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Klimatneutrala till 2030
OKQ8:s väg mot en hållbar framtid: 

Som en av branschens största aktörer vill vi ta 
taktpinnen i arbetet med att minska utsläppen 
och hjälpa till att vända klimatförändringarna 
åt rätt håll. Vi vill visa vägen och det börjar 
med oss själva. Att bli klimatneutrala innebär 
att våra CO

2
-utsläpp ska vara noll år 2030. 

Kritisk granskning av vår egen drift
För att nå klimatneutralitet krävs en rad initiativ 
i stort och smått inom vår verksamhet; på alla 
våra stationer runt om i landet, på våra kontor, 
lager och ända ut i leverantörsledet. Vi har 
därför utfört energikartläggningar inom hela 
vår drift för att se var vi har brister. Och vi 
har tagit hjälp av de främsta experterna inom 
olika områden för att våra insatser ska bli så  

effektiva som möjligt. Resultatet är att vi från 
och med 2014/15 har minskat vår energian-
vändning med 26 % och våra CO

2
-utsläpp 

med 40 %. Men det har också hjälpt oss till en 
bred produktutveckling som även ger våra 
kunder möjlighet att bli mer hållbara.

Utmaningar ger möjligheter
Vi vill vara en hållbar möjliggörare för männi- 
skor i rörelse och samtidigt bidra till samhällets 
och transportsektorns omställning till fossil-
fritt. Att vända utvecklingen med klimatför-
ändringarna, och komma bort från fossilbe-
roende, innebär både utmaningar och stora 
möjligheter. Ny teknik, ändrade resvanor och 
andra trender gör att vi ständigt behöver 

OKQ8 har varit med och format utvecklingen kring bilism och drivmedel under 
snart 100 år. Idag står vi inför historiskt stora utmaningar och för att säkra en 
mobil och hållbar framtid är vårt mål att bli klimatneutrala i egen drift till 2030.
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Klimatneutrala till 2030
OKQ8:s väg mot en hållbar framtid: 

utveckla våra produkter och tjänster mot mer 
hållbara alternativ, inte minst på drivmedels-
området. Där har vi kommit en bra bit redan 
med sänkta utsläpp från vår bensin och diesel 
samt med flera nya hållbara alternativ i vårt 
sortiment. Ju mer hållbara drivmedel som efter-
frågas och används av våra kunder, desto mer 
sänks utsläppen och vårt gemensamma klimat- 
avtryck minskar. 

Tillsammans med våra kunder ger vi oss därför 
nu ut på en viktig och spännande resa – mot 
en hållbar framtid!

Vilka är OKQ8:s viktigaste  
insatser hittills? 

– Att vi medverkat till att göra 
branschen mer hållbar genom vår 
omfattande utveckling av nya och 
mer klimatvänliga drivmedel.

Vilket är årets mest betydelse-
fulla initiativ?

– Vårt arbete med att kunna erbjuda 
fossilfria HVO100 på fler stationer. 
Vi har nu Sveriges bästa täckning.

Vilka hållbarhetsmål kommer 
att vara i fokus framöver?

– Att sänka utsläppen från vår van-
liga bensin och diesel, ännu bättre 
täckning av HVO100 samt ytterli-
gare stationer med elbilsladdning.

Vi ser redan nu en betydande minskning  
av våra koldioxidutsläpp och energian- 
vändning inom vår egen drift.

3 snabba 
frågor till Erik Stenströmer Moglia,
Kategorichef drivmedel, OKQ8
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Viktiga insatser
Hela vår verksamhet under hållbarhetsluppen

På OKQ8 Scandinavia jobbar vi brett med såväl miljömässig som social håll-
barhet. Förändringar som gör skillnad här och nu men även mer långsiktiga 
insatser som har stor betydelse för framtiden. 

Välmående medarbetare
Vi arbetar aktivt för att våra med- 
arbetare ska kunna kombinera 
karriär med en aktiv fritid genom 
4 fokusområden:

Partnerskap för ett hållbart och 
inkluderande samhälle
Genom våra partnerskap med ut-
valda organisationer vill vi bidra till 
alla människors möjlighet till ett 
bra liv i ett inkluderande samhälle.

Hållbarhet i leverantörskedjan
Vi bedriver ett omfattande arbete med att utvärdera 
och kontrollera att leverantörerna följer våra och FN:s 
Global Compacts regler för miljö och socialt ansvar.

