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BRA FÖR PLÅNBOKEN – BRA FÖR MILJÖN. Så löd 
budskapet i sin enklaste form. Året var 1999. Sverige 
skulle lära köra sparsamt. Här berättar några av de 
som var med. De har lärt sig mycket om hur man får 
människor att förändra sitt körbeteende. 15 år senare 
är sparsam körning ett verktyg som dämpar Sveriges 
utsläpp av koldioxid. Och sparar pengar åt dem som 
använder möjligheten.
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INLEDNING

Fröet SåddeS i Kanada, grodde och spreds till 
Finland där det fick ny näring. När plantan sätts 
ned i den svenska trafikmyllan börjar sparsam 
körning växa. Med vårdande och kunniga ”träd-
gårdsmästare.” Året är 1998.

Att förarens körsätt har stor betydelse för 
bränsleförbrukningen var ingen ny kunskap. 
Redan under oljekriserna på 1970-talet publice-
rades råd om hur man kommer längre på en tank, 
främst av bilistorganisationer. 

Från Finland till Sverige
Sparsam körning kom till Sverige från Finland 
på initiativ av Sveriges Trafikskolors Riksför-
bund (STR). Med stöd från dåvarande Vägverkets 
Miljöenhet och Fordonsenhet i Borlänge påbör-
jades arbetet med att ta fram ett svenskt koncept. 
I inledningen medverkade Energimyndigheten, 
Volvo, Scania och Transportfackens Arbetsmil-
jönämnd (TYA). Vägverket hade då fått sektors-
ansvaret för vägtrafiken och sparsam körning 
innebar givna möjligheter att bygga upp ett sek-
torsprojekt som successivt skulle bidra till att nå 
transportpolitikens långsiktiga mål om minskade 
koldioxidutsläpp.

Det uppstod en arbetsfördelning där STR tog 

ansvar för utbildningen medan Vägverket gav 
finansiellt stöd och bidrog med kunskap om 
fordon och miljö. Men det var samtidigt viktigt att 
satsningen skulle kunna stå på egna ben i fram-
tiden. Dåvarande Vägverket införde ganska snart 
ett inofficiellt bedömningssystem som gav även 
andra företag och organisationer möjlighet att 
ordna utbildningar i sparsam körning. 1999 var 
ett koncept för sparsam körning för lätta fordon 
klart och en rad chefsinstruktörer utbildades 
samma år. Motsvarande upplägg för tunga fordon 
kom året därpå.

Sparsam körning skulle vara metodiken för 
förändrat körsätt, ett viktigt instrument för att 
minska vägtrafikens miljöpåverkan. Men också 
öka förståelsen för sambandet mellan vägtrafiken 
och dess effekt på miljön och vad som kan göras 
– till exempel genom att välja energieffektivare 
fordon, biodrivmedel i stället för fossilt bränsle 
eller välja andra sätt att resa som ger mindre 
miljöbelastning.

Hög kompetens
Plattformen var stabil. Där fanns rutinerade 
eldsjälar som blev chefsinstruktörer inom STR. 
De kompletterades av medarbetare i dåvarande 
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Vägverket med stora kunskaper i frågor om 
fordon, miljö, klimat, kommunikation och pro-
jektledning. Bland dem som lade grunden fanns 
Pär Gustafsson (projektledare), Jarl Hammar-
qvist, Agneta Hedenblad och Lars Jacobsson 
på dåvarande Huvudkontoret samt Mats Arte-
branth, Vägverket Region Sydöst i Jönköping, och 
Jörgen Ryding, Vägverket Region Mälardalen i 
Eskilstuna.

1999 var samtliga regioner i dåvarande Vägver-
ket med i arbetet och 2000 bildades en formell 
projektgrupp. Under många år genomfördes en 
rad olika aktiviteter i samtliga regioner för att 
marknadsföra och beräkna effekter av sparsam 
körning. Vägverket genomförde egna aktivite-
ter men samarbetade också med ett flertal olika 
aktörer. Bilfirmor, åkerier, taxibolag, bilistorgani-
sationer, kommuner – de marknadsförde sparsam 
körning träget under den europeiska mobili-
tetsveckan och bidrog i hög utsträckning till att 
sparsam körning vann terräng. 

en enkel metod
Sparsam körning är ett perfekt exempel på hur 

varje enskild person/förare själv kan påverka 
miljön, trafiksäkerheten och ekonomin med enkla 
medel. Studier visar att man genom att lära sig 
att köra bränslesnålt i genomsnitt kan reducera 
bränsleförbrukningen med 4–6 procent, och i vis-
sa fall ända upp till 15 procent. För en privatbilist 
innebär det att bränslenotan minskar med flera 
tusenlappar per år. För ett företag kan det handla 
om miljonbelopp samtidigt som servicekostnaden 
för fordonen reduceras betydligt. Och utsläppen 
av koldioxid sjunker.

Det går att få ännu bättre resultat med en 
metodisk uppföljning, det gäller inte minst för 
de tunga transporterna och all övrig yrkestra-
fik. Intresset har dock, som historien visat, varit 
måttligt. 

Vinst för alla
Bra för bilföraren, bra för företaget och bra för 
samhället. Kombinationen har varit den viktigas-
te nyckeln för framgång. En vinn-vinn-situation 
som minskar miljöpåverkan.

Det kommunikativa budskapet har spridits 
målmedvetet både internt och externt sedan 

”RUTINERADE ELDSJäLAR  
KOMPLETTERADES Av MEDARBETARE 
MED STORA KUNSKAPER I FRÅGOR  
OM FORDON, MILJö, KLIMAT,  
KOMMUNIKATION OCH  
PROJEKTLEDNING.”
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1990-talet. ”Bra för plånboken, bra för miljön” har 
följt med från början och varit fundamentet i allt 
samarbete med främst transportbranschen men 
också med offentliga organisationer och andra re-
levanta aktörer. Samma budskap har också varit, 
och är, gemensam nämnare för det informations-
material som finns både på webben och i tryckt 
form idag.

Stort genomslag
Har sparsam körning blivit en vedertagen metod 
för att minska transporternas utsläpp av koldiox-
id? Svaret är ja! Satsningarna har fått marknads-
genomslag på en rad olika sätt. Sparsam körning 
har uppmärksammats i massmedia. Så fort de 
större tidningarna berättar om ”chockhöjning 
av drivmedelspriserna” nämner de enkla åtgär-
der för att minska förbrukningen. Kunskaperna 
om sparsam körning har också spridits genom 
samarbete med en lång rad andra myndigheter 
och näringsliv, där även ett par internationella 
oljebolag funnits med.

Klimatkampanjen 2003 i Naturvårdsver-
kets regi och Öka trycket 2004, som dåvarande 

Vägverket var huvudansvarigt för, 
innebar stora möjligheter att infor-
mera om och ge tips om sparsam kör-
ning i stor skala tillsammans med en 
ansenlig skara medaktörer. 

Idag finns sparsam körning med 
i körkortsutbildningen för samtliga 
behörigheter och fordon i de teore-
tiska och praktiska körkortsproverna. 
Man lär sig ett mjukare, klimatvänli-
gare och lugnare körsätt från grunden 
och får även kunskap om vägtrafikens 
klimatpåverkan. Dessutom finns 
nu sparsam körning som ett mo-
ment, om än litet, i den obligatoriska 
handledarutbildningen.

Mycket kvar att göra
Men samtidigt finns obearbetad 
mark. Inte minst inom transport-
branschen och de tunga transpor-
terna, där teknikutvecklingen mot 
snålare motorer sker långt ifrån lika 
snabbt som på personbilssidan. Bara 

Anna Fällbom intrikatade 
framför allt sitt arbete på 
tunga transporter, 
uppföljning och motiva-
tionsåtgärder.

Pär Gustafsson är bildligt talat 
pappa till versamheten med 
sparsam körning i dåvarande 
Vägverket. Lade en stark 
grund till allt arbete.
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hastighetsöverträdelserna 
kostar transport- 
branschen över en miljard 
kronor i överförbrukning 
varje år. Tomgångskörning-
en innebär också enorma summor som bokstav-
ligt talat bränns upp utan att ge en krona tillbaka. 

Även om det redan år 2000 fanns ett koncept 
för sparsam körning för arbetsmaskiner, tog det 
praktiska arbetet fart långt senare. Dåvarande 
Vägverket försökte 2003 få igång ett formellt 
samarbete mellan en rad myndigheter för att 
främja utbildningar på maskinsidan. Men utan att 
lyckas. 

Maskiner en stor utmaning
Först genom ett regeringsuppdrag 2009–2010 
fick dåvarande Vägverket ordentlig fart på arbetet 
tillsammans med Jordbruksverket och Skogs-
styrelsen. Arbetsmaskinerna svarar ensamma för 
5 procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. 
Därför är arbetet på maskinsidan kanske den 
största utmaningen, tillsammans med en meto-
disk uppföljning och mätning av bränsleförbruk-
ningen samt arbetet för att minska tomgångskör-
ning – det enklaste att åstadkomma om viljan 
finns.

Frågan som ställdes för många år sedan gäller 
ännu:

Har du råd att inte köra sparsamt? 
Sparsam körning har under de 15 år som 

verksamheten bedrivits haft tre nationella 
projektledare/samordnare. Pär Gustafsson lade 
1999–2000 en stabil grund med kunskap om 
fordon och fordonsteknik på vetenskaplig bas. 
Under hans ledning byggdes allt bättre kontakter 
med branschen. Anna Fällbom kom – som hon 
själv uttryckte det i en intervju i en av dåvarande 
Vägverkets tidningar – till dukat bord, men accen-
tuerade under 2001–2002 mer och mer behovet 
av uppföljning i samarbete med åkerier och olje-
bolag. Undertecknad kom 2003 till ett bord som 
var ännu mer välförsett. Min uppgift blev att med 
journalist- och kommunikationsbakgrund för-
valta och föra vidare ett projekt och en verksam-
het som i stort sett bara har vinnare. Milstolparna 
har hunnit bli många.

En högst trolig gemensam nämnare för denna 
trio: intresse, samarbetsvilja och lyhördhet mot 
alla entusiaster, proffs såväl som amatörer, som 
bidragit till att göra sparsam körning till en  
success story. 

Det är om dessa, och självklart även om  
sparsam körning, denna publikation handlar.

GUGGE HÄGLUND
Nationell projektledare/samordnare 

”SPARSAM KöRNING HAR 
BLIvIT EN vEDERTAGEN 

METOD FöR ATT MINSKA 
TRANSPORTERNAS  

UTSLäPP Av KOLDIOxID.”
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”Het Nieuwe Rijden” – det nya körsättet för Europa 
Sverige, Nederländerna, Tyskland, Finland och 
Schweiz var tidiga med att införa sparsam körning 
som ett krav i körkortsundervisningen och i förarpro-
vet för minst en körkortskategori. Fler och fler länder 
har följt efter och successivt infört samma krav i 
körkortsutbildningen och i körkortsprovet. Från 2014 
är sparsam körning ett generellt kriterium inom EU 
för samtliga körkortsbehörigheter som ska vägas in i 
helhetsbedömningen. För tyngre fordonsklasser är 
sparsam körning ett specifikt testkrav som ska 
prövas särskilt. Det mesta har gjorts på fordonssi-
dan, när det gäller arbetsmaskiner går arbetet för 
ofta – på tomgång.

i en internationell jämförelse har Sverige kommit 
långt i arbetet med sparsam körning. Marknadsfö-
ringsinsatserna har ändå varit ganska blygsamma om 
man jämför med andra länder. Sedan år 2000 har 
det i Europa använts sammanlagt flera hundra 
miljoner kronor för att sprida kunskap om sparsam 
körning och att få bilister att ändra sitt körsätt. 

nederländerna är det land som satsat mest. Det 
sammanhållna programmet ”Het Nieuwe Rijden” 
(Det nya körsättet) har haft en statlig projektbudget 
på över 35 miljoner Euor (motsvarande ca 300 
miljoner kronor) för tio år. En intensiv mediekampanj 
i Tv, radio och tryckt media inleddes åren 2004–

2006 och har fortsatt med oförminskad intensitet. 
Kampanjen, som betonar det ”moderna” i körsättet 
samt ekonomiska besparingsmöjligheter snarare än 
miljöaspekter, har fått brett genomslag och en 
utvärdering visar att 75 procent av samtliga körkorts-
innehavare i landet hade kännedom om kampanjen 
och om sparsam körning redan år 2006. 

Schweiz hör också till de länder som satsat mycket, 
dock blygsammare än Nederländerna. Den schwei-
ziska budgeten för att informera om och marknads-
föra sparsam körning har varit drygt 70 miljoner 
kronor under lite drygt tio år.

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

Läs mer om det som händer internationellt kring 
sparsam körning i rapporten ”Sparsam körning i 
världen – en internationell utblick” som finns på 
Trafikverkets webbplats.
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Eldsjälarna som 
sparkade igång 
Arbetssättet byggde på breda  
kontaktytor och ett samarbete med 
många olika aktörer. Men utan  
eldsjälarna hade det aldrig lyckats.
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– det Var ett aVgränSat projeKt med ett 
tydligt mål. Vi fick det stöd och förtroende vi 
behövde för att ta hand om uppdraget. Och vi 
hade kul! säger Agneta Hedenblad, informatör/
kommunikatör och Jarl Hammarqvist, biolog och 
miljöexpert på Trafikverket.

Året var 1999. Vägtrafiken var då som nu den 
enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. 
Svenska bilar var ovanligt tunga och törstiga. I 
bilhallarna var bränsleförbrukning en icke-fråga. 
Det var ingen lätt uppgift att starta en förändring.

Vägverkets miljöchef Lars Nilsson var tydlig 
med att Vägverket måste koncentrera sitt utåtrik-
tade miljöarbete på några få insatser. 

Det hade redan tagits flera initiativ kring spar-
sam körning i Vägverkets regioner. 

I Vägverkets projektgrupp ingick sakkunniga 
inom fordon, bränslen och utsläpp. Pär  
Gustafsson, expert på motor- och fordonsteknik, 
strukturerade arbetet med att ta fram data och 
effektsamband.

Hur mycket kunde sparsam körning minska 
förbrukningen och CO2? Vad gav det i plånboken? 
I motortester mättes hur partikelutsläppen påver-
kades av en annorlunda körcykel. Man säkrade 
metoden mot trafiksäkerhetsexperterna. Kunde 
färre inbromsningar försämra bromsarnas funk-
tion? Vad händer om trafiken går långsammare in 
mot korsningar?

Bra för plånboken – och miljön
Resultatet blev några handfasta råd: accelerera 
inte över 3000 varv, så hålls partikelutsläppen 
i schack; minst en tvärnit i veckan håller brom-
sarna i form. 

Framför allt gick det att slå fast att sparsam kör-
ning var ”bra för plånboken – bra för miljön”, som 
devisen löd.

– Vi hade en intern rollfördelning. Pär  
Gustafsson gav tyngd åt våra beräkningar i mötet 
med andra experter. Man kan säga att han skulle 
krångla till det i de små sammanhangen. Och 

AGNETA HEDENBLAD & JARL HAMMARQVIST

I det lilla finns det stora. För att nå ut i klimatfrågan 
satte vägverket fokus på en sak: kör sparsamt så 
minskar utsläppen. På huvudkontoret fanns en liten 
projektgrupp. Ute i regionerna fanns ett nätverk av 
engagerade vägverkare. Tillsammans etablerade de 
ett körsätt som idag ger ett påtagligt bidrag till att 
minska utsläppen från vägtrafiken. 

TrAFikVErkET
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Agneta Hedenblad och Jarl Hammarqvist ingick i den lilla projektgrupp på dåvarande Vägverket som samordnade arbetet med 
sparsam körning.
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jag skulle förenkla så att alla 
kunde förstå, förklarar Jarl.    

genomslag i media
Agneta Hedenblad kom in tidigt som kommuni-
katör. Fokus låg först på kommuner och landsting 
– och media.

Snart rattade kommunalråd, rallyförare och 
motorjournalister runt med ett getöga på bräns-
lemätaren och tävlade i vem som kunde köra 
snålast och släppa ut minst koldioxid.

Det blev publicitet. Och en del mothugg.
– Det var bra! Jag skrev insändarsvar och  

debattinlägg. Vi visste att vi hade på fötterna, 
säger Jarl Hammarqvist.

Senare riktade projektet in sig mer mot företag 
med tunga fordon.

Agneta och Jarl gjorde en händelselista. Agneta 
tejpade upp inbjudningar till event, seminarier, 
mässor och andra arenor där man kunde nå fram 
till nyckelpersoner inom transportsektorn. 

– Vi lärde oss skilja stort från smått och lägga 
krutet där vi kunde få största möjliga genomslag. 
Det gällde att fånga tillfället i flykten. Skulle vi 
satsa på Taxiförbundets kongress eller lastbils-
mässan – och i så fall hur? säger Agneta.

Den interna marknadsföringen av metoden 

var viktig. När Vägverket fick sin nya resepolicy 
2001 blev det regel att de medarbetare som körde 
mycket i tjänsten skulle utbildas i sparsam kör-
ning. På några av Vägverkets regioner utbildades 
all personal.

nätverk över landet
Några år tidigare hade alla enheter i Vägverket 
genomfört en intern miljöutbildning. I Vägverkets 
regioner fanns upparbetade kontaktytor mot både 
kommuner och åkerier.

Att Vägverkets regioner var med hade en av-
görande betydelse, menar Agneta och Jarl:

– I nätverket kring sparsam körning möttes 
våra experter och vägverkare med lång erfaren-
het av att driva konkreta projekt tillsammans med 
andra aktörer. Det fanns en barfotatanke som gav 
en öppen och förtroendefull atmosfär. Alla kunde 
spela en roll. Vi bollade idéer, tipsade varandra 
och kunde till och med flytta projektmedel mel-
lan regionerna när det fattades pengar till ett bra 
projekt.

SPARK blev det interna namnet på projektet. 

”vI LäRDE OSS SKILJA 
STORT FRÅN SMÅTT OCH 

LäGGA KRUTET DäR vI 
KUNDE FÅ STöRSTA  

MöJLIGA GENOMSLAG.”
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Budgeten var relativt liten och det fanns  
egentligen inte utrymme för kampanjarbete.

– Vi drev Klimatkampanjen med Naturvårds-
verket 2003 och i förlängningen av den Öka tryck-
et året därpå. Det var en riktig lågbudgetkampanj 
som fick genomslag genom att vi fokuserade på 
en enda liten konkret sak; att ökat däcktryck 
sparar bränsle. En styrka var att vi involverade så 
många medaktörer, säger Agneta. 

Spridning via trafikskolorna
Redan från start samarbetade Vägverket med 
STR, Sveriges trafikskolors riksförbund. STR tog 
rollen som utbildare med sitt EcoDrivingkon-
cept. Det spred sig snabbt till trafikskolorna i 
landet. Vägverket stod för sakkunskapen i STRs 
utbildningsmaterial.  

– Det var en enorm energi i samarbetet med 
STR, som företräddes av färgstarka och drivande 
personer. De såg till att det fanns utbildare och 
tillsammans växeldrog vi för att nå ut. Vi på 
Vägverket bar det breda miljöperspektivet – vi 
jobbade till exempel med att få in klimataspek-
terna i vägutformningen, vi utvecklade kraven i 
vår resepolicy och i upphandlingar. Det kanske 
viktigaste blev att vi fick in sparsam körning i 
förarutbildningen, säger Jarl Hammarqvist. 

Är det 
viktigare  
att hålla 
tiden exakt 
än att spara 
bränsle?
Året var 2002 och Eco-
Driving hade några (mycket 
framgångsrika) år på nacken. Jarl Hammarqvist minns 
det Eco Rally från Stockholm till Göteborg som 
Motormännen ordnade tillsammans med en svensk 
biltillverkare och ett norskt oljebolag:    

”Om de danska bröderna hade önskat skulle de ha 
kunnat vända sin volvo S60 i Göteborg och köra tillbaka 
till Stockholm – på samma tank bensin. Citatet står 
fortfarande  att finna på nätet. vad  man inte finner är 
hela resultatlistan och väl är det. Av trettio startande 
kom ”vägverksbilen” näst sist. Däremot sörjer jag 
uppgifterna om hur mycket bensin de olika ekipagen 
förbrukade. Där var vi fyra vill jag minnas. Till etapp-
målet i västerås kom vi 5 minuter sent och rasade då i 
resultatlistan. Tilläggsminuter översattes till bensin-
decilitrar och växelkursen gynnade de punktliga. 
 Så var det 2002. Då rankades ”just in time”  och 
snabbhet högre än att sänka CO2-utsläppen. Hur 
mycket klokare är vi inte 2013?”
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Mats Artebranth var 
först med att testa 
sparsam körning i 
praktiken i 
Vägverkets regi. Ett 
30-tal sopbilsförare i 
Växjö nådde en 
besparing på i snitt 
15 procent.
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MATS ARTEBRANTH
TrAFikVErkET

Sopkörarna blev testpiloter. Redan 1998 lät 
Mats Artebranth ett 30-tal förare på tekniska 

förvaltningen i växjö kommun testa om ett 
förändrat körsätt kunde bidra till lägre bränsle-

förbrukning och mindre koldioxidutsläpp.

Man Kan Säga att SopBiLSFörarna i Växjö 
kommun blev pionjärer i Vägverkets satsning på 
att förändra körsättet hos Sveriges fordonsförare. 
Resultatet var mycket lovande.

Testerna genomfördes 1998 och ganska långt 
innan sparsam körning blivit ett begrepp och 
formellt ett projekt inom Vägverket. 

– Jag hade inte hört begreppet sparsam kör-
ning tidigare, men jag visste att om man planerar 
körningen och inte bromsar bort energi så kan 
man spara bränsle, säger Mats Artebranth som är 
fordonsingenjör och under sin långa tid på Väg-
verket bland annat varit både förarprövare och 
olycksutredare.

När försöket genomfördes arbetade han på Väg-
verket Region Sydöst. Stefan Berg på Vägverkets 
Jönköpingskontor deltog i förberedelserna.

Sparade 15 procent
Två sopbilar, en med automatlåda och en ma-
nuellt växlad, utrustades med mätutrustning. 
Sopbilsförarna fick köra en provslinga två gånger. 
Först som vanligt utan föregående instruktioner. 
Efter att ha fått tips om hur körsättet kunde för-
ändras körde de slingan på nytt.

Med ett förändrat körsätt minskade förbruk-
ningen i den automatväxlade bilen med 26,5 pro-
cent och 11,5 procent med den manuellt växlade. I 

snitt uppnådde man en besparing på 15 procent.
– Ändå jobbade vi bara med momenten att ha 

framförhållning och att motorbromsa. Vi berörde 
till exempel inte möjligheterna att spara bränsle 
genom att utnyttja växlarna på ett bättre sätt när 
man accelererar, säger Mats Artebranth

Värt en miljon kronor
Tekniska nämnden i Växjö räknade fram att 
en minskning av bränsleförbrukningen med 10 
procent skulle medföra en besparing på cirka 1 
miljon kronor per år för kommunen.

– Förarna var överraskade över att körsättet 
betydde så mycket för bränsleförbrukningen. 
Jag minns att det var väldigt lätt att nå fram med 
argumenten. Vi talade bland annat om att man 
aldrig skär bort och slänger en fjärdedel av en 
oxfilé, så varför slösa med bränsle? säger Mats 
Artebranth.

De gjorde också egna beräkningar av vad de 
sparade pengarna skulle kunna användas till:

– Vi räknade ut att om gubbarna höll i resultatet 
så skulle kommunen kunna bjuda var och en på 
en utlandsresa varje år för de pengar man sparade 
in.

När Vägverket påbörjade arbetet med sparsam 
körning hösten 1998 ingick Mats Artebranth i den 
projektgrupp som ledde arbetet på nationell nivå.
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Nästan som ett Tupperwareparty. Men inte 
för att sälja praktiska plastbyttor, utan för att 
få människor att ändra sina resvanor. I mer 
än tio år drev Elsa Andersson projektet som 
nådde över 3 000 personer.

ELSA ANDERSSON

erBjudandet Var det inget FeL på: du kan 
spara mycket pengar genom att effektivisera ditt 
resande.

Men hur når man fram?
Elsa Andersson fick sin idé en kväll när hon inte 

kunde sova: Sök upp människor där de är trygga, 
på jobbet bland sina arbetskamrater eller i sin 
förening.

Resonemanget skulle kretsa kring val av bil, 
bilpooler, hastighet, sparsam körning, samåkning, 
cykling och kollektivtrafik.

– Man förändrar inte sitt beteende bara för 
att någon påstår att det finns en bra lösning. De 
gånger du verkligen kan börja tänka om är i ett 
förtroligt samtal, över en kopp kaffe med någon 
du känner och är trygg med. Den som vill förmed-
la nya tankegångar måste först bygga en relation.

det goda mötet
”7 sätt att minska dina bilkostnader”, blev namnet 
på arbetet som Vägverket och senare Trafikverket 
drev i över tio år.

Det blev flera hundra möten med små grup-
per av lärare, poliser, vårdpersonal och kvinnor 
i hemtjänsten i Halland och Västra Götaland. 
Man var också hos handikapporganisationer, på 

nykterhetslogen och i Rotary.
– Vi fick tillgång till varje grupp en timme. 

Någon gång blev det skitdåligt, men ofta just väl-
digt bra möten. Vi hade tid att ta hand om frågor 
och reaktioner, även ilskna kommentarer som 
”inte tusan kan man köra på femman i 30”, eller 
förvåning; ”menar du att min bil kostar 45 kronor 
milen?!”.

Uppriktighet var viktigt. Elsa såg till att få 
budbärare som bottnade i egna insikter och 
kunde resonera istället för att föreläsa. Vid star-
ten 1999 engagerade hon miljövetaren Michael 
Koucky, först som bollplank, senare också som 
mötesledare.

Även om klimat- och miljöaspekterna fanns 
med liksom trafiksäkerhet sattes plånboksargu-
menten i första rummet.

– Generellt pratade kvinnor mer om hälsa och 
miljö, men inte ens när Al Gore gjorde klimat-
frågan till en obehaglig sanning valde vi att låta 
projektet vila på det benet.

Lära av misstag    
I botten är Elsa gymnasieingenjör. Hon jobbade 
som ljustekniker på Teater 23 i Malmö innan hon 
blev samhällsplanerare på Vägverket i Halmstad.

