbete för att minska trafikens 
klimatpåverkan. 

År 1999 lanserades ett samordnat, nationellt program med namnet ”Het Nieuwe Rijden” 
(Den nya körstilen). Initiativtagare och huvudfinansiärer var och är det nederländska 
transportministeriet/departementet i samarbete med miljöministeriet/departementet. 
Programmet var en långsiktig, strategisk satsning som sträckte sig från år 1999 till år 2010 
med en total budget på cirka 35 miljoner Euro, cirka 320-390 miljoner kronor. Detta 
motsvarar något över 30 miljoner kronor per år. Utförare är Senter Novem, numera 
Agentschap NL, ett nationellt verk under näringsdepartementet med uppgiften att driva 
miljö- och energifrågor, samt VVCR Europe B.V., ett förarutbildningsföretag, benämns som 
grundare till programmet. Även efter 2010 har aktiviteter inom programmet fortsatt.  

Programmet arbetar med följande delområden: 
• Marknadsföra och utbilda i sparsam körning, både mot yrkesförare och privatbilister 
• Integrera sparsam körning i körkortsundervisning och förarprov 
• Bränslebesparande utrustning i bilen (färddatorer, ISA) 
• Däcktryck 
• Påverka fordonsköp, energimärkning för bilar 

Inom ”Het Nieuwe Rijden” har samarbete byggts upp med ett 30-tal konsument- och 
yrkesorganisationer, men även företag. Bland dessa finns bilistorganisationen ANWB (Royal 
Dutch Touring Club), konsumentorganisationen Consumentenbond (Dutch Consumer 
Association), leasingföretag, organisationen för bilimportörer (Dutch organisation of Car 
Importers), BP, Shell, stora flottägare, försäkringsbolag, bilhandeln m.fl. Dessa 
samarbetspartners används främst som spridningskanaler till olika målgrupper. 

Omfattande informations- och marknadsföringssatsningar har genomförts, med en 
gemensam och enhetlig profil och en genomarbetad kommunikationsstrategi. Många olika 
marknadsföringskanaler används, t.ex. branschorganisationer, internet, radio och TV. 
Grundkonceptet i all kommunikation är att de individuella fördelarna med en ny körstil lyfts 
fram (säkerhet, komfort, körglädje, besparingsmöjligheter). Energibesparing och minskade 
utsläpp diskuteras inte mer än som en positiv sidoeffekt. Körstilen framhävs som ”modern, 
ekonomisk och anpassad till moderna bilar”, snarare än som miljöanpassad. Det avspeglas 
även i programmets slogan ”Moderne tijden. Het Nieuwe Rijden” (Moderna tider – den nya 
körstilen). TV-reklamen har en humoristisk ton och spelar an på en i Nederländerna känd TV-
serie, med regelbundet ändrade inslag och återkommande huvudkaraktärer.  

Som en del av kampanjen har under flera år nationella tävlingar i sparsam körning 
genomförts, med olika evenemang, tävlingsmoment och priser för bästa förare, bästa team 
och bästa lastbilsförare.  
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En stor TV/radio/printmedia-kampanj riktad mot privatpersoner startades år 2004 och 
genomfördes intensivt under två år och har fortsatt kontinuerligt sedan dess, men med 
något mindre intensitet. En utvärdering av kampanjen visar att 3/4 av samtliga 
körkortsinnehavare i landet år 2006 hade kännedom om kampanjen och om sparsam 
körning. Tjugo procent av förarna angav i undersökningen att den redan anammat ett 
sparsamt körsätt själv.  

Idag finns flertalet projekt som är underordnade Het nieuwe rijden. Ett av dessa är 
Greendriver Challenge som är en utmaning där olika organisationer deltar. Deltagarnas 
bränsleförbrukning och körsträcka registreras och bränsleförbrukning och CO2-utsläpp 
beräknas. Deltagarna får regelbundna uppdateringar och tips på hur de kan förbättra sig. 
Utmaningen pågår under en period på nio månader och efter det utses den vinnande 
organisationen35.   

Ett annat projekt är Het Nieuwe Draainen, som handlar om sparsam körning för 
arbetsmaskiner. Inom projektet erbjuds utbildning av förare och utbildningsmaterial 
anpassat till olika typer av arbetsmaskiner tagits fram och projektet erbjuder utbildning av 
förare36.  

Utbildningar i sparsam körning erbjuds av många kommersiella företag. Det har inte gått att 
få fram uppgifter om hur många sparsam körning-utbildningar som hittills har genomförts i 
Nederländerna, men med hänsyn till programmets omfattning bör det handla om 
tiotusentals förare. 

Nederländerna har deltagit i ECOWILL och projektpartner har varit utbildningsföretaget 
VVCR, Europe B.V. Inom projektet har marknadsföringen av ECOWILL-snabbutbildning 
främst riktats mot större fordonsflottor. Upplevelsen var dock att de flesta var mer 
intresserade av sparsam körning som en integrerad del i ett mer övergripande program, där 
även aspekter som säkerhet behandlades och där även uppföljning och kommunikation var 
samordnat. Inom projektet togs också en webbaserat bedömningsverktyg fram, där 
yrkesförare själva kan svara på frågor för att få reda på hur väl de uppfyller mål inom 
sparsam körning37. Ett samarbete med nederländska posten inleddes också och samtliga 
anställda förare, cirka 1 000, fick genomgå ECOWILL snabbutbildning.38  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Redan från starten av programmet Het Nieuwe Rijden var en tydlig målsättning att integrera 
sparsam körning i körkortsundervisningen. Utbildningsmaterial riktat mot trafiklärare och 
förarprövare togs fram för samtliga fordonskategorier. Även ett utbildnings- och 
certifieringsprogram för utbildare i sparsam körning har tagits fram. 

Följande har åstadkommits inom ramen för programmet: 

• Mer än 90 procent av landets trafiklärare och förarprövare är utbildade i sparsam 
körning (6 500 personer). 

• Sparsam körning är en del av de praktiska yrkesproven för blivande trafiklärare och 
förarprövare 

35 http://www.greendriverchallenge.nl/was-bedeutet-greendriver-challenge 
36 http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2455 
37 Se: http://assessments.driverportal.org/User/Create 
38 ECOWILL (2013) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
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• Sparsam körning är en del av teoriprovet för samtliga körkort 
• Krav på sparsam körning är en del av det praktiska provet för personbilar, lastbilar 

och bussar 

Annat 

Programmet Het Nieuwe Rijden en integrerad del i landets strategi att minska utsläppen från 
trafiken, där lagstiftning, ekonomiska incitament och information/samarbetsprojekt är tre 
parallella strategier inom områdena sparsam körning, energieffektiva fordon, minskat 
transportbehov och biobränsle. 

Programmet har utvärderats årligen, målet har varit att programmet senast år 2010 ska ha 
lett till en utsläppsminskning på minst en miljon ton koldioxid årligen. En utvärdering år 2006 
visar på att den uppnådda utsläppsminskningen har kostat mindre än sju euro per ton 
koldioxid (ca 70 SEK). Resultatet av projektet är en minskning på totalt två miljoner ton.39 

Budgeten för satsningen höjdes år 2008 med tilläggsanslag efter att utvärderingsresultat 
visade att satsningen var kostnadseffektiv. Förstärkningar har skett inom områdena: 
integration i körkortsproven, mediaarbete samt möjligheten att göra utbildningar mer 
tillgängliga. 

Det nederländska programmet för sparsam körning har även en stark internationell 
komponent. SenterNovem (numera Agentschap NL) har deltagit i det första EU-projektet om 
ecodriving mellan år 2002 och år 2006, var projektledare för EU-projektet ECODRIVEN och 
deltagit i projektet TREATISE och VVCR har deltagit i ECOWILL. Nederländerna har även 
aktivt stött satsningar på sparsam körning i ett flertal nya medlemsländer (Polen, Baltikum) 
genom att ta kontakt med relevanta myndigheter, initiera seminarier och överföra sina 
erfarenheter. 

Nederländerna här även påbörjat sparsam körning-utbildningar för lokförare och som en del 
i arbetet med landets satsningar på sparsam körning. 

Intressanta aspekter för Sverige 

• Aktiv i många europeiska samarbetsprojekt, säkrar EU-medfinansiering samt tar själv 
initiativ för att introducera sparsam körning i andra länder. 

• Stark profil och långsiktig kommunikationsstrategi för att sprida information om 
sparsam körning till i praktiken samtliga bilister i landet. 

• Kommunikationen fokuserar inte på miljöargument utan snarare på fördelar för 
föraren. 

• Aktivt samarbete med branschorganisationer, företag, biltillverkare, bilhandeln, 
konsumentorganisationer med flera för att sprida kunskap om sparsam körning. 

• Långsiktig finansiering och ett sammanhängande program. 
• Sparsam körning är en integrerad del i körkortskraven  

39 ECOWILL (2011) Overview on the status of ecodriving integration in the driver education and 
testing 
http://www.ecodrive.org/download/project_deliverables/d21_ecodriving_education_for_licensed_d
riversecowill_wp2_ver2201111.pdf 
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Webbplatser: Nederländerna 
Sparsam körning-kampanjen Het Nieuwe Rijden: http://www.hetnieuwerijden.nl/ 
 
IvDM, Institutet för hållbar mobilitet: www.ivdm.nl 
 
Sparsam körning utmaning för företag och organisationer: 
http://www.greendriverchallenge.nl/was-bedeutet-greendriver-challenge 
 
Sparsam körning för arbetsmaskiner: 
http://www.bmwt.nl/templates/mercury.asp?page_id=2448 
 

Kontaktuppgifter, Nederländerna 
IVDM har kontaktats utan framgång.  
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Norge 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2001  
Lokala kampanjer   
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter -  
Specifika målgrupper Allmänheten  
Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor   
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil   
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon   
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor Kommuner börjar upphandla utbildare. 
T.ex Trondheim 2009 

Antalet genomförda utbildningar, personbil   
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig/privat  

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Norge kallas sparsam körning för Økokjøring och marknadsförs av en rad organisationer. En 
kampanj om sparsam körning drevs tidigare av gruppen Klimatveien, en organisation med 
ett stort antal medlemmar knutna till vägtransportsektorn, t.ex. asfaltentreprenörernas 
förening, trafikskoleförbundet, bilimportörernas branschorganisation, bilistorganisationer, 
åkeriföreningar m.fl. På Klimatveiens hemsida kunde bilister hitta olika råd för att minska 
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koldioxidutsläppen och även konkreta råd om sparsam körning. Klimatveien producerade 
även informationsmaterial och ordnade lokala seminarier. 

Norska trafikskoleförbundet har en rad utbildade ecodriving-instruktörer och utbildningar 
erbjuds i hela landet. Försäkringsbolaget Storebrand har i samarbete med 
trafikskoleorganisationen (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) utvecklat en kort 
webbaserad kurs i sparsam körning. Kursen marknadsförs brett till Storebrands kunder och 
även utanför.  

Norge deltog vidare i en europeisk kampanj om sparsam körning som anordnades 2008 av 
den europeiska petroleumindustrin och EU-kommissionen40. Inom kampanjen delades bl.a. 
informationsmaterial om sparsam körning ut vid bensinstationer. 

På hemsidan klimaloftet.no, som är en satsning på klimatinformation till befolkningen finns 
sparsam körning-tips, samt även ett filmklipp med information.41  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Inga uppgifter om sparsam körning i körkortsundervisningen har kunnat hittas. Bland Norges 
trafikskolor finns dock många som har skaffat sig kompetens i sparsam körning och 
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har chefsinstruktörer för att utbilda lärare i sparsam 
körning. 

Intressanta aspekter för Sverige 

• Försäkringsbolag sprider information om sparsam körning  

Webbplatser: Norge 
Storebrand, ecodriving-kurser: 
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/okokjoring.html 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund : http://www.atlnettadmin.no/meny/134 

EU- och petroleumindustrins kampanj: http://www.savemorethanfuel.eu/norway/index.htm 

Klimatløftet: http://www.klimaloftet.no/Klimatips/Utlisting/Bil/Okokjoringens-
ABC/?position=4+ 

Kontaktuppgifter, Norge 
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har kontaktats utan framgång. 
  

40 Vegvesen: EU-kampanj: 
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/52038.cms 
41 http://www.klimaloftet.no/Klimatips/Utlisting/Bil/Okokjoringens-ABC/?position=4+ 
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Polen42 
 
AKTIVITETER  Kommentar 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2006 EU-projekt 
Lokala kampanjer X Staden Poznan tillsammans med Polish 

Agency for Driving Education tagit fram 
simulator samt information om 
ecodriving. 

