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Kør Grønt 
 
 
Et fornuftigt valg i hensyn og økonomi! 
 
 

www.kk4you.dk 

KørekortXperten • Hunderupvej 74 •  DK - Odense C 
Telefon: 72 16 17 16 • CVR: 26 32 90 51 

 

KØREKORTXPERTEN – HVEM ER VI: 

KørekortXperten er etableret af Martin 
Dupont, der har baggrund som 
Falckredder, politibetjent og direktør i 
erhvervslivet.  

Hans erfaring har igennem mange år ført 
elever gennem undervisning med stor 
succe ligesom den særlige godkendelse til 
at uddanne kørelærere er blevet tilføjet ! 
 
KørekortXperten borger således for 
kvalitet og erfaring, hvilket giver dig de 
bedste kort på hånden - både i 
undervisningsforløbet, men ikke mindst 
som færdig bilist. 

KørekortXperten lægger vægt på, at 
lovgivningen efterleves - VI TAGER IKKE 
VORES ELEVER SOM GIDSLER og får 
dem naturligvis ikke til at skrive under 
uden at undervisningen er gennemført 
efter loven, selv om flere køreskoler, 
mener at den er ufleksibel.  

Vi mener faktisk at det arbejde der er lagt i 
grundlaget for køreuddannelsen, er 
fantastisk og, hvis bare alle kørelærere 
gad efterleve dette, er vi overbevist om, at 
vores færdselsundervisning kunne 
medføre en lidt bedre kørsel og en bedre 
trafikmoral. 

Læs mere om os og det 
uddannelsesforløb, du som minimum skal 
igennem jf. Færdselsstyrelsens 
Uddannelsesplan (lovkrav) på denne 
hjemmeside. 

www.kk4you.dk 

 

AFMONTÈR TAGBAGAGEBÆRER OG 
TAGBOKS EFTER BRUG: 

 
Bilfabrikanterne har brugt mange kræfter på at 
gøre bilerne så strømlinede som muligt. Derfor 
er det en dårlig idé, at køre rundt med en 
tagbagagebærer eller tagboks, når ferien er 
forbi. 
En tagbagagebærer kan øge brændstof-
forbruget med et par procent, og en tagboks 
kan øge forbruget helt op til 15%. 
 
 
BRUG INSTRUMENTERNE: 

 
Mange biler har brændstofsmålere, der kan 
vise både dit aktuelle forbrug, hvor langt du 
kører på literen i gennemsnit og hvor meget 
brændstof, du har brugt på hele turen. Brug 
instrumenterne og konkurrér med dig selv om 
at bruge mindst muligt brændstof på ture, du 
kører ofte, f.eks. til og fra skole/arbejde. 
 

 
KØR IKKE FOR HURTIGT: 

 
Jo hurtigere du kører, desto større bliver 
luftmodstanden, og luftmodstand koster 
brændstof. 
Derfor kan en forøgelse af hastigheden fra 
f.eks. 110 km/t til 130 km/t give en stigning i 
forbruget på op til 20%. 
 

 

 

 

http://www.kk4you.dk/


          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     

  

Spar op til 20 % brændstof! 
 
Der er mange penge – og CO2 – at spare, 
hvis man kører grønt. 
 
Det er udfordrende, for rutinerede bilister, 
at ændre indgroede kørevaner og for nye 
at tillære sig de rigtige måder at bruge 
bilens muligheder. 
 
Ud over udfordringen med at ændre eller 
lære, så er det faktisk også underholdende 
og det gode ved en succesfuld indlæring 
er, at gevinsten straks ses på ens forbrug 
af brændstof.  
 
 

DE 10 GRØNNE KØRERÅD: 
 
Trafikstyrelsens 10 gåde råd om energieffektiv 
køreteknik handler om kørestil og praktiske 
tiltag. 
 
Hvis du bruger dem, når du kører, så reducerer 
du din CO2-udledning og sparer samtidig 
penge – uden at du går på kompromis med din 
mobilitet 
 
 
BREMS MED MOTOREN: 

Hvis du slipper speederen helt og holder bilen i 
gear, så afbrydes indsprøjtningen af brændstof 
fuldstændigt. Du sparer altså brændstof ved at 
holde bilen i gear i stedet for at koble ud og 
køre i frigear frem mod f.eks. et lyskryds eller 
et sving. 

Husk dog altid at vise de bagvedkørende, at du 
bremser ved at røre let på bremsen med foden, 
så bremselyset aktiveres (Den første cm. på 
bremsepedalen). 
 
 
KØR I ET SÅ HØJT GEAR SOM MULIGT: 

 
Ved bykørsel eller langsom landevejskørsel vil 
forbruget være 30 – 35 % højere ved at vælge 
3. gear frem for 4. gear allerede ved 50 km/t. 
og 5. gear ved 60 km/t. frem for at blive i 4. 
gear. 

 
 
ACCELERÉR KVIKT: 

 
Første gear bør kun bruges til at rulle bilen i 
gang. Herefter accelererer du med gaspedalen 
trykket ca. halt ned, og inden motoren når op i 
den nederste del af omdrejningsområdet, 
skifter du til næste gear (ca. 2.200 
omdrejninger i minuttet). 

VÆR FORUDSEENDE – FØLG MED I 
TRAFIKKEN: 

 
Hver gang du bruger bremsen, koster det 
brændstof at komme op i fart igen. Derfor skal 
du afpasse hastigheden, når du nærmer dig et 
lyskryds eller anden forhindring, så du kan 
køre videre uden at bremse. 
 
 
TJEK DÆKTRYKKET: 

 
Når man cykler, mærker man tydeligt, hvis 
dækkene er flade. Det gør man ikke i en bil, 
hvor der er masse kræfter tilovers. 
Men det koster brændstof at køre med for lavt 
dæktryk.  
Hvis dine dæk mangler 20% luft stiger 
brændstofforbruget med 5 – 10 %. Derfor er 
det en god ide, at tjekke dæktrykket jævnligt – 
Politiet anbefaler hver 14 dag! 
 

 
AIRCONDITION ER DEJLIGT – MEN DET 
KOSTER: 

 
Aircondition – eller klimaanlæg, som det 
hedder på dansk – øger brændstofforbruget 
med op til 15%. Du sparer derfor en masse 
brændstof, hvis du kan nøjes med at bruge 
ventilationssystemet. 
 
 
TØM BAGAGERUMMET: 

 
Kører du rundt med noget tungt i bagage-
rummet? 
Som en tommelfingerregel kan man regne 
med, at 100 kg. ekstra vægt øger brændstof-
forbruget med 4%. 
 

 

 