TrAFikVErkET
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– Mitt stora intresse är mänsklig utveckling – 
egentligen hur vi lever i samhället i stort. Och 
personligen är jag oroad över vad som händer 
med denna planeten, säger hon på sin halländska.

Ett par år in i arbetet med ”7 sätt ...” gick hon i 
duktighetsfällan, brände ut sig och var sjukskri-
ven länge innan hon sakta kunde komma tillbaka. 
Med bra stöd från Vägverket, poängterar hon.

Hon läste pedagogik och insåg att arbetssättet 

fanns beskrivet hos flera teoretiker inom ämnet, 
bland annat Carl Rogers som talar om signifikant 
lärande, det som till skillnad från det ordinära 
lärandet leder till en beteendeförändring.

– Att ”7 sätt” fanns med under så många år 
gjorde att vi kunde lära av misstagen och för-
bättra. Det blev ett lärande arbete också för oss, 
säger Elsa.

Under hela arbetet följde man upp med enkäter. 

Elsa Andersson är miljösamordnare på Trafikverket i Halmstad. Hennes idé om att möta människor på deras arbetsplatser 
ledde till projektet ”7 sätt att minska dina bilkostnader” som pågick i mer än tio år och har nått över 3 000 personer.
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En stor utvärdering som gjordes 2011 visar att 
deltagarna minskat antalet bilresor till jobbet 
med 4–13 procent. Det finns en siffra på hur 
mycket deltagarna sänkte sina koldioxidutsläpp: 
170 ton per år.

– Det är naturligtvis osäkra uppskattningar. Det 
är väldigt svårt att mäta effekter, men vi måste 
försöka. Ända sedan jag blev miljösamordnare 
har jag pratat om att vi måste veta att vi lägger 
våra resurser på det som ger resultat!

Elsa var med tidigt och lade grunden till Tra-
fikverkets handledning för beräkning av CO2-
utsläpp. Första beräkningen gällde bland annat 
effekter av en ny cykelväg i Halmstad. Hon hade 
bara en enda studie som underlag.

– Jag är inte civilingenjör, men jag ville helt 
enkelt ha något att utgå ifrån. Sedan har andra ut-
vecklat och förfinat beräkningarna till det verktyg 
vi har idag, säger hon.

Mitt emot centralstationen i Halmstad finns nu 
en ny busstation som binder ihop regionbussar 
och lokaltrafik med tågen.

Trafikverket har varit med och satsat stora 
pengar i projektet. 

ringer upp och informerar
– Vi jobbar inte längre med påverkansarbete. Men 
nu stöttar vi denna stora investering med infor-
mationsinsatser, det är en annan sak.

Nu driver Trafikverket ett projekt där man 
ringer upp människor och berättar om de nya 
möjligheter som kollektivtrafiken erbjuder.

– Vi vill helt enkelt berätta för så många som 
möjligt att det har blivit lättare att resa med buss 
och tåg. På ett år har vi pratat med över 3 000 
personer. Det är en direktbearbetning som är väl 
beprövad och faktiskt mer effektiv än det arbete 
vi bedrev med ”7 sätt”, säger Elsa Andersson. 

”vI JOBBADE MED  
PLÅNBOKSARGUMENT. INTE ENS NäR 
AL GORE GJORDE KLIMATFRÅGAN TILL 
EN OBEHAGLIG SANNING vALDE vI ATT 
LÅTA PROJEKTET vILA PÅ DET BENET.”
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KöR REKo – KöR Eco
Fyra kvinnliga studenter i Leksand valde sparsam 
körning och vägtrafikens klimatpåverkan som 
tema för ett projektarbete. Med kunskapsstöd 
från Trafikverket togs dekaler, klistermärken och 
annat informationsmaterial fram. Allt för att i en 
kreativ utställning på skolan berätta om de enkla 
åtgärder som kan göras för att minska sin 
klimatpåverkan som bilist. ”varva ner” var ett 
budskap, ”Kör reko – kör eco” ett annat.

Sparsam körning fick tveklöst nyttig draghjälp.

Ur Våra vägar 
2001. Vägverkets 
generaldirektör 
ingemar Skogö får 
instruktioner av 
Hasse Andersson 
som skymtar till 
höger.

Att tänka på  
för dig som kör elbil
• Mjuka starter
• Mjuk acceleration
• Lätt gas vid jämn fart
• Släpp gasen och rulla mycket

– med växel i för återvinning (regenerering)  
av bromskaft

• i frirullningsläge när detta är bäst för att kunna 
rulla så länge som möjligt

• Tänk på att värmen inne i bilen tar mycket energi
• Alla funktioner kräver energi.  

Stora energislukare är:
– värmesystemet
– Luftkonditioneringen (AC)
– Stoslvärme
– Bakrutedefroster
– Med rätt körteknik kan räckvidden med en elbil 

förlängas med 20-30 procent.

Anm. Tipsen finns med i STr:s nya koncept Eco 
Driving Electric och gäller ren elbil.
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Gatubolaget i Göteborg är en av många kommunala 
verksamheter som satsat på sparsam körning. Sedan 
2008 har man utbildat 300 förare per år i egen regi. 
Framgången bygger på stöd från ledningen och en 
projektledare med mycket vilja och praktisk förmåga.

gatuBoLaget förvaltar över 2 000 fordon som 
används inom Göteborgs Stad. Mest små person-
bilar men också en del lätta lastbilar och mindre 
arbetsmaskiner. 

Under många år har Gatubolaget satsat på att 
ligga i framkant med att miljöanpassa sin egen 
verksamhet, inte minst genom val av fordon.

”Här är ett jobb du borde söka”, sa chefen till 
Therese Rundberg. Då jobbade hon i Gatubo-
lagets kundmottagning. Hon hade funderat lite 
över annonsen där man sökte utbildare för sats-
ningen på sparsam körning.

Nu skulle alla som använder bilparken, från 
sjuksköterskor i hemsjukvården till gubbarna 
på Park & Natur, erbjudas teori och praktisk 
körutbildning. 

Och Therese blev projektledare. 

Fakta och hjärta
Det låter så enkelt när hon berättar om hur hon 
satte igång.

– Jag läste in frågan, googlade och tog kon-
takt med alla jag kunde komma på. Ringde till 

trafikskolor, STR och Vägverket, berättar hon.
Therese fick fatt i STR:s utbildningspärm och 

utgick från den.
– Men jag ville inte bara kopiera. Tillsammans 

med de andra här anpassade jag utbildningen 
efter våra egna målgrupper. Jag kollade och upp-
daterade siffror och fakta.

– Jag ville ha ett material som jag behärskade 
och kunde stå för i mötet med dem vi skulle utbil-
da. Jag ville ha in lite hjärta. När jag till exempel 
märkte att många undrade kring det här med att 
växla från tvåan så utvecklade jag en särskild del 
kring det, berättar hon.

Therese beskriver sig som en ”doer” som älskar 
kundkontakter. Karriären startade på McDonalds 
under gymnasieåren och fortsatte med fem år på 
Statoilmacken vid Munkebäcksmotet.

– Jag är bra på att ta folk och är inte främmande 
för bilar heller. Jag har hjälpt så många med däck, 
batterier, glykol och släpvagnskopplingar. 

utbildat 1 200 medarbetare
Gruppen som skulle sköta utbildningen gick en 

THERESE RuNDBERG
GATUBoLAGET
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Therese rundberg blev 
projektledare för 
Gatubolagets utbildning i 
sparsam körning. Hon 
läste in frågan, googlade 
och tog kontakt med alla 
hon kunde komma på. 
Sedan satte hon igång. 
idag har Gatubolaget 
utbildat 1 200 medarbe-
tare i Göteborgs kommun 
i sparsam körning.
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tvådagarskurs i praktisk pedagogik och tog med 
sig läraren på de första provturerna. Sedan häm-
tade de övningselever på det egna kontoret. Man 
lade upp olika körslingor med stads- och lands-
vägskörning, rondeller, rödljus och fartgupp. 

Det tog mindre än nio månader att komma 
igång med utbildningen i full skala. När det var 
gjort gick Therese hem och blev mamma.

Fram till 2013 har Gatubolaget utbildat över  
1 200 kommunanställda i sparsam körning.

Therese gillar att stå inför alla typer grupper. 
Hon kan ta att ibland bli betraktad som ”lilla 
gumman”.

– Sånt kan jag skoja bort. Jag har inte någon 
grundläggande fordonsutbildning. Ibland får man 
förklara att man inte har svar på allt, men gärna 
tar reda på mer och kommer tillbaka med det.

uppfyller kraven
Under resans gång tog Therese kontakt med 
Vägverket för att få någon slags verifiering av att 
utbildningen höll måttet.

– Det var viktigt att få stöd från en myndighet – 
vi fick besök av Gugge Häglund. Efteråt kunde vi 
sätta dekaler med texten ”Uppfyller Vägverkets 
krav” på de bilar vi använde vid körövningarna, 
berättar hon.

Redan från start uppnådde man 10–15 procents 
reducering av bränsleförbrukningen efter att 
förarna fått teori och praktisk instruktion. Gatu-
bolaget erbjuder uppföljning, men det är ganska 
få som nappat. Det är upp till varje förvaltning i 
Göteborgs Stad att förvalta resultatet.

I en enkät bland fordonsbrukarna svarade sju 
av tio ja på frågan om de kände till att Gatubola-
get ordnade utbildning i sparsam körning.

– Vi har nått ut med ett förhållningssätt. 
Jag hoppas att det ger ringar på vattnet, säger 
Therese.

”vI HAR NÅTT UT MED 
ETT FöRHÅLLNINGS-
SäTT. JAG HOPPAS 

ATT DET GER RINGAR 
PÅ vATTNET.”
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Rensat i infodjungeln
Sektorsarbetet, påbörjat kring 1997 och mer eller 
mindre avsomnat lite drygt tio år senare, var 
landet som flödade. Inte av mjölk och honung utan 
av pengar, kreativitet, lätt yra och en lust att sprida 
budskap i olika former och i olika kanaler. På gott 
för det mesta.

För sparsam körning innebar det en successivt 
växande flora av informationsblad, foldrar, filmer, 
dekaler, filmade inslag på hockeyarenor och annat. 
Det positiva budskapet kring sparsam körning 
spreds, men informationsdjungeln tenderade att bli 
alltför tät och ibland stämde fakta inte överens med 
varandra.

en kommunikationskonsult gick 2005 igenom allt 
informationsmaterial som då fanns om sparsam 
körning. Resultatet och budskapet: Risk för des-
information. Ni bör rensa och renodla!

Några månader senare hade en arbetsgrupp 
bestående av Gugge Häglund, Anna Knutsson 
och Anna Gudmundsson (numera Gabriels-
son) sett till att det återstod några få plantor 
från den tidigare djungeln. Ett par informa-
tionsfoldrar med den gemensamma rubriken 
”vinst varje mil” samt dokumentet ”Drivkraft”. 
Parallellt gjordes en uppstädning och uppbygg-
nad på webben för att hålla informationen där 
så aktuell som möjligt.

dessa tre plantor blev sex när ett regeringsupp-
drag om sparsam körning för arbetsmaskiner var 
klart. Tre foldrar berättar om möjligheterna med 
sparsam körning för entreprenadmaskiner, 
skogsmaskiner och jordbruksmaskiner. Allt har så 
här långt uppdaterats med jämna mellanrum.

1

Drivkraft
– konsten att behålla ett sparsamt körsätt

Mät, lär ut och följ upp
Det är lätt att lära sig ett sparsamt körsätt. För förare som fått sin utbildning på moderna fordon känns en sparsam körteknik knappast främmande.

Ett förändrat körsätt kan spara så mycket bränsle att det förbättrar företagets resultat. 
Förbättringsarbetet måste ha stöd både i företagets ledning och hos förarna. Motivation är A och O. Det måste vara tydligt att de som bidrar till minskad bräns-leförbrukning också tjänar på att förändra sitt körsätt.

För att lyckas krävs också uthållighet och systematisk uppföljning. Idag finns konsulter som erbjuder stöd och tar ansvar för mätning, utbildning och uppfölj-ning.  

•  Börja arbetet med att mäta bränsleförbrukningen i fordonsflottan så att det finns siffror att jämföra med.
•  Sätt upp mål för hur mycket ni ska spara. Gör  förarna delaktiga – många åkerier har goda erfaren-heter av bonusprogram.

•  Skaffa ett system som mäter förbrukning, körtid, körsträcka och hastighet. Det finns utrustning som är självinstruerande och hjälper föraren att förbättra sin körstil.
•  Gör en utvecklingsplan som visar hur kunskapen om hur man kör sparsamt ska föras ut och hållas vid liv.

Utbildare i sparsam körning för personbilar och tunga fordon finns över hela landet. En utbildningsdag med tre timmar teori och två timmars körning med stöd av en instruktör kostar 3 000 - 4 000 kronor plus moms per förare.

Kör mer klimatsmart
För varje liter bränsle som en motor förbränner bil-das en viss mängd koldioxid. En liter bensin ger vid avgasröret 2,24 kg koldioxid och en liter diesel 2,48 kg koldioxid.

 
Koldioxid går inte att rena bort. Katalytisk avgas-rening och partikelfilter tar bort sådana utsläpp som skadar hälsa och miljö – men inte just koldioxid som påverkar klimatet.  Varje liter bränsle man sparar innebär mindre påverkan på klimatet.

Minus 25 ton koldioxid. Ett tungt fordon i fjärrtrafik förbrukar 100 000 liter diesel på ett år. Det ger ett utsläpp på närmare 250 ton koldioxid. Om bränsle-förbrukningen minskar med 10 procent sjunker utsläppen med 25 ton. 

På Trafikverkets webbplatswww.trafikverket.se/Företag/Trafikera & transportera/Säkerhet och miljö på väg/Sparsam körning/ finns•  lista med utbildare som lär ut sparsam körning för personbilar och tunga fordon.•  information om olika tekniska och administrativa stöd för bränslebesparing.
•  tips och idéer kring hur man driver på arbetet med ett sparsamt och effektivt körsätt.•  tips om hur du kör sparsamt.

Vinst 
varje mil
– tunga förare kan 
spara miljoner på att köra bränslesnålt

Sparsam körning

Trafikverket. 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90 www.trafikverket .se
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Ett grönt sätt att spara pengar

Arbetsmaskinerna svarar ensamma för 5 procent av 

Sveriges samlade utsläpp av koldioxid. Landets jord-

brukstraktorer släpper tillsammans ut nästan en halv 

miljon ton per år.

Sparsam körning är därför ett enkelt sätt att bidra till 

bättre miljö. Samtidigt sänker det kostnaderna för 

Sveriges lantbrukare. Om Sveriges alla arbetsmaskiner 

kördes sparsamt skulle den samlade bränslekostnaden 

minska med över en miljard kronor. 

De gröna näringarna har en miljöprofil som gör det 

extra angeläget att bidra till att utsläppen av växthus-

gaser minskar.

Sparsam körning ger också:

•   Lugnare men effektivare körning.

•  Mindre slitage på maskinerna.

•  Mindre utsläpp av partiklar och andra hälsofarliga 

avgaser.

•  Bättre arbetsmiljö för förarna. 

Så kommer du igång:

Gå in på www.trafikverket.se/sparsamtarbets- 

maskiner. Gör en kalkyl för ditt företag och få tips på 

utbildare och sparcoach.

Du gör 
skillnad
– sparsam körning  

sparar miljö och miljoner

André Ødegård är lantbrukare i Västra  

Näshulta i Sörmland. Han har minskat diesel-

förbrukningen med 4 kubikmeter per år.

Värde: 40 000 kr.

När han köpte ny traktor var han noga med 

att välja en maskin som var anpassad för går-

dens behov och för de verktyg han använder.

– Det är viktigt att traktorn och verktygen 

fungerar ihop. Sedan har jag lärt mig att köra 

mjukare. Jag håller alltid koll på bränsle-

förbrukningen och där får jag mycket hjälp av 

instrumenten, säger André.

André sparar  

40 000 kr per år

”Jag har anpassat mitt  

körsätt till traktorn och håller 

noga koll på instrumenten. 

Det kostar inget, men sparar 

mycket”

JORDBRUK

Ett samarbete mellan:

www.trafikverket.se

www.skogsstyrelsen.se

www.jordbruksverket.se
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Starkare företag och bättre miljöArbetsmaskinerna svarar ensamma för 5 procent av 
Sveriges samlade utsläpp av koldioxid. Därför kan 
sparsam körning ge bättre miljö – men också star-
kare företag. Om Sveriges alla arbetsmaskiner kördes 
sparsamt skulle den samlade besparingen bli över en 
miljard kronor.

Ett sparsamt körsätt ger högre effektivitet och ökad 
lönsamhet. Genom att bidra till minskade koldioxid-
utsläpp profilerar man sig gentemot kunderna. I dag 
är en tydlig miljöprofil en konkurrensfördel. Allt fler 
virkesköpare ställer krav på låg bränsleförbrukning. 
Maskinföretagen måste kunna visa att förarna behärs-
kar ett effektivt och sparsamt körsätt.

Sparsam körning ger också:•  Bättre arbetsmiljö för förarna. •  Mindre slitage på maskinerna.•  Mindre utsläpp av partiklar och andra hälsofarliga 
avgaser.

Så kommer du igång:Gå in på www.trafikverket.se/sparsamtarbets- 
maskiner. Gör en kalkyl för ditt företag och få tips på 
utbildare och sparcoach.

Du gör 
skillnad
– sparsam körning  sparar miljö och miljoner

SKOGSBRUK

Maskinföretaget har två skördare, två skotare och en kombimaskin. Maskinerna förbrukar tillsammans nästan 200 000 liter 
diesel på ett år.
Genom sparsam körning sänktes  förbrukningen med 5 procent.

Det motsvarar 10 000 liter bränsle. Värde: 80 000 kronor per år.

Nils OskarssonA&N Oskarssons Skogsservice AB

”Koll på förbrukningen 
är grunden för att  
spara bränsle”

Vi sparade 80 000 kr  – rakt av

Ett samarbete mellan:

www.trafikverket.se

www.skogsstyrelsen.se

www.jordbruksverket.se
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Starkare företag och bättre miljö
Arbetsmaskinerna svarar ensamma för 5 procent av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid. Det handlar om nästan 3 miljoner ton koldioxid varje år. De största utsläppen kommer från entreprenadmaskiner, till exempel hjullastare. Därför kan ett sparsamt körsätt ge en bättre miljö – men också starkare företag. Om Sveriges alla arbetsmaskiner kördes sparsamt skulle den samlade besparingen bli över en miljard kronor.

Ett sparsamt körsätt ger högre effektivitet och ökad lönsamhet. En tydlig miljöprofil är redan en konkur-rensfördel. Det börjar bli självklart att minska för-brukningen av dyrt bränsle. Och det kommer att bli nödvändigt. Låg bränsleförbrukning och förare som kan köra effektivt blir skallkrav i framtidens upphand-lingar.

Sparsam körning ger också:
•  Bättre arbetsmiljö för förarna. 
•  Mindre slitage på maskinerna.
•  Mindre utsläpp av partiklar och andra hälsofarliga avgaser.

Så kommer du igång:
Gå in på www.trafikverket.se/sparsamtarbets- maskiner. Gör en kalkyl för ditt företag och få tips på utbildare och sparcoach.

Med hjälp av sparsam körning kan kross- företaget sänka sina kostnader med  
212 000 kr per år. Det motsvarar nästan  9 procent av företagets bränslekostnad.
Företaget har sju maskiner – tre hjullastare,  två grävmaskiner och två dumprar.  
I snitt förbrukade maskinerna 17 liter/tim.  Totalt 231 000 liter bränsle.

Man sparar pengar både på ett bättre körsätt och minskad tomgångskörning. Genom att minska tomgångstiden sänker man både  bränsleförbrukningen och kostnaden för  slitage och service.

Krossföretaget sparade  
över 200 000 kr

”

Ett samarbete mellan:

Man vet så väl att ju mer diesel 
desto större utsläpp. Att köra 
sparsamt är att 
själv bidra 
med något 
positivt”

ENTREPRENAD

www.trafikverket.se

www.skogsstyrelsen.se

www.jordbruksverket.se

Du gör 
skillnad
– sparsam körning  
sparar miljö och miljoner

Johanna Jonasson, 
förare på LTH Traktor 
i Kiruna
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Sex sätt att minska  förbrukningen ännu merHåll rätt tryck i däcken – gärna lite över rekommen-
derat tryck (plus 10–15 procent). Med högre tryck 
rullar bilen bättre. Det minskar både däckslitaget och 
bränsleförbrukningen.

Av med takboxen och takräcket. Rensa bilen från  
onödig last. Det minskar luftmotståndet och vikten 
och därmed bränsleåtgången.

Använd motorvärmare. Kallstarter drar mycket extra 
bränsle – också vid plusgrader.•  Vid –15° C eller kallare – koppla in motorvärmaren  

 max en och en halv timme före start.•  Upp till 0° C – sätt på värmaren en timme före.•  Upp till +10° C – förvärm i 20 minuter.
Kör inte på tomgång. Bilen drar mer bränsle på tom-
gång än man tror. På tomgång släpper bilen dessutom 
ut betydande mängder farliga ämnen.•  Starta motorn först i det ögonblick som du ska   

 köra iväg – då får du snabbt upp temperaturen   
 i motorn och i bilen. 
•  Stäng av motorn även vid mycket korta stopp. 

Moderna dieselbilar med direktinsprutning kan 
stängas av på samma sätt som bensinbilar. Att starta 
om en insprutningsmotor drar inget extra bränsle.Serva bilen regelbundet. Med bra tändstift, rena luft-

filter och ren olja går motorn snålare. 
Stäng av klimatanläggningen när den inte behövs, eller 
kör den i ekonomiläge. Klimatanläggningen drar upp 
till 1 liter/100 km extra.

Minska din påverkan på klimatet
Koldioxid går inte att rena bort. Faktiskt inte alls.  
Katalytisk avgasrening och partikelfilter tar bort 
sådana utsläpp som skadar hälsa och miljö – men inte 
just koldioxid som påverkar klimatet. Varje sparad 
liter bränsle innebär mindre påverkan på klimatet.

Visste du att ...
•  Nästan hälften av alla bilresor är kortare än  

5 kilometer.
•  Om man ökar farten från 100 till 110 km/tim blir   

tidsvinsten 5 minuter på 10 mil – teoretiskt sett.  
Men bränsleförbrukningen stiger samtidigt med  
10–20 procent, vilket kostar mer än 2 kronor per mil. 

•  Medelbilen i Sverige drar 7.2 liter/100 km. 
 
På www.trafikverket.se finns fler tips på hur man 
håller ned bränsleförbrukningen. Klicka på Privat > 
Miljö & Hälsa > Dina val gör skillnad. Där hittar du 
också tips om sparsam körning med automatlåda. Alla beräkningar utgår från ett bränslepris på 14 kr litern. Det  

genomsnittliga CO
2-utsläppet från den svenska bilparken är idag 

178 gram per kilometer. EU:s mål är att inga bilar som säljs från och 
med 2012 släpper ut mer än 130 gram per kilometer. EU:s mål för 
2020 är 95 gram/km och 70 gram/km år 2025.
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Trafikverket. 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00www.trafikverket .se

Vinst 
varje mil

– lär dig knepen  som får tanken  att räcka längre

Sparsam körning
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Lotta Nilsson har varit projektledare för Sparcoach ekonomiska förening sedan 
starten 2005 då föreningen bildades med stöd från dåvarande Vägverket. 
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Sparcoach är ett av 00-talets nyord. Det står för 
problemlösare som kan etablera ett arbetssätt som 

i sin tur ger bestående resultat i en verksamhet. 
Men de flesta företag i transportbranschen har 

fortfarande inte tagit chansen. 

SparcoacHer är ofta människor som i den egna 
verksamheten sett möjligheten att minska bräns-
leförbrukningen för att spara resurser och minska 
miljöbelastningen. Att driva en sådan process är 
en stor utmaning. Många har genom sin praktik 
byggt upp gedigna kunskaper och erfarenheter.   

– Vi samlar alla som jobbar på ett professionellt 
sätt med frågan, vi delar och sprider kunskap och 
bygger kontaktnät, men vi förmedlar inte uppdrag 
– vi är ingen säljorganisation, säger Lotta Nilsson.  

Lotta har varit projektledare för Sparcoach 
ekonomisk förening sedan starten 2005 då fören-
ingen bildades med stöd från dåvarande Vägver-
ket. Hävstången är nätverkande och samarbeten. 
Föreningen har bland annat arrangerat det årliga 
Sparcoach Forum. 

– Vi är en oberoende och konkurrensneutral 
part. Det innebär bland annat att vi kan svara för 
kvalitetssäkring, till exempel i form av revisioner 
och utvärdera utbildningar så att kunden får det 
som utlovats, säger Lotta Nilsson.

Omkring en fjärdedel av medlemmarna är 

interncoacher i företag och verksamheter. Hälf-
ten är fristående konsulter och utbildare, huvud-
sakligen trafikskolor. Övriga är intressemedlem-
mar och samarbetspartners, bland dem TYA, 
Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd 
och STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

problemlösare
– Sparcoachen är en problemlösare som lär upp 
och etablerar ett arbetssätt som kan tas över av 
dem som finns i företaget eller organisationen. 
Det är en uppgift som kräver stor lyhördhet och 
mycket kommunikation.

Lotta Nilsson pekar på fyra nycklar till ett 
lyckat genomförande:
•  Förankring i verksamheten, stöd hos ledningen 

och resurser.
•  Uppföljning – att samla in data, bearbeta och 

kommunicera resultat.
•  Hitta rätt vägar att kommunicera.
•  Motivera – både dem som är involverade och 

hela verksamheten.

LOTTA NILSSON
SPArCoACHFÖrENiNGEN
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– Tidigare tänkte man ofta att motivation hand-
lade om att få en bit av besparingen – bonus eller 
trevligheter. Men det är vi på väg bort ifrån. Vi 
har lärt oss att delaktighet är viktigare, att de som 
involveras får vara med och ta fram något som 
ger mer, till exempel att man kan förändra andra 
saker i arbetet så att det fungerar bättre.

ett förändringsarbete
Sparcoachens arbete handlar om mycket mer än 
om att få en grupp förare att lära sig ett sparsamt 
körsätt. Det spänner över allt från tomgångskör-
ning till logistik och hur man lägger upp och 
organiserar arbetet. Det är ett förändringsarbete 
som kräver struktur och uthållighet. Resultatkur-
van går alltid upp och ned över tid.  

