
GRØN KØRSEL BETALER SIG
MiniTrans er et firma, der lægger stor vægt på social ansvarlighed. 
For at skærpe den grønne firmaprofil, sendte de 22 medarbejdere 
på KørGrønt kursus i foråret 2012. Det resulterede i en brændstof-
besparelse på 17,1%, potentielt svarende til 145.890 kr. på et år 
for firmaets KørGrønt kursister.



MiniTrans, som er et transportfirma, der består og ejes af selvstændige vognmænd, lægger stor vægt på at 
være et miljøvenligt firma. Blandt andet reducerer firmaet sin negative indvirkning på miljøet ved at spare 
på el, varme og vand på kontoret. For at udvide CSR-profilen, og samtidig finde nye måder at forbedre om-
kostningseffektiviteten på, sendte MiniTrans sine chauffører på KørGrønt kursus. 

Man kan spare op til 20% brændstof på KørGrønt kurset. Det betyder, at en virksomhed kan spare rigtig 
mange penge ved at sende deres medarbejdere på energieffektivt kørekursus. KørGrønt kurset er udviklet 
af Trafikstyrelsen i samarbejde med FDM, Dansk Kørelærerunion og Danske Kørelæreres Landsforbund, som 
sammen har uddannet KørGrønt instruktører landet over. 

Formålet er at mindske CO
2
-udledningen fra transporten, og at oplyse kommuner, virksomheder og privat-

personer om den økonomiske gevinst ved at køre grønt.

I løbet af sommeren 2012 var 22 medarbejdere fra MiniTrans på KørGrønt kursus, og initiativet fik en varm 
modtagelse: “Kurset fik virkelig en god modtagelse - meget bedre end jeg havde forventet. Der har været 
en åbenhed overfor det grønne tiltag, som  jeg slet ikke havde regnet med.“, siger Lewis Todd, der er afde-
lingsleder hos MiniTrans. Dog herskede der lidt tvivl om, hvor meget man egentlig kan spare ved at køre 
grønt, men det skulle medarbejderne snart få at se.

Det har de 22 medarbejdere hos Mini-
Trans sparet på KørGrønt kurset*:

Gns. brændstofbesparelse: 17,1%

På et år vil MiniTrans have sparet***

- 13.167 liter diesel
- 145.890 kr.
- ca. 35 ton CO

2

*Udregnet efter varebiler, der kører 10 km/l

**Udregnet efter en dieselpris på 11,8 kr. pr. liter

***Udregnet efter at hver bil kører 35.000 km årligt, og ud fra 

den forudsætning, at der anvendes samme kørselsmønster og 

køreadfærd som under kurset.

Ændrede attitude og køreadfærd
Chaufførerne fra MiniTrans sparede i gennemsnit 
17,1% på brændstoffet efter at have modtaget den 
køretekniske undervisning og de grønne køreråd. 
Økonomisk set svarer det årligt til 6.631 kr. pr. kursist.  
I dette tilfælde var der 22 ansatte på kursus, så på et 
år løber det op i 145.890 kr. blot for disse medarbej-
dere! Det kræver naturligvis, at der anvendes samme 
kørselsmønster og køreadfærd som under kurset.

Brændstoføkonomien har dog ikke være den eneste 
faktor, som har ændret sig hos MiniTrans. Generelt har 
der været et skift i både attituden og adfærden om-
kring, hvordan man kører bil. 
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MEDARBEJDER FRA MINITRANS TJEKKER DÆKTRYKKET, SOM OGSÅ ER VIGTIGT, 
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      KORT OM KØRGRØNT KURSET

•	 Trafikstyrelsen har, i samarbejde med Dansk 
Kørelærer-Union, FDM og Danske Kørelæreres 
Landsforbund, udviklet et certificeret KørGrønt 
kursus, som henvender sig til både private og 
erhverv. 

•	 På kurset kører bilisten en tur på ca. 15  kilo-
meter på helt normal vis. Herefter gennemgår 
instruktøren de køretekniske tiltag, der skal til 
for at forbedre brændstoføkonomien. Så kører 
bilisten den samme rute en gang til, men på 
denne tur skal bilisten anvende rådene og følge 
den vejledning instruktøren giver. 

•	 Efter de to ture sammenlignes brændstof-
     forbruget, og det tydeliggøres således,                   
     hvilken effekt den ændrede kørestil har.

•	 Efterfølgende får bilisten minimum to timers 
teoretisk undervisning med fokus på bilens 
teknik. Her ses på miljøegenskaber, miljø-
påvirkning fra person- og varebilskørsel, samt 
en gennemgang af de økonomiske aspekter i 
forhold til det at køre energieffektivt.

•	 Desuden informeres der om, hvordan man 
sparer penge ved at køre i en bil i en god 

     energiklasse.

Grøn profil giver kunder
MiniTrans fandt ud af, at KørGrønt kurset kan være 
lukrativt på flere fronter end brændstoføkonomien. 
Som et led i et samarbejde med IKEA blev KørGrønt 
kurset også set positivt på og var medvirkende til, 
at firmaet indgik et partnerskab med den store 
koncern. “IKEA slår sig op på social ansvarlighed, 
derfor opfordrede de os til at tage kurset som en 
del af vores profil, så vi som partnere har samme 
grønne mål i transportstrategien. KørGrønt kurset 
har dermed været medvirkende til at give flere 

kunder i butikken.” siger Lewis Todd.  

SCAN KODEN OG FIND DIN LOKALE 
KØRGRØNT INSTRUKTØR

DU KAN OGSÅ FINDE ALLE INSTRUKTØRERNE PÅ WWW.TRAFIKSTYRELSEN.DK UNDER ENERGIEFFEKTIV 
KØRETEKNIK

Flere kursister på vej
Den positive modtagelse fra medarbejderne og 
chancen for at få en grønnere profil, har affødt en 
stor interesse for at flere chauffører tager KørGrønt 
kurset i den nærmeste fremtid. “Rygtet har spredt 
sig blandt chaufførerne, og der er allerede kommet 
flere ønsker om et KørGrønt kursus. Derfor planlæg-
ger vi, at flere tager kurset til næste år.“, siger Mi-
chael Kastaniegaard, der er direktør for MiniTrans.