Nationella aktiviteter -  
EU-finansierade aktiviteter X TREATIS, ECODRIVEN, ECOWILL 
Specifika målgrupper Allmänheten, 

yrkesförare 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X ”Eco Street race” (ECOWILL) på Facebook 
Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling X ECO-Fleet manager 
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

-  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

-  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil -  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

-  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X Lastbilar 
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Privata körskolor, 
fordonstillverkare 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil   
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET  Aktiviteter finansierats med EU-medel 
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
 
 
 
 

AKTÖRER   

42 Källa, om inget annat anges: www.ecodrive.org, Enkätsvar från R. Stępień, KAPE 2009 
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Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig KAPE (Polish National Energy Conservation 
Agency) 
 
Ministry of Transport, Construction and 
Maritime Economy 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Under år 2005 genomfördes informationsmöten om ecodriving i Polen, på initiativ av den 
nederländska regeringen. Målet med möten var att introducera ecodriving i Polen och att 
överföra erfarenheter i området från Nederländerna till Polen. Deltagare i dessa seminarier 
var politiker, tjänstemän samt ägare till transportföretag. Ett resultat av det nederländska 
initiativet var att Polen anordnade ett rundabordssamtal om ecodriving med relevanta 
aktörer för att skapa en nationell plattform för att arbeta vidare med frågan. En polsk 
version av en utbildningsmanual för ecodriving har tagits fram inom ramen för samarbetet 
med Nederländerna. 

Inom ramen för EU-projektet ECODRIVEN påbörjades en rad ecodriving-aktiviteter i Polen 
under åren 2006-2008. Ansvarig för genomförandet var statliga KAPE (Polish National Energy 
Conservation Agency), med officiellt stöd av transport-, miljö- och ekonomiministerierna. 
Projektpartners var företagen Toyota, LeasePland, Polska bilistföreningen PMZ samt 
biltidningen AutoSwiat och AutoFirmowe. 

Vidare genomfördes mellan september 2007 och september 2008 en nationell kampanj 
inom ramen för EU-projektet ECODRIVEN med olika lokala aktiviteter runt om i landet. 
Målgruppen för kampanjen var primärt yrkesförare och trafikskolelärare, men även 
allmänheten.  

På privat basis har olika företag arbetat med ecodriving i Polen. Bilföretaget Skoda i Polen 
har t.ex. tecknat avtal med finska EcoDriving Oy 2008 för att få använda varumärket 
EcoDriving samt för genomförandet av utbildningar i Polen. Polska instruktörer har utbildats 
i Finland. 

Polen har deltagit i EU-projektet ECOWILL. Inom projektet har 25 tränare utbildats och mer 
än 500 körkortstagare genomgått ECOWILL-snabbutbildning. Främst är det privata förare 
som genomgått utbildningen, men även ett par förare från större transportaktörer, så som 
Coca-Cola och Warszawa kollektivtrafik. Planer finns också på att inom projektramen utbilda 
cirka 200 förare, i staden Bielsko-Biała, efter projekttidens slut. Inom ECOWILL har också 
marknadsföringskampanjer genomförts av KAPE, Polish National Energy Conservation 
Agency). I kampanjen Eco Street Race som genomförts tillsammans med Toyota har 
broschyrer och gåvor delats ut och marknadsföring via sociala medier har genomförts.43 

Polen berörs också av EU-projektet ECOeffect, som syftar till att stötta utvecklingen av 
ecodriving-insatser i Polen, Rumänien och Tjeckien bland kommersiella fordonsflottor. 
Projektet pågår mellan 2011-2014.44  

 

43 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
44 http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2444 
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Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sparsam körning är hösten 2013 inte del av körkortsundervisningen eller förarprovet. Det 
polska transportministeriet har arbetat med implementering av direktivet om 2006/126, 
men har än så länge inte lyckats implementerat sparsam körning i körkortsundervisningen 
eller i förarprovet.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Nederländerna har spelat en aktiv roll i att initiera sparsam körning -aktiviteter i 
Polen. 

Webbplatser: Polen 
KAPE. Information om ECODRIVEN-projektet: http://www.kape.gov.pl/EN/ 
 
ECOWILL: Om aktiviteter inom ECOWILL i Polen: 
http://www.ecodrive.org/en/home/country_specific_activities/poland/ 
 
Ecodriving i Poznan: http://www.ecopoznaniak.pl/page/ecodriving-bezpiecznego-
poznania/25/, för information på engelska, se 
http://www.eltis.org/index.php?ID1=5&id=8&news_id=2332 
 

Kontaktuppgifter, Polen 
KAPE (Polish National Energy Conservation Agency) 
 
Kontaktperson: Renata Stępień, r.stepien@kape.gov.pl 
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Schweiz45 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1993  
Lokala kampanjer X Mässor, utställningar 
Nationella aktiviteter X Media, genom QAED-medlemmar 

(bilistorganisationer m.fl.) 
EU-finansierade aktiviteter   
Specifika målgrupper Många specifika 

målgrupper 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala 
media 

X  

Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring ?  
TV - marknadsföring X  
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X Kan bidra till underkännande, men 
inte enskilt. Krav på sparsam körning-
utbildning i andra steget av 
körkortsutbildningen 
* Från 2009-09-01: Vidareutbildning 
av yrkesförare obligatoriskt. Sparsam 
körning är en utbildningsmodul som 
förarna kan välja. 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga 
förare 

  

Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga 
fordon 

  

Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

X Ett projekt kring traktorer har just 
påbörjats (aug 2013).  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor, 
trafikutbildningsplatser, 

specialiserade 
utbildningsföretag, 
fordonstillverkare. 

Olika utbildningsvarianter finns, ofta 
på övningsplats. 

Antalet genomförda utbildningar, 
personbil 

>100 000  

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

> 20 000  

45 Källa, om inget annat angivet: Enkätsvar och telefonintervjuer med H.Scherrer, Bundesamt für 
Energie, R. Langendorf, QAED 2009 och 2013,  samt www.eco-drive.ch.  

52 
 

                                                   

http://www.eco-drive.ch/


Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

enstaka  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012) 1993-2008: 70-100 milj. 

kr. 
 

Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

93-2008: 11 kr  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Privat och offentlig Ministry of Energy, bl.a. finansiering  

QAED (paraplyorganisation) står för 
certifiering av sparsam körning 
utbildare 
Privata utförare 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Schweiz har utbildningar i sparsam körning erbjudits sedan år 1993, med ekonomiskt stöd 
från landets energimyndighet. Utbildningar erbjöds då i första hand på trafikövningsplatser i 
samarbete med bilistorganisationer respektive branschorganisationer för åkerinäringen. 
Mellan åren 1993 och 1999 genomfördes i den formen 27 000 utbildningar på lätta och 
tunga fordon.  

Sedan år 1999 drivs och koordineras aktiviteter runt sparsam körning/Eco-Driving av en 
förening kallad Quality Alliance Eco-Driving (QAED) där olika trafikorganisationer, 
trafiksäkerhetsorganisationer, trafiklärarförbudet och företag är medlemmar. Verksamheten 
initierades år 1999 av schweiziska Energidepartementet och är icke vinstdrivande. QAED är 
certifieringsorgan för verksamheter som erbjuder ecodriving-utbildningar. QAED sponsrar 
också ecodriving-utbildningar ekonomiskt med motsvarande cirka 280 SEK och hälften av 
beloppet för kortare kurser.  

Sedan år 1999 har det genomförs mellan 30 000-50 000 sparsam körning-utbildningar 
årligen. Under år 2007 genomfördes cirka 34 000 utbildningar på personbil, cirka 400 
instruktörsutbildningar, 3 000 på tunga fordon och cirka 3 000 inom försvaret46 . Cirka 10 
000 utbildningar i körsimulator tillkommer. På senare år har antalet sjunkit något och 
uppskattas nu (2013) till cirka 20 000 per år totalt. Kurserna genomförs inte av QAED själv 
utan av certifierade samarbetspartners vilket kan vara trafikutbildningsföretag, 
bilistorganisationer, åkeriföreningen och vissa lastbilstillverkare. 

Hos QAED arbetade våren 2009 fyra personer, styrelsen bestod av en riksdagspolitiker samt 
företrädare för transportbranschen och trafikutbildningsbranschen. Samtliga större 
trafikantorganisationer i landet är medlemmar (Automobil Club Schweiz, Touring Club 
Schweiz, Verkehrs Club Schweiz) med sammanlagt cirka 1,6 miljoner enskilda medlemmar. 
Dessutom är trafikskoleförbund och trafikutbildningsföretag, branschföretag för 
transportnäringen (motsvarande Sveriges Åkeriföretag), bilimportörförbundet och enstaka 
bilföretag (motsvarande Bil Sweden), trafiksäkerhetsorganisationer, schweiziska 
oljeimportörorganisationen (motsvarande Svenska Petroleuminstitutet) m.fl. medlemmar i 

46 Quality Alliance Eco-Drive, 2008: Jahresbericht 2007. ecodrive.ch/download/Eco_JB_07d.pdf 
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QAED. Inga nationella myndigheter är formella medlemmar, däremot är enstaka lokala 
myndigheter med i QAED. 

QAED finansieras till övervägande del med offentliga medel, huvudfinansiär sedan starten år 
1999 är den schweiziska energimyndigheten (Energie Schweiz). Energimyndighetens bidrag 
har varierat över åren, mellan 270 000 Fr (ca 2 milj. SEK) år 1993 till 1,3 milj. Fr (ca 9 milj. 
SEK) år 2002. År 2007 och 2008 var det årliga bidraget från Energimyndigheten 0,6 
respektive 0,7 miljoner frank, 4-5 miljoner SEK. Energimyndighetens bidrag till QAED har 
efter det stigit igen till 10 miljoner SEK. Totalt har den schweiziska energimyndigheten 2009 
en årlig budget på 3-5 miljoner schweizerfranc för åtgärder som ökar energieffektiviteten i 
transportsektorn, motsvarande 20-35 miljoner kronor. 

Från år 2007 och ett par år framåt bidrog stiftelsen ”Klimarappen” med medel, cirka sex 
miljoner kronor år 2007. Stiftelsen ”Klimarappen” finansierar klimatåtgärder och har sin 
inkomstkälla från en frivillig avgift på 1,5 Centimes (ca 10 öre) per liter bensin- och diesel 
som betalas av importörerna. Bidragens omfattning är direkt kopplad till den förväntade 
utsläppsminskningen av en åtgärd. QAED kunde då ”sälja” CO2-besparingar till ett pris på 78 
franc per ton CO2, Ca 550 kr.  

Den årliga budgeten för QAED fördubblades genom bidraget från ”Klimarappen”. Från cirka 
1.05 miljoner schweiziska franc (ca 7 milj. SEK) år 2006 till över 2 miljoner schweiziska franc 
(ca 13 milj. SEK) år 2007. Nittio procent av intäkterna kom från bidrag från den schweiziska 
energimyndigheten respektive stiftelsen ”Klimarappen”. Andra intäktskällor är kursavgifter.  

En grov uppskattning av den totala budgeten för QAED mellan åren 1999 till 2009 är 70-100 
miljoner kronor. Anmärkningsvärt är att de offentliga bidragen (och bidragen från 
”Klimarappen”) i stor utsträckning har varit kopplade till verksamhetens redovisade resultat 
(”Leistungverträge” = resultatbaserade finansieringsavtal). Med andra ord styrs anslagens 
omfattning till stor del av hur många sparsam körning-utbildningar som genomförts och hur 
många människor som har nåtts av aktiviteterna. QAED har även mandat att direkt betala ut 
bidrag till utbildningar.  

Schweiz har även fortsatt med att bedriva ett aktivt arbete kring sparsam körning. Schweiz 
har inte varit en av partnerländerna i ECOWILL men QAED har bidragit med sin expertis i 
ECOWILL Advisory Board. Schweiz har också infört den snabbutbildning i sparsam körning 
som tagits fram inom ramen för ECOWILL, under namnet DrivePlus och erbjuds i samarbete 
med bilfirmor. 

Under hösten 2013 görs en kampanj47 kring att minska tomgångskörning. Inom området 
beräknad besparingspotentialen till 3 %.  Samtidigt bedrivs en annan riktad kampanj kring 
användandet av luftkonditionering, med budskapet om att enbart använda 
luftkonditionering i bilen då temperaturen är över 18 grader. Besparingspotentialen 
beräknas till 3,5 %.  