– Vi kommer alltid tillbaka till detta med att 
mäta, genomföra en aktivitet, följa upp – och gå 
vidare. Det måste finnas mål och det krävs att nå-
gon driver arbetet om resultatet ska bli bestående, 
säger Lotta Nilsson. 

IT-stöden för bränslemätning och uppföljning 

utvecklas hela tiden. De kan hjälpa en enskild 
åkare eller förare att spara bränsle, men i en verk-
samhet som omfattar fler krävs ändå ett systema-
tiskt arbete.

– Bra verktyg gör uppgiften enklare, men kan 
aldrig ersätta sparcoachen, understryker Lotta 
Nilsson. Det här handlar om ständiga förbättring-
ar i verksamheter där förutsättningarna föränd-
ras över tid. Man byter fordon, får nya typer av 
uppdrag och byter personal.

Många goda exempel
Taxiföretag, bussbolag, åkerier och maskinentre-
prenörer har tagit bort tonvis med koldioxidut-
släpp och tjänat pengar, samtidigt som man vun-
nit andra fördelar. Det finns många goda exempel.

Men det mesta är fortfarande ogjort, menar 
Lotta Nilsson: 

– Bland åkarna har många förstått vad man kan 
vinna på detta. Men det är ändå bara en mindre 
del som har fått igång ett arbete. På maskinsidan 
finns hur mycket som helst att göra.

Arbetsmaskinerna svarar ensamma för 5 pro-
cent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.

– För att få det lyft vi väntat på så länge måste 
det ställas tydligare krav på lägre utsläpp hela 
vägen från beslutsfattarna, via transportköparna 
ned till utförarna. Annars kommer vi att få svårt 
att nå de mål som samhället ställt upp, säger Lotta 
Nilsson. 

Fotnot:  
Sparcoach ekonomisk förening lades ned i september 2013.

”BLAND ÅKARNA HAR 
MÅNGA FöRSTÅTT 

vAD MAN KAN  
vINNA PÅ DETTA.”
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Primärt att köra sparsamt
”OK men inte lysande. Det är en schematisk 
sammanfattning av det stora samarbetsprojekt i 
EcoDriving som vägverket Region Sydöst i 
Jönköping haft med Blekinge läns landsting.

194 anställda inom primärvården utbildades i 
sparsam körning vid årsskiftet 1999-2000 och 
därefter har deras körjournaler under år 2000 
jämförts med körjournalerna från 1999. Resorna 
har gjorts med de bilar landstinget i Blekinge 
leasar och byter ut vart tredje år.

Samtliga uppgifter har sedan gåtts igenom. 
Resultatet visar att den genomsnittliga bränslebe-
sparingen blev 6,4 procent. En siffra som ett tag 
såg ut att bli betydligt sämre.

– Det såg skrämmande ut före sommaren. Men 
det visade sig att det fanns fel i en del körjourna-
ler. När vi gått igenom uppgifterna ytterligare 
några gånger visade det sig att bränslebespa-
ringen ändå varit ganska hyfsad, berättar Krister 
Wall, vägverket Region Sydöst.

ännu en erfarenhet från detta projekt var att 
resultaten blev bäst där man diskuterade och gick 
igenom meningen med sparsam körning.”

Våra vägar 2001

Gröna trafikskolor  
visade vägen
När dåvarande vägverket i sin sektorsroll 
arbetade med sparsam körning handlade mycket 
om att växeldra med andra aktörer som utbil-
dare, kommuner och företag. vidare om att 
stödja bra initiativ, att ställa krav och att sprida 
erfarenheter och resultat. Åsa Wagenius på 
dåvarande vägverket Region Mitt, såg tidigt till 
att sparsam körning kunde slå rot i rätt mylla. 
vägverket Region Mitt (västernorrlands, 
Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas län) 
samarbetade med 27 trafikskolor som var och en 
garanterade att de skulle föra in konceptet 
sparsam körning i sina undervisningsplaner. Det 
gjordes fyra år innan det blev obligatoriskt i all 
körkorsutbildning och i de båda proverna och det 
var då det största antalet trafikskolor som fört in 
sparsam körning i sina undervisningsplaner. 

Samarbetet uppmärksammas i massmedia och 
de 27 trafikskolorna, som tillsammans utbildade 
ca 5 000 förare per år, diplomerades som ”Gröna 
trafikskolor” och bidrog till att göra både förare 
och miljö till vinnare.

Reklamkampanj mot  
stadsjeepar i USA
Det gäller inte bara att köra sparsamt, det gäller också att tänka sparsamt. Kanske 
främst vid val av ny bil. Stadsjeeparna, de s.k. SUv-arna, hamnade i skottgluggen hos 
alla som minska vägtrafikens klimatpåverkan. Här liksom på andra håll i värden. Redan 
2002 genomförde Miljöorganisationerna Natural Resources Defense Council och The 
Detroit Project en reklam-tv-kampanj mot jeep-trenden i USA. Den film som spelades 
in gjorde reklam för en ekonomisk bil som enligt de båda organisationerna skulle göra 
USA oberoende av oljeimport. Siffror från  det amerikanska naturvårdsverket EPA 
visade samtidigt att bränsleekonomin i USA under 2002 var den sämsta på 22 år. 
Orsaken är till stor del bilföretagens nya kassakor: de bensinslukande stadsjeeparna.
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1998 (november): 
Idén/konceptet, ursprungligen från Kanada, om sparsam 
körning (Eco Driving) hämtas från Finland, skrivs om 
och slår rot i Sverige.

1999: 
Utbildning av chefsinstruktörer för lätta 

fordon (personbilar).

2000: 
Utbildning av chefsinstruktörer för 
tunga fordon. Företag och offentliga 
organisationer börjar i liten skala 
utbilda sina förare.

2000–2001:
vetenskapliga tester genomförs för att 

kvalitetssäkra utbildningskonceptet; en viktig 
punkt är att eliminera riskerna för att sparsam körning 
bidrar till oönskade emissioner av farliga avgaser.

2003: 
Koncept för sparsam körning tas fram för arbetsmaski-
ner (Working EcoDriving) inom STR.

2003: 
Klimatkampanjen. Sparsam körning blir vägverkets 
bidrag till åtgärder som den enskilde kan göra för att 
minska sin klimatpåverkan.

2004: 
2004: Däcktryckskampanjen öka trycket genomförs 
över hela landet med aktiviteter vid bensinstationer och 
i pressen. Fokus ligger på en åtgärd som är enkel att 
genomföra (rätt lufttryck) men kampanjen omfattar 
sparsam körning i sin helhet.

2004-2005: 
Instruktörsutbildning arbetsmaskiner
2005: Sparcoach Ek. förening bildas med stöd från bl.a. 
vägverket för att erbjuda främst åkerier hjälp med ett 
metodiskt arbete kring bränsleförbrukning och uppfölj-
ning.

2007: 
Medverkan i ett internationellt symposium i Paris om 
sparsam körning där Sverige presenterar sitt arbetssätt, 
de ekonomiska möjligheterna med ett sparsamt körsätt 
och om samarbetet med olika aktörer.

MILSTOLPAR

SPARSAM KÖRNING

Mät, utbilda och följ uppDet är lätt att lära sig att köra sparsamt. Oftast 
räcker det med en halv utbildningsdag med teori 
och körning med stöd av en instruktör räcker oftast. 

Gör en utbildningsplan och sätt upp mål innan 
arbetet drar igång. Med hjälp av fortlöpande uppföljning kan man uppnå så goda och bestå-ende resultat att det påverkar verksamhetens resultat. Ett bonusprogram kan vara ett bra verk-

tyg för att hålla motivationen uppe.
•  Börja arbetet med att mäta bränsleförbruk-  ningen så att det finns siffror att jämföra med.  

Räkna fram vad en besparing kan ge i pengar och minskade utsläpp av koldioxid.•  Sätt upp mål och utse ansvarig. Ta gärna hjälp av en så kallad sparcoach, en konsult som hjälper företag att arbeta metodiskt med bränslebesparing. En sparcoach kan också hjälpa till att höja trafiksäkerhetsmedvetandet.•  Skaffa ett system som mäter förbrukning, kör-tid, körsträcka och hastighet. Att föra körjour-nal kan vara ett bra komplement.•  Berätta för andra vad ni gör – ett bra miljöar-bete är inget att skämmas för. Utbildare i sparsam körning finns över hela landet. Att kunna köra bilen så att den drar så lite bränsle som möjligt ingår numera i all körkortundervisning för personbil. Många tra-fikskolor erbjuder utbildning även för aktiva förare. 

Dämpa växthuseffektenFör varje liter bensin eller diesel en bil förbru-kar bildas 2,4 respektive 2,5 kg av växthusgasen 
koldioxid. Det blir närmare 4 ton koldioxid på ett år för en normalbilist.

Koldioxid går inte att rena bort. Faktiskt inte alls. Katalytisk avgasrening och partikelfilter tar 
bort sådana utsläpp som skadar hälsa och miljö 
– men inte just koldioxid som påverkar klima-tet.  Varje liter bränsle man sparar innebär att  bidraget till växthuseffekten minskar.

På Vägverkets webbplats  www.vv.se/miljo finns 
•  lista med utbildare som lär ut sparsam kör-ning.
•  information om olika tekniska och adminis-trativa stöd för bränslebesparing.•  tips och idéer kring hur man driver på arbe-tet med ett sparsamt och effektivt körsätt.

Där kan du också beställa en instruktionsfolder 
i sparsam körning för personbilar.
Alla beräkningar utgår från ett bränslepris på 11 kr litern. 
Medelbilen i Sverige drar 0,87 liter per mil. 

Vägverket
781 87 Borlängewww.vv.se. vagverket@vv.se. 

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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Vinst 
varje mil

– lägre bränsleförbrukning sparar pengar och miljö

SPARSAM KÖRNING

Sex sätt att minska för-

brukningen ännu mer

Håll rätt tryck i däcken – gärna lite över rekom-

menderat tryck (plus 10–15 procent). Med högre 

tryck rullar bilen bättre. Det minskar både däck-

slitaget och bränsleförbrukningen.

Av med takboxen och takräcket. Rensa bilen   

från onödig last. Det minskar luftmotståndet och 

vikten och därmed bränsleåtgången.

Använd motorvärmare. Kallstarter drar mycket 

extra bränsle – också vid plusgrader.

•  Vid –15° C eller kallare – koppla in motor-

 värmaren max en och en halv timme före start.

•  Upp till 0° C – sätt på värmaren en timme före.

•  Upp till +10° C – förvärm i 20 minuter.

Kör inte på tomgång. Bilen drar mer bränsle på 

tomgång än man tror. På tomgång släpper bilen 

dessutom ut betydande mängder farliga ämnen.

•  Starta motorn först i det ögonblick som du ska  

 köra iväg – då får du snabbt upp temperaturen  

 i motorn och i bilen. 

•  Stäng motorn även vid mycket korta stopp.   

 Moderna dieselbilar med direktinsprutning   

 kan stängas av på samma sätt som bensin-

 bilar. Att starta om en insprutningsmotor drar  

 inget extra bränsle.

Serva bilen regelbundet. Med bra tändstift, 

rena luftfilter och ren olja går motorn snålare. 

Stäng av klimatanläggningen när den inte be-

hövs, eller kör den i ekonomiläge. Klimatanlägg-

ningen drar upp till 1 dl bränsle extra per mil.

Dämpa växthuseffekten

Koldioxid går inte att rena bort. Faktiskt inte 

alls. Katalytisk avgasrening och partikelfilter tar 

bort sådana utsläpp som skadar hälsa och miljö 

– men inte just koldioxid som påverkar klima-

tet.  Varje liter bränsle man sparar innebär att  

bidraget till växthuseffekten minskar.

Visste du att ...

•  Nästan hälften av alla bilresor är kortare än   

 5 kilometer.

•  Om man ökar farten från 100 till 110 km/tim   

 blir tidsvinsten 5 minuter på 10 mil 

 – teoretiskt sett. Men bränsleförbrukningen   

 stiger samtidigt med 10–20 procent, vilket   

 kostar 1 till 2 kronor per mil. 

•  Medelbilen i Sverige drar 0,82 liter per mil.   

 Jämfört med övriga Europa har vi ovanligt   

 törstiga bilar.

 
På www.vv.se finns fler tips på hur man håller 

ned bränsleförbrukningen – och hur man hit-

tar en bränslesnål och säker bil. Du hittar dem 

under både Fordon och Miljö.

Alla beräkningar utgår från ett bränslepris på 11 kr litern.

Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se. vagverket@vv.se. 

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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varje mil
– lär dig knepen som får 

tanken att räcka längre

SPARSAM KÖRNING

Mät, utbilda och följ upp

Det är lätt att lära sig ett sparsamt körsätt. För 

förare som fått sin utbildning på moderna for-

don känns en sparsam körteknik knappast främ-

mande. Om man däremot är van vid den teknik 

som gällde förr kan det vara lite mer motigt att 

ta till sig de nya tankegångarna.

 En utbildningsdag med tre timmar teori och 

två timmars körning med stöd av en instruktör 

räcker oftast för förare av lastbilar och bussar. 

Kostnaden ligger på 3 000 – 4 000 kronor plus 

moms per förare.

•  Börja arbetet med att mäta bränsleförbruk-

ningen på fordonsflottan så att det finns siff-

ror att jämföra med.

•  Sätt upp mål för hur mycket ni ska spara. Gör 

förarna delaktiga – många åkerier har goda 

erfarenheter av bonusprogram.

•  Skaffa ett system som mäter förbrukning, kör-

tid, körsträcka och hastighet. Att föra körjour-

nal kan vara ett bra komplement.

•  Gör en utbildningsplan för de anställda. Pla-

nera in repetitionsutbildningar. 

Med hjälp av fortlöpande uppföljning kan man 

uppnå en bestående förbättring som kan påverka 

företagets resultat. Det finns stora vinster att 

hämta, men det kräver uthållighet. Utse ansva-

rig. Ta gärna hjälp av en sparcoach som kan ta 

ansvar för mätning, utbildning och uppföljning. 

Utbildare i sparsam körning för personbilar och 

tunga fordon finns över hela landet.

Dämpa växthuseffekten

För varje liter bensin eller diesel ett fordon för-

brukar släpps det ut 2,32 respektive 2,48 kg av 

växthusgasen koldioxid.

 Koldioxid går inte att rena bort. Faktiskt inte 

alls. Katalytisk avgasrening och partikelfilter tar 

bort sådana utsläpp som skadar hälsa och miljö 

– men inte just koldioxid som påverkar klima-

tet.  Varje liter bränsle man sparar innebär att  

bidraget till växthuseffekten minskar.

Minus 25 ton växthusgas. Ett 

tungt fordon i fjärrtrafik förbrukar 100 000 liter 

diesel på ett år. Det ger ett utsläpp på närmare 

250 ton koldioxid. Om bränsleförbrukningen 

minskar med 10 procent sjunker utsläppen med 

25 ton. 

På Vägverkets webbplats
www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/

Sparsam-korning finns 

•  lista med utbildare som Vägverket bedömt 

ha rätt kompetens för att lära ut sparsam 

körning för personbilar och tunga fordon.

•  information om olika tekniska och adminis-

trativa stöd för bränslebesparing.

•  tips och idéer kring hur man driver på arbe-

tet med ett sparsamt och effektivt körsätt.

•  tips om hur du kör sparsamt.

Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se. vagverket@vv.se. 

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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– tunga förare kan 

spara miljoner på 

att köra bränslesnålt
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varje mil
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2007: 
Sparsam körning blir efter ett längre förarbete obligato-
risk i körkortsutbildningen och i proverna för B-behörig-
het (personbilskörkort). Trafikskollärare och förarprövare 
har då utbildats för att möta de nya kraven.

2008-2009: 
Sparsam körning införs som en obligatorisk del proverna 
för alla behörigheter.

2009: 
Det nationella projektet Åkerier i tiden genomförs med 
stöd från Miljömålsrådet och i samarbete med Sveriges 
Åkeriföretag och Sparcoach Ek förening. Målsättningen: 
att stimulera transportbranschen till att ta ett samlat 
grepp om frågan om bränsleförbrukning, koldioxidut-
släpp och uppföljning. Lönsamhetsfaktorn poängteras 
men gensvaret blir svagt.

2009: 
Regeringsuppdrag kring möjligheterna att erbjuda alla 
privatbilister att utbilda sig i och tillämpa ett energief-
fektivt körsätt, sparsam körning. Resultatet blir att 
sparsam körning och frågor om vägtrafikens klimatpå-
verkan läggs in i utbildningen av privata handledare. Den 
ändrade föreskriften börjar gälla i september 2010.

2009-2010: 
Regeringsuppdrag tillsammans med Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen för att utarbeta en handlingsplan för att 
främja sparsam körning av större dieseldrivna arbetsma-
skiner inom bygg- och anläggningssektorn, jordbruket 
och skogsbruket. Det sker i samråd med berörda 
näringar. Resultatet blir ett antal förslag där skärpta krav 
på uppföljningar och att sparsam körning införs i alla 
maskinförarutbildning är det viktigaste.

2009: 
Sparsam körning blir med officiell 
start från september 2009 en 
obligatorisk del i den EU-
gemensamma yrkesförarut-
bildningen (YKB) för tung 
trafik. YKB gäller samtliga 
EU-länder samt Norge, Island 
och Lichtenstein.

2013: 
Långtidsstudie om arbetsmaskiners 
bränsleförbrukning och besparingsmöjligheter avslutas. 
Resultaten visar att bränslenotan, och utsläppen av 
koldioxid, kan minskas dramatiskt.

2013: 
Studie genomförs om utveckling av bränslesnål  
(energieffektiv) teknik för arbetsmaskiner.
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Kampanjen som 
ökade trycket
En liten åtgärd och ett stort budskap. 
Med kampanjen öka trycket nådde 
dåvarande vägverket ut till Sveriges 
bilförare.
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”Snart KoMMer ängLarna att Landa” sjöng 
Ulf Lundell på albumet ”Preskriberade roman-
ser” 1988. För Naturvårdsverket och dåvarande 
Vägverket landade änglarna lägligt till Klimat-
kampanjen 2003 och däcktryckskampanjen Öka 
trycket 2004. Lät sig smutsas ner när de hamnade 
i trafikmyllret för att sedan lyfta och sprida kun-
skap om den enskilda individens möjligheter att 
minska sin klimatpåverkan.

Under Klimatkampanjen kunde dåvarande 
Vägverket erbjuda ett konkret verktyg för den 
som ville minska sin klimatpåverkan. I Öka 
trycket-kampanjen bar änglarna med sig budska-
pet i informationsfoldrar och på stortavlor. Det 
förstärktes av däcktryckspatruller som berättade 
om sparsam körning och enkla åtgärder för att 
minska bränsleförbrukningen. Öka trycket rull-
lades ut på sensommaren 2004 efter lång be-
slutsvånda, men med starkt stöd från inte minst 
Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Brett samarbete
Öka trycket genomfördes under helgerna 28–29 
augusti och 4–5 september 2004 i 23 kommuner 
med sammanlagt 3,1 miljoner invånare. Vägverket 
samarbetade med Konsumentverket, Naturvårds-
verket, Bilprovningen, Statoil, Preem, OKQ8, 
Norsk Hydro, Sveriges Trafikskolors Riksför-
bund/EcoDriving International, Däckbranschens 
Informationsråd, Petroleumhandelns Riksför-
bund, Stockholms stad och andra berörda kom-
muner samt Energirådgivarna och flera studieför-
bund, däribland Studieförbundet Vuxenskolan. 

Ett viktigt inslag var däcktryckspatrullerna som 
bestod av gymnasieungdomar som utbildades av 
Peter Wiborn från Studieförbundet Vuxenskolan.

Varje region i dåvarande Vägverket hade en per-
son som samordnade aktiviteterna och svarade 
för kontakter med medaktörer och media. Kam-
panjen var en naturlig fortsättning på insatserna 
under Klimatkampanjen 2003 där Naturvårdsver-
ket hade huvudansvaret. Syftet var båda gångerna 
att visa vad varje bilist kan göra för att bidra till 
att minska sin bränsleförbrukning, sänka sina 
bränslekostnader och därmed bidra till att minska 
utsläppen av koldioxid.

enkel åtgärd
Utmaningen var att hitta en enkel åtgärd som 
kunde spridas till bilisterna. Att hålla koll på 
däcktrycket blev en snar vinnare. Generellt sett 
slarvar bilisterna med att kontrollera lufttrycket 
i däcken. Det räcker inte med att göra det när det 
är dags för däcksbyte på hösten respektive våren. 
Luften sipprar ur däcken ganska snabbt och ett 
dåligt pumpat däck innebär inte bara en rejäl ök-
ning av bränsleförbrukningen genom det ökade 
rullmotståndet, det påverkar också däckens livs-
längd. Med för lågt tryck i däcken kan också bilen 
bli svår att hantera i en kritisk situation.

I ett pressmeddelande gav Vägverkets dåva-
rande generaldirektör Ingemar Skogö följande 
kommentar:

”Många köper bil för ett par hundratusen kro-
nor och låter nästan bokstavligen pengar försvin-
na ut ur däcken. Det förvånar mig och är mycket 

Budskapet lever fortfarande
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allvarligt att en så stor del av svenska bilister åker 
omkring med för lågt lufttryck och därmed orsa-
kar betydande utsläpp av koldioxid.” 

Under de båda kampanjhelgerna mättes däck-
trycket för sammanlagt 9 000 bilister. Vägverket 
och alla samarbetspartner hade direktkontakt 
med avsevärt många fler där man kunde berätta 
om växthuseffekten, sparsam körning, fordonsval 
och vägtrafikens klimatpåverkan. Däcktrycks-
mätningarna fortsatte under november–decem-
ber samma år i samarbete mellan Vägverket och 
Bilprovningen.

Stort genomslag
För varje kommun togs faktaartiklar och press-
meddelanden fram om fordonsbestånd, kör-
sträckor, besparingsmöjligheter och bränsleför-
brukning. Genomslaget i media blev stort och 
nyheterna om kampanjen beräknas ha nått 1,2 
miljoner läsare. I den utvärdering som gjordes 
uppskattades publiceringsvärdet till 4–5,6 miljo-
ner kronor.

Öka trycket-kampanjen kostade 3 miljoner 
kronor att genomföra för dåvarande Vägverket. 
Stockholms stad gjorde insatser för drygt  
600 000 kronor, andra kommuner bidrog också 
ekonomiskt. En viktig erfarenhet från kampanjen 
är behovet av god framförhållning. Det sparar 

stora resurser och möjliggör en mycket kraftful-
lare insats från respektive aktör.

Utvärderingen visade också att två tredjedelar 
av dem som uppmärksammat kampanjen tog 
intryck av informationen i högre eller lägre grad. 

2005 genomförde Vägverket Region Stockholm 
tillsammans med Stockholms stad en kampanj på 
samma tema som Öka trycket. ”Pumpa däcken – 
Rädda världen” fick liksom tidigare aktiviteter ett 
bra genomslag både hos bilisterna och i media.

dörröppnare för samarbete
Öka trycket blev en lyckad, om än väl hastigt 
genomförd, kampanj. Den blev också en dörröpp-
nare för samarbete mellan dåvarande Vägverket 
och många av de medverkande aktörerna. 

Efter Öka trycket har många drivmedelsbolag 
och hyrbilsföretag satsat på enkelt informations-
material med korta fakta om sparsam körning. 
Kampanjen stärkte samarbetet mellan Vägverket/
Trafikverket och Konsumentverket. I slutet av 
2005 slöts ett avtal mellan de två myndigheterna 
om samarbete kring fordons- och transportfrågor.

I media märks avtrycket varje gång någon tid-
ning tar upp frågor om bränslepriset och vad man 
kan göra som bilist för att minska förbrukningen.

Det som nämns först … 
Tänk på däcktrycket!

Över 200 ungdomar ingick i de däckstryckspatruller 
som kollade bilisternas däck runt om i landet. 
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Olle Söderberg är varumärkesbyggare med en bakgrund 
som marknadschef på volvo. Han vet hur djupt bilen sitter 
i oss som uttryck för prestige och prestanda. När han fick 
testa sparsam körning blev han taggad på ett nytt sätt. 
Resultatet blev en ovanligt lyckad kampanj.

OLLE SÖDERBERG

”öKa trycKet – Spara pengar ocH däMpa 
VäxtHuSeFFeKten.”
Det var en uppmaning om att göra en enkel liten 
åtgärd. Som ger pengar rakt ned i egna fickan. 
Och ett lite bättre miljösamvete.

Ett riktigt kinderägg.
Dåvarande Vägverket drev kampanjen sensom-

maren 2004 i samarbete med en rad myndigheter, 
företag och organisationer. Budgeten var liten, 
genomslaget stort.

Det var i de törstiga suvarnas tid. Väderomsla-
gen och årstidsväxlingarna var ännu inte så obe-
räkneliga som idag. Växthuseffekten fortfarande 
något ganska abstrakt och teorin var omstridd. 

När Olle Söderberg och Camilla Werngren (Ed-
lund), som båda var knutna till kommunikations-
byrån Rewir, anlitades av Vägverket hade de arbe-
tat med Klimatkampanjen för Naturvårdsverket.

– Tidigare hade jag varit ointresserad av miljö. 

Nu började jag fatta hur stor, allvarlig och avgö-
rande frågan är, säger Olle Söderberg. 

Ett kampanjuppdrag innebär att läsa in fakta, 
ringa in målgrupper, budskap och hitta trigger-
punkter. Men Olle och Camilla fick också hänga 
med vägverkarna till Solna och testa sparsam 
körning.

– Jag minskade min förbrukning med 10–20 
procent – det var nästan löjligt mycket. Det var 
en liveupplevelse som blev en verklig brytpunkt i 
hela arbetet.

Men det är en annan sak att få miljoner förare 
att inse samma sak – och ändra sitt sätt att köra 
bil, och helst också förstå hur deras körstil är 
kopplad till global uppvärmning. 

två små ord
Av allt som sparsam körning handlar om valde 
man att lyfta fram en enda sak: däckstrycket. Med 

VArUMÄrkESBYGGArE
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olle Söderberg arbetade med 
att ta fram kampanjen Öka 
trycket. Bilen är fortfarande 
en machopryl som sitter djupt 
i vår kultur – och det är den 
attityden man måste komma 
åt, menar olle.
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lite högre ringtryck minskar rullmotståndet vilket 
sänker bränsleförbrukningen, vilket minskar 
utsläppen av växthusgasen koldioxid.