Social hållbarhet

Modiga ledare

Flexibelt arbetsliv

Familj och fritid

Utveckling och talang
Ung på väg
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Märkning av 
produkter som är 

bättre miljöval

Sveriges  
största biogasnät-
verk i samarbete 

med E-ON

Minskat spill  
och läckage från 

drivmedel

Sveriges  
största solcells-
grossist genom 
Kraftpojkarna

lägre CO
2
-utsläpp i vår 

egen drift sedan 2014/15

lägre energianvändning i 
vår drift sedan 2014/15

Miljömässig hållbarhet

fossilfritt drivmedel Alltid med minst 40 %  
förnybar inblandning

i hyrbilsflottan

Flera nya, mer hållbara, 
alternativ

Diesel Extra

Diesel Bio HVO100
Sveriges största nätverk OKQ8 

GoEasy 

El- & bio- 
gasbilar

Utveckling av  

drivmedel

40 %

26 %

100 %

miljövänliga biltvätts- 
anläggningar

280
stationer med  
elbilsladdning och  
fler på gång

40
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För att nå vårt mål om att bli klimatneutrala i 
egen drift till 2030 har vi på OKQ8 Scandinavia 
ett stort och viktigt arbete framför oss där våra 
insatser inkluderar alltifrån drift till tjänster 
och produkter. 

För drivmedel är vårt fokus att erbjuda de mest 
hållbara alternativen men dessa måste även 
uppfylla våra höga kvalitetskrav.  För att ytter-
ligare driva hållbarhet inom branschen har vi 
målet att våra hållbara drivmedel ska nå ut till 
en bred marknad och kunna användas av så 
många som möjligt. 

Höga krav på våra leverantörer
OKQ8 Scandinavia arbetar med hållbarhet i 
hela leverantörskedjan från råvara 
till färdig produkt. Vi producerar 
inte drivmedel själva utan har 
istället stor valfrihet när det gäller 
att välja producenter av drivmedel som upp-
fyller våra omfattande kravspecifikationer. 

Alla leverantörer måste följa vår uppförande- 
kod som bygger på de principer inom miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti- 
korruption som ställts upp av FN:s Global 

OKQ8 Scandinavia och 
hållbara drivmedel  

Bakom alla hållbara drivmedel från OKQ8 Scandinavia ligger ett 
betydande arbete av utveckling, kvalitetsfokus och kontroller som 
garanterar hållbarhet hela vägen från råvara till färdig produkt. 
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Compact. Våra drivmedel måste därmed 
framställas på ett sätt som inte bryter mot till 
exempel mänskliga rättigheter. Uppförande- 
koden gäller även för underleverantörer i hela 
produktionskedjan. 

Egen utveckling av hållbara drivmedel
OKQ8 Scandinavia bedriver ett omfattande 
utvecklingsarbete av mer hållbara drivmedel. 
Vi leder även utvecklingen av bensin- och diesel- 
standarder på europeisk nivå för att möjlig-
göra en ökad förnybar inblandning i bensin 
och diesel. Dessa standarder är ett samarbete 
mellan myndigheter samt fordons- och driv-
medelsindustrin. De ska säkerställa tekniskt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara drivme-
del på  den europeiska marknaden. Genom Q8 
Research innehar vi ordförandeskapet i Euro-
peiska standardiseringsgruppen för flytande 
och gasformiga bränslen. 

Vårt utvecklingsarbete har mynnat ut i flera 
nya, mer hållbara produkter på marknaden. 
Ett exempel är Diesel Bio HVO100 som vi till-
sammans med Renova, DHL och Volvo Last-
vagnar förde ut på marknaden. Renova kunde 
därmed bli fossilfria och Volvo Lastvagnar 
godkände användningen av HVO100 i alla 
sina lastbilar.

Spårbarhet och kontroll
Tillsammans med våra leverantörer, och deras 
underleverantörer, har vi på OKQ8 Scandina-
via tagit fram vissa grundprinciper som alltid 
måste följas. Uppföljningen sker strukturerat 
och systematiskt  i enlighet med lagens riktlinjer 
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. 

OKQ8 Scandinavia har erhållit ett så kallat håll- 
barhetsbesked från svenska Energimyndig-
heten. Detta förnyades under 2018 och garan-
terar att alla biodrivmedel som säljs av OKQ8 
är hållbara enligt lag. I ett första steg görs kon- 
troller i leverantörskedjan för att säkerställa att 
våra leverantörer uppfyller lagkraven. Därefter 
gör vi kontroller för att tillse uppfyllande av 
kompletterande och mer långtgående krav, 
till exempel de sociala kraven i vår uppfö-
randekod. Vi arbetar sedan systematiskt med 
riskbedömningar* och för bedömda riskleve-
rantörer är målet att minst en tredjepartsrevi-
sion hos dessa ska genomföras varje år. 

Vi köper våra produkter från nordiska raffi-
naderier som har ett väl utvecklat miljö- och 
hållbarhetsarbete. 

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete 
är utveckling av nya drivmedel. Ett 
exempel är OKQ8 Diesel Bio HVO100 
som gjorde Renova fossilfria.