Även inom området arbetsmaskiner planeras QAED under våren 2014 att starta igång 
utbildningar inom ecodriving. Redan nu har material med tips på vad arbetsmaskinsförare 
bör tänka på för att köra sparsamt.48  

Aktiviteter för att öka sparsam körning: 

47 http://www.autoklima18.ch/ 
48 http://ecodrive.ch/uploads/other/1354198395_Baumaschinen_d.pdf 
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• Marknadsföring av sparsam körning vid mässor, utställningar, media och genom 
medlemsorganisationer (t.ex. medlemstidningar) 

• TV-reklam för sparsam körning, däcktryck m.m. (statliga myndighet, ej QAED)49 
• Demonstration av sparsam körning med simulatorer 
• Utbildning och certifiering av ecodriving-utbildare 
• Marknadsföring av sparsam körning gentemot företag 
• Produktion av utbildningsmaterial 
• Subventionering av utbildningar med 30-100 schweiziska franc (ca 200-700 kr) per 

utbildning som genomförts av en certifierad lärare och som rapporterats in. Det 
gäller även om utbildningen sker i körkortsundervisningen, dvs. en certifierad 
trafiklärare kan lägga cirka 1,5 timmar mer tid per körkortselev utan extra kostnad 
för eleven. 

• Stöd i utvecklingen av ecodriving-modul som ett element i den sedan år 2009 
obligatoriska vidareutbildningen av yrkesförare (analog med EU-direktivet för 
yrkesförare). 

• Inledande aktiviteter inom ecodriving för arbetsmaskiner planeras för år 2009, i 
samarbete med en importör för arbetsmaskiner. 

• Samarbete med försvaret för att genomföra ecodriving-utbildningar inom försvaret 
• Informationsinsatser om däcktryck 
• App som bl.a. räknar ut bensinförbrukning 

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Schweiz har ett körkortssystem som tillåter privat övningskörning, men först efter att eleven 
har klarat teoriprovet. De flesta elever blandar privat övningskörning och utbildning i en 
trafikskola. Den genomsnittliga eleven tar 20 till 30 lektioner hos en trafikskola innan 
uppkörningen. Åtta timmar professionell utbildning är obligatoriskt, framför allt 
övningsmoment som halk- och mörkerkörning. I den obligatoriska delen ingår en 
presentation och diskussion kring de viktigaste delarna i sparsam körning.  

Hos trafikskolorna är sparsam körning i stor utsträckning integrerad i undervisningen. De 
flesta trafiklärare har genomgått en utbildning i sparsam körning. Schweiziska trafiklärare 
måste redovisa minst 60 timmar vidareutbildning per femårsperiod. Sparsam körning är en 
viktig del i denna. Kurser för trafiklärare organiseras av QAED i samarbete med 
trafikskoleorganisationer. Övningskörning med föräldrar anges som en försvårande faktor 
för att utbilda nya förare i sparsam körning, eftersom föräldrarna oftast inte lär ut det 
körsättet och ”avlärning” är svår och tidskrävande.  

Trafikskolor med certifierade ecodriving-utbildare kan få ekonomisk ersättning motsvarande 
1-1,5 timmars förarundervisning om de redovisar att eleven har utbildats i de centrala 
delarna av sparsam körning. Detta innebär att en certifierad trafiklärare kan lägga cirka. 1,5 
timmar mer tid per körkortselev utan extra kostnad för eleven. 

Sparsam körning ingår i körkortsprovet (B) sedan slutet av 2005. Vid uppkörningen bedöms 
olika fel i körningen på en tregradig skala, från små över medel till grova fel. Brister i sparsam 
körning kan bedömas som lätt eller medel och kan inte ensamt leda till ett underkännande. 

49 Energie Schweiz, statligt program för energibesparing, http://www.so-einfach.ch/?page=videos 
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Däremot gör förarprövaren en integrerad bedömning av körsättet och även misstag inom 
sparsam körning vägs in i beslutet. 

År 2005 införde Schweiz ett stegvis körkortssystem: nya bilförare måste inom tre år efter att 
de har tagit körkort genomföra ytterligare två utbildningsdagar (Weiterausbildungstage, 
WAB). Endast när dessa fortbildningsdagar är genomförda och om föraren under dessa tre år 
inte straffats för trafikbrott kan ett permanent körkort sökas. 

Sparsam körning är ett viktigt inslag i dessa obligatoriska fördjupningskurser för nya förare. 
Minst en av de två utbildningsdagarna fokuserar på sparsam körning. I utbildningen ingår en 
återkopplings-körning, där 2-3 nya förare ihop med en instruktör utvärderar varandras 
körsätt. Därefter följer ett teoripass där förarna själva ska beskriva och diskutera vad som 
utgör ett miljöanpassat och sparsamt körsätt. I en andra körning ska förarna sedan använda 
ett sparsamt körsätt. Bränsleförbrukningen registreras både vid första och andra körningen 
och jämförs. Utbildningen sker delvis i verklig trafik. Kurserna genomförs på 14 s.k. WAB-
center (trafikövningsplatser) i landet. QAED har tecknat samarbetsavtal med samtliga WAB-
center för att säkerställa att deras utbildning i sparsam körning håller höga kvalitetskrav. 
QAED stöder även dessa utbildningscentra vid inköp av färddatorer och ger ekonomiskt stöd 
för varje genomförd ecodriving-utbildning.  

Alla utbildare för andra fasen av körkortsundervisningen (vanligtvis trafiklärare) måste ha 
genomgått en tiodagars utbildning som bl.a. omfattar sparsam körning. 

För yrkesförare av tunga fordon blir sparsam körning från den första september 2009 en 
obligatorisk del i förarutbildningen och förarprovet samt av de obligatoriska 
vidareutbildningarna för yrkesförare. I praktiken är det dock redan idag standard att sparsam 
körning är integrerad i utbildningar för tunga behörigheter. 

Annat 

Under år 2009 påbörjar QAED i samarbete med en generalagent för en maskintillverkare ett 
pilotprojekt om sparsam körning för arbetsmaskiner. 

Intressanta aspekter för Sverige 

• Ansvaret för arbetet med sparsam körning har aktivt flyttats från myndigheter till en 
samarbetsorganisation med medlemmar från intresseorganisationer och 
branschförbund. 

• Bilimportörer, bilistorganisationer, åkerinäringen och trafikutbildare har tydligt 
knutits till konceptet, de ”äger” QAED gemensamt, men ingen äger konceptet 
ensamt. Statliga myndigheter är med som initiativtagare och finansiär, men inte 
direkt operativt. 

• Finansieringen är resultatrelaterad, dvs. framtida anslag styrs i stor utsträckning av 
redovisade resultat. 

• En sparsam körning-utbildning är en obligatorisk del för att få ett permanent körkort 
för personbil (inte för tunga fordon än). 

• Trafikskolelärare har krav på permanent vidareutbildning (minst 60 timmar per 
femårsperiod). Vidareutbildningar i sparsam körning är vanliga inom den ramen. 

• Finansiering av sparsam körning-utbildningar genom stiftelse för klimatkompensering 
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Webbplatser: Schweiz 
Eco-Drive: www.eco-drive.ch 

ShortDurationTraining (ECOWILL): www.drive-plus.ch 
 
Tomgångskampanj: http://www.motor-abschalten.ch/ 
 
Luftkonditioneringskampanj: www.autoklima18.ch 
 

Kontaktuppgifter, Schweiz 
Quality Alliance EcoDrive 
Badenerstr. 21 
CH-8004 Zürich 
 
Kontaktperson: Reiner Langendorf 
+41 41 240 48 18 
reiner.langendorf@eco-drive.ch,  
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Storbritannien50 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2000 Ev. även tidigare 
Lokala kampanjer X  
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter   
Specifika målgrupper Företag, 

yrkesförare, 
allmänheten 

 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X   
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring X  
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X Ingår sedan 2008, men kan inte leda till 
underkännande 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil   
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Specialiserade 
utbildningsföretag 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil 35 000 tot.  Inom ramen för programmet Smarter 
driving från 2009 och framåt 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012) Programmet 

Smarter driving: 
£400 000 årligen 

Varav £250 000 från Department for 
Transport, resterande från avgifter som 
utförarorganisationer betalar. 

Budget sedan start (1999-2012) 1999-2009 ? 
storleksordning 13 

milj. SEK. 

Många aktörer, privata och statliga, gör 
bedömningen svår. Tim Andersson från 
Energy Saving Trust uppskattar 
satsningarna på ”smarter driving ” fram 
till 2009 till ca 1 miljon pund, ca 13 
miljoner kr. 

Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   

50 Källor: Enkätsvar från S. Anwar, The Scottish Government 2009 samt T. Anderson 2013. 
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AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig Men även NGO:s 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Storbritannien har en rad olika sparsam körning-projekt pågått sedan år 2000, delvis drivna 
av offentliga aktörer men lika ofta av trafik- eller miljöorganisationer. De sistnämnda har 
ofta fått offentliga medel för sina insatser för sparsam körning. 

Inom statsförvaltningen ligger ansvaret för frågan på de decentraliserade 
administrationerna, d.v.s. de skotska, nordirländska och walesiska regeringarna samt den 
brittiska regeringen för England. Även privata kampanjer har ofta haft regional karaktär. 
Sparsam körning -aktiviteterna i Storbritannien kan variera kraftigt mellan olika landsdelar 
varför det är svårt att ge en samlad bild över dessa. 

Mellan åren 2002 och 2004 drev transportdepartementet (Department for Transport, DfT) 
en kampanj om sparsam körning för åkerier, kallad fuel economy advisors. Inom projektet 
producerades informationsmaterial om sparsam körning och information spreds genom 
seminarier och utbildningar. Målgruppen var främst åkerier med tunga fordon och både 
seminarier och direkt rådgivning till åkerier ingick i programmet. Förutom sparsam körning 
ingick även åtgärder som ruttoptimering, fordonsval mm. Över 2 600 seminarier 
genomfördes, med cirka 20 000 deltagare och mer konkreta analyser (genomgång av 
verksamheten, utbildningar) genomfördes hos 80 åkerier. I programmet ingick även ett visst 
stöd till kostnaderna för en sparsam körning-utbildning för lastbilsförare51. Rådgivningen till 
åkerinäringen erbjöds kostnadsfritt. 

Ett annat program riktat mot yrkesförare var SAFED (Safe and efficient driving) och drevs av 
Department for Transport fram till 2010. Inom SAFED erbjöds information och 
subventionerade utbildningar för yrkesförare av lastbilar och distributionsfordon (vans). 
Inom programmet utbildades först 375 sparsam körning-instruktörer som sedan genomförde 
flera tusen utbildningar med yrkesförare . Utbildningarna var endagskurser på plats hos 
företag, delvis i deltagarnas egna fordon (on-the job training), med fokus på trafiksäkerhet 
och sparsam körning. Fram till år 2008 hade 13 500 lastbilsförare och 9 500 förare för lätta 
lastbilar (vans) utbildats inom programmet. Vissa försäkringsbolag erbjuder sänkta 
försäkringspremier för förare som har genomgått en SAFED-kurs.  

DfT har även finansierat ett annat program riktat mot yrkestrafiken, Freight Best Practice. 
Programmet syftade till att öka effektiviteten och kompetensen i transportsektorn och 
omfattade bl.a. sparsam körning. Programmet var nära knutet till SAFED. 

Information om sparsam körning riktad mot privatpersoner erbjuds av den icke-statliga 
organisationen Energy Saving Trust (EST). EST som helhet får både statligt projektstöd samt 
medel från den privata sektorn. Enligt representanter för EST är dock allt arbete med 
sparsam körning uteslutande statsfinansierat. 

EST ger gratis information om sparsam körning till privatpersoner och erbjuder utbildningar 
riktade mot företag. Aktiviteter omfattar information på internet och broschyrer, rådgivning 
per telefon, sparsam körning träning i simulatorer, information vid mässor, konferenser 
m.m. Informationsmaterial för företag och en instruktions-DVD (”Smart driving”) har tagits 

51 Mer information om projektet: 
http://www.dft.gov.uk/pgr/freight/archive/rhmf/fueleconomyadvisors 
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fram och företag erbjuds subventionerade sparsam körning-utbildningar. Utbildningen är en 
praktisk körutbildning som varar 50 minuter, enligt det format som tagits fram inom 
ECOWILL. Programmet går under namnet ”Smarter Driving”52. Även andra 
utbildningsprogram har tagits fram, bl.a. annat ”Ecolution” samt ”Drivesense” som båda har 
likheter med ”DriveSmart”53.  

De flesta stora bussbolag har sina egna ecodriving-utbildningar, vanligtvis som en del av 
obligatorisk vidareutbildning. 

Ett lopp, ”MPG Marathon” anordnas årligen. Loppet går ut på att förbruka så lite bränsle 
som möjligt, samtidigt som deltagarna måste hållas sig inom vissa tidsramar. Eventet brukar 
ges ett relativt stort utrymme i media54. 

Storbritannien har deltagit i EU-projekten TREATIS, ECODRIVEN och ECOWILL. I ECOWILL 
inriktades marknadsföreningen mot fordonsflottor och privatpersoner, med budskap om 
minskade bränslekostnader, ökad säkerhet och ett bättre körsätt. Inom projektet testades 
även en modell för att kunna sälja icke subventionerade utbildningar i ecodriving riktade till 
privatpersoner. Produkten var mycket svårsåld och planer på starta ett nationellt program 
baserat på modellen fick läggas ned55.   