Mitt i ett möte klev Olle fram till whiteboard-
tavlan, fattade spritpennan och skrev två ord: 
ÖKA TRYCKET

En uppmaning till handling, en liten föränd-
ring av ett beteende med stöd av ett simpelt 
plånboksargument.

Kampanjen genomfördes bland annat med 
hjälp av ungdomar som pratade med bilister på 
bensinstationer. Foldern med enkla knep och 
räkneexempel spreds i miljonupplaga.

– Själv kan jag fortfarande tävla med frun om 
vem som kör snålast. Men jag kan också bränna 
ned till Helsingborg utan tanke på miljön när jag 
är på det humöret, konstaterar Olle.

Utvärderingen av Öka trycket gav mycket bra 
värden vad gäller genomslag – både direkt och 
indirekt via media. 

– Ur marknadsföringssynpunkt var kampanjen 
smart och klurig. Den är tidlös och skulle kunna 
köras igen i morgon dag – den borde faktiskt pågå 
hela tiden. Öka trycket vädjade till den som vill 
dra sitt strå till stacken, ta sitt ansvar, säger Olle 
Söderberg.

– Problemet nu som då är att det inte finns 

något riktigt stöd uppifrån. Beslutsfattarna vågar 
inte ta sitt ansvar i klimatfrågan, fortsätter han.

attityden sitter djupt
Med sin bakgrund i bilindustrin menar han att 
nyckelfrågan är attityden till bilen. Bland alla ma-
skiner som förbrukar energi har den en särställ-
ning som sitter djupt i hela vår kultur. Men vem 
skulle välja just det prestigedesignade kylskåp 
som förbrukar mest kilowattimmar? 

– Henry Ford lanserade den massproduce-
rade bilen som en vision om frihet. Det blev allt 
kraftigare motorer, mera brummande, tävling 
och prestige. Åtminstone i min generation är 
bilen ytterst en machopryl. Det tränger igenom i 
marknadsföringen och det får oss fortfarande att 
köpa bilar som har lite mer än vi behöver, säger 
Olle Söderberg.  

Det måste bli fult att köra en stor och bränsle-
slukande bil, konstaterar Olle. Ska man förändra 
ett beteende måste man först påverka attityden. 
Han pekar på Håll Sverige Rent som en av det 
mest lyckade kampanjerna genom tiderna.

– Även om det har blivit lite sämre så sitter det 
i de flesta att man helt enkelt inte slänger skräp 
omkring sig.

Man gör bara inte så.

”TIDIGARE HADE JAG vARIT  
OINTRESSERAD Av MILJö. NU BöRJADE 
JAG FATTA HUR STOR, ALLvARLIG OCH 

AvGöRANDE FRÅGAN äR.”
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Minska 
växthuseffekten.
Gasa lite mindre
är du snäll.

Den sotade ängeln fanns med i både 
klimatkampanjen och Öka trycket. 
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Utrustade med däcktrycksmätare och enkla 
fakta gav sig ungdomarna ut på mackarna för 
att prata bränsleförbrukning med bilförare. 
Det blev folkbildning i dubbel bemärkelse.  

PETER WIBORN

”Hej, Får jag KoLLa däcKStrycKet åt dig?!”
Bilförare bjöds in till att prata om bilar och kol-
dioxid – och att man själv kan göra skillnad: med 
rätt tryck i däcken minskar utsläppen. På köpet 
minskar bränslenotan.

Samtidigt fick ungdomarna som slet med 
mätare och tryckluftsslangar en grundutbildning 
i klimatfrågan och rejält med övning i hur man 
möter folk.

– Det var mycket hjärta i Öka trycket-kampan-
jen. Ungdomarna tog uppgiften på stort allvar, 
många mackägare var entusiastiska och mark-
nadschefer på bensinbolag engagerade sig. Alla 
som var med var väldigt dedikerade, säger Peter 
Wiborn på Studieförbundet Vuxenskolan som 
rekryterade och utbildade de över 200 gymnasie-
ungdomar som var med.

Före Facebook
Öka trycket svepte över landet tidigt på hösten 
2004 och blev den största kampanjsatsningen i 
arbetet med att lansera sparsam körning. 

Ganska sent fick Peter Wiborn frågan om han 
kunde rekrytera och utbilda ungdomar över hela 
landet.

– Det var före Facebook. Men vi fick igång 
bra kontaktkedjor där vi använde Vuxenskolans 
breda kontaktyta. Någon som spelade i ett band 
eller gått i en studiecirkel drog med en kompis. 
Det blev unga människor av alla sorter, både ”tje-
jer med mvg” och ”drop-outs som spelade heavy 
metal”, säger Peter Wiborn.

Alla fick lära sig om klimat, om bilar och bräns-
len. De fick en gnuggning i hur man pumpar däck. 
Det ingick en liten kommunikativ säljutbildning 
med rollspelsövningar; fråga inte om folk har tid 
– gå direkt på budskapet!

De utrustades med varselvästar och ett kit 
med däcktrycksprovare, extra ventilhattar och 
polygrip.

– Det var viktigt att skapa en fast ram. De skulle 
ta ansvar för en stor uppgift. Då skulle vi också se 
till att de inte lämnades i sticket.

argument på ett a4
Peter for som en skottspole över landet för att 
förankra arbetet. 

De fakta och argument som togs med ut på 
mackarna fick plats på ett A4.

– Unga människor kan vara entusiastiska och 

STUDiEFÖrBUNDET VUXENSkoLAN
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Peter Wiborn är nationell 
verksamhetsutvecklare inom 
miljö/hållbarhetsområdet på 
Studieförbundet Vuxen-
skolan. Till Öka trycket- 
kampanjen värvade han och 
utbildade 200 gymnasie-
ungdomar som gav sig ut på 
bensinstationerna för att 
hjälpa bilister att köra mer 
miljöriktigt.
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prestigelösa, det finns något avväpnande i det. De 
kan säga ”jag har lärt mig något som jag vill dela 
med mig”, men samtidigt stå för att de inte vet 
allt.

Tillsammans med Torsten Johansson på däck-
organisationen STRO var Peter backup för de 
kniviga diskussioner som skulle kunna uppstå.

– Ring Torsten eller mig och sträck över luren 
om det kommer frågor du inte kan svara på, löd 
instruktionen. 

Kampanjen genomfördes under ett par helger 
på 79 bensinstationer över hela landet. 2006 

och 2007 fick den en fortsättning i Stockholms-
området under namnet Pumpa däcken – Rädda 
världen!

Protokollen från däcktrycksmätningarna blev 
statistik som gav en bra bild av hur väl svenska 
personbilar rullar. Mätningar på 19 mackar en 
helg i Stockholm visade att bara 51 procent av 
bilarna hade rätt däckstryck.

Väckte miljöintresset
Kanske finns en blivande miljöminister eller mil-
jöprofessor bland dem som var med. En tjej hörde 
av sig till Peter långt senare. Då läste hon till 
toxikolog. Miljöintresset hade väckts när hon som 
16-åring pratade bilar och utsläpp bland pumpar-
na på Statoil och OK. En annan deltagare fick sitt 
första riktiga jobb – på Casino Cosmopol – med 
kampanjuppdraget som enda merit i sitt cv.  

Peter menar att sparsam körning har väckt för-
ståelsen för att en förändring kräver både teknis-
ka lösningar och förändrat beteende. Vägverkets 
kampanjarbete är ett bra exempel på att samar-
bete på bredden och djupet befruktar resultatet. 
Det ökade kvaliteten, konstaterar han.

– Vill man nå många – köp reklamtid i tv. Vill 
man uppnå något – möt människor på en bensin-
station, säger han.

”vILL MAN NÅ MÅNGA 
– KöP REKLAMTID I Tv. 

vILL MAN UPPNÅ NÅGOT 
– MöT MäNNISKOR PÅ EN 

BENSINSTATION.”

Sandras möte med tandläkaren
En liten anekdot från öka trycket berättad av Sandra, en av de 
ungdomar som mötte bilister vid mackarna:

”En gubbe kommer fram till oss. Han är jätteglad och intresserad, 
undrar vilka vi är anställda av och sedan vad vi vill bli när vi blir 
stora. vi berättar, varpå han säger: Okej, gissa vad jag har jobbat 
med då?

vi gissar på tandläkare – och det stämmer! Och han fortsätter: 
Eftersom ni har gett mig tips på hur jag ska spara pengar och miljö 
ska jag ge er ett tips. Lyssna noga – ANväND TANDTRÅD!! Ni kan 
kolla på min hemsida, där finns en animation av hur man gör. 

Sedan gav han oss 20 kronor.”
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7. anVänd  
MotorVärMare
Koppla in motorvärmaren en och 
en halv timme om temperaturen 
är under –15°, en timme om 
temperaturen är upp till 0° och 
tjugo minuter om temperaturen 
är upp till +10°. 

1. Kör Med  
FraMFörHåLLning  

– undViK Stopp
Kör med framförhållning så att du 
kan undvika hårda inbromsningar 
och stopp.

SNABBKuRS I SPARSAM KÖRNING

2. VäxLa upp tidigt 
ocH Kör på Så Hög 
VäxeL SoM MöjLigt
Kör bara ett par billängder på 
ettan innan du lägger i tvåan. 
växla från tvåans växel till fyran 
eller från trean till femman.

3. Kör Med jäMnt 
gaSpådrag ocH HåLL 
HaStigHetSgränSerna
Håll ett så jämnt tryck på 
gaspedalen du kan. Detta är 
lättare om du håller ordentligt 
avstånd till bilen framför.

4. MotorBroMSa
Motorbromsa så mycket som 
möjligt. Planera körningen och 
sänk farten genom att släppa 
gasen i tid – och släpp den helt. 
Men gör också en tvärnit ibland 
för att hålla bromsarna i trim.

5. Kör inte på  
toMgång
Att köra på tomgång kan kosta 
dig 1 000 kronor i onödan, och du 
släpper ut giftiga ämnen. 

6. ruLLa i MedLut  
ocH HåLL jäMnt  
gaSpådrag i MotLut 
Låt bilen rulla utan gas i  
tillräckligt kraftigt medlut, och 
försök få fart före ett motlut så 
att du kan använda en hög växel i 
backen utan att trycka hårdare på 
gaspedalen på vägen upp.

8. SerVa BiLen  
regeLBundet
Serva bilen enligt instruktionsbo-
ken. Byt oljor och filter enligt 
rekommendationerna i boken, se 
till att motorn är ren, och 
kontrollera däcktrycket vid minst 
varannan tankning.

9. ta Bort taKBoxen 
ocH annat SoM öKar 
BiLenS ruLLMotStånd
Ta bort takbox och takräcke när 
du inte använder dem, och töm 
bagageutrymmet på sådant du 
inte behöver åka omkring med.
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Sveriges  
trafikskolor  
accelererar
via trafikskolorna spreds kunskapen om hur 
man gör när man kör sparsamt. På några få 
år fick metoden genomslag över hela landet. 
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Slitvargen från Saltö. Jan Alexandersson reste tiotusentals mil genom landet för att etablera utbildningen i sparsam körning.
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– det BLeV 7 500 MiL om året. Jag var ju tvungen 
att ha bilen med vart jag skulle. Min Volvo S 80 
var den första med mätutrustning som kunde visa 
hur mycket man sparade på ett sparsamt körsätt, 
berättar Jan Alexandersson.

När Sveriges trafikskolors riksförbund, STR 
bestämde sig för att satsa på EcoDriving blev det 
Jan Alexandersson som fick ”ta hand om det”. 
Alex, som han heter i Trafikskolesverige, åkte till 
Finland och kom hem med ett avtal och rätten till 
konceptet.

– Många var intresserade av EcoDriving i Sve-
rige. Men vi på STR hade de resurser som krävdes 
med ett nät av pedagoger över hela landet. 
Däremot visste vi inte mycket om miljö. Det här 
med koldioxid och andra emissioner var ju rena 
grekiskan för de flesta, säger Jan Alexandersson.

Det skulle det bli ändring på.

Slitvargen från Saltö
76 år fyllda är han fortfarande en slitvarg. Nu 
odlar han sin trädgård hemma på ön i Karls-
krona där rosor och dahlior prunkar ned mot 
vattenbrynet. 

–Där ute välte jag min första lådpall som 
14-åring, säger han och kisar över havsviken. 
Långt därute kan man ana Saltö där han växte 

upp med ett åkeri som närmaste granne. Åkeriet 
blev den första riktiga anställningen för Alex.

Där fick han sin grundutbildning i att köra last-
bil och backa tunga släp, det var inte så formellt 
på den tiden. Som 21-åring blev han FN-soldat i 
Gaza 1958. Sedan blev det Liberia, som förarin-
struktör för de gigantiska ekipage som drog upp 
byggmaterial på djungelvägar till järnmalmsgru-
van i Nimba. Han blev trafiklärare 1962, tog över 
en trafikskola i Blekinge och fick den att växa. 
Några år senare var han med och startade en 
högskolekurs i Kristianstad för trafikskolornas 
utbildningsledare. 

Valde ut chefsinstruktörer
1998 blev han utbildningsansvarig för EcoDri-
ving på STR. Det innebar bland annat att utbilda 
personal som skulle jobba som chefsinstruktörer 
över hela landet. De skulle i sin tur utbilda trafik-
lärare i EcoDriving från Kiruna till Ystad. 

– Jag letade fram folk som var duktiga pedago-
ger och hade stabila körskolor, säger Alex.

Projektet accelererade snabbt vintern 1998–
1999. Esa Mikkola, som utvecklat EcoDriving 
i Finland, hjälpte till med att utbilda de första 
chefsinstruktörerna.

Men handledarmaterialet och kursmaterialet 

Konceptet kom från Finland. Det presenterades i 
Stockholm 1998. Ett år senare var utbildningen i 

sparsam körning spridd över stora delar av Sverige. 
Jan Alexandersson körde från trafikskola till trafik-

skola i hela riket – och ända hem till kungafamiljen.  

JAN ALExANDERSSON
UTBiLDNiNGSANSVAriG, STr
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måste anpassas till svenska förhållanden. Miljö-
aspekterna behövde utvecklas.

Alex läste in allt han kunde hitta om miljö.
– Jag lärde mig mycket, men utan stödet från 

Vägverket och Energimyndigheten hade vi aldrig 
lyckats, säger Alex.

Hösten 1998 hade en grupp bildats inom 

Vägverket med uppdrag att utveckla sparsam 
körning. Här fanns expertkunskap inom mo-
torteknik, utsläpp och miljö. Snart uppstod ett 
givande växelspel mellan STR, Vägverket och 
Energimyndigheten.

– Miljöenheten på Vägverket engagerade sig 
som föreläsare på våra kurser. Inte minst Pär Gus-
tafsson och Jarl Hammarqvist blev vårt bollplank 
och de ställde kritiska frågor som vi så väl be-
hövde. Materialet vi tog fram måste ju vara sant!

– Det var mycket diskussioner om effekter 
av EcoDriving. Vägverket gav oss svart på vitt i 
avgörande frågor och vi kunde anpassa utbild-
ningen efter det. Däremot lade de sig aldrig i 
pedagogiken.

STR tog fram enkla bilder som förklarade 
sambanden. Avgasrör som puffade ut CO2-moln. 
Energimyndigheten bidrog med bilden på katten 
som myser på motorhuven medan motorvärma-
ren går.

Plånboksargumentet var givet: Var tionde tank 
gratis!

På den tiden drog en medelstor svensk bil runt 
en liter per mil.

Växeldrog med Vägverket
EcoDriving blev snabbt en succé. Kraften kom 
både från myndigheten Vägverket och från STR.

– Vägverket tog fram informationsmaterial, re-
gionerna jobbade hårt mot landsting och kommu-
ner. Vägverket och inte minst Lars Nilsson som 
var chef för miljöenheten blev också en dörröpp-
nare. Tillsammans lyfte vi fram kändisar som fick 
testa det nya körsättet – vi började synas i media.

Alex utbildade landshövdingar och kommunal-
råd. Lite mer i skymundan rattade han runt med 

”väGvERKET GAv 
OSS SvART PÅ vITT 

I AvGöRANDE 
FRÅGOR OCH vI 

KUNDE ANPASSA 
UTBILDNINGEN 

EFTER DET. 
DäREMOT LADE 
DE SIG ALDRIG I 
PEDAGOGIKEN.”
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kronprinsessan Victoria på vägarna runt Solliden. 
– På Vägverket var man förvånad och glad över 

att det gick så snabbt. Jag har varit egenföretagare 
i hela mitt vuxna liv och min drivkraft är att se 
resultat av eget arbete. Här blev jag också sporrad 
av Vägverkets insatser, säger Alex.

utbildat 70 000 förare
Ett år efter starten var EcoDriving etablerat på 
200 körskolor. Fram till idag har STR utbildat  
70 000 förare i EcoDriving för personbilar, tunga 
fordon och arbetsmaskiner.

De trafikskolor som hängde på fick sätta deka-
len ”EcoDrivingskola” på bilarna. Det gav status 
och uppmärksamhet. Men det blev också en 
lönsam gren av verksamheten.

– Från STR:s sida var det redan från början 
klart att detta också handlade om business. Vi bil-
dade dotterbolaget ”EcoDriving International”. 
Hade jag bara varit lite bättre på engelska skulle 
vi kunnat göra affärer i resten av världen, säger 
Alex.

Han betraktar sig som dyslektiker och har fått 
slita hårt med vart enda mening han skrivit under 
arbetet med utbildningsmaterial till EcoDriving 
och Heavy EcoDriving.

Att sparsam körning idag är integrerat i fö-
rarutbildningen för B-körkort ser han som den 
viktigaste framgången. 

– Redan år 2000 tog jag upp frågan med che-
ferna för förarprov på Trafiksäkerhetsseminariet 
i Tylösand. Då var entusiasmen måttlig, men det 
gick vägen så småningom. Pedagogiken fanns ju 
redan på plats och idag får alla som tar körkort 
med sig ett sparsamt körsätt.   

Hälsofarligt, dyrt 
– och olagligt
Utsläppen från förbränningsmo-
torer påverkar människors hälsa, 
vår miljö och det globala klimatet. 
I avgaserna finns bland annat 
kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, 
partiklar och föreningar som bildar 
marknära ozon. 

De ämnen som är farliga för hälsan ger den 
största påverkan lokalt, närmast bilen. Avgaserna är som mest 
hälsofarliga när motorn är nystartad och kall. På lokal och 
regional nivå kan bilavgaser dessutom bidra till övergödning av 
sjöar och försurning av mark. Förbränning genererar koldioxid och 
på global nivå bidrar utsläppen från vägtrafiken till ökad uppvärm-
ning och klimatförändringar.

KaLL KataLySator SMutSar
Fordonens ålder, motorns skick och typen av bränsle påverkar 
utsläppens sammansättning. Bilens katalysator fungerar först när 
den blivit varm, efter 2–3 kilometers körning vintertid. vid en 
kallstart ger därför en bil med katalysator ungefär samma utsläpp 
som en riktigt gammal bil. Med motorvärmare hjälper man 
motorn att snabbare nå sin arbetstemperatur. Det minskar 
bränsleåtgången och sänker mängden hälsofarliga utsläpp. 

HäLSoFarLigt
Att låta motorn gå en halvtimme innan man ska iväg ger istället 
en utdragen kallstart, eftersom motorn ändå inte når sin arbets-
temperatur förrän efter några kilometers körning. Resultatet blir 
att man släpper ut stora mängder avgaser innan resan startar, 
bland annat ämnen som är cancerframkallande. 

dyrt
Tomgångskörningen kostar svenska bilister stora pengar. Anta att 
man kör bilen på tomgång en halvtimme före start. Dels innan 
man ska iväg, dels innan man ska hem igen. Alltså en timme 
sammanlagt. Bränsleförbrukningen per timme är cirka 1 liter. 
Timkostnaden blir alltså omkring 14 kronor. Om man gör det 
under fyra månader, eller omkring 120 dagar, blir kostnaden  
1 680 kronor!

oLagLigt
Tomgångskörning är förbjuden. I de flesta tätorter är tomgångs-
körning tillåten i max en minut. Straffet är böter på 1 500 kronor 
eller mer, men det finns bara ett fåtal fall där förare har dömts.
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Hamntruckar, diesellok, pistmaskiner, passagerarplan, tunga 
lastbilar, personbilar, vaxholmbåtar och åkgräsklippare.  
Han har varit med och pressat bränsleförbrukningen i varje 
tänkbart fordon. Stig Sandberg är möjligheternas mästare.

STIG SANDBERG

– jag Har Varit öVeraLLt och det finns inget som 
inte går att köra sparsamt, säger Stig Sandberg.

Han menar det bokstavligt. Alla slags fordon, 
överallt där något ska förflyttas. 

I grund och botten är det ett effektiviserings-
arbete, självklart i alla verksamheter som vill 
överleva långsiktigt. Själva körsättet – gaspå-
drag, varvtal och bromsteknik – är bara en del i 
helheten. 

För Stigs del startade allt en dag i början av 
1990-talet. En jägmästare ringde och beklagade 
sig: ”I 30 år har jag försökt få gubbarna att slå av 
maskinerna”.

Stig tog bilen från Umeå till sågverket i Sävar 
och började ta itu med tomgångskörningen.

Han var redan på banan när Vägverket och STR 
började samarbetet kring sparsam körning. Han 
blev en av STR:s chefsinstruktörer och arbetade 
tillsammans med Michael Axelsson fram koncep-
tet Heavy EcoDriving för tunga fordon. 

– Ju tyngre fordon desto större besparing. Så 
egentligen var det lite märkligt att arbetet med 

sparsam körning sköt in sig på just personbilar. 
Men Vägverket ville ha resultat – och det blev det. 
Sedan gav det i sin tur ringar på vattnet.

Working ecodriving
Från Göteborgs hamn drev han tidigt ett projekt 
med bränslebesparing på Englandsbåtarna.

– Över Nordsjön ger en fartökning på 3 knop en 
tidsvinst på 45 minuter, medan bränsleförbruk-
ningen mångfaldigas. Men incitamenten är dåliga. 
Den råolja man kör på är fortfarande nästan 
gratis, konstaterar han.

I hamnen fortsatte han sedan med Working 
EcoDriving för arbetsmaskiner. Det första stora 
uppdraget där konceptet användes gällde drag-
truckar och höglyftar i Skandiahamnen. 

Mätmetoderna utvecklade Stig i ett parallellt 
uppdrag åt Skistar. Pistmaskinerna i Åre hade de 
bränslemätare som hamntraktorerna saknade. 
Erfarenheterna från skidbackarna flyttades 
till kajer och containertransporter. Efter några 
års arbete kunde Stig i samarbete med Jocke 

CHEFSiNSTrUkTÖr, STr
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Stig Sandberg blev en av STr:s chefsinstruktörer. Han är möjligheternas mästare och har prövat sparsam körning på alla 
tänkbara fordon. 
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Gudmundsen lotsa Skandiahamnen fram till en 
halvering av bränsleförbrukningen för de interna 
transporterna.

tåget från hamnen
Sedan fick Stig och Jocke frågan om de kunde 
göra något åt de törstiga dieselloken på Hamn-
banan. Det blev ett projekt åt Green Cargo som 
omfattade både diesellok och ellok på flera olika 
teststräckor, bland annat Malmbanan. När det 
kommer till bränslebesparing är skillnaden inte 
så stor på lastbilar och järnvägslok. 

– Men det finns nästan inget rullmotstånd mot 
stål. Vi kunde visa att om man släpper gasen på en 
flack bana och låter det rulla så sjunker hastig-
heten med endast 2 km/h på två mil. Kör man på 
slentrian ger man gas hela vägen och hårdbrom-
sar på slutet.

– Resultaten var så bra att de inte får redovisas 
av konkurrensskäl. Vi fick fart på processen, säger 
Stig Sandberg.

Det blev uppdrag åt Polishögskolan, ambulans-
verksamheten i Stockholm, taxibolag, fastighets-
bolag, IKEA och Sjöfartsverket. Ända borta i USA 

har han jobbat med järnvägslok och hamnlogistik. 
Det ena har lett till det andra. Det som blev 

Gröna inflygningar för flyget var från bör-
jan ett uppdrag åt Luftfartsverket som gällde 
marktransporter.

Gröna inflygningar är idag etablerade i Sverige. 

cykel ger rätt teknik
– Jag har så många idéer, men nu är jag less på att 
fara runt, säger Stig.

Enstaka svärord kryddar den lugna och avväp-
nande Umeådialekten. Det kan vara ett verktyg 
bland andra när man står bredvid en kapten på 
en Vaxholmsbåt med idén om att fartyget skulle 
kunna surfa fram mot bryggorna istället för att 
gå för full maskin tills man slår back strax före 
angöring. 

– Jag åkte med och kollade hur de körde. Med-
an jag klurade på hur man kunde spara bränsle 
blev jag kompis med folket på bryggan. 

Som gammal tävlingscyklist har han det i krop-
pen; att använda kraft på ett effektivt sätt.

– Att hitta det där lugnet i körningen är lite av 
en livsfilosofi. Man blir definitivt en bättre bilfö-
rare av att cykla mycket. Du vet precis när du kan 
släppa av kraften när du når ett krön. Och man 
vill inte stanna i onödan – särskilt om man sitter 
fast med clipsade cykelskor.

tomgång är slentrian
De som jobbat med honom säger att han kan 
lyssna sig fram till hur det ska vara utifrån motor-
muller och transmissionsljud.

”JAG HAR vARIT övER-
ALLT OCH DET FINNS 
INGET SOM INTE GÅR 
ATT KöRA SPARSAMT.”
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Allra mest har det handlat om arbetsmaskiner. 
Det är stor skillnad på en pistmaskin och en grä-
vare. Men tekniska erfarenheter kan flyttas runt 
och anpassas.

– Om man har en rotortilt inkopplad så drar 
den fem procent mer bränsle vare sig man använ-
der den eller inte. Det är samma på en skogsma-
skin som på en grävare. Hur verktygen passar till 
maskinen och hur de används betyder lika mycket 
på en pistmaskin som på en traktor. 

Alla kan bli nyfikna på hur man utnyttjar kraf-
ten i en maskin, om de bara får chansen, menar 
Stig Sandberg.

Motsatsen är slentrian. Det är som 
tomgångskörning.

– Jag har jobbat med detta i så många projekt. 
Vet du, det finns 18 000 taxibilar i Sverige. De går 
fem timmar på tomgång per dygn. Det blir 5 liter 
per bil och dygn. Räkna på det! 

