10 gode råd for å redusere drivstofforbruket:
1 Kjør i høyest mulig gir. Et lavere turtall forbedrer drivstofføkonomien din.
2 Unngå kraftige oppbremsinger. Løft foten fra gasspedalen i god tid før du
kommer frem til rødt lys. Hold avstand til bilen foran så du slipper å bremse opp.

3 Tråkk ikke inn clutchen før du må, men la bilen bremse på gir. Det fleste biler
produsert etter 1990 har en “cut-off” ventil som stopper drivstofftilførselen til
motoren når du slipper gassen. Slik bruker du mindre drivstoff enn om du trykker
inn clutchen og lar motoren gå på tomgang.
4 Hold jevn fart og unngå forbikjøringer. Ved å kjøre forbi kommer du deg bare
noen plasser lengre frem i køen. Du bruker ekstra drivstoff og sparer lite tid.

5 Sjekk lufttrykket i dekkene dine. Har du et halvt bar feil lufttrykk i dekkene
bruker bilen 2-3 % mer drivstoff. I tillegg sliter du dekkene dine ekstra fort.

6 Stopp motoren. La ikke bilen gå unødig på tomgang. Gjør du dette bruker du
ekstra drivstoff som fører til enda mer skade på miljøet.

7 Spar ekstra drivstoff når du er på veien. Slå av aircondition om det ikke er så
varmt at du må ha den på. Selv om dagens aircondition bruker mye mindre energi
enn for bare noen år siden, vil bruk av aircondition gi et høyere drivstofforbruk.
8 Når du kjører med åpne vinduer, soltak eller med takboks øker du
luftmotstanden og dermed også drivstofforbruket. (Vær obs på at en for varm bil
gjør deg slapp og mindre oppmerksom. Blir det for varmt i bilen skal du
selvfølgelig åpne vinduet eller bruke aircondition.)

9 Prøv å ikke kjøre som Petter Solberg. Ved å unngå sporty kjøring med kraftig
oppbremsing og akselerasjon får du et mye lavere drivstofforbruk.

10 Bruk motorvarmer. En kald motor bruker mye mer drivstoff enn en varm
motor og slipper også ut mye mer avgasser. Om bilen din ikke har motorvarmer
bør du vurdere å montere en. I tillegg til å redusere drivstofforbruket ditt kan den
spare deg for mye ergrelse om vinteren.

Husk å dele disse rådene med dem du kjenner! Kjør trygt – God tur!
For flere gode råd som kan hjelpe deg til å forbedre din privatøkonomi kan du
besøke Økonomiguiden på http://okonomiguiden.no