I Skottland beslutade regeringen 2008 att intensifiera arbetet med sparsam körning som en 
del av sitt strategiska arbete inom trafikområdet56 och i början 2009 lanserades en ny, 
treårig kampanj för sparsam körning med en budget på 1,5 miljoner pund (drygt 15 milj. 
SEK). Energy Saving Trust var en av huvudaktörerna inom satsningen57. På kampanjens 
hemsida fanns ett interaktivt ”Ecodriving-test”, möjlighet att föra bränslejournal on-line, 
ecodriving-råd m.m. Kampanjen omfattade radioreklam, demonstrationer med simulatorer 
samt tävlingar. 

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

År 2006 beslöt den brittiska regeringen att sparsam körning ska integreras i förarprovet. Från 
den 10 september 2008 är sparsam körning en del av det praktiska förarprovet i hela 
Storbritannien men är inte inkluderat i teoriprovet. Ansvarig myndighet är Driving Standard 
Agency (DSA). Bristfällig kunskap i sparsam körning kan dock inte leda till underkännande. 
Examinatorn studerar elevens förmåga att köra sparsamt, och ger råd till förbättringar samt 
delar efter testet ut en broschyr58. Detta gäller proven för samtliga körkortskategorier och 
alla förarprövare har genomgått en kort kurs i sparsam körning.  

52 Energy Saving Trust, Smarter Driving: 
http://www.energysavingtrust.org.uk/Organisations/Transport/Products-and-services/Smarter-
Driving 
53 ECOWILL (2013b) Marketing and delivery of the ECOWILL Short-Duration Training 
http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketi
ng__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf 
54 http://www.thempgmarathon.co.uk/ 
55 ECOWILL (2013b) Marketing and delivery of the ECOWILL Short-Duration Training 
http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketi
ng__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf 
56 The Scottish Government, Transport: 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/11/23165645/1 
57 Michell Cosford, Energy Saving Scotland, 2009-01-23 
58 Miss K Mountain, Customer Enquiry Unit, Driving Standards Agency, 2009-02-10 
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Eftersom sparsam körning inte är ett moment man kan misslyckas med vid förarprovet, är 
undervisning i sparsam körning vid körskolorna frivillig. Det har införts av en rad trafikskolor, 
men ofta läggs mycket liten vikt på sparsam körning i utbildningen.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Tydlig kombination av trafiksäkerhets- och sparsam körning-utbildning inom SAFED 
• Försäkringsrabatter för utbildade förare inom SAFED 
• Tydlig fokus på yrkestrafik och tunga fordon 

Webbplatser: Storbritannien 
Smarter Driving, Energy Saving Trust: 
http://www.energysavingtrust.org.uk/Organisations/Transport/Products-and-
services/Smarter-Driving 

Freight Best Practice: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 
 
MPG Marathon: http://www.thempgmarathon.co.uk/    

Kontaktuppgifter, Storbritannien 
 
Energy Saving Trust (i London) 
Kontaktperson: Tim Anderson  
+44 20 7654 2490 
tim.anderson@est.org.uk 
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Sverige 

 
AKTIVITETER  Kommentarer 
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1998 Arbetet med ett svensk koncept för 

sparsam körning påbörjas 
Lokala kampanjer X  
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter   
Specifika målgrupper   
Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator X  
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X Kategori B sedan 1:e mars 2006 
Tunga fordon sedan 2008 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

X Kategori B sedan 1:e mars 2006 
Tunga fordon sedan 2008 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X Kategori B sedan 2006, tunga fordon 
sedan 2008 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

X Kategori B sedan 2006, tunga fordon 
sedan 2008 

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X Utbildningsföretag finns spridda över hela 

landet. 
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

X  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor, 
fordonstillverkare, 

specialiserade 
utbildningsföretag 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil 1999-2008 ca 42 
000. Sedan dess ca 2 
000/år 

Siffror enbart för EcoDriving-utbildningar 
gjorda via STR, (av trafikskolor). 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

1999-2008: Ca 19 
000 

Siffror enbart för EcoDriving-utbildningar 
gjorda via STR, (av trafikskolor). 

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

1999-2008 ca 2 500. 
Idag: ett par 
hundra/år 

Siffror enbart för EcoDriving-utbildningar 
gjorda via STR, (av trafikskolor). 

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig/privat Vägverket/STR Sveriges Trafikskolors 

Riksförbund, Volvo Lastvagnar 
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Arbetet med att aktivt introducera och marknadsföra sparsam körning på ett nationellt plan 
påbörjades i Sverige i slutet av år 1998 då konceptet introducerades från Finland. Drivande i 
frågan var Vägverket samt Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). STR har under början av 
2000-talet byggt upp en egen utbildnings- och marknadsföringsorganisation för sparsam 
körning som säljs under varumärket EcoDriving och det finns en lång rad utbildningsföretag, 
mest trafikskolor, som erbjuder sparsam körning-utbildningar. Utbildningar i sparsam 
körning erbjuds även av andra aktörer, t.ex. av Volvo Lastvagnar och Scania59. 

STR arbetar med att marknadsföra EcoDriving, bland annat på hemsidan, via Facebook och 
via annonsering i media och intern kommunikation med medlemsföretag. STR har även 
tillsammans med CGI utvecklat och lanserat appen EcoDriving Lite60. STR sprider också 
information om EcoDriving på mässor och events så som lastbilsmässan, 
persontrafikmässan, Taxi Forum, Logistik & Transport, Stora Nolia och Sparcoach Forum.61 

2012 genomfördes en tävling i sparsam körning mellan kommuner under europeiska 
trafikantveckan. I 43 kommuner kunde invånare och politiker testa sparsam körning i 
simulatorer.62 Tävling i sparsam körning med arbetsmaskiner har genomförts under 
lantbruksmässan Borgeby Fältdagar63. 

Tidigare Vägverket stöttade STR:s satsningar och genomförde även en lång rad egna projekt 
och kampanjer för att marknadsföra sparsam körning, både mot allmänheten och mer 
riktade insatser mot företag och offentliga verksamheter. Vägverket informerade även 
utländska lastbilsåkerier som kör i Sverige om sparsam körning, bl.a. genom att anordna ett 
seminarium om sparsam körning för polska åkerier64. Idag (september 2013) arbetar 
Trafikverket tillsammans med VTI i ett projekt för att kartlägga effekterna av sparsam 
körning i körkortsundervisningen. På annat håll arbetar Transportstyrelsen med 
föreskrifterna om sparsam körning i handledarutbildningen65.  

Flera kommuner har utbildat delar av sin personal i sparsam körning och både kommuner 
och vissa myndigheter har ställt krav på kompetens i sparsam körning vid upphandlingar av 
transporter och transportrelaterade tjänster. Trafikverket ställde tidigare krav på att 
samtliga fordons- och maskinförare inom entreprenad skulle genomgå utbildning i sparsam 
körning, men detta krav tog bort 2008. En orsak till att detta krav togs bort var att kravet i 
praktiken kom att innebära utdelning av diplom för utbildningen, snarare än metodiskt och 
uppföljningsbart arbete, som kunde påvisa effekter6667.  

Krav på sparsam körning ställs inom ett par certifieringar i Sverige. Ett kriterium i Bra 
Miljöval-försäkring är att all personal som kör bil mer än 1 500 mil/år för licenstagarens 

59 Sammanställning av utbildningsföretag som erbjuder kurser i sparsam körning: 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Sparsam-
korning/Utbildningsforetag/ 
60 http://www.ecodriving.se/Miljo/Hem/EcoDriving-LITE/    
61 Pia Söderlund, STR, mailkorrespondens 2013-09-03 
62 http://trafikantveckan.nu/content/kommunt%C3%A4vling-i-sparsam-k%C3%B6rning 
63 http://www.borgebyfaltdagar.se/?p=2008 
64 Magnus Bengtsson Vägverket Region Skåne, muntlig kommunikation 2009-06-23 
65 Gugge Häglund, Trafikverket, muntlig kommunikation 2013-08-14.  
66 105:an, Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster: 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1655.aspx 
67 Gugge Häglund, personlig korrespondens 2013-09-12 
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räkning ska vara utbildad i sparsam körning68. Miljömärkningen KRAV, ställs krav på att alla 
förare i transport- eller arbetsfordon senast under 2014 ska vara utbildade i sparsam 
körning69. Även i Svanenmärkningen av dagligvarubutiker ställs krav på Ecodriving (eller 
motsvarande nivå) bl.a. för butikens egna fordon som används till varutransporter.  

Från 1999 till februari 2009 har sammanlagt över 64 000 personer genomgått praktisk 
utbildning i sparsam körning, varav över 20 000 på tunga fordon eller arbetsmaskiner. Siffran 
omfattar utbildningar som registrerats under STR:s varumärke EcoDriving, andra 
utbildningar som t.ex. Volvos utbildning för lastbilsförare tillkommer. Runt 2007-2008 
uppnådde STR peaken för antalet utbildningar. Sedan dess har antalet genomförda 
utbildningar per år minskat. För personbilar genomförs ca 2 000 EcoDriving-utbildningar per 
år och ett par hundra för arbetsmaskiner. För tunga fordon utbildades tidigare ca 2 000 
årligen, men sedan yrkeskompetensbevis, YKB för infördes för lastbilsförare i september 
2009 har antalet sjunkit.70  

I stor utsträckning har EcoDriving-utbildningen för tunga fordon ersatts av YKB. YKB innebär 
obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilsförare (behörighet C/CE). Som ett första 
delmoment i fortbildningen ingår sparsam körning. Den första delkursen är en kurs i sparsam 
körning och omfattar minst sju timmar. Yrkesförare med C-behörighet ska senast 2016 
genomgå fortbildningen.71,72 Till grund för lagen ligger EU-direktivet 2003/59/EG.  

Konceptet sparsam körning har även framgångsrikt testats på andra fordonstyper så som lok 
och fartyg.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

I Sverige har krav på sparsam körning integreras i kursplan för B-behörighet från 2006 och 
för tunga fordon sedan 2008. Sedan 2007 ingår krav på sparsam körning i både det 
teoretiska och praktiska förarprovet för kategori B, sedan 2008 i provet för tunga 
behörigheter. Samtliga förarprövare har genomgått en grundutbildning i sparsam körning 
och hur den kan bedömas. Kunskapen om sparsam körning bedöms som en del i 
uppkörningen i en helhetsbedömning. Trafiksäkerhetsaspekten ska alltid gå före i 
bedömningen, men en körkortskandidat kan underkännas om den visar total brist på 
kunskap om sparsam körning.  

Sveriges Trafikskolors Riksförbund arbetade under åren 2001-2007 tillsammans med 
Vägverket och miljö/trafikorganisationen Gröna Bilister för att integrera miljöaspekter i 
trafikskolornas undervisning. I arbetet ingick bl.a. en lång rad miljöutbildningar för 
trafikskolepersonal och projektet Grön Trafikskola. I Grön Trafikskola ingick krav på att 
minska skolornas egen miljöpåverkan, men framförallt att integrera sparsam körning och 
miljöaspekter i undervisningen. 

Webbplatser: Sverige 
Trafikverket: http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-
skillnad/Sparsam-korning/ 

68 http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/forsakringar 
69 http://www.krav.se/sparsamt-korsatt 
70 Pia Söderlund, STR, mailkorrespondens 2013-09-03 
71 http://www.strykb.se/Om-YKB/ 
72 http://www.tya.se/tya/ykb/ykb-fortbildning.asp 
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STR: http://www.ecodriving.se/ 

Kontaktuppgifter, Sverige 
Trafikverket, 
Kontaktperson: Gugge Häglund  
+46 010-123 58 95 
gugge.haglund@trafikverket.se 
 
Trafikverket, 
Kontaktperson: Peter Smeds 
+46 10-123 58 75 
peter.smeds@trafikverket.se 
 
Sveriges Trafikskolors Riksförbund 
Kontaktperson: Pia Söderlund 
+46-418-40 10 62 
pia.soderlund@str.se 
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Tjeckien 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2007  
Lokala kampanjer -  
Nationella aktiviteter X 2007-2008 
EU-finansierade aktiviteter X ECODRIVEN, ECOWILL 
Specifika målgrupper Allmänheten  
Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator   
Radio - marknadsföring X  
TV - marknadsföring   
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

- Implementering på gång under 2013 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

-  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil - Implementering på gång under 2013 
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

-  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X EU-projektet ECOeffect 
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning   
Antalet genomförda utbildningar, personbil 611 i projektet 

ECOWILL 
 

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig SEVEn, www.svn.cz 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

I Tjeckien drevs åren 2007-2008 en nationell kampanj om sparsam körning kallad Uzporna 
jizda (sparsam resa). Kampanjen var del av EU-projektet ECODRIVEN och huvudansvarig var 
det halvstatliga, icke-vinstdrivande konsultföretaget SEVEn (The Energy Efficience Centre). 
Partners och finansiärer i projektet var det tjeckiska miljöministeriet, transportministeriet, 
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biltillverkaren Skoda Auto, Shell CR, bilistorganisationer, billeasingföretaget LeasePlan och 
Scania Tjeckien. 