– Tomgång är ju inte bara tröttsamt – det är 
dessutom förbjudet!

PS: 5 liter x 365 dagar blir 1 825 liter per bil och år. 
18 000 taxibilar som vardera förbrukar 1 825 liter 
blir trettiotvåmiljoneråttahundrafemtiotusen
(32,85 miljoner) liter bränsle.
Kostnad: 427 miljoner kronor. (Bränslepris 13 
kronor/litern).
varje liter bränsle ger ett utsläpp på 2,75 kg CO2.
32,85 miljoner liter x 2,75 kg ger ett totalt utsläpp 
på drygt 90 000 ton CO2.

Hastigheten kostar  
– över en miljard upp i rök
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Medelhastigheten sjunker på de svenska vägarna. Men 70 
procent av den tunga trafiken (lastbilar med släp) kör fortare 
än tillåtet. Det visar en hastighetsmätning som genomfördes 
av Trafikverket 2012.

– Det är anmärkningsvärt, eftersom branschen skulle tjäna 
så mycket på att hålla hastigheterna. Det är en dålig affär att 
köra för fort. Dessutom drabbas säkerheten och miljön, 
konstaterar Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på  
Trafikverket.

Beräkningar visar att hastighetsöverträdelserna ökar 
utsläppen med 200 000 ton koldioxid. Merförbrukningen är 87 
miljoner liter. Med ett literpris på drygt 11 kronor ger det 
branschen en merkostnad på 1 mer än miljard kronor 

38,1 liter
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Förbrukning vs hastighet och utsläpp av CO2

FjärrLaStBiL per 100 KM
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Sparsam körning i förarutbildningen ett tidigt mål
Sparsam körning som en obligatorisk del i körkorts-
utbildningen – och i proverna. Det var ett mål som 
sattes upp tidigt. Både dåvarande vägverket och inte 
minst Sveriges Trafikskolors Riksförbund arbetade 
för att det skulle nås.

det gick lite trögt i portgången. vid ett möte i 
januari 2004 för det nätverk som fanns för sparsam 
körning i vägverket konstaterades det att ”arbetet 
med att få in sparsam körning i körkortsutbildningen 
går långsamt”. Ett orosmoment var att kravet skulle 
föra med sig att utbildningen blev dyrare, något en 
statlig myndighet ogärna ville gå med på.

2005 var hindren raserade. En ny föreskrift skrevs 
på före sommaren det året och utbildningen av såväl 
förarprövare som trafikskollärare i hela landet satte 
igång. En hel del trafikskolor hade då eget initiativ 
redan infört sparsam körning i sina undervisnings-
planer.

i december 2007 var allt klappat och klart. Sparsam 
körning fanns då i både förarutbildningen för 
B-behörighet (personbil) och i de praktiska respek-
tive teoretiska körkortsproven. 2008 infördes samma 
obligatorium för samtliga behörigheter.

Effekterna av dessa krav är lite svåra att bedöma. 
Från och med 2008 fram till september 2013 har 
mer än 349 500 nya körkort utfärdats för B-behörig-
het. Om varje ny körkortsinnehavare kör 1 200 mil 
om året, har en medelförbrukning på 8,0 liter per 
100 kilometer och sparar 4,5 procent genom sitt 
körsätt kan det innebära en total bränslebesparing 
på drygt 15 miljoner liter, kostnadsminskning på 204 
miljoner kronor och en minskning av koldioxidutsläp-
pen på sammanlagt 40 800 ton.

2010 ändrades en föreskrift som gäller en obligato-
risk utbildning av privata handledare. Sparsam körning 
finns nu med som en liten del i denna utbildning.

Michael Andersson (t.v.) har 
B-körkort sedan tidigare och har 
fått lära om när det gäller sitt 
körsätt för att klara behörighet för 
tunga fordon. Här tillsammans 
med Pelle Bårman på Bårmans 
Trafikskola i Örnsköldsvik
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I utbildningsmaterialet för de privata handledarna 
finns, liksom i kursplanen följande skrivet om 
sparsam körning:
Eleven måste visa att hon kan köra bränslesnålt. 
Trafikinspektören (förarprövaren) bedömer bland 
annat elevens

• tomgångskörning
• start- och acceleration
• val av växel
• motorbromsning
• framförhållning.

– Det har gjort nytta. De elever som kör och kört 
privat och kommer hit är förberedda. En mjukare 
körstil och det faktum att man kan hoppa över växlar 
och låta bilen rulla är ingen nyhet för de flesta av 
dem, konstaterar Göran Johansson på J:son Trafik-
skola i Borlänge.

Men effektsambanden och klimatnyttan är osäkra. 
Därför startade i september 2013 ett forskningspro-
jekt som ska titta på hur väl de nyvunna kunskaperna 
om sparsam körning fastnar hos nya körkortstagare 
och hur körsättet påverkas. Det sker i Trafikverkets 
regi och med vTI i Linköping som utförare. Motsva-
rande planeras för att titta på effekterna från 
handledarutbildningarna.

Emelie Emanuelsson är 
en av de numera 
hundratusentals 
körkortselever som fått 
kunskaper i sparsam 
körning direkt i 
utbildningen. – Det 
känns helt naturligt att 
köra på detta mjuka sätt, 
det blir lugnare bakom 
ratten, säger hon. i 
bakgrunden hennes 
trafikskollärare Göran 
Johansson.
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Michael Axelsson driver Axelssons Trafikskola och utbildningsföretaget ETT tillsammans med sina syskon. Han är vice 
ordförande i STr, Sveriges Trafikskolors riksförbund och sedan 2005 ansvarig för STrs koncept för sparsam körning.
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Michael Axelsson har varit med både om att 
lansera sparsam körning i Sverige och att föra 

ut den svenska metoden i världen. Efter en  
föreläsning för åkeriföretagare i Stockholm år 

2000 vet han vad som verkligen driver honom.

MIcHAEL AxELSSON

det är Lite MärKLigt att begreppet EcoDriving 
föds i Kanada, förs vidare till Finland och Sve-
rige – och den vägen tillbaka till den amerikan-
ska kontinenten. Michael Axelsson tillhör dem 
som har fört sparsam körning ut i världen, ofta i 
samarbete med Jocke Gudmundsen. I Kalifornien 
fick de draghjälp av Consumer Bob och Arnold 
Schwarzenegger.

Nu rullar vi utmed Skogstorpsvägen in mot 
centrala Eskilstuna. Det här är hemmaplan för 
trafikskollärare Michael Axelsson. Han kör en 
Volvo med mjuka skinnsäten. Han kallar sig själv 
sportbilsälskare och miljömupp.

Han drar lite på orden när han passerar rondel-
ler med cyklister på övergångsställena. Motor-
bromsar, ned på tvåan i tid, lugnt och fint. Han 
behöver aldrig stanna.

Tillsammans med sina syskon driver han Axels-
sons Trafikskola och utbildningsföretaget ETT. 
Han är vice ordförande i STR, Sveriges Trafik-
skolors riksförbund och sedan 2005 ansvarig för 
STRs koncept för sparsam körning, EcoDriving. 
En av de åtta första chefsinstruktörerna, pionjär 
på många fronter, inte minst när det gäller att 
utveckla konceptet för arbetsmaskiner.

Om man googlar på ecodriving får man en miljon 
träffar. STR har aldrig gjort någon samlad export-
satsning, men arbetet har lett till många interna-
tionella kontakter.

this really works!
Det var ingen pr-turné. När Micke Axelsson till-
sammans med Jocke Gudmundsen, kom till San 
Diego var det på inbjudan av Southern California 
Gas & Electric som driver stadsgasnätet från Los 
Angeles och söderut. Hector Madariaga, chef 
för transportavdelningen på det stora företaget 
trodde på idén om att spara bränsle, men många i 
organisationen var skeptiska.

– Vi utmanade och sade: ”välj ut era allra bästa 
förare så testar vi med dem”. Sedan fick vi dem 
att sänka förbrukningen med 23 procent på första 
försöket, berättar Micke.

Det var 2007. Året därpå genomförde de en ut-
bildning med ett par hundra av företagets förare. 
Sex månader efter utbildningen hade man fått 
ned förbrukningen med i snitt sju procent. Det 
ger en fantastisk potential med tanke på företa-
gets enorma fordonsflotta. 

– Och det håller än idag för den grupp vi 

CHEFSiNSTrUkTÖr/UTBiLDNiNGSANSVAriG, STr
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utbildade, det vet jag 
från de kontakter jag 
har. Men det blev ingen 
fortsättning. Som så ofta 
handlar det om att man 
byter företagsledning, 
allt som har med spar-
sam körning att göra är 
så beroende av en led-
ning som tror på idén.

Mitt i arbetet dök 
Consumer Bob upp. Bob är USAs motsvarighet 
till vår egen Sverker Olofsson på Plus. Men här 
handlar det om rikstäckande NBC 4:

”I want to talk to that Swedish guy”.
– Först utbröt panik bland marknadsfolket, men 

sedan blev det åka av med kameran i baksätet.
Micke reducerade budskapet till one-liners: 

Kör inte för fort. Titta framåt. Släpp gasen. Är det 
rött är det ingen idé att stå på. Stäng motorn när 
du väntar på hamburgaren!

Consumer Bob är en seriöst arbetande journa-
list, van att syna bluffar. Han granskade mätresul-
taten om och om igen. De hade minskat förbruk-
ningen och ändå höjt medelhastigheten. Till slut 
vänder han sig rakt in i kameran: ”This really 
works!”

– Jag vet inte hur ofta en svensk trafiklärare får 
en sådan chans, säger Micke.

Två månader efter att Micke Axelsson och 
Jocke Gudmundsen mötte Consumer Bob lyfte 
Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger 
fram sparsam körning i en kampanj för att minska 
utsläppen.

Fördjupad utbildning
Han menar att det bara finns tre länder som har 
etablerat fungerande metoder för sparsam kör-
ning: Sverige, Nederländerna och Österrike.

– Vi har fördjupat frågan. Föraren måste köra i 
sin normala miljö så att man får träna vissa trafik-
taktiska moment och liksom lära sig själv. Sedan 
har vi en teoretisk del. Vi kopplar till miljöfrågan 
och ger eleven chansen att reflektera över sin kör-
ning, det är ofta just där som polletten faller ned, 
säger Micke Axelsson.  

Incitament är viktigt, både för privatpersoner 
och yrkesförare.

JAG HAR FÅTT SE HUR FOLK 
vERKLIGEN KöR. DU KAN 
INTE ANA vILKA RESOR 

JAG vARIT MED OM!
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Att det finns riktigt dåliga incitament såg Micke 
Axelsson i ett projekt i Chile där bussförarna 
tidigare fått betalt per passagerare. Alltså hade 
de lärt sig att tävlingsköra mellan hållplatserna. 
Mönstret satt kvar, men när man började utbilda 
i sparsam körning sjönk förbrukningen med 30 
procent i snitt.

Stark respons
Micke Axelsson har följt utvecklingen i Eu-
ropa bland annat genom sitt arbete i EU-pro-
jektet EcoWill där man jobbat med att efter 
svensk modell få sparsam körning integrerad i 
förarutbildningen.

– I Sverige fick idén stark respons både från 
myndigheter och från utbildare. Det är en viktig 
förklaring till att vi lyckats där andra står och 
stampar. För oss i STR har sparsam körning trig-
gat oss att utveckla pedagogik och tekniskt kun-
nande, konstaterar Micke Axelsson.

Självkritisk förare bäst
Han har fått köra med massor av yrkesförare i 
lastbilar, bussar och taxibilar, och med vanliga 
bilister som haft körkort i många år. Han har 
utbildat i Los Angeles, San Diego, Dublin, Wash-
ington och Santiago de Chile.

– Jag har fått se hur folk verkligen kör. Du kan 
inte ana vilka resor jag varit med om! skrattar han.

Nyckeln till att bli en bra förare är att vara själv-
kritisk. Att själv se och förstå vilka kunskaper 
man har, vilka värderingar och mönster som leder 
fram till hur man agerar bakom ratten. Man kan 
vara kass på filkörning – bara man vet om det .

Micke fascineras av arbetssättet där läraren 
stimulerar vuxna förare att öka sin självinsikt och 
korrigera sin körstil. 

Sträck på er!
Micke Axelsson vet vad som driver honom 
bortom själva jobbet. 

Sonen Alexander är född 1991. Som nioåring 
fick han följa med när pappa skulle föreläsa för 
130 åkeriföretagare i Stockholm. Micke pratade 
en hel del om global uppvärmning och vad man 
kan göra åt det. Alexander fick sköta ljudet. 

– Responsen i publiken var inte översvallande. 
Det där var fortfarande ganska omtvistat. Men 
när vi travade därifrån rycker Alexander mig i 
kavajen och säger: ”Jag är stolt över dig, pappa!”. 

– Sedan dess har jag tänkt att kanske kan jag 
dra mitt strå till stacken, för hans skull och för 
alla andra som kommer efter oss. Jag brukar säga 
samma sak när jag möter bussförare: Sträck på er! 
Tack vare er kan folk köra mindre bil så att vi kan 
bromsa utsläppen.  
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Först handbollsspelare på elitnivå i Redbergslid. 
Sedan coach – i sparsam körning. Jocke Gud-
mundsen blev en av de första som utbildade i 
EcoDriving i Göteborg. Han har varit med och 
utvecklat pedagogik och metoder för alla sorters 
fordon och verksamheter.

JOcKE GuDMuNDSEN

det är enKeLt att köra sparsamt. Rena barnleken 
om man är motiverad.

Men när Jocke Gudmundsen lärt ut metoden 
till sina två första körkortselever blåste domaren 
för faul. Att släppa gasen tidigt på en motorväg 
när man ska in på en avfart kunde hindra trafiken, 
menade förarprövaren och kuggade. 

– Men det låg ju ingen bakom! utropar Jocke 
Gudmundsen och slår ut med armarna som om 
han fortfarande var mitt i matchen.

Det hjälpte den gången. Eleverna erbjöds kost-
nadsfria omprov och fick godkänt. Efter några år 
var sparsam körning etablerat som en del i kravet 
för körkort.

Nu jobbar Jocke Gudmundsen med att föra ut 
sparsam körning till åkerier i östra Europa och att 
utveckla metoden för elbilar.

alla måste med
Utmaningen ligger på systemnivå. Alla måste med 
om man ska minska bränsleförbrukningen i en 
verksamhet – och få ned utsläppen totalt.

Att få åkerier, entreprenadföretag eller alla förare 
på en kommun att åstadkomma ett resultat över 
tid är en komplex uppgift. Jocke Gudmundsen 
har jobbat närmast furiöst med frågan i snart 15 
år. På vägen har denne supersparcoach lärt sig 
mycket om beteendevetenskap, pedagogik, IT 
och om att hitta chanserna – när en dörr ställs på 
glänt till ett styrelserum eller fikabord. 

Yrkesförarcentrum ligger under bullermattan 
från E6/E20 i Mölndal. En långtradare har nyss 
trixat sig in genom grinden och befrias nu från 
last med distinkta lyftrörelser.   

Jocke är lite för stor för en gaffeltruck, men han 
sitter verkligen inte där bara för att posera. 

– Jo, jag kan köra hjullastare också, ler han, 
resten är underförstått.

Fyra SM-guld
Han startade sin karriär som bataljonsmotorbefäl 
på LV 6. Samtidigt var han framgångsrik mittnia 
och bollfördelare. Det blev fyra SM-guld i hand-
boll med Redbergslid.   

CHEFSiNSTrUkTÖr, STr
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Jocke Gudmundsen trivs i en 
gaffeltruck. En supersparcoach 
som har utbildat och utvecklat 
pedagogik för nästan alla rullande 
motorfordon och för alla typer av 
verksamheter. 
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Sedan blev det ändå trafiklärarutbildning och 
han kastades rakt in i pappas verksamhet.

Utbildningslokalerna ligger en trappa upp. Man 
byter till inneskor nere i farstun vilket markerar 
den ordning som krävs när många människor är i 
omlopp.  

– Drivkrafter, ledarskap och roller har alltid in-
tresserat mig, både som befäl och handbollsspela-
re. Som instruktör har du ständigt nya möten med 
människor du vill trigga att förändra ett beteende. 
Man kan göra fel ibland, men man lär sig också.

Han kom tidigt in i flera utvecklingsprojekt 
kring förarbeteenden och inlärningsstilar som 
utmanade det traditionella sättet att lära ut. 

Under de första åren på 00-talet blev det 
högkonjunktur för utbildning i sparsam körning. 
Miljöförvaltningen i Göteborg tillhörde de första 
externa kunderna, liksom Banverket, Vägverket, 
Green Cargo och Göteborgs kommun.

– För många var det en uppenbarelse att se hur 
bränslemätaren föll till noll när man släppte ga-
sen. Men motorn går ju?! När vi spred resultaten 
från utbildningarna var det bingo. Att Vägverket 

var med och drev på var avgörande.
Jocke beskriver sig som teknikfreak. Han 

byggde upp ett företag som utvecklade IT-stöd 
för sparsam körning. En period var han också 
marknads- och utbildningsansvarig för EcoDri-
ving inom STR. Och han utbildade och coachade 
företag som ville spara bränsle. Till slut blev det 
lite för mycket.

2005 växlade han över till Haga Mölndal LBC 
med 250 lastbilar. Där utvecklade han tillsam-
mans med Stefan Wärnklint verksamheten till 
Yrkesförarcentrum.

– Vi gjorde ett gigantiskt jobb. Vi satsade or-
dentligt på att följa upp och det gav resultat.

Om man inte kan väcka intresset och få dem 
som ska göra jobbet att hitta sitt eget driv, då är 
det ingen idé att försöka. 

– Man måste hitta de informella ledarna i 
varje grupp. I grund och botten handlar det om 
medbestämmande. 

Vägen in i ett företag går alltid på beslutsnivå. 
Men sedan måste slipsen av. Jocke åker ingen-
stans utan arbetskläder och varselväst.

– Ska du få med dig truckförare så måste du 
visa att du också är truckförare, annars är det kört 
direkt.

Sedan blir det ändå ofta sufflé. Fina resultat un-
der utbildningen, men efter en tid har allt sjunkit 
ihop.

Sparcoach
Men bland alla som slet med frågan runt om i 
landet växte kunskapen om hur man når resultat 

”SKA DU FÅ MED DIG 
TRUCKFöRARE SÅ 

MÅSTE DU vISA ATT 
DU OCKSÅ äR TRUCK-
FöRARE, ANNARS äR 

DET KöRT DIREKT.”
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över tid. Sparcochföreningen bildades 2005. 
Jocke var ordförande i fyra år. Man tog fram en 
pärm med ett gemensamt kunskapsstöd.

– Vi lärde oss mycket redan i Göteborgs hamn 
som blev först ut i Sverige med Working EcoDri-
ving 2003.

Jocke drev projektet tillsammans med Stig 
Sandberg, Sveriges främste idéspruta inom spar-
sam körning. 

– Redan det första skiftlaget som körde hög-
lyftar i Skandiahamnen reducerade sin bräns-
leförbrukning med 37 procent. Sedan hjälpte vi 
till att skapa en helt ny struktur kring logistik, 
tomgångskörning och tankning.

Efter några år hade Skandiahamnen minskat sin 
totala bränsleförbrukning med 51 procent.

– Ett sådant resultat når man inte utan att hela 
verksamheten är med. Och man släpper det inte 
heller.

Spelar på eu-nivå
Han har utvecklat metoder och pedagogik för 
både järnvägslok och jordbrukstraktorer. På 
senare år har han arbetat med flera projekt ute 
i Europa, bland annat kring att få in sparsam 
körning i förarutbildningen på EU-nivå. Just nu 
pågår ECO-effekt som omfattar Polen, Tjeckien 
och Rumänien där trafiklärare utbildas i sparsam 
körning, motivation och uppföljning.

– Jag gillar bäst att trampa upp nya stigar, sätta 
fötterna där ingen gått förut – så det riktigt kna-
kar under skorna, säger Jocke.  

Snålare bilar  
– som blivit allt fler
1999 förbrukade personbilen i 
Sverige i genomsnitt 8,3 liter/100 
km och släppte ut 201 g CO2/km. 
2012 hade medelförbrukningen sjunkit 
till 5,5 liter/100 km och utsläppen till 
138 g/CO2/km.

Under samma period steg andelen dieselbilar 
från 7 till 67 procent. 

vi köper snålare bilar, sparsam körning har etablerats. Men 
samtidigt ökar antalet nya personbilar. 1999 fanns 3 890 000 
personbilar i trafik, den siffran hade 2012 stigit till 4 447 165.
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Framgången för sparsam körning ligger i 
kombinationen av plånbok och miljö. Det 
är som jordgubbar: Både gott och nyttigt. 

KRISTIN HuSÉN

KriStin HuSén tillhör pionjärerna. Redan 1999 
började hon utbilda företag i sparsam körning. 
Först ut var Södertälje Taxi som gjorde fantas-
tiska resultat. Samtidigt förde hon in momenten 
i sin egen körundervisning. För eleverna var det 
inget konstigt.

– Men jag märkte att det gick lite på tvärs mot 
vad de fick höra från föräldrarna. Det föll på plats 
med handledarutbildningen – det är en av po-
ängerna med att få diskutera trafik och körteknik 
tillsammans med både elever och handledare.

I början fanns invändningar som att höga växlar 
och låga varv förstörde bilen. Och att man blir i 
vägen för trafiken om man släpper gasen tidigt för 
att vänta in grönt ljus.

Att växla direkt från tvåan till fyran eller trean 
till femman hade hon lärt sig av sin pappa långt 
tidigare. Det var praktiskt, helt enkelt.

– Hur du växlar är egentligen inte viktigast. 
Vinsten med sparsam körning ligger i plane-
ringen. Det är komplext, men där spar du bränsle 
på samma gång som det gör dig till en bättre 
förare, säger Kristin när hon köar sig fram utmed 
den smala och hårt trafikerade Glömstavägen i 
Huddinge. 

I den här trafikmiljön har hon utbildat tusen-
tals sedan hon tog sin körskollärareexamen som 
21-åring. Pappa Sven startade Huséns Trafikskola 
i Huddinge och i dag driver Kristin den tillsam-
mans med sin bror Anders.

Som en jordgubbe
EcoDriving blev som en jordgubbe. För Kristin är 
miljönyttan fortfarande det viktiga, det förnufts-
argument hon bottnar i. Sparsam körning räddar 
inte världen. Men det är i alla sammanhang onö-
digt och dumt att göra av med mer än vi behöver.

– Det håller inte att slösa som vi gör nu när vi är 
så många på jorden.

Hon brukar måla upp en bild för sina elever: 
Columbus slängde skräpet i havet – och i dag har 
vi skrot i rymden. Vad ska våra barn säga om våra 
höga utsläpp av koldioxid? Hur tänkte ni? 

Hon blinkar höger ut ur rondellen och kör 
Kungens Kurva-leden över E4/E20.

– En lastbilsförare sa till mig: ”Spara bränsle 
– det tjänar bara chefen på!” Men han tog miljö-
argumentet. De allra flesta av oss vill göra det som 
känns rätt. Sedan är det bara bra att plånboksar-
gumentet också funkar för många.

TrAFikLÄrArE, HUSéNS TrAFikSkoLA
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kristin Husén har utbildat tusentals elever och är fortfarande fascinerad av att knäcka koden; hur vill du 
lära dig? Hon är pionjär på sparsam körning och vinnare av STr:s utmärkelse Årets Ecoutbildare. 
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1999 gick hon STR:s instruk-
törsutbildning i Eco Driving. 
Tillsammans med Magnus 
Karlsson på Väsby trafikskola 
fick Kristin uppdraget att  
utbilda hela färdtjänsten i 
Stockholm, Samtrans.

– Samtidigt förde jag  
in momenten successivt i  
körskolans utbildning. Det 
fungerade och bränsleförbruk-
ningen i våra bilar minskade. Vi sparade faktiskt 
pengar!

dialog med Vägverket
Nu etablerades kontakten med dåvarande Vägver-
ket, bland annat med Anders Wedberg på Region 
Stockholm. Kristin kom med i en referensgrupp 
där man diskuterade hur trafikskolorna kunde 
använda sparsam körning. 

– Vi använder fortfarande de checklistor som 
togs fram av Vägverket, säger hon.

Vi rullar in på den trånga parkeringen framför 
Stockholms transport- och fordonstekniska gym-
nasium. Det är en levande utbildningsmiljö. Slam-
ret tränger ut från bilverkstaden med riktiga bilar 
med defekta bromsar. Här finns en av Sveriges 
mest avancerade lastbilssimulatorer där man kan 
manövrera en Volvo FM12 under så realistiska 
former att många faktiskt blir åksjuka.

problembaserat lärande
Utbildningen bygger på problembaserat lärande. 
Det fungerar extra bra för de elever som ibland 
upplever teori som ett hån. I den här miljön 

hänger man svenskan, matten och engelskan på 
dragkroken.  

Det här är Kristins Huséns arbetsplats två da-
gar i veckan. Jobbet är ett bra komplement till 
den egna trafikskolan med körkortselever för per-
sonbil och lastbil och utbildningarna i sparsam 
körning för företag. 

Efter snart 40 år i yrket växlar hon upp när hon 
pratar om uppgiften. 

– Det är nya människor varje dag. Promenaden 
fram till bilen tar några minuter och den stunden 
ägnar jag åt att fråga vad eleven har för erfaren-
heter och vilka förväntningar som finns. Det är 
min utgångspunkt – jag försöker knäcka koden; 
hur vill du lära dig? säger Kristin.

Det är länge sedan trafikutbildningen baserades 
på att läraren instruerade och demonstrerade.

2011 tilldelades Kristin STR:s utmärkelse Årets 
Ecoutbildare. Som första kvinnan och första kör-
skolläraren i Stockholmsområdet.

– För lång och trogen tjänst, skrattar hon. Men 
redan när sparsam körning integrerades i kör-
kortsutbildningen 2007 fick jag den stora bekräf-
telsen på att vi gjort rätt.

”COLUMBUS SLäNGDE 
SKRäPET I HAvET – OCH 

I DAG HAR vI SKROT I 
RYMDEN.”
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Hasse lärde vägverkarna 
köra snålt
Hasse Andersson spelade tidigt en viktig 
roll i satsningen på sparsam körning. Han 
utbildade ett stort antal vägverket på 
dåvarande Huvudkontoret i Borlänge, bland dem 
generaldirektörerna Jan Brandborn och dennes efter-
trädare Ingemar Skogö. 

