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Stort test med effektivare drivmedel: 

Trafikskola körde 2,4 procent längre med Statoils miles 
 
Statoils nya drivmedel miles 95 bensin räckte i genomsnitt 2,4 procent längre än vanliga 
drivmedel när det testades vid Erikssons trafikskola i Malmö. Mer effektiva drivmedel är 
bättre både för miljö och för plånbok. 
 
– Ett fantastiskt resultat som visar att det enkelt går att sänka bränsleförbrukningen. 
Trafikskolan har kört precis som de brukar, men med Statoil miles i tanken, säger Knut 
Skårdalsmo, Drivmedelsspecialist på Statoil Fuel & Retail. 
 
I Statoils förbättrade bensin 95 har ett multifunktionellt additiv tillsatts. Detta additiv minskar 
friktionen mellan motorns rörliga delar, vilket har en direkt effekt på bränsleförbrukning. 
 
Om alla Sveriges bensin- och dieselbilar skulle drivas med Statoils miles 95 bensin och miles 
diesel skulle bilisterna spara omkring 100 miljoner liter drivmedel och cirka 1,4 miljarder kronor, 
jämfört med om bilarna drivs med marknadens standarddrivmedel. Utsläppen av koldioxid från 
personbiltrafiken skulle kunna minska med omkring 280 000 ton per år. 
 
Statoils test vid Erikssons trafikskola visar att miles 95 bensin sänkte bränsleförbrukningen med 
i genomsnitt 2,4 procent. Testet genomfördes under tre perioder där samtliga 29 bilar vid 
trafikskolan tankats med samma drivmedel och använts som vanligt i undervisningen. Under 
den testperiod då miles användes, gick bilarna i genomsnitt 2,4 procent längre mellan 
tankningarna jämfört med de två kontrollperioderna med Statoils tidigare bensinkvalitet.  
 
– Resultatet är så bra att det nästan är svårt att tro på, men siffrorna är otvetydiga. Ingen hos 
oss har kunnat märka någon skillnad, förutom att tanken räckte längre, säger Jörgen Rodian, 
Vd på Erikssons trafikskola. 
 
Totalt körde eleverna 75 800 mil, varav 19 200 med miles i tanken. För körskolan skulle ett byte 
till miles innebära lägre utsläpp av koldioxid med 4 375 kilo per år, och lägre 
drivmedelskostnader med 25 518 kronor per år. Skolans elever och lärare har inte varit 
medvetna om att testet har pågått.  
 
Mer information om miles finns på statoil.se/miles   
 
Besparingen för alla Sveriges bensin- och dieselbilar baseras på att Statoils miles gör att man kan köra 
cirka 2,7 procent längre på en bensintank och 2 procent längre på en dieseltank, jämfört med marknadens 
standardprodukter. Vi har räknat på genomsnittlig faktisk förbrukning av respektive drivmedel per medelbil, 
enligt uppgifter från SCB, samt antal personbilar i trafik enligt Trafikanalys. Besparingen i kronor baseras 
genomsnittligt bensin- och dieselpris under förra året och de minskade utsläppen baseras på 
emissionsfaktorer enligt Trafikverket.   

 
För ytterligare information kontakta gärna:  
Knut Skårdalsmo, Drivmedelsspecialist, Statoil Fuel & Retail, +47 480 34 649, 
Knut.Skardalsmo@statoilfuelretail.com 
Lukas Krol, kommunikatör, Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 070-429 65 87, 
lukas.krol@statoilfuelretail.com  
Jörgen Rodian, Vd, Erikssons trafikskola AB,  tel: 070-56 10 069, 
jorgen@erikssonstrafikskola.se 
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