Inom kampanjen genomfördes informationssatsningar och utbildningar vid mässor, 
utställningar, sparsam körning -kurser med mera.  

Ett centralt element i kampanjen var en nationell sparsam körning-tävling där deltagarna 
använde sina egna bilar i vardagskörning. Deltagarna fick mäta och redovisa sin 
bränsleförbrukning i vardagskörning under minst 5 000 km och förbrukningen jämfördes 
med bilmodellens certifieringsvärden för bränsleförbrukning. På det viset spelade inte bara 
körsättet roll, utan även bilens inställningar och däcktryck. Förarna klassades i 
”energiklasser” (A-G, på samma sätt som energiklassningen av t.ex. kylskåp) utifrån hur 
mycket lägre deras förbrukning låg jämfört med bilens angivna förbrukningsvärden. De bästa 
förarna kunde vinna priser och delta i en nationell final under mer kontrollerade 
förhållanden. Till årsskiftet 2007/2008 anmälde sig 523 förare till tävlingen, cirka hälften av 
alla anmälda skickade in godkända uppgifter i tid. För att hamna i den bästa förarkategorin A 
skulle den uppmätta förbrukningen ligga på 80 procent eller lägre av bilmodellens 
normförbrukning. Detta uppnåddes av cirka 30 procent av deltagarna (66), ytterligare 59 
förare klassade i kategori B (90 procent av normförbrukningen). Även förare i som klassades 
i kategori C hade en lägre förbrukning än bilens normförbrukning. Samtliga deltagare fick 
boken ”Sparsam körning” (Jezdime ekonomicky – Jan Hornicek). Deltagarna använde sina 
egna bilar i vardagsbruk och helt olika bilar deltog.  

”Klass A-förare” blev bjudna till en nationell finaltävling under mer kontrollerade 
förhållanden. Mer än 50 deltagare deltog i finaltävlingen i april 2008 på en sträcka på 130 
km. De ledande förarna lyckades köra sträckan med mindre än halva 
certifieringsförbrukningen. Intressant är att även förare med äldre fordon kunde uppvisa 
framgångsrika resultat. 

Tjeckien har deltagit i EU-projektet ECOWILL. Liksom i ECODRIVEN var SEVEn den 
huvudansvariga aktören. Inom projektet lades fokus på att utbilda förarutbildare. Detta både 
för att uppnå målet om att genomföra 500 snabbutbildningar under projekttiden samt att 
säkra tillgängligheten till utbildning inom sparsam körning runt om i landet även efter 
projektet. Inom ECOWILL togs även ett standardiserat protokoll fram för bedömning av 
deltagare i utbildningen och en ny branschorganisation har bildats. Liksom i de andra länder 
som deltagit i projektet gjordes insatser för att senare kunna sälja snabbkurserna på 
kommersiell basis.73  

För att finna deltagare till de subventionerade snabbutbildningarna tog SEVEn fram stora 
mängder broschyrer, affischer, dekaler till bilar med mera. Dock var det inte genom dessa 
insatser som de flesta deltagare nåddes, istället var det körskolorna själva som ordnade en 
större del av deltagarna. Totalt genomfördes 611 snabbutbildningar och många av 
körskolorna var själva så övertygade om behovet av utbildningarna att det fortsatte att 
marknadsföra dem även efter att subventioneringarna tagits bort. Dock ser inte SEVEn 

73 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
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någon större efterfrågan på icke subventionerade snabbutbildningarna och antar att endast 
ca 100-200 personer kommer att utbildas årligen, av de mest engagerade körskolorna.74 75    

Tjeckien berörs av EU-projektet ECOeffect, som syftar till att stötta utvecklingen av 
ecodriving-insatser i Polen, Rumänien och Tjeckien bland kommersiella fordonsflottor. 
Projektet pågår mellan 2011-2014.76  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Tidigare har sparsam körning inte varit en del av körkortsutbildningen, varken som en del av 
undervisningen eller i förarprovet, även om det funnits planer på att på sikt införa det. Då 
EU-direktivet 2006/126/EC innebär att sparsam körning blir obligatoriskt som en del av det 
praktiska körkortsprovet klass B, har processen fått snabbas på och i detta arbete används 
kunskap och erfarenheter från ECOWILL-projektet.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Nationell tävling över längre sträckor och med privata bilar för att marknadsföra 
sparsam körning 

• Körskolor arbetar aktivt själva för att marknadsföra ecodriving-utbildningar 

Webbplatser: Tjeckien 
Usporna jizda (sparsam resa, nationell kampanj): http://www.uspornajizda.cz/ 

SEVEn: http://www.svn.cz/ 

Kontaktuppgifter, Tjeckien 
SEVEn har meddelat att de ej har möjlighet att bistå med information. 
 
  

74 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
75 ECOWILL (2013b) Marketing and delivery of the ECOWILL Short-Duration Training 
http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketi
ng__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf 
76 http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2444 
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Tyskland 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 1996  
Lokala kampanjer X Mässor, utställningar 
Nationella aktiviteter X Ett flertal, riktat mot olika målgrupper 

– unga förare, företag, vanliga bilister 
mm. 

EU-finansierade aktiviteter X ECOWILL 
Specifika målgrupper Många specifika 

målgrupper 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala 
media 

X  

Utställningar, mässor X  
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X Kategori B/BE, sedan år 1999 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X Kategori B/BE, sedan år 1999 
Kan bidra till underkännande, men 
inte enskilt 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga 
förare 

  

Sparsam körning-utbildningar, personbil X  
Sparsam körning-utbildningar, tunga 
fordon 

  

Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor, 
Trafikutbildningsplatser, 

Specialiserade 
utbildningsföretag, 
Fordonstillverkare 

 

Antalet genomförda utbildningar, 
personbil 

Många > 100 000  

Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

Många > 20 000  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 
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AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig/privat Finansiering mest offentligt. 

Trafiksäkerhetsorganisationer, 
trafikskoleförbund, företag 

Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Tyskland har sedan år 1996 varit aktivt inom området sparsam körning och en central aktör 
är föreningen Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR).  

DVR startades år 1969 med mål att samordna arbetet med trafiksäkerhet och 
trafikutbildning i hela landet och bland de 220 medlemmarna finns samtliga nationella och 
regionala myndigheter som berör trafikfrågor, försäkringsbolag, bilistorganisationer, 
biltillverkare, kollektivtrafikbolag, fackliga organisationer m.m. DVR hade 2009 en årlig 
budget på runt 15 miljoner euro och finansieringen sker till 30 procent med statliga medel 
och till 50 procent med bidrag från den obligatoriska bilförsäkringen. Resterande medel 
kommer från andra medlemmar och projektspecifika anslag. 

DVR arbetar sedan år 1996 med sparsam körning och samordnar aktiviteterna i området 
inom Tyskland, med mandat från transportministeriet. Sedan starten 1996 har en lång rad 
kampanjer, utbildningar och projekt genomförts, från korta informationsmöten vid 
arbetsplatser (ECO-Snack, 30 minuter) till heldagsseminarier. Spännvidden bland 
målgrupperna är stor, från trafikskolelever över lastbilsförare till förarprövare.  

Ett antal målgruppsanpassade kampanjer har genomförts, exempelvis: 

• Neues fahren: Clever-sicher-weiter, en övergripande informationssatsning som 
informerar om möjligheter för personbilsförare, flottägare, lastbils- och bussförare 
och som hänvisar till specifika program eller utbildningar för respektive grupp. 
Fahrspartraining som erbjuder företag i hela Tyskland praktiska och teoretiska 
utbildningar till sina anställda. 

• Spritsparstunde som riktar sig mot privatpersoner med tips och erbjudanden om 
utbildningar (60 euro för en individuell utbildning). 

• Cool fahren, sprit sparen, som riktar sig mot unga förare och personer som vill ta 
körkort. Ger även information om vilka krav man kan ställa på en trafikskola. 

• Greener Driving är en satsning av FN:s miljöfond UNEP tillsammans med sponsorer 
från fordonsindustrin. På hemsidan ges tips och information som rör sparsam 
körning. 
 

Samtliga projekt genomförs i samarbete med en rad partners, t.ex. tyska 
trafikskoleförbundet, fordonsindustrin, branschorganisationen för bilhandeln, 
bilistorganisationer m.fl. De flesta avslutade projekt har utvärderats.  

Ett flertal olika utbildningskoncept förekommer i Tyskland: Korta, teoretiska genomgångar, 
utbildningar i bil, både i verklig trafik och på övningsplats, varierande i längd från en timme 
till en heldag, grupputbildningar m.m. Kurser erbjuds av flera utbildningsföretag, från 
specialiserade trafikskolor, bilistorganisationer till fordonstillverkare, t.ex. BMW Economy-
Training, Ford Eco-Driving, Mercedes-Benz Eco-Training, VW Eco-Training, MAN Profi Drive, 
Mercedes Fahrprogram, Scania Fahrer Akademi. 
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DVR har tagit fram ett certifieringssystem för sparsam körning -utbildare som får utbilda 
utbildare och erbjuda kommersiella sparsam körning-utbildningar. Certifieringen är personlig 
och sker enligt en särskilt framtagen standard (DIN EN ISP 17024). Kraven är särskild 
pedagogisk utbildning, genomförd trafiklärarutbildning, ett certifieringsprov för utbildare i 
sparsam körning samt en nycertifiering var fjärde år. Endast utbildare som uppfyller dessa 
krav får vara med i DVR:s program och program med offentlig finansiering.  

Tyskland har även deltagit i EU-projektet ECOWILL med DRV som projektpartner. I projektet 
riktades marknadsföring av ECOWILL-snabbutbildning främst emot fordonsflottor och 
privatpersoner, speciellt målgruppen unga personer. Inom projektet arbetade DRV med att 
involvera viktiga intressenter genom att erbjuda snabbutbildningen direkt till dem. T.ex. 
erbjöds journalister, politiker och försäkringsbolag att genomgå snabbutbildningen, vilket 
visade sig vara ett effektivt sätt att marknadsföra utbildningen.77 78 

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

I Tyskland får övningskörning endast ske med en certifierad trafiklärare, dvs. övningskörning 
med föräldrar eller andra privatpersoner tillåts inte. I körkortsundervisningen är 12 timmar 
praktisk körning och 14 timmar teori obligatoriskt. I genomsnitt har körkortselever 20-25 
timmar praktisk körträning före uppkörningen.  

Sparsam körning är sedan den första januari 1999 integrerad i körkortsundervisningen och 
det teoretiska samt praktiska provet för kategori B/BE. Samtidigt infördes krav på integration 
av sparsam körning i utbildningen och yrkesprovet för trafiklärare. 

För förarprövare i Tyskland ingår ecodriving som en del i en obligatorisk vidareutbildning. För 
förarutbildare är också ecodriving en del av utbildningen.79  

Sedan år 1999 har samtliga trafikskolelärare och förarprövare utbildats i sparsam körning. 
Vissa trafikskolor har dock fortfarande inte fullständigt integrerat sparsam körning i 
undervisningen.  

Under åren 2006-2008 genomfördes därför ytterligare en nationell utbildningssatsning för 
trafiklärare och förarprövare, med målet att bättre förankra sparsam körning i utbildning och 
förarprov. Satsningen genomfördes av DVR och över 3 500 förarprövare och trafiklärare 
genomgick en heldagsutbildning med både praktiska och teoretiska moment för att de 
bättre skulle kunna integrera sparsam körning i grundutbildningen respektive i förarprovet. 
Satsningen finansierades av tyska transportministeriet. I samband med 
utbildningssatsningen togs även aktuellt utbildningsmaterial (presentationer, filmer) som 
lärarna kan använda i sin undervisning fram. 

77 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf  
78 ECOWILL (2013b) Marketing and delivery of the ECOWILL Short-Duration Training 
http://www.ecodrive.org/download/internal_documents/Deliverables/ecowill_d62_and_63_marketi
ng__delivery_of_ecowill_shortduration_training.pdf 
79  ECOWILL (2011) Overview on the status of ecodriving integration in the driver education and 
testing 
http://www.ecodrive.org/download/project_deliverables/d21_ecodriving_education_for_licensed_d
riversecowill_wp2_ver2201111.pdf 
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År 2007 publicerades en detaljerad handbok med råd (guidelines) om hur sparsam körning 
kan integreras i förarutbildningen. Vidare startades en ny marknadsföringskampanj (Cool 
Fahren – Sprit sparen) för att öka acceptansen för sparsam körning bland unga förare. 