– vägverkarna körde väl varken bättre eller sämre 
än andra. Men jag minns tydligt hur en av mina 
elever hamnade väldigt nära en trafikdelare. Min 
elev hade nog övertolkat rådet om att inte bromsa 
bort energi i onödan, skrattar Hasse Andersson.

Han hade trafikskola i Avesta i många år och blev 
en av dem som tidigt utbildade sig till instruktör i 
sparsam körning. Fram till idag har han utbildat mer 
än 1 000 förare, främst på personbilar men också på 
tunga fordon och arbetsmaskiner.

Hasse arbetade under några år som sparcoach vid 
Ernst Express i Avesta, ett av de åkerier som 
satsade på att arbeta systematiskt med att sänka 
bränsleförbrukningen i sin fordonsflotta och utbilda 
sina förare i sparsam körning. 

 
Det finns, tycker Hasse, en klar 
gemensam nämnare i körsättet hos alla dem han 
utbildat.

– Duttandet med gaspedalen. De flesta vill ogärna 
ta bort högerfoten från gaspedalen och låta bilen 
rulla. Det beteendet har jag fått jobba lite extra med 
för att få bort.

Hans utbildningsinsatser för dåvarande vägverket 
ligger några år tillbaka i tiden, liksom andra 
utbildningsinsatser som framför allt skulle inriktas 
på dem som kör mycket i tjänsten. Några av 
vägverkets regioner satsade dock stort på att 
utbilda all sin personal, bland annat dåvarande 
vägverket Region Sydöst. Under hösten 1999 
utbildades samtliga anställda vid kontoret i Jönkö-
ping och där minskade man sin medelförbrukning 
med nästan 9 procent. 
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Bengt-Göran Arnesson och Per Carlsson på Erudio i 
Eskilstuna har lärt över 1 600 personbilsförare att 
köra sparsamt. Under några år i mitten av 00-talet 
var intresset stort. Framför allt handlade kommuner 
och landsting upp utbildningar åt personal som 
använde bilen i tjänsten.

BENGT-GÖRAN ARNESSON & PER cARLSSON

egentLigen började det redan på 1980-talet. 
Bengt-Göran fick syn på en annons i Strängnäs 
Tidning.

– Jag hade suttit tyst bakom ratten och kört 
lastbil i 18 år när jag såg att TYA hade utbild-
ningar för yrkeslärare på P10 i Strängnäs. Det 
blev ett jättesteg för mig. Plötsligt skulle jag ställa 
mig framför folk och prata motorteknik. Men det 
gick lättare och lättare. Vuxna människor är ju 
motiverade.

Det handlade om tunga fordon och i det 
militära var det naturligt att ha koll på 
verkningsgraden.

– På motorskolan visade vi redan då hur man 
kunde spara bränsle och minska slitaget bara ge-
nom att hålla rätt hastighet, minns Bengt-Göran 
Arnesson. 

När det började röra på sig kring sparsam kör-
ning hade Bengt-Göran och Per lång erfarenhet 
som trafiklärare. De hade utbildat förare för allt 
ifrån truck till buss och tunga lastbilar. De tog fram 
ett eget utbildningsmaterial. Redan 2002 registre-
rade Erudio ett eget varumärke, EkoMiljö Körning.

– Vi lade mycket energi på att forma en utbild-
ning som var tidseffektiv. När man utbildar stora 
personalgrupper ligger kostnaden inte minst i att 
man tar arbetstid i anspråk, säger Bengt-Göran.

Kommuner och landsting
Varje grupp fick en teoridel under en halv dag. 
Sedan fick var och en köra en slinga i två omgång-
ar tillsammans med utbildaren. 

– Mellan varven läste vi av bränsleförbruk-
ningen och diskuterade resultatet. Oftast pratade 
vi om att släppa gasen och planera. Med teorin 
som grund gav sig det mesta av sig självt. Det var 
”learning by doing”, säger Bengt-Göran Arnesson.

– En del körde redan så bra att det inte var 
mycket att säga. Så fanns det de som sänkte sin 
förbrukning med uppemot 20–25 procent!

De utbildade ett 30-tal personer per vecka. 
Landstingen i Gävleborg och Dalarna jämte flera 
kommuner i Dalarna och Sörmland tillhörde de 
stora beställarna.

Erudio var tidigt ute, och hade hjälp av att 
Vägverket skapade tryck i frågan. Efter ett 

TrAFikLÄrArE, ErUDio



71

informationsmöte hos Vägverket i Stockholm 
bestämde de sig för att satsa på sparsam körning.

– Vi hade nytta av de trycksaker och filmer som 
Vägverket producerade. Inte minst var det viktigt 
att de gav oss ett erkännande – att vår utbildning 
var okej, säger Bengt-Göran.

Mycket kvar att göra
Idag är Erudios utbildning inriktad på truckar 
och hjullastare och utbildning för farligt gods 
(ADR) . Bengt-Göran arbetar mycket med 

rådgivning åt åkerier kring farligt gods. Det tjocka 
regelverket kring ADR (Agreement of Dangerous 
Goods by Roads) ligger uppslaget på skrivbordet.

– Intresset för utbildning i sparsam körning har 
svalnat. Numera ingår det i körkortsutbildningen. 
Men de flesta som kör bil har fortfarande inte 
lärt sig tekniken. Fordonen har blivit snålare i sig, 
men det finns fortfarande mycket att vinna på 
körsättet, inte minst på den tunga sidan, konstate-
rar Bengt-Göran.

Per Carlsson och Bengt-Göran Arnesson som driver Erudio i Eskilstuna tog fram ett eget utbildningskoncept för sparsam 
körning. De har utbildat ett stort antal förare som använder bilen i tjänsten, framför allt inom kommuner och landsting.
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1. pLanera din Körning  
– undViK Stopp
När du startar från stillastående drar bilen stora 
mängder bränsle. Att undvika stopp är därför ett av de 
bästa sätten att spara bränsle. Det sparar också tid. Du 
kan minska antalet stopp genom bra färdplanering och 
genom att ha god framförhållning när du närmar dig 
korsningar och rondeller. Tävla med dig själv om att 
undvika onödiga stopp!

2. utnyttja terrängen  
– HåLL jäMn Fart
Genom att läsa av landskapet kan du utnyttja medlut 
och flacka partier och förbereda dig för motluten. Försök 
att hålla jämn fart. Låt inte hastigheten sticka iväg så att 
du måste bromsa bort energin eller så att farthållaren 
går in. Sänk heller inte farten så lågt att du måste 
accelerera senare.

3. Kör på Så tung VäxeL SoM 
MöjLigt

Genom att köra på låga varv och i början på 
det gröna varvtalsområdet utnyttjar du 
motorns vridmoment på bästa sätt. växla 
upp så tidigt som möjligt – undvik att 
övervarva motorn.

4. VäxLa eFFeKtiVt – SpLitta 
inte Mer än nödVändigt

Hela växelsteg sparar bränsle jämfört med 
splittade växlar. Låt gärna motorn låta lite 

kraftlös i stället för att pressa upp varvtalet 
med extra växlingar.

Tunga fordon eller många fordon i företaget betyder 
också tunga bränslekostnader. För transportföretag och 
andra fordonsägare är bränslet en mycket stor utgifts-
post. Att få ner bränsleåtgången med 10 procent är ett 
realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning 
och förbrukningen sedan följs upp.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:
•  lägre däckskostnader och mindre slitage på fordonen
•  bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för 

förarna
•  lägre utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar 

hälsa och miljö.

Det är lätt att lära sig ett sparsamt körsätt. Om du har 
fått din förarutbildning på moderna fordon känns en 
sparsam körteknik knappast 
främmande. 

SNABBKuRS  
– SPARSAM KÖRNING FÖR TuNGA FORDON
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5. Låt VarVtaLet ocH Farten SjunKa i 
Långa MotLut
Kör prestigelöst (”visa inte musklerna”) i långa motlut. 
Behåll växeln på det flacka partiet och ge lätt understöd 
med gasen i början av backen. Låt hellre hastigheten 
falla i stället för att växla ner tidigt. växla sedan ner med 
hela steg – splitta inte. växla upp tidigt när varvtalet åter 
stiger. Genom att ta det lugnt uppför kan du spara 
mycket bränsle utan att tappa tid.

6. MotorBroMSa  
– anVänd röreLSeenergin
Att motorbromsa är att spara bränsle genom att utnyttja 
bilens rörelseenergi – den kraft som ligger i tyngden och 
rörelsen. Motorbroms är helt enkelt att bara släppa 
gasen – i god tid; bilen rullar längre än man tror, 
speciellt med last. Rätt lufttryck är viktigt för att minska 
rullmotståndet, så kontrollera lufttrycket ofta!

•  Med motorbroms tar du ner hastigheten utan att 
använda bromsen. Släpp gasen tidigt i stället för att 
plocka växlar.

•  I medlut använder du motorbroms för att nolla 
förbrukningen (motorn). Bränsleförbrukningen sjunker 
till noll och förblir så tills du åter ger understöd med 
gasen. (Alla lastbilstillverkare jobbar i dag på att 
optimera tekniken för detta).

7. undViK öVerHaStigHet – HåLL dig 
inoM tiLLåtna HaStigHetSgränSer
Rätt fart är avgörande för att du ska spara bränsle. 
Bränslekostnaden ökar med omkring 20 procent om du 
försöker öka marschfarten från 78 till 90 km/tim.

8. undViK toMgång
vid tomgångskörning är utsläppen av hälsofarliga ämnen 
större än när man kör bilen. är motorn kall är utsläppen 
mycket smutsiga och det drabbar både den som sitter i 
bilen och de som finns i närheten. vid tomgångskörning 
går det åt från 2,0 till 4,0 liter bränsle i timmen (i äldre 
fordon), helt i onödan. Moderna dieselmotorer mår bra 
av att slås av. De startar mitt i bränslecykeln och når 
fullt bränsletryck direkt. vid långa tomgångskörningar 
kyls däremot motorn ner av det oförbrända bränslet.

Ett sätt att förbättra ekonomin är därför att slå av 
motorn när fordonet står stilla. Man sparar åtskilligt 
– och håller sig inom lagens ramar. Tomgångskörning i 
mer än 1 minut är förbjuden i de allra flesta kommuner.
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Tunga skäl att 
ändra beteende
Tunga fordon och maskiner kan spara 
riktigt mycket. För företag som lever på 
att lasta, lossa och transportera är 
sparsam körning så lönsamt att det 
borde vara svårt att avstå. Men riktigt 
så enkelt är det inte. 
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urBan guStaFSSon på Volvo CEs svenska 
återförsäljare Swecon tillhör en liten skara som 
utbildar i sparsam körning för entreprenad- 
maskiner. Han har hittills hunnit med över 500 
förare, det är ändå bara en liten del av de runt  
40 000–45 000 maskinförare som finns i Sverige. 

Hjullastare, dumprar och grävmaskiner har inte 
så mycket mer gemensamt än motorstyrkan och 
den typiska färgen. Varje maskintyp kräver sin 
körteknik. Arbetsmoment och körcykler skif-
tar stort, liksom produktionsförutsättningarna 
i allt från gruvor och bergtäkter till vägar och 
byggarbetsplatser. 

Kalkylen är baserad på vad varje förare kan få 
ut per timme. 

”Jag ska tala om direkt för dig vad som gäller. 
Här är det plattan i botten hela tiden. Annars blir 
det inget”, sa en av gubbarna till Urban när han 
kom till en av de första utbildningarna.

– Man faller lätt in i vissa uppfattningar om hur 
folk tänker på den här typen av arbetsplatser. Pro-
duktionen styr jobbet. Vid varje utbildningstillfäl-
le måste jag visa att jag känner förutsättningarna 
och att jag har något att komma med, säger Urban 
Gustafsson när vi möter honom i Volvo CEs stora 
demopark i Eskilstuna där tunga maskiner gör 
tuffa saker med sprängsten och grusmassor.

Demoparken har över 10 000 besökare varje år, 
mest kunder inom entreprenadbranschen men 
också busslaster med nyfikna pensionärer och 
pappor med spralliga pojkar i handen. Urban har 
hört ordet ”gubbdagis” några gånger.

– Det här är inga leksaker. I fel händer är det 
livsfarliga maskiner – och de har gett mig mat på 
bordet hela livet.

gustafssons grävmaskinsfirma
Han valde yrkesbana redan i sjuårsåldern. Redan 
då hade han gjort debut som traktorförare. Rak-
körning på åkern med surrad ratt, med ettan i och 
handgas. Pappas firma hette precis vad den var: 
Gustafssons Grävmaskinsfirma i Vingåker. Urban 
jobbade i över 20 år som förare av grävmaskiner 
och hjullastare. Som demoförare testar man ma-
skiner, demonstrerar, presenterar – och utbildar. 
Urban har lärt upp maskinförare ända borta i 
Yttre Mongoliet. 

ecooperator
2009 introducerade Volvo CE sitt program Eco-
Operator för arbetsmaskiner. Idén kom från en 
av demoförarna. Det var lågkonjunktur och Volvo 
bestämde sig för att satsa på en ny nisch över hela 
Europa.

Arbetsmaskiner svarar ensamma för 5 procent 
av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid, nästan 
3 miljoner ton varje år. Besparingspotentialen är 
stor. Jobbet är nästan bara påbörjat. 

uRBAN GuSTAFSSON
ForDoNSiNSTrUkTÖr, SWECoN
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Urban Gustafsson på Volvo CEs svenska återförsäljare Swecon tillhör en liten skara som utbildar i sparsam körning för 
entreprenadmaskiner. Urban som valde yrkesbana redan som sjuåring har lärt upp maskinförare ända borta i Yttre Mongoliet. 
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Marknaden visade sig vara mogen, liksom maski-
nerna som nu utvecklats med bränslemätare och 
system för förarstöd. I Sverige var gensvaret stort.

– Bara under de första fyra månaderna utbil-
dade jag 197 förare, långt över budget, konstaterar 
Urban.

Vid sparsam körning för personbilar gäller 
en enkel tumregel: hög växel och lågt varvtal. 

Det gäller inte för entreprenadmaskiner – inte 
generellt.

– Tomgång drar bränsle och ska undvikas – 
om det går. Men därutöver måste du sätta dig 
in i vilka arbetsmoment det handlar om. Du ska 
känna maskinparken och förstå hur hydrauliken 
och framdriften verkar, säger Urban.

Han har lärt sig att arbetsorganisationen kan 
vara ännu viktigare.  

– Kommunikation och samarbete är den stora 
utmaningen. Chefens viktigaste uppgift är att 
främja samarbete och ge var och en de verktyg de 
behöver för att göra ett bra jobb. Om man gör det 
kan man koka en god soppa på de erfarenheter 
som finns på en arbetsplats, säger Urban.

Lönsam satsning
Han förbereder varje utbildning med att läsa av 
data från maskinerna, vilket ger en bra bild av 
förbrukning och körmönster. Sedan tittar han på 
arbetsflöde och moment. Han pratar med folk och 
försöker få en uppfattning om hur arbetsledning-
en och förarna fungerar tillsammans.

– Det kan vara hål i arbetsvägarna, men det 
kan också vara stora hål i arbetsledningen som 
gör produktionen ineffektiv och som drar upp 
bränsleförbrukningen.

Att bygga bra transportvägar ger insatsen till-
baka. De ger en effektivare produktion, minskar 
slitaget på människor och maskiner och sparar 

”DET SKULLE vARA 
ENKLARE OM 

KOLDIOxID HADE 
FäRG OCH FRAMÅT 
EFTERMIDDAGEN 

LADE SIG SOM ETT 
LILA MOLN övER 
ARBETSPLATSEN.”
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bränsle. Vilket är själva poängen med ett spar-
samt körsätt.

Sex månader efter första utbildningstillfället 
sker en uppföljning.

– Under den tiden måste någon på plats hålla 
i projektet. Jag kan inte ta på mig rollen som 
sparcoach, men vi kan konstatera att bränsle-
förbrukningen sjunker med runt 5 procent i de 
utbildningar vi på Swecon genomför. Den betalar 
sig redan om man når 1 procents besparing under 
ett enda år.

Koldioxid syns inte
Motivation är viktigt. Den går att locka fram hos 
de flesta när man börjar tala om varför det är 
viktigt att spara bränsle. 

Folk källsorterar hemma, kanske inte i första 
hand för att de tror på det, utan för att de vill vara 
goda medborgare. Som yrkesförare vill man göra 
ett bra jobb. Belöningen kommer den 25:e varje 
månad.

Klimatfrågan är komplex. Det är svårt att se sin 
egen roll i en global fråga.

– Det skulle vara enklare om koldioxid hade 
färg och framåt eftermiddagen lade sig som ett 
lila moln över arbetsplatsen. Många förare vet 
exakt hur mycket 30 000 kubik är, men när en 
forskare larmar om att 1,8 kubikkilometer polaris 
smält bort under sommaren är det väldigt  
abstrakt för de flesta av oss.

Sparsam förare kör säkrare
Frågan om sparsam körning bidrar till ökad 
trafiksäkerhet har dykt upp ganska många 
gånger. Något vetenskapligt bevis finns inte, men 
de få studier som gjorts pekar ändå på att den 
som kör sparsamt också kör säkrare. Redan 1999 
gjorde dåvarande vägverket Region Mälardalen 
en utvärdering som just handlade om detta.

Merparten av deltagarna i utvärderingen och 
samtliga utbildare som kontaktades ansåg att 
sparsam körning påverkar körsättet på ett 
positivt sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt: 

•  Körningen planeras bättre
•  Föraren har bättre framförhållning med blicken 

längre fram
•  Man närmar sig korsningarna i lägre fart, med 

större bromsberedskap och bättre avstånds-
hållning

•  Sparsam körning innebär mindre stress i 
trafiken. 

andra studier har visat att många förare tycker 
att trafiksäkerheten har blivit en viktigare fråga i 
utbildningen. Genom att planera körningen bättre 
tycker förarna att de också fått lättare att 
överblicka trafiken. Såväl förare som företag 
pekar också på minskad stress, minskat antal 
skador på fordon och minskat däckslitage.
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Den tvivlande, den tjurskallige eller den ängslige. 
Den intresserade, den undrande, den nyfikne. Den 
ifrågasättande och den gnällige och motsträvige. 
Arketyperna är många. Åke Andersson, fordons- 
instruktör och utbildare på Kirunaföretaget LTH har 
mött dem alla under de utbildningar han genomfört i 
sparsam körning. På lastbil och på arbetsmaskiner.

ÅKE ANDERSSON

– Man Hittar Så SMåningoM nycKeLn till  
varenda förare, även om jag skulle vilja ta till 
svordomar ibland. Varje utbildning känns som en 
tuff, privat förhandling. Men det blir resultat.

Åke är före detta åkeriägare, lastbilschaufför 
och lärare på såväl transportgymnasier i norra 
Sverige som Lapplands lärcenter. Så han bör rim-
ligen ha gedigna kunskaper om branschen och om 
dess förutsättningar och hur resonemangen går.

– Det är en gammal inrotad tradition att inte 
bry sig. Man tycker att det är okej att bränsleåt-
gången är som den är och bryr sig inte kostnader; 
förrän en förare kommer till den egna maskinen. 
Pengar, det förstår en åkare.

För LTH, som är LKAB:s enskilt störste entre-
prenör, handlar det om mångmiljonbelopp som 
kan sparas. 

Vanföreställningar
Det ger draghjälp, liksom de senaste årens trend 
att fler och fler arbetsgivare trots ett bestående 
motstånd börjat ställa krav på sina förare och att 

de ska lära sig ett nytt, sparsammare körsätt. 
Något som enligt Åke Andersson kan bidra till 

att många vanföreställningar kan bli ett minne 
blott. Några exempel:
•  Startmotorn nöts ut om man slår av motorn vid 

varje längre stopp
•  Det går inte åt någon diesel när en maskin står 

på tomgång
•  Motorn blir väldigt snabbt kall

– Skrönor. Inte minst gäller det okunskapen om 
tomgång och vad den kostar. Varenda minut en 
maskin står på omgång kostar extra. Motorn mår 
inte bra, det bildas ganska snart sot i både motor 
och ventiler. Dessutom försämras andrahands-
värdet, poängterar Åke.

Bäst att börja från noll
Gammal som ung spelar ganska liten roll. Ingrod-
da uppfattningar som ärvts av generationer sitter 
fast; som berget ibland och det påverkar körsättet. 
Märkligt, tycker Åke.

– Maskinerna utvecklas för att gå på allt lägre 

ForDoNSiNSTrUkTÖr, LTH kirUNA
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– Den äldre förargenerationen är oftast den som varvar högst och tycker att en maskin ska låta. Men den erfarenhet och kunskap en rutinerad 
maskinförare har ger enorma möjligheter. om en äldre förare lär sig ett nytt körsätt, då blir det rejäla resultat, hävdar Åke Andersson

varvtal och för att köras mjukare. Det behöver 
inte låta om en modern arbetsmaskin, som ju 
förarna ändå är skickliga på att hantera. 

Kvinnligt körsätt eller manligt – den frågeställ-
ningen vill Åke Andersson ogärna gå in på (”fast 
killarna kanske producerar lite mer, men till vil-
ket pris? De kör ju häftigare”). Däremot har han 

en bild av idealeleven.
– En person, han eller hon spelar ingen roll, 

som jag får börja arbeta med från noll så att säga. 
Någon i 25-årsåldern som kört bil i några år och 
som lekt av sig och börjar ta seriöst på saker och 
ting. Den personen är relativt oförstörd och snab-
bare mottaglig för ny kunskap och ny teknik.
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Bilfrakt.se har gjort mer än de flesta åkerier för att sänka sin 
bränsleförbrukning och minska utsläppen. Ett träget och 
metodiskt arbete som pågått sedan Kjell Lundqvist i slutet 
av 1990-talet klev in i rollen som kvalitets- och miljöchef. 

KJELL LuNDQVIST

de SenaSte Sju åren har man pressat ned 
förbrukningen i företagsgruppens fordon med 
omkring 15 procent.

– Det går lite upp och ned, men över åren har 
kurvan pekat stadigt nedåt. Samtidigt har vårt 
mål hela tiden varit att höja fyllnadsgraderna i 
bilarna, säger Kjell Lundqvist.

Det innebär en betydande vinst för miljön. 
Kjell kom till Bilfrakt i Skellefteå 1997 med upp-

giften att utveckla ett ledningssystem för bränsle 
och miljö inom ISO 9001/14001. Det var lätt att 
identifiera vad som påverkade miljön mest: bräns-
let. Man insåg också att lägre bränsleförbruk-
ning skulle minska utsläppen av partiklar. Men 
uppgiften är krävande. När företagsgruppen var 
som störst ingick 1 000 fordon och entreprenad-
maskiner fördelat på 230 delägarföretag. Årsom-
sättningen har tangerat 1,5 miljarder kr.

Lönsamt – och svårt
– Att bygga in ett kvalitets- och miljölednings-
system är verkligen inget du gör en gång för alla. 

Men på senare år har det blivit ett verktyg på 
allvar i produktionen. Utmaningen är att få med 
hela organisationen. Ägarna måste tro på det 
och förankra arbetet på alla nivåer, säger Kjell 
Lundqvist.

Bränsle är en av de tre stora kostnadsposterna i 
ett åkeri – och den går att pressa ned. Men att det 
är lönsamt innebär inte automatiskt att det också 
blir av. Utbildning och sparcoacher kostar och det 
finns mycket annat att tänka på i ett litet åkeri.

Inom Bilfrakt.se har cirka 400 förare utbildats 
i sparsam körning. Under alla år har man kom-
municerat miljö och bränsle, men också arbetat 
målmedvetet med trafiksäkerhet.

– Även om det har varit trögt ibland har med-
vetenheten bland förarna ökat. Klimatfrågan har 
växt och alla påverkas av vad vi ser i media.

Företagets trovärdiga miljöarbete har bidragit 
till en tydlig framgång. Under 00-talet fick man 
kontrakt på distributionen av livsmedel åt ICA 
och COOP. Bilfrakt.se införde samdistribution 
och redovisar sin bränsleförbrukning kvartalsvis 

kVALiTéTS- oCH MiLJÖCHEF, BiLFrAkT.SE
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kjell Lundqvist, är 
kvalitets- och miljöchef 
på Bilfrakt.se. Sedan 
slutat av 1990-talet har 
han utvecklat ett 
miljöarbete som sakta 
men säkert pressat ned 
bränsleförbrukningen i 
den stora verksamheten 
som tidigare omfattade 
både entreprenadmaski-
ner och lastbilar. 
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till beställaren. Det ger ICA och COOP ett mått 
hur mycket deras varor påverkar miljön.

– Utifrån vår ruttplanering kan vid redovisa 
bränsleförbrukningen per varupall. Det bygger 
på att bränsleförbrukningen i varje bil redovisas 
kontinuerligt, förklarar Kjell Lundqvist.

Tidigt införde Bilfrakt.se ett eget långsiktigt 
effektivitetsmått. Där sätts bränslekostnaden i 
relation till den del av omsättningen som går till-
baka till varje åkare. Idag ligger bränslekostnaden 
i snitt på 26 kr per intjänad 100-lapp.

Eftersom måttet är rensat från index kan man 
jämföra resultatet från år till år och mellan olika 
åkare. 

Kjell har arbetat för att få in miljöperspektivet 
företagets hela kontaktyta.

– Det ska vara naturligt för vår vd att ta upp det 
med kundens vd. Jag pratar med de stora bygg-
entreprenörerna och andra miljöchefer. Våra 
säljare ska ha med sig det i sina kundrelationer.  

Marknaden avgör
Han är uppväxt på ett åkeri. Läste ekonomi i 
Umeå. Skrev en B-uppsats om Skellefteåortens 

Bilfrakt ek. förening som han lämnade till själv-
aste disponent Jansson. ”Hördu du – vill du börja 
jobba här?”, muttrade Jansson, och så blev det. 
Senare utbildade han sig till gymnastiklärare, fick 
diskbråck och läste en miljöutbildning. Cirkeln 
slöts när han tog över sin fars åkeri med tre 
gubbar.

Med 15 års perspektiv miljö- och kvalitetsar-
bete vet han mer än de flesta hur avgörande det 
att marknaden ställer miljökrav på transporterna. 
Under några år var det medvind för miljöfrå-
gorna. Idag är prispressen hård på transporter. 
Kvantitet går före kvalitet.

– Det räcker inte att ha en fin miljöpolicy 
hängandes på väggen eller på hemsidan. Ska vi nå 
någonstans i miljöarbetet så gäller det banne mig 
att alla gör det dom säger att dom gör!