En körkortselev kan bli underkänd om den gör grava fel avseende sparsam körning. 
Bedömningen är dock en integrerad bedömning av hela körsättet, få blir underkända endast 
på grund av att de inte kör sparsamt. 

Intressanta aspekter för Sverige 

• Samarbete med en lång rad partners, bl.a. fordonsindustrin 
• Höga och standardiserade krav på utbildare som kvalitetssäkring 
• Lång erfarenhet av sparsam körning i grundutbildning och förarprov 
• Många målgruppsanpassade satsningar och kampanjer 
• Olika utbildningskoncept för olika målgrupper 
• Marknadsföring genom erbjudande om fri utbildning till viktiga aktörer, så som 

journalister 

Webbplatser: Tyskland 
Neues Fahren – clever, sicher, weiter. http://www.neues-fahren.de/ 

Fahrspartraining och Spitsparstunde och : http://www.fahren-wie-ein-profi.de/ 

Cool-fahren: För nya förare och utbildare: http://www.cool-fahren-sprit-sparen.de  

Ford Eco-Driving: http://www.ford-eco-driving.de/ 

Greener Driving: www.greener-driving.net 

Kontaktuppgifter, Tyskland 
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) (German Road Safety Council) har kontaktas 
utan resultat.  
 
 
  

72 
 

http://www.neues-fahren.de/
http://www.cool-fahren-sprit-sparen.de/
http://www.ford-eco-driving.de/
http://www.greender-driving.net/


USA 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2008 www.ecodrivingusa.com startas 
Lokala kampanjer X Kampanj i Milwaukee 
Nationella aktiviteter -  
EU-finansierade aktiviteter -  
Specifika målgrupper Större 

fordonsflottor 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor   
Simulator   
Radio - marknadsföring X  
TV - marknadsföring X  
Tävling   
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

-  

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

-  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil -  
Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

-  

   
Kommersiell UTBILDNING befintliga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil  Mycket begränsad utsträckning 
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon  Mycket begränsad utsträckning 
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Specialiserade 
utbildningsföretag 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil   
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)   
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Privat/Offentlig Privat: Alliance of Automobile 

Manufacturers 
Offentlig: DoE 
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Sparsam körning är ett förhållandevis nytt ämne i USA. Det går att hitta körtips om 
ekonomisk körning på Internet, dessa kommer mest från privata källor eller från 
miljöorganisationer.  

Under hösten 2008 sjösatte bilindustriföreningen The Alliance of Automobile Manufacturers 
webbplatsen och kampanjen EcoDriving USA. Bakom organisationen stod fordonstillverkare 
och importörer som GM, Ford, Chrysler, BMW, Mercedes, Mitsubishi, Volkswagen, Porsche, 
Mazda m.fl. Den påkostade hemsidan innehöll en introduktion i sparsam körning och olika 
körtips, ett enkelt spel om sparsam körning och en räknesnurra för att beräkna 
bränslebesparingen. 

Hemsidan listade även en rad åtgärder som kan genomföras på delstatsnivå och uppmanade 
respektive delstat att införa dessa åtgärder. Föreslagna åtgärder var t.ex. att införa sparsam 
körning i körkortsundervisningen, utbildningssatsningar för anställda i offentlig sektor, 
informationsinsatser med mera. På hemsidan fanns även färdiga formulär för att kontakta 
respektive delstats guvernör.  

Hemsidan är begränsad till enkla tips och undviker att ta upp frågan om fordonsval eller val 
av färdsätt, vilket även uppmärksammats i en artikel i New York Times80. I augusti 2013 finns 
hemsidan inte längre kvar och på The Alliance of Automobile Manufacturers egen hemsida81 
finns inte heller någon utförligare information om sparsam körning.  

På U.S. Department of Energy  (DoE) hemsida82 ges tips i sparsam körning och 
besparingsmöjligheter beskrivs. U.S Department of Energy ger även årligen ut en Fuel 
Economy Guide83 som listar årsmodeller av fordons bränsleförbrukning. Guiden avslutas 
med en sida om sparsam körning. För att nå ut med informationen på hemsidan har DoE 
aktivt arbeta med media, bl.a. för att ta fram utbildningsmaterial för TV-program. Sidan hade 
i april 2007 haft över 40 miljoner besökare.84    

Förutom tidigare EcoDriving USA och U.S. Department of Energys hemsida har inte mycket 
information om nationella sparsam körning-aktiviteter i USA kunnat hittas. University of 
California i Berkeley har genomfört ett mindre pilotprojekt för att utvärdera elektroniska 
återkopplingsinstrument för sparsam körning85. Informationsmaterial med budskapet Drive 
Green, Save Green har genomfört i flera delstater, så som New York, North Carolina och 
Massachusetts86.  

På lokal nivå har Milwaukee Department for Public Works lanserat ett ecodriving projekt 
riktat mot bilflottor som också inkluderar praktisk körträning. 2008 startade de ett tvåårigt 

80 New York Times, 2008-12-12: Eco Advice from an unlikely source. 
http://wheels.blogs.nytimes.com/2008/12/12/eco-advice-from-an-unlikely-source/ 
81 http://www.autoalliance.org/ 
82 http://www.fueleconomy.gov/feg/drivehabits.shtml 
83 http://www.fueleconomy.gov/feg/printGuides.shtml 
84 Luther & Baas (2011) Eco-Driving Scoping Study http://www.aa.co.nz/assets/about/Research-
Foundation/Ecodrive/TERNZ-Eco-Driving-Report.pdf 
85 Transportation Research Board, 2009-02-24: Research in Progress, Eco-Driving: Pilot Evaluation of 
Behavior Changes in U.S. Drivers (Phase I – Driving Behaviors) 
http://rip.trb.org/browse/dproject.asp?n=20328 
86New York: https://www.dot.ny.gov/ecodriving, North Carolina: 
http://www.ncdot.gov/travel/drivegreen/, 
Massachusetts: http://www.eot.state.ma.us/gastips/hypermiler.asp 

74 
 

                                                   

https://www.dot.ny.gov/ecodriving
http://www.ncdot.gov/travel/drivegreen/
http://www.eot.state.ma.us/gastips/hypermiler.asp


projekt med förare från the City of Milwaukee Department of Public Works och Veolia Water 
Milwaukee. Förarna fick genomgå både praktiskt och teoretiskt utbildning.87  

Praktisk körutbildning i ecodriving är inte utbrett i USA, ett företag som erbjuder 
körutbildning är Ecodrivingsolutions88. 

Ett internetforum där bl.a. ecodriving diskuteras är ecomodder89. På sidan finns över 100 
sparsam körning tips samt bloggar om sparsam körning. Hypermiling är ett begrepp som 
används här, men också på andra håll även utanför USA, speciellt i tävlingssammanhang. 
Med hypermiling avses att kunna komma så långt som möjligt på en tank. På så vis ger 
begreppet ett annat perspektiv än sparsam-körning, där fokus snarare ligger på att inte 
behöva tanka lika ofta.  

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Ingen information om sparsam körning i körkortsundervisningen har kunnat hittas. Enstaka 
utbildare verkar dock ta upp sparsam körning i sin undervisning, t.ex. en lärare på 
trafiklärarutbildningen i Illinois som beskrivs i en artikel i skolans tidning90. 

Webbplatser: USA 
Fueleconomy: http://www.fueleconomy.gov/ 

Ecomodder: www.ecomodder.com 

Kontaktuppgifter: USA 
Ingen tydlig kontaktperson har kunnat hittas. 
  

87 http://city.milwaukee.gov/mpw/general/GreenMilwaukeeEcoDriving.htm 
88 http://ecodrivingsolutions.com/ 
89 www.ecomodder.com 
90 The Saluki Times, 2008-09-19: Changes in driving habits improve fuel efficiency.  
http://news.siu.edu/2008/09/091908kcj8091.html  
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Österrike91 
 
AKTIVITETER  Kommentarer 
   
Sparsam körning -aktiviteter sedan: 2001 Lead partner i första EU-projekt eco-

driving Europe 
Lokala kampanjer X Mässor, utställningar 
Nationella aktiviteter X  
EU-finansierade aktiviteter X  
Specifika målgrupper Allmänheten, 

yrkesförare 
 

Webbaserad marknadsföring/Sociala media X  
Utställningar, mässor X  
Simulator   
Radio - marknadsföring   
TV - marknadsföring   
Tävling X  
   
KÖRKORTSUTBILDNING   
Sparsam körning i körkortsundervisning, 
personbil 

X Krav för kategori B 

Sparsam körning i körkortsundervisning, 
tunga fordon 

-  

Sparsam körning i körkortsprov, personbil X Kategori B: Finns med i provet, men 
inte bedömningsgrund 

Sparsam körning i körkortsprov, personbil, 
tunga fordon 

  

   
Kommersiell UTBILDNING befintiga förare   
Sparsam körning-utbildningar, personbil X punktinsatser 
Sparsam körning-utbildningar, tunga fordon X  
Sparsam körning-utbildningar, annat (t.ex. 
järnvägslok, arbetsmaskiner) 

  

Utförare sparsam-körning Trafikskolor, 
specialiserade 

utbildningsplatser 

 

Antalet genomförda utbildningar, personbil 17 000 Totalt inom projektet Klima:aktiv 
Antalet genomförda utbildningar, tunga 
fordon 

> 2 000  

Antalet genomförda utbildningar, annat 
(t.ex. järnvägslok, arbetsmaskiner) 

Lok > 200  

   
BUDGET   
Årlig budget (2012)   
Budget sedan start (1999-2012)  Grov uppskattning. Satsningar från 

1993-1999 tillkommer. 
Budget sedan start till 2012, per invånare 
(grov uppskattning), i SEK 

  

   
AKTÖRER   
Huvudsaklig aktör: offentlig/privat Offentlig och privat  

91 Källa: Enkätsvar från R. Krutak, Österreichische Energieagentur 2009 
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Utbildningar, marknadsföring, organisation 

Österrikes Energiagentur ett statligt institut för energifrågor, var tidigt aktiv i frågor runt 
sparsam körning och var ansvarig för det första EU-finansierade projektet om sparsam 
körning, Eco-Drive Europe under perioden 2001-2003. Inom ramen för detta EU-projekt 
genomfördes enstaka instruktörsutbildningar och sparsam körning-utbildningar.  

2004 startades programmet klima:aktiv mobil Spritspar-Initiative av bl.a. miljöministeriet, 
österrikiska trafikskoleföreningen, bilistorganisationerna ÖAMTC och ARBÖ. Klima:aktiv är 
en del av Österrikes nationella klimatstrategi inom vilket olika program utformas. 
Programmet Spritsspar pågick mellan 2004 - 2012 och inom programet har över 1 000 
förarutbildare, för både personbil, lastbil och traktorer utbildats.92  

Genom klima:aktiv anordnas också utbildningarna i ecodriving för traktorförare. Kurserna 
genomförs under en heldag, i grupper med minst fyra personer och innehåller både praktisk 
och teoretisk utbildning. Kostnaden är 200 Euro, men det går att få en subventionering på 25 
Euro.93  

Österrike har också deltagit i EU-projekten ECODRIVEN samt ECOWILL. Inom ECOWILL har 
nästan samtliga förarprövare i landet utbildats i ecodriving.94 95 

Sparsam körning i körkortsundervisningen 

Sparsam körning är integrerat i både den teoretiska och den praktiska delen av 
körkortsundervisningen för personbilar. Ecodriving är också en del av det teoretiska 
förarprovet, men har inte tidigare varit en del av det praktiska, även om många av de 
tekniker som använts inom ecodriving, så som att välja högsta möjliga växel och att köra 
med framförhållning är delar som tas upp i förarprovet.  

Intressanta aspekter för Sverige 

• Tävlingar används för att sprida information om sparsam körning 
• Aktiv roll i flera europeiska projekt om sparsam körning  
• Kommersiella utbildningar för traktorförare 

 

Webbplatser: Österrike 
http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/spritsparen.html 

Kontaktuppgifter, Österrike 
Österreichische Energieagentur har kontaktats utan resultat.  
 

92 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
93 http://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/spritsparen/Spritspar-Training/training_traktor.html 
94 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf  
95 ECOWILL (2011) Overview on the status of ecodriving integration in the driver education and 
testing 
http://www.ecodrive.org/download/project_deliverables/d21_ecodriving_education_for_licensed_d
riversecowill_wp2_ver2201111.pdf 
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Andra länder 
 
Även i en rad andra länder som inte redovisats detaljerat förekommer en del sparsam 
körning -aktiviteter. I Grekland genomfördes åren 2007-2008 en ecodriving kampanj inom 
ramen för EU-projektet ECODRIVEN. Målgrupp för kampanjen var vanliga bilister och 
flottägare. Förutom information på Internet96 användes även radio- och tv-reklam för att nå 
målgruppen. Grekland har även deltagit i fler EU-projekt som handlar om sparsam körning, 
så som ECOWILL. 

Även Spanien har genomfört sparsam körning -projekt. I ett pilotprojekt som avslutades 
2006 undersöktes möjligheterna att införa sparsam körning i körkortsundervisningen. 
Projektet (SAVE) genomfördes med stöd av den spanska trafikmyndigheten (DGT) och i 
samarbete med trafikskoleförbundet. Spanien har även deltagit i EU-projekten TREATIS, 
ECODRIVEN och ECOWILL. I ECOWILL låg fokus på att få in sparsam körning i körkortsprovet. 
Detta infördes också i början av 2013, både som en del i det praktiska och det teoretiska 
körprovet.97   

I Island påbörjas 2009 informationssatsningar om sparsam körning, som en del av det 
internationella och privatfinansierade projektet EcoDriving Online och i samarbete med den 
isländska miljöorganisationen Landvernd.  

I flera Europeiska länder har sparsam körning introducerats via EU-projektet ECOWILL. I 
Kroatien har information om ECOWILL-projektet förmedlats via olika medium så som TV och 
radio. Uppskattningsvis har över 4 miljoner personer nåtts av kommunikationen om det 
tidigare relativt okända konceptet ecodriving.  Även i Litauen var konceptet relativt okänt 
innan ECOWILL. I Italien fanns inte något arbete med sparsam körning innan ECOWILL-
projektet. Här stötte dock projektet på en del problem, vilket ledde till att implementeringen 
inte blev lika omfattande som planerat. I Ungern var sparsam körning inte ett helt okänt 
begrepp innan ECOWILL, men genom projektet kom fler förarutbildare att utbildas. 
Förarutbildarna finns nu spridda över hela landet, vilket innebär att de kan erbjuda ECOWILL 
snabbutbildning även efter projektets slut.98  

I Australien är ecodriving inte ett utbrett koncept. En del aktiviteter har genomförts när det 
gäller tunga fordonsflottor. Ett exempel är programmet EcoStation99  i delstaten Victoria. 
EcoStation är ett resurscenter för åkerinäringen, som kan hjälpa enskilda företag att öka 
transporternas effektivitet och minska dess miljöpåverkan. Programmet starade 2010 och är 
baserad på det amerikanska programmet SmartWay100. När det gäller lättare fordon har en 
del studier genomförts på området bl.a. av Royal Automobile Club of Queensland (RACQ). 

96 EcoDriving-kampanj i Grekland: www.ecodriving.gr 
97 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
98 ECOWILL (2013a) ECODRIVING Experience and results from the ECOWILL project. 
http://linkpr.pl/wp-content/uploads/ecowill-final-Publish1.pdf 
99 http://www.ecostation.com.au/AboutEcoStation/ 
100 Luther & Baas (2011) Eco-Driving Scoping Study http://www.aa.co.nz/assets/about/Research-
Foundation/Ecodrive/TERNZ-Eco-Driving-Report.pdf 
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RACQ har också tagit fram ett online-verktyg med tips kring ecodriving101. Från statligt håll 
finns tips om sparsam körning på miljödepartementets hemsida102 .  

 

I Nya Zeeland fanns innan 2011 endast ett fåtal ecodriving aktiviteter i landet. 2011 
genomförde Transport Engineering Research New Zealand (TERNZ) på uppdrag av AA 
Research Fondation och Energy Efficiecy and Conservation Authority (EECA) en 
undersökning103 för att ta reda på potentialen för ecodriving-utbildning som ett medel för 
effektivare anvädning av bränsle. TERNZ har undersökt vad som gjorts i andra länder och 
pekar bl.a. på att Nya Zeeland kan dra kunskap från många av de välutvecklade och 
utvärderade ecodriving-program som finns i Europa. Efter rapporten har programmet SAFED 
från Storbritannien introducerats i Nya Zeeland104.  

 

 

101 http://www.racq.com.au/motoring/driving/greener_motoring/racq_ecodrive_research_study 
102 Eco-Driving tips från australiensiska miljödepartementet, 
http://www.environment.gov.au/settlements/transport/fuelguide/tips.html 
103 Luther & Baas (2011) Eco-Driving Scoping Study http://www.aa.co.nz/assets/about/Research-
Foundation/Ecodrive/TERNZ-Eco-Driving-Report.pdf 
104 http://safednz.govt.nz/about-safed/ 
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Bilaga 2: Europeiska/internationella projekt 
 

Eco-Driving Europe 

EU-projekt, 2001-2004. Första EU-projektet om sparsam körning, DG TREN SAVE-
programmet. Seminarier, delvis utbildning av trafiklärare, kampanjer. 

Deltagare:  
• Österreichische Energiargentur, Österrike (lead partner) 
• Senter Novem, Nederländerna 
• Quality Alliance EcoDrive, Schweiz 
• Motiva, Finland 
• Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Tyskland 
• M.fl., bl.a. från Spanien, Portugal 

 

TREATISE 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), Jan 2005-juni 2007 

Projektet tillhandahöll gratis utbildningar för flottägare och energiexperter. Totalt 
genomfördes 63 workshops om sparsam körning i åtta länder och 1722 personer utbildades. 
Förutom utbildningar utvecklades i projektet även handböcker och informationsmaterial. 

Deltagare:  
• Energy Saving Trust Storbritannien (lead partner) 
• Atlante Conseil, Frankrike (konsultbolag) 
• Österreichische Energiargentur, Österrike 
• Centre for Renewable Energy Sources, CRES, Grekland 
• IDEA, Spanien (Institute for Diversification and Saving of Energy) 
• Motiva Oy, Finland 
• Senter Novem (nu Agentschap NL), Nederländerna 
• VITO, Belgien (Flemish institute for technological research) 

 

ECODRIVEN 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), jan 2006-dec. 2008. sparsam körning -kampanj i nio 
EU-länder, Mål: Nå 2,5 miljoner förare, minska CO2 utsläpp med 0,5 Mton 

Deltagare:  
• Senter Novem, Nederländerna (lead partner, statlig energiagentur) 
• Energy Saving Trust Storbritannien (miljöorganisation) 
• Motiva Oy, Finland (statlig energiagentur) 
• Österreichische Energiargentur, Österrike (statlig energiagentur) 
• Centre for Renewable Energy Sources, CRES, Grekland 
• Bond Beter Leefmilieu, BBL, Belgien (miljöorganisation) 
• The Polish National Energy Conservation Agency KAPE, Polen 
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• Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, SEVEn, Tjeckien (energiagentur) 
• Regie Autonome des transport parisiens, RATP, Frankrike (kollektivtrafikoperatör) 

 

RECODRIVE 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), oktober 2007-2009. Projektet försöker kombinera 
ecodriving med management av fordonsflotter, uppföljning och incitamentsystem 
(jämförbart med det svenska Sparcoach-konceptet).  
 
Deltagare:  

• FleetConsulting, Tyskland 
• BEMAG, Österrike 
• TRT, Italien (telematikföretag) 
• m.fl. 

 
Projektets webbplats: http://www.recodrive.eu/ 
 

EcoDriving Online (EcoDriving Europe) 

Internationellt EcoDriving-projekt som startade i Belgien 2007 och utvidgades till 
Storbritannien, Spanien, Belgien, Norge och Island under 2008. Satsningen drevs av lokala 
eller internationella miljöorganisationer. Projektet finansierades med företagsstöd, i 
huvudsak från Toyota och Toyotas stiftelse Toyota for Europé. 

Under år 2008 stödde Toyota satsningar med 300 000 euro, cirka 3 miljoner kronor. 
Projektet genomför workshops/utbildningar med simulatorer och marknadsföringsinsatser 
vid mässor m.m. Projektet drevs i huvudsak av den belgiska miljöorganisationen Ecolife, i 
samarbete med andra nationella och internationella miljöorganisationer som GAP (Global 
Action Plan) eller Landvernd på Island. 

Mellan 2007 – februari 2009 genomgick cirka 1 100 personer och en simulator-workshop om 
ecodriving och kampanjen angavs ha nått cirka 10 000 personer. Projektet pågick till och 
med april 2011.  

Projektets webbplats: 
http://www.toyotafund.eu/our_projects/environment/ecodriving.aspx 

FLEAT 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), oktober 2007- mars 2010. Projektet hade som syfte 
att öka energieffektiviteten för olika typer av fordonsflottor. Från svenskt håll deltog 
Regionförbundet Örebro län.  
 
Deltagare:  

• VITO, Belgien (Flemish institute for technological research) (lead partner) 
• Rathgeb KEG, Österrike 
• Österreichische Energieagentur (AEA), Österrike 
• Mobiel 21, Belgien 
• B.A.U.M. Consult GmbH, Tyskland 
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• Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grekland 
• Geonardo Environmental Technologies Ltd, Ungern 
• TRT Trasporti e Territorio Srl, Italien 
• NL Agentschap, Nederländerna 
• SC IPA S.A., Rumänien 
• Regionförbundet Örebro län, Sverige 

 
Projektets webbplats: http://www.fleat-eu.org/ 

UNEP Greener Driving 

Informationsprojekt av FN-organisationen UNEP (United Nations Environmental 
Programme), med stöd från sponsorer från bilindustrin. Information och tips om sparsam 
körning. Inga konkreta genomförandeprojekt, endast information. 

Projektets webbplats: http://www.greener-driving.net/ 
 

TRAINER 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), nov. 2006- okt. 2009. Målet med projektet var 
minskad energiförbrukning genom förarutbildning i järnvägssektorn. 

Deltagare:  
• Senter Novem (Agentschap NL), Nederländerna (energiagentur, lead partner) 
• Nederlandska Spoorvegen SL, Nederländernas (järnvägsbolag) 
• Solvera Lynx, Slovenien (mätsystem) 
• Slovenske Zeleznice, Slovenien, (järnvägsbolag) 
• Centre for Renewable Energy Sources, CRES, Grekland 
• TRENITALIA, Italien (järnvägsbolag) 
• ZSSK Cargo, Slovakien, (järnvägsbolag) 
• ENEA, Italien (energiagentur) 
• VVCR, Nederländerna (utbildningsföretag för sparsam körning) 

 
Projektets webbplats: http://www.iee-trainer.eu 

EcoDriving för järnväg: andra satsningar 

På flera håll har även tester och utbildningar för sparsam körning genomförts, bl.a. i Sverige. 
Andra exempel är Österrike och Storbritannien där tågoperatörer börjat utbilda sina 
lokförare, både på diesel- och elektriska lok. 

Exempel:  

First Group (UK), Storbritanniens största tågoperatör har 2008 påbörjat en 
försöksverksamhet kallad ‘Train Energy Management Systems’ (TEMS)105. Se följande länk:  

105 First Group, http://www.firstgroup.com/corporate/latest_news/?id=000077 
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ECOWILL 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), maj 2010- april 2013. Inom projektet togs en 
snabbutbildning fram samt lanserades i de olika länderna och projektet arbetade för att föra 
in sparsam körning i körkortsutbildning samt körkortsprov. Projektet kan ses som en 
fortsättning på ECODRIVEN.  
 
Deltagare: 

• Österreichische Energieagentur (AEA), Österrike (statlig energiagentur) (Lead 
partner) 

• Energetski Institut Hrvoje Pozar (EIHP), Kroatien 
• SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Tjeckien 

(energiagentur) 
• Motiva Oy (Motiva), Finland (statlig energiagentur) 
• German Road Safety Council (DVR), Tyskland 
• Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grekland 
• Geonardo Environmental Technologies Ltd, Ungern (Företag – miljöteknik)  
• Consortium for RTD on innovative transport (COnsorzio TRAIN), Italien 
• Close stock company COWI Baltic (COWI), Litauen 
• VVCR Europe (VVCR Europe), Nederländerna (privat förarutbildare) 
• The Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polen 
• RACC Foundation (RACC), Spanien (bilorganisation) 
• The Energy Saving Trust (EST), Storbritannien (miljöorganisation) 

 
Projektets webbplats: www.ecodriving.org 
 

EFFICIENT20 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), maj 2010- april 2013. Projektet syftar till att öka 
energieffektiviteten i jord- och skogsbruket. Då 50 % av energikonsumtionen i jordbruket 
kommer ifrån användning av arbetsmaskiner, har fokus i projektet varit att minska 
bränsleförbrukningen. Bl.a. har sparsam körning visat sig vara ett viktigt och uppskattat 
moment i en pilotgrupp. I pilotgruppen visade det sig att teknisk utrustning som visar 
bränsleförbrukningen under körning är ytterst viktigt. Initialt hade många jordbrukare i 
projektet uppfattningen om att minskad bränsleförbrukning skulle leda till att det tog längre 
tid, men detta kunde motbevisas. 
 