Kjell är allvarligt bekymrad över klimatutveck-
lingen och hur svårt beslutsfattarna har att ta de 
beslut som gör skillnad.

– Men ju närmare du kommer konsumenten 
desto hårdare tryck på lägre koldioxidutsläpp. 
Genom att tillsammans med transportköparna 
hitta relevanta mätetal kan vi åstadkomma något 

bra tillsammans, säger Kjell Lundqvist.
Bilfrakt.se har under åren haft många 

kontakter med Vägverket. Det blev en 
intensiv period med sparsam körning, 
men också genom trafiksäkerhetsun-
dersökningar och aktörsmätningar. 

Fotnot: Under 2013 har Bilfrakt.se omvandlats till 
ett renodlat anläggnings- och entreprenadföre-
tag. De verksamheter som hanterar industri och 
dagligvaror ingår idag i PostNord.

Miljöengagerat företag
Bilfrakt.se har som delägare i TRB Sverige AB engagerat sig i utvecklingen  
av andra generationens biobränslen. Man är en av dem som är med och 
finansierar utvecklingsarbetet vid Energiteknik och Termisk processkemi 
(ETPC) vid Umeå universitet. Där ligger fokus på energiomvandlingsprocesser 
för biomassa med sikte på syntesbränslen som till exempel syntetisk diesel.
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Tunga fordon och tunga besparingar.  
Ulf Pileroth på dåvarande vägverket 
Region Norr minns samarbetet med Boliden 
kring gruvtruckarna i Aitik:

”Jag vill i all korthet berätta om en koppargruva, 
Aitikgruvan utanför Gällivare som är Sveriges 
största dagbrott. Där körde man med jättelika truckar 
som drog cirka 600 liter diesel i timmen(!). Det innebar en 
förbrukning av cirka 15 000 kubikmeter diesel per år till en 
kostnad på cirka 90 miljoner kronor.

Jag var ansvarig för vägverkets arbete med sparsam körning i Region Norr vid denna tid och fick höra 
talas om dessa enorma volymer. Efter en förfrågan visade sig Boliden AB som äger och driver gruvan 
intresserat av att testa möjligheterna med sparsam körning. Två sparcoacher kopplades in och mycket snart 
kunde man konstatera att det fanns en stor potential. Ingen hade tänkt igenom sambandet mellan gaspå-
drag, rörelseschema, tomgång och CO2-utsläpp/kostnader på riktigt. Efter kanske en veckas arbete kunde 
vi visa på en minskning på cirka 8 procent.

Med tanke på de oerhörda mängder pengar, diesel och CO2 det handlade om svindlar tanken när man 
sätter insatsen i relation till besparingen, eller snarare besparingspotentialen. Sparcoacherna gjorde ett 
mycket bra arbete med bränslemätningar, motivation, uppföljning och allt som hör sparcoachuppdrag till.

Nu har tiden gått och jag vet inte hur det blev över tid eftersom vårt gamla sektorsuppdrag innebar 
initiering, lansering och information och därefter skulle ”det goda” leva av egen kraft. Förhoppningsvis har 
allt utvecklats ytterligare och spridits till andra storförbrukare av diesel.”

Gruvtruckarna 
drog 600 liter  
i timmen
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Lennart Ljung och Bengt 
Georgson insåg att de hade 
samma intresse för miljön 
och vad transportbranschen 
skulle kunna göra för att 
minska sin påverkan. Vid 
sidan om de dagliga 
uppgifterna har de drivit  
ett omfattande utvecklings-
arbete kring miljö och 
trafiksäkerhet på VTG.
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– när Vi Satte 50 LaStBiLSFörare på skolbän-
ken 2002 gjorde vi ett stort avtryck. Vi fick ett 
bestående resultat som har varit till stor nytta för 
våra medlemmar, konstaterar Lennart Ljung och 
Bengt Georgson.

VTG, Västernorrlands Transport & Gräv är en 
ekonomisk förening med 200 medlemmar som 
tillsammans har 350 arbetsmaskiner och 150 
lastbilar.

Lennart är transportledare. Bengt ansvarar för 
VTGs miljö- och kvalitetsarbete. De insåg att de 
hade samma intresse för miljön och vad trans-
portbranschen skulle kunna göra för att minska 
sin påverkan.

Kompetensutveckling
Via Naturvårdsverket fick de kontakt med dåva-
rande Vägverket Region Mitt. 2002 startade de 
ett kompetensutvecklingsprojekt för lastbilsfö-
rare som pågick under tre år. 48 av de 50 var med 
hela vägen in i mål, trots att utbildningen skedde 
under veckoslut.

Vid kurstillfällena kunde förarna köra 18–20 
procent snålare. Genom att följa upp kunde fö-
rarna etablera ett körsätt som sparade omkring 10 
procent bränsle, ett resultat som består än idag.

– Miljön var grunden för satsningen, siktet var 
inställt på att miljöcertifiera VTG. Men vi lade till 
trafiksäkerhet med halkbaneövningar och lastsäk-
ring, nya regler kring alkohol och droger. 

VTG skrev en alkohol- och drogpolicy, så tuff 
att facket sade nej. Men den fick ändå stå kvar 
i åtgärdsplanen och har i praktiken gällt sedan 
dess.

– Vårt projekt fick stor uppmärksamhet. Vi 
besökte ett 40-tal små och stora företag, institu-
tioner och myndigheter och berättade om vårt 
arbete. Det gav oss mycket cred. 

arbetsmaskiner
Arbetet fortsatte med VTG:s arbetsmaskiner. 
Också här utbildades ett 50-tal förare inom VTG. 
Strul från den leverantör som skulle montera 
mätutrustning för bränsle gjorde starten onödigt 
tung. 

– Att kunna mäta förbrukning i maskinerna är 
så viktigt. Men de vi utbildade uppnådde ändå 
goda resultat och projektet gjorde entreprenörer-
na medvetna om sin förbrukning. Bara en så enkel 
sak som att det blev stopp på svinnet i farmartan-
karna, berättar Bengt.

Arbetsmaskiner är allt från grävmaskiner 

De är väldigt olika. Men samspelta som få.  
Tillsammans fick Lennart och Bengt igång ett arbete 

med trafiksäkerhet och bränslebesparing som blev 
ett föredöme för företagen i västernorrland.

LENNART LJuNG & BENGT GEORGSON
VTG, VÄSTErNorrLANDS TrANSPorT & GrÄV
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till hjullastare som 
körs under vitt skilda 
förutsättningar.  

– Vi såg att det 
framför allt finns stora 
vinster att göra på sta-
tionära verksamheter, som till exempel bergtag. 
Vi hittade ett logistikfel på en omlastningsplats 
som i sig gav en merkostnad i bränsle på 150 000 
kr per år.

Fler började fråga efter utbildning. Fram till 
idag har Lennart och Bengt externutbildat nästan 
200 förare i Working EcoDriving för arbets- 
maskiner. Men intresset har svalnat på senare år.    

– Pressen på transportbranschen har hårdnat. 
Idag bortser transportköparna ofta från att de 
också har ett ansvar för trafiksäkerheten och hur 
frakterna påverkar miljön. Nu är det oftast bara 
sista kronan som gäller, säger Lennart Ljung.

egna drivkrafter
Lennart sneglar på mobilen.

Där durrar nya sms ständigt in från en nät-
baserad auktion för frakter. Lägst pris vin-
ner. Då och då ursäktar han sig och går undan 
för att ta ett samtal. Det är höga oktantal i 
transportledarjobbet.

VTGs kontor i Örnsköldsvik ligger i ett indu-
striområde mellan E4 och Botniabanan. Kust-
staden har många småföretag – ett Gnosjö i 
Mellannorrland.

Det egna engagemanget går som en röd tråd 
i det miljöarbete Lennart och Bengt bedrivit 
tillsammans under mer än tio år. Jobbet har gjorts 
på sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna. 
Ibland har det varit motigt. 

– Vi fick ta lite gliringar i början, men det gick 
över. Och förresten fostras man bäst i motvind! 
säger Lennart.

proffs på logistik
Utbildningskonceptet skapade de på egen hand. 
Bengt som gillar siffror lika mycket som maskiner 
har kört det teoretiska kring miljöfrågor. Lennart 
som kört lastbil och hanterar fjärrtransporter 
varje dag tog det mer praktiska i utbildningen. 
Till Heavy EcoDriving-utbildningen för lastbilar 
tog de hjälp från en körskola. Båda är proffs på 

”vI FICK TA LITE GLIRINGAR 
I BöRJAN, MEN DET GICK 
övER. OCH FöRRESTEN 
FOSTRAS MAN BäST I  

MOTvIND!
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logistik men från lite olika utgångspunkter. Dialo-
gen mellan dem och med kursdeltagarna har varit 
avgörande.

Lennart berättar om en maskinförare som 
sturskt deklarerade: ”Inte f-n ska du lära mig att 
köra grävmaskin!” ”Nej”, svarade Lennart, ”men 
jag ska lära dig ett annat sätt att använda diesel”.

– Vi klurade mycket på hur vi skulle nå fram 
och koppla ihop det man gör när man kör med 
övergripande frågor som till exempel koldioxid, 
säger Bengt.  

Viktigt bollplank
Det har varit mycket papper – projektansökning-
ar, utvärderingar och redovisningar. Kraven från 
dåvarande Vägverket var hårda, men tydliga, och 
medverkade till att driva arbetet framåt:

– De ställde frågor, satte tidsgränser och ville 
se resultat – och vi svarade upp. Åsa Wagenius, 
Kerstin Jacobsson och de andra vägverkarna var 
kunniga, engagerade och pådrivande. Vi blev 
dörröppnare åt Vägverket inåt branschen och de 
såg till att vi fick uppmärksamhet.

– Det blev till stor nytta för VTGs medlemmar 
– bränslekostnaden är en stor post och egentligen 
den enda som en åkare kan påverka. Och själva 
har vi egentligen mest haft roligt, säger Bengt.

Magnus Bengtsson på dåvarande vägverket 
Region Sydost arbetade i slutet av 1990-talet 
med kvalitetssäkring av transporter kring frågor 
som trafiksäkerhet/alkohol och logistik/
fyllnadsgrader med sikte på att minska utsläp-
pen. Man riktade sig mot både kommuner och 
näringsliv. Lantmännen och Statoil var med, och 
Magnus minns särskilt det framgångsrika 
samarbetet med Carlsberg Sverige AB: 

”år 2001 tecknade dåvarande vägverket ett 
samarbetsavtal med Carlsberg Sverige AB kring 
att minska miljöpåverkan från transporterna. 
Företaget beslutade om en miljö- och trafiksä-
kerhetspolicy och i denna ingick bland annat att 
utbilda minst 200 chaufförer i sparsam körning 
men också effektivare ruttplanering och höjning 
av fyllnadsgraden i fordonen. De startade 
motivationsprogrammet EcoDriving Reward som 
premierade den arbetsmetodik som chauffö-
rerna hade lärt sig under utbildningen. Det blev 
ett bra resultat i form av lägre bränsleförbruk-
ning (kopplat till fyllnadsgraden). Förarna fick 
bonuspoäng som kunde bytas ut till premier 
som cd-spelare, kaffebryggare etc. varje månad 
följdes chaufförerna upp och man utsåg 
”månadens förare”.

Målet 2003 var att minska bränsleförbrukningen 
med minst 400 000 liter diesel (motsvarar cirka 
1000 ton CO2) vilket också överträffades. Som 
miljöindikator användes hur mycket diesel som 
gick åt per mängd såld dryck.

Carlsberg Sverige AB fick vägverkets miljöpris 
2003.”

öl och läsk  
med mindre koldioxid
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Arbetsmaskinerna är kanske den största kvarvarande 
utmaningen för arbetet med sparsam körning. De 
svarar idag för ca 20 procent av den totala använd-

ningen av fossila drivmedel, den andelen 
kommer att öka starkt i takt med 

att vägfordonen blir mindre 
beroende av bensin och 

diesel.  Första steget: att 
minska tomgångskör-
ningen som generellt 
innebär en överförbruk-
ning på 10-15 procent.

år 2000 startade 
arbetet med utbild-

ningskonceptet i 
sparsam körning för 

arbetsmaskiner. Initiativet 
till det som idag heter Working 

EcoDriving togs av Stig Sandberg, 
chefsinstruktör inom STR, som kontaktats av 
värmlandsskog. Man behövde där hjälp med att få 
sina maskinförare att använda sina maskiner mer 
energieffektivt.

Tidigt genomfördes också försök med Working Eco 
Driving på pistmaskiner i Åre. Försöken bekräftade 
antaganden om att ett förändrat körsätt gav 
möjligheter till betydande bränslebesparingar, sänkta 
bränslekostnader och reducerade koldioxidutsläpp 
även på detta område.

Samma grundkoncept – att minska bränsleförbruk-
ningen och därmed utsläppen av främst koldioxid 
genom att anpassa och optimera sättet en maskin 
hanteras på – har genom åren prövats, oftast med 
framgång, på olika arbetsmaskiner som t.ex. truckar, 
grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner (och även 
järnvägslok bland annat) och fartyg. 

De första chefsinstruktörerna i Working EcoDriving 
(WED) utbildades 2005. Under 2009 började 
Skogforsk utbilda instruktörer för utbildning av 
maskinförare inom skogsindustrin. LRF har genom-
fört motsvarande för tiotalet instruktörer inom 
lantbruket. volvo CE:s dotterföretag Swecon har 
samtidigt utvecklat ett eget utbildningskoncept som 
kallas Eco Operator för bygg- och anläggnings- 
maskiner.

Fler och fler företag har börjat titta på besparings-
potentialen med att utbilda sina förare i sparsam 
körning samt att börja arbeta med mätning och 
uppföljning på ett mer metodiskt sätt. Bättre 
planering av arbetet och effektivare logistiklösningar 
är andra åtgärder man tittar på. Hårdare ekonomiska 
villkor och på sikt skärpta krav vid upphandlingar av 
inte minst stora entreprenader gör att branschen ser 
mer och mer seriöst på bränslefrågan.

Entreprenadmaskinerna är de stora bränsleslu-
karna och svarar för ca två tredjedelar av de svenska 
arbetsmaskinernas årliga förbrukning som är 
omkring 1,2 miljoner kubikmeter – alltså 1,2 
miljarder liter. 

de finns för närvarande sammanlagt 36 200 
hjulastare, dumprar och grävmaskiner – de vanli-
gaste arbetsmaskinerna inom entreprenadsektorn 
– som körs vid vägbyggen, järnvägsbyggen, fastig-
hetsbyggen, gruvor, krossanläggningar med mera. 
De förbrukar tillsammans närmare 631,5 miljoner 
liter diesel årligen. Kostnaden: 6,95 miljarder kronor 
med ett literpris på drygt 11 kronor. Bara genom att 
minska tomgångskörningen kan besparingen bli i 
bästa fall 10-15 procent.

Det är den utmaningen branschen står inför 
närmast. Men mycket av arbetet går, som maski-
nerna inte ska göra  – på tomgång.

Arbetsmaskinerna – nästa stora utmaning
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Koldioxiden väger tungt när du kör
till bensin. Allt detta kräver energi. Till sist ska 
bensinen levereras till mackarna med bränsleslukan-
de tankbilar. 

Så till den kemiska omvandling som sker i bilmo-
torn.

det mesta av den ökade vikten kommer från luftens 
syre. När bensinen förbränns reagerar kolet i 
bensinen med syre och bildar koldioxid samt vatten. 
Bensin är ett kolväte. Det kol som är bundet i 
kolväteföreningen flyttar på sig och slår ihop sig med 
två syreatomer ur luften. 1 kol C och 2 syre O blir 
CO2, den kemiska formeln för koldioxid.

Bensinens kolinnehåll uppgår till ungefär 70 
procent, eller cirka 500 kg av de 750 kg bensin som 
vi räknar på. Resten omvandlas till vatten när vätet 
förenar sig med syre. Syre är en tyngre atom än kol. 
Kol har atommassan 12 medan syre har massan 16. 
När kolatomen förenas med två syreatomer blir 
massan 12 + (2 x 16) = 12 + 32 = 44.

500 kg kol förenas med nästan tre gånger så 
mycket syre, 1 400 kg. Det blir 1 900 kg i form av 
koldioxid.

Till det kommer alltså de dolda posterna. Exakt hur 
stora de är för framställning och distribution av 1 500 
liter bensin kan ju förstås variera, men 500 kg är 
inget orimligt medelvärde, alltså  
1 900 + 500 = 2 400 kg.

Och så går kalkylen ihop: 
1 500 mil i bil blir 2,4 ton 
växthusgas (CO2).

koldioxid, atomkedjornas 
”Musse Pigg”, är den 
växthusgas som hotar 
klimatet mest. En ständigt 
ökande bilism är en av 
orsakerna.

Människans ökande utsläpp av växthusgaser håller 
på att värma upp vår jord. När vi åker bil förbränns 
bensin till koldioxid och vattenånga, och när vi 
värmer och lyser upp våra hem med kolkraft eller olja 
bildas också koldioxid.

•  Förbränningen av fossila bränslen leder till en ökad 
mängd koldioxid och andra växthusgaser i atmosfä-
ren. Detta leder till en minskad utstrålning av 
värme från jordklotet och en stigande medeltempe-
ratur på jorden. 

•  Stigande temperatur leder till torka och hetta i 
områden som är beroende av vatten för jordbruk. 
Andra områden riskerar att drabbas av översväm-
ningar till följd av ökad nederbörd. Risken för 
svältkatastrofer ökar. 

•  Glaciärer och havsisar krymper av stigande 
temperatur. Havet kan som följd stiga en halv 
meter det kommande seklet och lägga låglänta öar 
och länder under vatten. 

i västvärlden, och självklart i ökande grad även i 
Kina, är vägtrafiken en av de absolut största avstav-
ning. Bilkörning påverkar klimatet på grund av att 
bensin och/eller diesel är ett fossilt bränsle. vid 
förbränningen bildas en stor mängd koldioxid som 
spär på växthuseffekten.

Den som kör 1 500 mil med en vanlig personbil 
tynger ner atmosfären med hela 2,4 ton koldioxid. 
Men hur går detta ihop?

Om bilen drar 0,7 liter per mil blir förbrukningen 
ungefär 1 000 liter per år. En liter bensin väger ju 
bara cirka 0,75 kg (diesel omkring 0,82 kg/liter). Så 
hur kan 0,75 ton bensin förvandlas till 2,5 ton 
koldioxid? Varifrån kommer koldioxidens övervikt?

Jo, först finns några dolda poster i bilkörningens 
koldioxidbudget. Redan innan bensinen kommit i 
bilens tank har den dragit på sig en betydande 
koldioxidbelastning. Oljan ska utvinnas och fraktas 
från källan till raffinaderiet. Sedan ska den raffineras 
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Tekniken som 
sparar mer
Om man vet vad man gör är det lättare 
att göra rätt. Idag finns tekniken som 
hjälper företag och förare att minska 
bränsleförbrukningen och utsläppen.
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att Mäta är att Veta. Idag finns avancerade 
IT-stöd för fordon som hjälper företag och förare 
att minska bränsleförbrukningen. Vägverket, och 
senare Trafikverket, har tagit en aktiv roll i arbe-
tet med att få bussföretag, åkerier och entrepre-
nadföretag att dra nytta av möjligheterna.
Sparsam körning innebär lägre kostnad för 
bränsle, däck och fordonsslitage. Samtidigt ökar 
trafiksäkerheten eftersom rätt hastighet är en 
förutsättning för ett sparsamt körsätt. 

I mitten av 00-talet började dåvarande Vägver-
ket att samla in och sprida information om vilka 
IT-stöd som fanns tillgängliga i Sverige. Bland 
åkerierna fanns en tydlig efterfrågan efter råd och 
vägledning. Resultatet blev en slags konsument-
upplysning som dels nådde ut genom Vägverkets 
direktkontakt med företag i transportbranschen, 
dels spreds via branschorganisationen Sveriges 
Åkeriföretag.

översikt över it-stöd
2007-2008 tog Vägverket fram den första över-
sikten över alla IT-stöd för fordon. 2013 omfattar 
den 21 olika system och översikten finns publice-
rad på Trafikverkets webbplats. Bland dem finns 
både IT-stöd som fordonstillverkarna levererar 
och sådana som tagits fram av fristående pro-
gramutvecklare. Några av dem är K G Knutsson 
med Econen som var det första IT-hjälpmedlet 
som användes inom sparsam körning, VDI 

Innovation (Drivec) och det Göteborgsbaserade 
Vehco. Det sistnämnda presenteras på följande 
sidor.

IT-stöd för tunga fordon har funnits länge. Nu-
mera är de standard i de lastbilar som levereras 
från Scania och Volvo. För ett åkeriföretag är det 
självklart att använda tekniken för till exempel 
ruttplanering, orderhantering och fakturering. 

IT-stöden kan göra mer än så. De ger data som 
gör att företagen kan följa upp bränsleförbruk-
ningen i hela sin fordonsflotta och arbeta syste-
matiskt med att minska förbrukningen. 

Idag har nästan alla system något slags stöd 
för sparsam körning, alltså att föraren kan få 
hjälp att utveckla en sparsam körstil. På en panel 
visas bränsleförbrukningen i realtid och över tid, 
men också till exempel utrullning och nollgas 
respektive mängden hårda inbromsningar och 
tomgångstid.

Till IT-stöden finns idag en rad analysverktyg, 
både för hela fordonsflottan och för enskilda 
fordon och förare. De flesta system är uppbyggda 
med moduler och olika tjänster som kan köpas till 
efter behov.

tre funktionsområden
Trafikverkets översikt togs fram med hjälp av kon-
sultföretaget Koucky & Partner. Man kontaktade 
alla leverantörer som sedan fick godkänna be-
skrivningen. Översikten har uppdaterats varje år. 

IT-stöd kan stödja rätt körsätt 
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Den beskriver IT-systemen utifrån tre olika 
funktionsområden:
•  Funktioner som kan bidra till lägre förbrukning 

– ruttplanering, varnare för lågt däckstryck och 
stöd för sparsam körning.

• Funktioner som kan förbättra trafiksäkerheten 
– registrering av bältesanvändning, ISA och 
alkolås.

•  Funktioner som underlättar administrationen 
– digital färdskrivarhantering, orderhantering, 
faktura- och lönehantering samt elektronisk 
körjournal. 

Köp inte på er mer än ni behöver! Så lyder ett 
av råden som Trafikverket förmedlar. Översikten 
ger inte minst stöd för att analysera vilka behov 
man har.

Standard hos Volvo och Scania
När dåvarande Vägverket inledde arbetet hade 
Scania och Volvo redan avancerade IT-system. 
Volvos system presenteras längre fram. 

Scania har ett ombordbaserat system som ger 
föraren uppföljning av körsätt och bränsleför-
brukning i realtid, liksom en avancerad farthål-
lare som använder GPS för att avgöra fordonets 
position och förutsäga vägens topografi, vilket 
sparar upp till 3 procent bränsle. 

Scania Communicator som numera är standard 
i lastbilarna levererar en mängd fordonsdata 

som kan hanteras genom Scania Fleet Manage-
ment. Scania erbjuder också förarutbildning och 
uppföljning som hjälper föraren att behålla ett 
sparsamt körsätt.

Men merparten av IT-systemen har tagits av 
fristående leverantörer. Inom buss- och lastbils-
branschen finns en standard som ger fri tillgång 
till de elektroniska fordonsdata som hanteras 
genom fordonens så kallade CAN-buss.

arbetsmaskiner
Arbetsmaskiner har stor potential för bränsle-
besparing. Utvecklingen av IT-stöd har dock 
gått långsammare än på lastbilssidan. En orsak 
är att det saknas en branschöverenskommelse 
som ger tredje part tillgång till fordonsdata. En 
annan faktor som komplicerar saken är den stora 
mångfalden av maskiner i många specialvarianter. 
Branschen har dock hunnit ikapp och de maski-
ner som levereras idag är utrustade med stöd- och 
uppföljningssystem.

Det är mer komplicerat att följa upp bränsle-
förbrukningen på arbetsmaskiner. Variationen av 
maskintyper och arbetsmoment gör det svårt att 
sätta upp en ”medelförbrukning”. Förbrukningen 
måste alltid relateras till det arbete som utförs. 
Men generellt går det att spara stora mängder 
bränsle genom att minska tomgångskörningen och 
anpassa varvtalet till de arbetsmoment som ska 
utföras.
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Tre unga chalmerister och en idé om ett smart 
IT-stöd för fordonsflottor. Allt startade 2001 på 
Chalmers entreprenörsskola. Resultatet blev  
en gasell med sparsam körning i bagaget. 2013 
har vehco drygt 100 anställda och säljer sitt 
förarstöd till transportföretag över hela Europa.

MAGNuS GuNNERGÅRD

VeHcoS produKter sitter idag i 30 000 lastbilar. 
En skärm ger en lättolkad bild av hur bränsle-
effektivt föraren kör sitt fordon. Gröna och röda 
staplar ger direkt återkoppling på olika parame-
trar. De gröna staplarna växer vid utrullning och 
nollgas. Bränsleslukande beteenden som över-
hastighet, tomgång och hård bromsning ger röda 
staplar.

Poängen är att systemet är självinstruerande. 
Det mäter ett beteende och utmanar föraren.

– De flesta vill göra ett bra jobb och sporras 
av att tävla både med sig själva och andra, säger 
Magnus Gunnergård som är produktansvarig 
på Vehco och en av de tre som varit med på hela 
resan.

Co-Driver är integrerat med företagens admi-
nistrationssystem och idag har Vehco 15-20 olika 
tjänster kopplat till IT-stödet., främst order- och 
fakturahantering. Men sparsam körning har 
funnits med från start och är en väsentlig del i 
företagets framgång.

– Vi såg tidigt att det var en produkt som gick 
att räkna hem för åkarna. Det är enkelt att spara 
5 procent och redan där kan man lägga en kalkyl 
med snabb återbetalning. Många sparar 10-12 
procent, säger Magnus Gunnergård.

Smartsnåla chalmerister
Historien om Vehco påminner om de där fram-
gångssagorna från Silicon Valley. Tre unga män; 
Mattias Hedlund, Magnus Gunnergård och Mar-
tin Lackéus, har läst till civilingenjörer tillsam-
mans. Allt börjar i ett hörn i en sal som tillhör 
Chalmers Entreprenörsskola. Företagaren och 
idégivaren Anders Tigerström har kommit med 
en idé om att ta fram ett IT-baserat diagnosverk-
tyg för tunga fordon.