Deltagare: 

• Higher Federal Education and research Institute of Agriculture (FJ-BLT), Österrike 
• Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), Belgien 
• Agricultural and Environmental engineering research (CEMAGREF), Frankrike 
• Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement (AILE), Frankrike 
• Chamber of Agriculture of Ille et Vilaine (CHB35), Frankrike 
• Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), Tyskland 
• Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, Italien 
• Industrial Institute of Agricultural Engineering (PIMR), Polen 
• Agricultural Institute Of Slovenia (AIS), Slovenien 
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• Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (KGZS), Slovenien 
• Agencia Provincial de la Energía de Ávila (APEA), Spanien 
• Ruralnet, Storbritannien 

 
Projektets webbplats: http://efficient20.eu/ 

Fler projekt 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), ECOEFFECT, april 2011- januari 2014. Ecodriving för 
lastbilar i Polen, Tjeckien och Rumänien. Projektets webbsida:  
http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2444 
 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), ECO Star, april 2011- januari 2014. Ecodriving vid 
godstransporter. Projektets webbsida: http://ecostars-europe.eu/en/Home/Home/ 

EU-projekt (Intelligent Energy Europe), ACTUATE, augusti 2012- juli 2015. Ecodriving för 
kollektivtrafikoperatörer. Projektets webbsida: http://www.actuate-ecodriving.eu/ 

 

Mer information om IEE-projekt, se: http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp 
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Bilaga 3: Andra relevanta aktörer 
 

CIECA - the international commission for driver testing authorities 

CIECA är det internationella samarbetsorganet för myndigheter som utfärdar körkort och 
ansvarar för förarprov. CIECA arbetar bl.a. med att utveckla gemensamma krav och 
rekommendationer inom körkortsproven. 

CIECA har varit aktivt inom sparsam körning genom seminarier och genomförde år 2007 en 
intern utredning och studiebesök om sparsam körning i förarundervisning och 
körkortsprovet för kategori B. Resultaten av utredningen finns sammanfattade i rapporten 
CIECA internal project on Eco-driving in category B driver training& the driving test (2007) 
Final Report 05-11-07106. 

Rapporten beskriver hur sparsam körning definieras i olika länder och på vilket sätt de är 
integrerade i körkortsproven i respektive land. 

I utredningen medverkade företrädare för körkortsmyndigheter från länder som är 
intresserade av att införa sparsam körning i körkortsundervisningen (Driving Standards 
Agency (DSA), Storbritannien Driver & Vehicle Agency (DVA), Nordirland, 
transportministeriet från Frankrike samt Luxemburg. Länder som på något vis redan har 
infört sparsam körning i undervisningen eller provet bidrog med sakkunskap: Finland 
(Finnish Vehicle Administration), Tyskland (Technical inspection association), Nederländerna 
(CBR, national driving test organisation), Schweiz (Ass. Of Automobile Services) och Sverige 
(Vägverket). Rapporten nämner att även andra länder har fokus på sparsam körning, t.ex. 
Norge och Österrike men att dessa inte har tagits med på grund av tidsbrist. 

Organisationens webbplats: www.cieca.be 

 

106 CIECA-rapport om EcoDriving: 
http://www.thepep.org/ClearingHouse/docfiles/CIECA.internal.project.on.Eco-driving.pdf 
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Bilaga 4: Utskick och frågeformulär 
 
To: Whom it may concern 
 

Concerning: EcoDriving/fuel efficient driving activities in your country 
 
Dear Sir/Madam 
 
We are currently conducting an international review of activities to promote a fuel-efficient 
driving style/EcoDriving on behalf of the Swedish Transport Administration. In 2009 we 
conducted a first international review. This time we are updating our information to learn 
what has happened during the last couple of years.  
 
The purpose of the international review is to gather information and ideas on how fuel-
efficient driving is promoted in different countries. Hopefully we will be able to extract new 
ideas and approaches from this review to improve the promotion of a fuel-efficient driving 
style. Sweden has gathered considerable experience in this matter and has, amongst other 
activities, introduced EcoDriving in the regular driving education curriculum and in the 
drivers licence test for cars. 
 
We would be grateful if you could spare some time and provide us with information on 
EcoDriving/fuel-efficient driving activities in your country. See the attached word-document 
for our questions. You can fill in your answers directly in the word-document and send it 
back to me. Please add your phone number, I might want to get back to you with 
complementary questions. 
 
If you feel that you are not the right person to answer questions on that topic and/or know 
of additional persons who could provide valuable information, please get back to me or 
forward this letter. 
 
Please let me also know whether you are interested in the results of our review. We are 
happy to provide you with an English summary of the results once we finished the review. 
 
Many thanks for your time and cooperation! 
 
With kind regards, 
 
Anna Zajc, Koucky & Partners Consultants, on behalf of the Swedish Transport 
Administration 
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Eco Driving/ fuel-efficient driving activities: Questionnaire 
Please feel free to only answer selected questions and to add comments! 
 

1. Country: Contact person: Name, organisation, e-mail, and phone number. 
 

2. What EcoDriving/fuel-efficient driving activities have been/are on going in your country 
or are planned? 

 
3.  For what vehicle categories (e.g. cars, trucks, busses, trains, tractors, shipping) are the 

activities being conducted?  
 

4.  Which organisations are involved? 
 

5.  Which organisation(s) is/are the main responsible for the activities (e.g. Drivers 
Association, Department for Transport, Environmental NGO:s) 

 
6.  How are benefits of EcoDriving/fuel-efficient driving being communicated? Have any 

information campaigns been conducted? When? Results? 
 

7.  What cooperations exist to promote fuel-efficient driving? Is there any cooperation 
with other countries to promote fuel-efficient driving (e.g. EU-projects)?  

 
8. Who is financing the activities and what is the budget of the activities? 

 
9. Has/have the effects of the activities been evaluated? Results? 

 
10.  What are the government spendings on promoting fuel-efficiency? 

 
11. Are EcoDriving/fuel-efficient driving courses offered on a commercial basis? For which 

vehicle categories? 
 

12. How many people have participated in EcoDriving/fuel-efficient driving courses? Since 
when? 

 
13. Is EcoDriving/fuel efficient driving part of the driver education curriculum? For which 

vehicle categories? Is it mandatory?  
 

14. Is EcoDriving/fuel efficient driving a mandatory part of the drivers licence test? For 
which vehicle categories? Can a driver fail the test for not driving economically? 

 
15. Are there any EcoDriving/fuel efficient driving telephone-applications available in 

your country? What are the names of the available applications  
 

16. Further contact person you recommend: Any other comments, links to information 
material etc.  
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Appendix 5: Tables in English 
Table E1: Eco-driving activities in different countries  
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Austria 2001 X X X X B X B  
Belgium 2006 X X X X not 

obligator
y 

- Start - 2008: Ca. 0,3  
 

Canada 2000  X X X in 
some 

province
s, B 

Theoretica
l test, 
some 

provinces 

2008: Approx. 0,5  
 

Czech 
Republic 

2007 - X X - -  

Denmark 1999-
2001, 
again 
2009 

- X X X X 2010-2012: Approx. 5,5 

France 2005  X  X    
Finland 1993 - X X X all 

categorie
s 

B No governmental budget, autumn 
2013  

Germany 1996 X X X X X  
Great Britain 2000 X X X X B X B 1999-2009: Approx.: 1,3 
Japan 2003 X X X  Not 

obligator
y 

-  

Luxembourg 2008  X X X X  
Netherlands 1988 X X X X   1999-2008: approx.: 30  
Norway 2001  X X    
Poland 2006 X X X - -  
Sweden Late 

1990-
tal 

X X X X  X   

Switzerland 1993 X X X X X B 1993-2008: Approx. 7-10 
USA 2008 X X - - -  
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Table E2: Marketing efforts for eco-driving in different countries. Only campaigns from 2004 or later have 
been considered.  
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Austria X X Private drivers, 
professional drivers  

X X    X X 

Belgium X X Companies, novice 
drivers, truck drivers 

X X X    X 

Canada  X Novice drivers, 
professional drivers, 
fleet owners; target-

group specific 
workshops 

X     X - 

Czech Republic  X Private drivers X X  X  X X 
Denmark  X Car drivers, light 

commercial fleets 
X   X X  - 

Finland  X Key decision makers in 
heavy and light vehicle 

fleets 

X X    X X 

France X X Public transport 
drivers, general public 

- X  X  X X 

Germany X X Many specific target 
groups 

X X     X 

Great Britain X X Companies, 
professional drivers, 

private drivers 

X X   X  X 

Japan X X  X X X    - 
Luxembourg X X Driving teachers and 

examiners, general 
public 

X X X     

Netherlands X X Many specific target 
groups 

X X X X X X X 

Norway  X General public, 
professional drivers 

X      - 

Poland X X General public X X X   X X 
Switzerland X X Many specific target 

groups 
X X X  X X - 

Sweden X X Companies, 
professional drivers, 

public  

X X     - 

USA X X Large vehicle fleets X   X X  - 

Table E3: Commercially available eco-driving courses in different countries  
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Important providers of 
eco-driving education 

Co
m

m
en

ts
 

Dr
iv

in
g 

sc
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s 

Dr
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g 
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n 
ce

nt
re

s 

Sp
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 c
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Ve
hi

cl
e 

m
an

uf
ac

tu
re

r 

Austria Start - 
2009: 
>10 000. 

Start - 
2009: >2 
000 

Start - 
2009: 
Trains 
>200 

X  X  Approx. 11 000 courses 
since 2006 in total. 

Belgium 2006-
2008: 

Approx. 
1500 

2006-
2008: 
5000 

  X X  Primarily for heavy vehicles. 
Around 10 000 participated 
short test-educations 

Canada 2007-
2011 > 
10000 

professio
nal 

drivers 

      Theoretical course-material 
is available, unclear 
whether practical, in-
vehicle courses are offered 

Czech 
Republic 

611       611 within the ECOWILL-
project 

Denmark 1000   X     
Finland 1996-

2007: 
Approx. 
21 000 

1996-
2007: 

Approx. 17 
000 

 X    Between 1996-2007: Car 20 
930, truck 9 485, buss 7 721 

France > 10 000 >1000    X  Few specialised companies, 
larger employers have own 
educators. 

Germany Start - 
2009: 

>100 000 

Start - 
2009:  

>20 000 

 X X X X Exact figures lacking, many 
courses 

Great Britain 2009 - 
2013: 35 

000 

> 15 000    X  Within the Smarter Driving-
programme, in total 35 000, 
both light and heavy 
vehicle.  
> 15 000 heavy vehicle 
outside the programme 

Japan Approx. 
2000/yea

r 

     X  

Luxembourg        Instructors educated in 
Switzerland 

Netherlands Start – 
2009: 

>100 000 

Start - 
2009 > 10 

000 

Start - 
2009: 
Few 

X X X  Exact figures lacking, many 
courses 

Norway Few Few  X     
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Poland    X   X  
Switzerland Start – 

2009: 
>100 000 

Start – 
2009: >20 

000 

Start – 
2009: 
few 

X X X X Different variants of 
courses exist, often offered 
at traffic education centres 

Sweden Start – 
2009: 

Approx.: 
42 000. 
Since 

then 2 
000/year 

Start – 
2008: 

Approx.:1
9 000 

Start to 
2008: 

Approx. 
2 500. 
Since 

then a 
few 

hundreds
/year 

X   X Data only for education 
within the EcoDrivning-
scheme.   

USA      X   

 

Table E4: Countries where eco-driving was integrated in the driver-education curriculum in 2009 
Country Cars Buss, trucks Comments 
Austria X   
Finland X X  
Germany X X  
Sweden X X  
Netherlands X X  
Switzerland X X Since 11 2005 
Canada X  Mostly in theoretical education 

 

Table E5: Countries where eco-driving was integrated in the driver-licence test in 2009 
County Car Buss, truck Comments 
Austria X  Can not contribute to failing the test 
Finland X X Can contribute to failing the test, but not on its own. 

Eco-driving is also a part in stage two of the driver 
education 

Germany X X Can contribute to failing the test, but not on its own 
Netherlands Planned 

for 2009 
X Can contribute to failing the test, but not on its own 

Sweden X  
since 
2007 

X  
since 2008 

Can contribute to failing the test, but not on its own 

Switzerland X * Can contribute to failing the test, but not on its own 
Eco-driving is also a part in stage two of the driver 
education 
*From 2009-09-01, compulsory further education 
for professional drivers. One module that drivers 
can choose is energy efficient driving. 

U.K. X  Is judged and commented, but not used for judging 
whether a driver will pass.  
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