De använder allt de lärt sig om hur man under-
söker en marknad och formar en hållbar produkt. 
I kontakten med åkeribranschen inser de att idén 
om ett diagnosverktyg inte håller. De upptäcker 
något helt annat: många transportföretag brottas 

ProDUkTANSVAriG, VEHCo
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Magnus Gunnergård lyckades tillsammans med två unga studiekamrater från Chalmers ta fram och etablera ett it-stöd som hjälper 
föraren att hålla nere bränsleförbrukningen. Vehco har idag verksamhet i sex länder och företagets produkt sitter i 30 000 fordon.
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med höga kostnader 
för bränsle. Det finns 
en marknad för ett 
bra verktyg som kan 
minska förbrukningen. 

De presenterar sin 
nya idé och får med-
finansiering till  
utvecklingsarbetet från Chalmers Invest och  
Västra Götalandsregionen. Pengar till mat och 
hyra får de klara på ett litet stipendium.

Det var året efter att IT-bubblan sprack. I slutet 
av sommaren kraschade två flygplan in i WTC i 
New York.

– Vi lyckades svälta igång ett IT-företag. Som 
studenter hade vi lärt oss leva snålt – vi började 
till och med prata om att vara ”smartsnål” i kon-
trast till ”dumsnål”, berättar Magnus som var 22 
år 2001.

Finns i sex länder
2002 lanserades Co-Driver på marknaden.

– Då var vi unika med ett verktyg för sparsam 
körning i hytten, framför allt i att vi på ett renod-
lat sätt kunde visa beteendet vid ratten. Genom 
att vi rensat bort jämförelsestörande poster får 

föraren ett index som är oberoende av fordon och 
körförhållanden.

Trots kraftig tillväxt – tre år i rad blev Vehco ut-
sett till Gasellföretag av Dagens Industri – lycka-
des man få företaget att gå med vinst redan efter 
tre år. I dag har man verksamhet i sex länder. 
Varken då eller nu är Vehco ensamt på markna-
den. Det finns flera leverantörer av fristående 
förarstöd och fordonstillverkarna har numera 
egna system som stöder bränslebesparing. 

Lastbilstillverkarna har helt naturligt varit 
inriktade på att utveckla motortekniken. Vehcos 
nisch är varken teknik eller miljö.

– Vi är ett mjukvaruföretag och styrkan ligger i 
att vi kan snabbt kan utveckla nya applikationer 
där vi ser att det finns efterfrågan. Om vi hade 
fastnat i en nisch tror jag inte att vi lyckats.

Som de flesta andra är han oroad över vad som 
händer med planeten, men inte mer engagerad 

”vI SÅG TIDIGT ATT DET vAR 
EN PRODUKT SOM GICK ATT 
RäKNA HEM FöR ÅKARNA. 
DET äR ENKELT ATT SPARA 

5 PROCENT. MÅNGA 
SPARAR 10–12 PROCENT.” 
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än någon annan. Den som köper Co-Driver får 
miljönyttan på köpet. 

– Vi arbetar med ekonomiska argument, det är 
svårt nog att öppna marknaden för en ny produkt.

co-driver i appen
Sparsam körning är nu en av Vehcos mest etable-
rade tjänster. Numera finns Co-Driver också som 
app i mobilen. Att den är integrerad i företagens 
affärssystem gör tjänsten attraktiv. Vehco säljer 
också utbildning i sparsam körning för förare 
och utbildning i hur man följer upp resulta-
tet. För uppföljningen finns en särskild tjänst, 
Bränsleuppföljning.

West Cargo i Vårgårda och Götene Kyltranspor-
ter är två kunder som varit med från start. Götene 
Kyltransporter har lanserat sig som ”Sveriges 
mest omkörda åkeri”.

– Min erfarenhet är att små åkerier har lättare 
att spara bränsle. Vi erbjuder bra verktyg, sedan 
krävs det utbildning och motivation för att nå ett 
långsiktigt bra resultat, säger Magnus.

Vehco har i dag etablerat sig i hela Norden och i 
Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike, Frank-
rike och Spanien. Flera av marknaderna i Europa 
är tiofalt större än den svenska.   

gröna och röda staplar  
visar föraren rätt
Tjänsten Sparsam körning i vehcos CoDriver 
visar bränsleförbrukning samt sex olika 
parametrar som pekar ut bra och 
dåliga beteenden:

gröna StapLar ViSar
• Utrullning
• Nollgas

röda StapLar 
ViSar
• överhastighet
• Tomgångskörning
• Hård bromsning
• Bortbromsad energi

Till varje stapel finns en 
hjälptext som beskriver hur 
man kan förbättra sina resultat.
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Magnus Backman på 
Volvo Trucks jobbar med 
demonstrationer och ger 
råd till företag kring hur 
de ska lägga upp sitt 
arbete med bränsle-
besparing.
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en Modern LaStBiL kan köras i autoläge. Precis 
som med en digitalkamera hjälper tekniken föra-
ren att få ett hyfsat resultat. 

– Men om man vill ha ut något extra – och det 
betyder mycket på en lastbil – måste du lära dig 
att laborera med hjälpmedlen. Då kan föraren all-
tid göra bästa möjliga resultat, oavsett hur tungt, 
backigt och svårt det är, säger Magnus Backman, 
produktansvarig för förarutveckling och Fuel 
Advise på Volvo Trucks.

Magnus Backman fungerar som support mot 
återförsäljarna och ansvarar för YKB-delen i 
utbildningen gentemot Transportstyrelsen. Han 
jobbar också med demonstrationer och ger råd 
till företag kring hur de ska lägga upp sitt arbete 
med bränslebesparing. 

dyrt utvecklingsarbete
Sett över tid har lastbilarnas bränsleeffektivitet 
förbättrats med cirka 1 procent per år. Det är 
dyrt och komplicerat och handlar om långt mer 
än motorutveckling. Volvo Trucks har lagt ned 

11 miljarder kronor på det nya lastbilsprogram-
met FH. Man tar ett stort språng upp till den nya 
utsläppsnormen Euro 6.

Bränsleargumentet är framträdande i 
marknadsföringen.

– Vi vill ha nöjda kunder som vet hur de ska få 
ut mesta möjliga effektivitet ur sina fordon. Våra 
lastbilar är utrustade med avancerade hjälpsys-
tem som kan göra mycket. Då vill vi berätta om 
det – och vi kan göra det specifikt för våra fordon 
så att kunden får ut maximal nytta.

Utbildningspaketet ”Effektiv körning” intro-
ducerades 2007 på europeisk nivå där det kallas 
Drivers development. Utbildningsmaterialet ser 
likadant ut på alla språk. 

– Vi insåg att Yrkeskompetensbeviset, YKB 
skulle lyfta frågan och ville vara med från start, 
säger Magnus Backman.   

Det som kallas YKB i Sverige införs i alla 22 
EU- och ESS-länder med samma krav, bland an-
nat på ett sparsamt körsätt.

– Intresset för utbildningspaketet är stort i 

Lastbilstillverkarna lägger miljarder på att pressa  
ned bränsleförbrukningen. Då blir det allt viktigare att  

förarna kan utnyttja tekniken optimalt. Därför erbjuder 
volvo Trucks numera utbildning i effektiv körning. 

MAGNuS BAcKMAN
VoLVo TrUCkS
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Benelux och Frankrike, men lite svalare i till 
exempel Tyskland. Det kan ha att göra med hur 
långt man kommit med yrkesförarbeviset. 

Varje droppe räknas
Ända sedan 1980-talet har Volvo jobbat med 
information kring bränslebesparing. ”Varva rätt” 
hette en tidig insats. Men då kostade dieseln 5 
kronor litern. Nu inser allt fler åkerier att bränsle-
kostnaden är en tredjedel av omsättningen.

På 00-talet stöttade Volvo Trucks och Scania 
utvecklingen av Heavy Eco Driving.

”Varje droppe räknas” är idag den filosofi som 
ligger till grund för allt Volvo Trucks gör för 
att pressa ned förbrukningen – från teknikut-
veckling och lägre vikt till förarstödssystem och 
förarutbildning.

Uppföljningssystemet Dynafleet har varit stan-
dard i Volvos FH-lastbilar sedan 2009. Dynafleet 
finns idag uppkopplat i 47 500 lastbilar varav  
2 700 rullar i Sverige. Systemet har en rad tjänste-
moduler. Bränsle och miljö samt Nerladdning och 
digital färdskrivare och förartider är populärast. 

– Det ger ett bra stöd för den som verkligen 
vill bli duktig på att spara bränsle. Du kan läsa 
av vad som händer och se mönster och samband 

istället för att famla i blindo. Men det är som med 
ett gymkort – det räcker inte med att köpa, man 
måste använda det också.

Utbildningen Effektiv körning tar upp övergri-
pande moment som planering och framförhåll-
ning, terräng och utrullning och landar i hur man 
optimerar körningen med hjälp av förarstödet. 

– De flesta förare är i grunden intresserade av 
teknik och den som ger sig i kast med detta blir 
oftast triggad. Man tävlar mot sig själv och andra.

Magnus understryker att företagen måste ha 
en plan för att få ned bränsleförbrukningen. Man 
måste mäta och följa upp över lång tid.

– Några stora företag som t ex LKAB satsar 
stort på det här – de vet att det är ett sätt att hålla 
nere kostnaderna. Men jag tror efterfrågan kom-
mer att växa i takt med att yrkeskompetensutbild-
ningen kommer igång på allvar.

Dynafleet kan hjälpa föraren att pressa ned för-
brukningen med upp till 7 procent. Enligt Volvo 
Trucks egna utvärderingar kan en 40-tonsbil med 
trailer och full last idag köras på 2,6-2,7 l/mil och 
60-tonnare på 3,7-4 l/mil.

– Vad vi säger är att hur mycket en lastbil drar 
är till syvende och sist ett resultat av det föraren 
gör på vägen. 

”JAG TROR EFTERFRÅGAN KOMMER  
ATT växA I TAKT MED ATT YRKES- 

KOMPETENSUTBILDNINGEN KOMMER 
IGÅNG PÅ ALLvAR.”
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202 000 ton mindre koldioxid – 885 miljoner kronor sparade
De första kommersiella utbildningarna i sparsam 
körning hölls redan 1999, men då endast på lätta 
fordon alltså personbilar. 250 personer utbildades, 
en blygsam siffra men lanseringen av sparsam 
körning hade inte kommit igång på allvar. När såväl 
dåvarande vägverkets huvudkontor som regioner 
började marknadsföra det nya körsättet kom 
utbildningarna igång på allvar både på lätta och 
tunga fordon. Fram till årsskiftet 2013/2014 har 
totalt 85 570 utbildats i sparsam körning. 

2001 genomfördes 5 467 utbildningar på lätta 
fordon, året därpå 4 697. övriga gyllenår för 
utbildningarna på lätta fordon var 2007 med 
5 555 genomförda utbildningar, 2009  
(4 515 utbildningar) och 2011 (3 880). De 
flesta genomfördes på beställning av företag 
och offentliga organisationer

på tunga sidan gick det lättast 2002 då  
4 300 utbildningar genomfördes. För 
arbetsmaskiner dröjde det till 2008 innan 
utbildningarna kom igång. Sedan dess har 
närmare 3 000 förare lärt sig att köra på ett 
nytt sätt. 

i de flesta fall har resultaten av utbildning-
arna varit lysande. Man har nått bränsle-
besparingar och utsläppsminskningar  

(av koldioxid) på 10-30 procent. Men effekten avtar 
ganska snabbt, den långsiktiga nyttan ligger i bästa 
fall på 4,5 procent för lätta och tunga fordon. För 
arbetsmaskiner är beparingen uppskattningsvis tio 
procent. 

Mot den bakgrunden kan utbildningarna ha bidragit 
till en minskning av CO2-utsläppen med 202 500 ton 
årligen*. Med samma antagande kan bränsleförbruk-
ningen på tunga fordon, lätta fordon och arbetsma-
skiner sammanlagt ha minskat med över 68 miljoner 
liter. Det motsvarar en kostnadsbesparing på 885 
miljoner kronor – per år!

*Beräkningar har gjorts enligt följande förutsättningar: 
•  lätta fordon – körsträcka 2 250 mil/år, genomsnitts-

förbrukning 8,0 liter/100 km, CO2-utsläpp  
2,75 kg/liter bränsle

•  tunga fordon – körsträcka 10 000 mil/år,  
genomsnittsförbrukning 42 liter/100 km,  
CO2-utsläpp 2,98 kg/liter bränsle

•  arbetsmaskiner – körtid 1473 timmar/år,  
genomsnittsförbrukning 15,4 liter/timme,  
CO2-utsläpp 2,98 kg/liter bränsle

Beräknat bränslepris i samtliga fall: 13 kronor/liter

ARBETSMASKINER
2 985 utbildade

TuNGA FoRdoN
30 100 utbildade

LÄTTA FoRdoN
52 485 utbildade
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Framtiden  
kräver mer
Sparsam körning har lagt en grund. 
Men framtiden kräver mer. Bland 
annat energieffektiva bilar och  
smartare transportval.  
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HÅKAN JOHANSSON & GuGGE HÄGLuND 

Håkan Johansson och Gugge Häglund har arbetat tillsammans i olika projekt kring energieffektiva fordon i både dåvarande 
Vägverket och Trafikverket.
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HÅKAN JOHANSSON & GuGGE HÄGLuND 
TrAFikVErkET

Utbildningarna i sparsam körning har fått många olika namn 
– allt från Eco Driving till RECO-utbildning. Det viktiga är att 

de har bidragit till både minskad förbrukning och en påtaglig 
minskning av koldioxidutsläppen – från bilar, lastbilar, bussar 

och arbetsmaskiner. Men framtiden kräver mer.

projeKtetet ”KörSätt-98”, där fem bilar special-
utrustades med mätteknik för att titta på kör-
mönster, körsträckor, förbrukning, genomfördes 
för att bygga upp kunskap om svenska bilisters 
körsätt och vilka åtgärder som kunde ge mest 
bränslebesparingar. Projektet visade att det fanns 
betydande möjligheter att minska förbrukningen 
och CO2-utsläppen med ett förändrat körsätt. 
Sambandet mellan bränsleeffektivitet och att köra 
på högsta möjliga växel när man kommit upp i 
rätt fart var tydligt. 

Fossilfri framtid
Men synen på sparsam körning har sedan dess 
varit övervägande praktisk och teknisk, och 
mycket byggd på bilen som ett givet färdmedel. 
Nu måste vyerna vidgas. Behovet av transporter 
måste minska samtidigt som fordonen blir effek-
tivare och nya fossilfria bränslen etableras i stor 
skala. I den statliga utredningen om en fossilfri 
fordonstrafik finns ett avsnitt om ”energieffektiv 
framdrift av fordon”. 

Så här står det inledningsvis:
”För att nå en fossilfri fordonstrafik krävs en 

kombination av samhällsåtgärder som minskar 

behovet av transporter och premierar användning 
av energieffektiva trafikslag, effektivare fordon 
och användning av dessa som innebär att mindre 
energi behövs för att uträtta samma transportar-
bete samt tillförsel av fossilfri energi till fordonen 

Dramatiska åtgärder och ett förändrat transportval och mönster och 
80 procents minskning av Co2-utsläppen krävs för att nå 2-graders-
målet. De redan beslutade åtgärderna innebär i stort sett ingen 
förändring alls.
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– i huvudsak elektrifiering och användning av 
biodrivmedel.

Energieffektiv framdrift ger ett ytterligare 
bidrag till effektiviseringen utöver den som 
görs i fordonen. Det inkluderar ett mer spar-
samt körsätt, lägre hastigheter genom ökad 
hastighetsefterlevnad…”.

Vägverket och senare Trafikverket har redan 
flyttat fokus mer mot frågor kring energieffektiva 
bilval, transportval, bilpooler och även förnybara 
drivmedel. Det är insatser inom dessa områden 
som tillsammans med sparsam körning kan ge en 
avgörande effekt. 

Den statliga utredningen är tydlig om att ut-
släppsbegränsningar brådskar. Det krävs åtgärder 
inom flera områden som kompletterar varandra. 
För att nå målet om att jordens medeltemperatur 
inte ska öka med mer än högst 2 grader blir det 
nödvändigt att satsa på åtgärder och styrmedel 
som kompletterar varandra.  

Mindre energi för transporter
Omställningen kräver betydande insatser inom 
följande fem åtgärdsområden:
• Planera och utveckla städer som minskar 

efterfrågan på transporter och ger ökad 
transporteffektivitet

• Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
• Effektivare fordon och ett energieffektivare 

framförande av fordon
• Biodrivmedel
• Eldrivna vägtransporter.”

De tre första punkterna avgör hur mycket 
energi vägtransporterna kräver i framtiden. Fler 
energieffektiv fordon och ett mer transportsnålt 
samhälle gör övergången till en fossilfri fordons-
flotta enklare. Valet av transportslag spelar en 
avgörande roll. Det kommer till exempel att krä-
vas mer kollektivtrafik, en överflyttning av gods 
till järnväg och en stadsplanering som ger utökat 
utrymme för gång- och cykeltrafik.

Lägre hastigheter!
Helheten måste betonas; och sparsam körning 
är en viktig länk i kedjan. Men det gäller också 
att skapa förutsättningar för ett sparsammare 
körsätt. För Trafikverkets del handlar det till ex-
empel om yttre åtgärder som vägutformning, väg-
beläggningar, effektivare hastighetsövervakning – 
och inte minst minskade hastighetsöverträdelser. 
Ett nytt hastighetssystem med en genomsnittlig 
minskning med 10 km/tim kan ge betydande 
minskningar av koldioxidutsläppen.

Den snabba teknikutvecklingen ger utan tvekan 

Vägtrafikens användning av fossil energi med (A) och utan (B) åtgärder 
(TWh). Toppen av staplarna redovisar utvecklingen utan åtgärder. De 
gråa fälten visar återstående fossil energi efter åtgärder. Negativa värden 
avser export av bioenergi.
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stora möjligheter till en energieffektivare fram-
drift av fordonen. Start- och stoppfunktionen 
finns i allt fler nyproducerade bilar, automatväx-
lade bilar görs energieffektivare och avancerade 
färddatorer ger utökat stöd för bränslesnål kör-
ning. Självlärande system kan få fler att göra köra 
sparsamt, även om den bästa effekten fortfarande 
uppnås med en utbildning eftersom föraren då 
lättare kan tolka signalerna i de inbyggda syste-
men. Inom en snar framtid har vi också autonoma 
(självstyrande) bilar även om det fortfarande kan 
verka utopiskt. 

Nya oljefynd och nya utvinningsmetoder 
riskerar att bromsa utvecklingen mot en fordons-
flotta som inte är beroende av olja och naturgas. 
Fortfarande är de fossildrivna bilarna i kraftfull 
majoritet bland nyregistrerade fordon. 2013 var 
över 95 procent av alla nyregistrerade personbilar 
diesel- eller bensindrivna. Dagens personbilar är 
mer bränslesnåla än i slutet av 1990-talet, men 
det räcker inte för att på avgörande sätt minska 
utsläppen från vägtrafiken. 

Ändå har de förnybara drivmedlen slagit sig in 
på marknaden. Etanol och biogas har funnits i ca 
20 år och är fortfarande ett framtidsalternativ. 
Men vi kan inte producera tillräckligt stora voly-
mer för att täcka en onödigt hög förbrukning, och 
det gäller alltså att spara på energin.

elbilar med större räckvidd
Elbilarna inklusive laddhybrider blir fler och är 
en viktig faktor för att komma undan fossilbero-
endet. Efter flera decenniers forskning om främst 
batteriers vikt och möjligheten att ladda dem har 
nu utvecklingen kommit så långt att elbilarna 
successivt får allt större räckvidd.

Med rätt körteknik kan räckvidden förlängas 
med 20–30 procent. Det finns nu ett utbildnings-
koncept i sparsam körning för elbilar, EcoDriving 
Electric. 

Bensin, diesel, etanol, biogas, el och kanske så 

Håkan Johansson, stödjande expert i alla år
Fotointresserad, brödbakande klimat- och 
fordonsexpert som kom till vägverket 1995 för 
att arbeta med frågor om luftkvalitet. Idag är 
han nationell samordnare för Trafikverkets 
klimatfrågor. 2013 var han en av Trafikverkets 
två representanter i utredningen om fossilfri 
fordonstrafik. Håkan har bidragit med 
expertkunskap i sparsam körning sedan 
1996. Han har arbetat med en rad studier för 
att säkra effektsamband med ett mjukare 
körsätt. Hans analys av resultaten från 1999 
års studie ”Effekter av Ecodriving på 
avgasutsläpp och bränsleförbrukning” visade 
t.ex. att de som hållit sig till högst 3000 varv/minut (rpm) fick 
lägre avgasutsläpp än de som varvat högre. Idag är gränsen  
3000 rpm fundamental i sparsam körning.

Håkan arbetade under några år vid Institutet för transport- och 
logistikforskning. Han kom tillbaka till vägverket 2003 för att 
arbeta med vägtrafikens klimatpåverkan och med effektberäkning 
av transportval och förslag om åtgärder för att begränsa vägtrafi-
kens klimatpåverkan. Håkan arbetade också under 2005–2010 
med emissionskrav för fordon inom EU och globalt samt ansva-
rade 2005-2008 för det nationella hållbarhetsprogrammet för 
bilars avgasrening. I alla år har han bidragit med beräkningsmo-
deller för effekter av sparsam körning och varit expertstöd i flera 
projekt – till exempel Bilindex – kring energieffektiva fordon. 

småningom vätgas… Drivmedlen varierar, men 
det ligger trots allt något i den gamla sparsam 
körning-devisen från begynnelsen:

”Vad du än kör och vad du än kör på, går det att 
spara.” 

HÅKAN JOHANSSON OCH GUGGE HÄGLUND

Fotnot: rapporten om projektet körsätt -98 finns i  
Trafikverkets webbutik, publikation 1999:137. 
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SKRIBENTER

Stig Meiton, journalist och miljökännare

Gugge Häglund, journalist och samordnare av sparsam körning

Fiolspelande frilansjournalist i Falun med 
smak för folkmusik och Beethoven. I den här 
boken har han svarat för alla intervjuer utom 
en (Åke Andersson) samt bidragit med 
textredigering och planering av innehållet. 
Stig var med, då i byggsvängen, redan när 
vägverket i byggdes i Borlänge i slutet av 
1970-talet. 1996 kontrakterades han för att 
utveckla och hjälpa till med layout och 
textredigering av den nystartade personal-
tidningen våra vägar som i ett par år 

nominerades som en av Sveriges bästa personal-
tidningar och gavs ut åtta gånger per år. Senare 
arbetade han med vägverks-tidningen samt nyhets-
brevet Kilometer. 

Stig har under de senaste tio åren medverkat med 
faktatexter till och utformningen av vägverkets och 
senare Trafikverkets miljösidor på webben, samt i ett 
flertal publikationer och det nuvarande informations-
materialet om sparsam körning – både på webben 
och i informationsfoldrar. Han var också med i 
pressaktiviteterna under kampanjen öka trycket 2004.

Gubbrockande och musik- och teknikintresserad 
miljögeneralist. Nationellt ansvarig för sparsam 
körning inom vägverket och Trafikverket 2003–2013. 
Kom till dåvarande vägverket 1995 efter drygt två 
decennier i dags- och fackpress som bl.a. reporter 
och nattchef. var 1995–1999 huvudredaktör för 
vägverkets första webbversioner. Medverkade 
samtidigt i personaltidningen våra vägar samt i via 
Rosa som gavs ut för personalen i Borlänge. Redaktör 
för vägverkets nyhetsblad Miljönytt på väg. Gugge 
var med i de båda regeringsuppdrag om sparsam 
körning som genomfördes och rapporterades 2009 
(för privatbilister) respektive 2010 (arbetsmaskiner). 

Ledde den nationella kampanjen 
öka trycket 2004.

Under de senaste åren har han 
också varit projektledare för 
Bilindex, en kartläggning av nya 
svenska bilars klimategenska-
per. Har även sysslat med frågor 
om alternativa drivmedel i 
EU-projektet Sugre och om 
offentliga organisationers 
fordonsflottor. I denna bok har 
han skrivit faktatexterna samt 
en intervju. 
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Flera personer har hjälpt till för att göra denna bok möjlig. Stort tack till:
Alla ni som ställt upp på intervjuer
Helena Lind, volvo Bussar
Peter Eveby, volvo Bussar
Mohammad Deravian, Fordonsenheten i Eskilstuna kommun
J:son Trafikskola, Borlänge
Bårmans Trafikskola, örnsköldsvik
Susanne Engström, Boliden Group
Emilia Emanuelsson, Djurmo
Lisa Gunnarsson, illustratör Stockholm
Michael Koucky, Koucky & Partner, Göteborg
Pia Söderlund, STR Landskrona
Magnus Lindgren, Enheten Miljö och hälsa, Trafikverket
Lena Eveby, Sweco Infrastructure, Göteborg
Alla kolleger som så framgångsrikt och ihärdigt arbetade med sparsam 
körning i dåvarande vägverket och delat med sig av värdefull kunskap
….och inte minst till Thomas Sahrin, Grafisk form, Trafikverket, som 
förutom ett fantastiskt layoutarbete bidragit med många goda råd och 
tips – och roliga berättelser. 

Tack till...
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se

”This really works!” ropade Consumer Bob upprymt rakt in i 
kameran. En av USAs ledande konsumentjournalister, en skeptiker 
av rang, hade testat ett nytt sätt att köra bil som några svenskar 
lärde ut. Trots att Bob körde med högre snitthastighet sjönk 
bränsleförbrukning. Hur är det möjligt?’

vad mer kan man göra? När sparsam körning etablerades i 
Sverige väcktes just den frågan hos många. Privatbilister, myndig-
heter och företag började tänka i vidare banor kring transporter 
och miljö. 

Sparsam körning blev större än de procenttal som metoden ger 
mätt i kronor och minskade CO2-utsläpp.  

I den här boken berättar några de som var med om hur de tog sig 
an utmaningen att bromsa utsläppen från bilar, bussar, lastbilar 
och arbetsmaskiner. 

Svaren blev nya arbetssätt, logistiklösningar och ny teknik. Men 
också smarta sätt att möta människor; i fikarum, på bensinmackar 
och med homepartyn om hur man reser till jobbet.   
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