*Vi gör en årlig riskvärdering av våra leverantörer för att utifrån befintlig infor-
mation samt resultat av kontroller och revisioner bedöma hur höga riskerna 
är hos leverantörer och dess leverantörskedja. Vi tittar bland annat på råvara, 
ursprungsland för råvaran och hur stark lagstiftning och dess uppföljning är i 
ursprungsländerna.
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För att kunna göra skillnad i framtiden men 
även här och nu arbetar vi på OKQ8 Scandi-
navia med hållbarhet över en bred linje. Dels 
utveckling av nya drivmedel men även för-
bättring av befintliga. Genom att blanda in 
mer biodrivmedel och funktionsförbättrande 
tillsatser i våra standardprodukter kan vi  
erbjuda mer hållbara produkter för alla sor-
ters fordon. 

Ett exempel på detta arbete är att vi under 
2018 ökade andelen förnybar biobensin i vår 
bensin och under andra halvåret nådde vi 
en genomsnittlig förnybar andel om 6% för 
OKQ8 GoEasy 95. Andelen förnybart varierade 
mellan 5 -13 %.* Andra nyheter under året är:

OKQ8 GoEasy – våra förbättrade bensin- 
och dieselprodukter
OKQ8 GoEasy innehåller tillsatser som smörjer 
och håller motor samt bränslesystem rena. 
Detta ökar motorns effektivitet och livslängd 
men minskar även bränsleförbrukning och 
skadliga utsläpp. 

Nya, förbättrade 
drivmedel

OKQ8 GoEasy Diesel Extra
Under 2019 har vi infört en ny dieselkvalitet, 
OKQ8 GoEasy Diesel Extra. Denna diesel har 
samma välgörande egenskaper som OKQ8 
GoEasy men med högre andel vårdande till-
satser. Resultatet är snabbare rengörande 
effekt som ger ännu kraftfullare motorpre-
standa. OKQ8 GoEasy Diesel Extra innehåller 
även minst 40 % förnybara drivmedel. Ytter-
ligare fördelar är förbättrade egenskaper för 
enklare kallstarter, mjukare motorgång och 
en säkrare drift.

OKQ8 GoEasy Diesel Marine 
OKQ8 GoEasy Diesel Marine är en RME-fri  
diesel för båtmotorer. Den smörjer och håller  
motor och bränslesystem rena genom vår-
dande tillsatser vilket ger en säker och effektiv 
drift. Detta minskar både bränsleförbrukning 
och miljöfarliga utsläpp. OKQ8 GoEasy Diesel 
Marine innehåller även garanterat 20 % förny- 
bar diesel. Andra fördelar är förbättrade egen-
skaper för lagringsstabilitet, mjukare motor-
gång och att den kan användas i alla diesel-
motorer, gamla som nya.

Genom ett samarbete med Petrobell lanserar vi 
under 2019 denna nya diesel till båtägare i 
Stockholm via ett antal sjömackar i Skärgården. 

OKQ8 Scandinavia bedriver omfattande utveckling av nya, mer håll-
bara drivmedel. Men vi arbetar även för att sänka utsläppen från vår 
standardbensin och standarddiesel.
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Läs mer om vår diesel och våra insatser 
för minskad klimatpåverkan på OKQ8.se

Framtidens fossilfria diesel
OKQ8 Diesel Bio HVO100 är ett helt förnybart 
dieselalternativ baserat på avfall och restpro-
dukter som kan reducera dagens CO

2
-utsläpp 

med upp till 90 %. 

Denna hållbara diesel kan tankas av såväl 
person- som lastbilar vilket möjliggör för fler 
att köra hållbart. Positivt är också att Volvo 
nyligen gett klartecken till det fossilfria driv-
medlet i en stor del av sina dieselbilar. För 
OKQ8 blir detta en extra bonus då vår tjänste-
bilsflotta till största del består av Volvobilar – 
något som  möjliggör ytterligare ett steg mot 
vårt mål om att bli klimatneutrala. 

Tillsammans med Tanka har OKQ8 den bre-
daste täckningen av Diesel Bio HVO100 i hela  
Sverige med 57  stationer från Malmö i söder 
till Pajala i norr – och fler ska det bli.

Fördelar med OKQ8 Diesel Bio HVO100

 » Kan reducera dagens CO
2
-utsläpp med  

 upp till 90 %

 » Helt förnybar, syntetisk diesel baserad på  
 avfall och restprodukter

 » Certifierad i enlighet med ett system där  
 både miljömässiga och sociala hållbar- 
 hetskrav följs upp

 » OKQ8, tillsammans med Tanka, har Sveriges 
 bästa täckning med 57 stationer

Reduktionsplikt – mot målet om 70 % 
minskade klimatutsläpp år 2030
Från och med den 1 juli 2018 gäller i Sverige 
ett reduktionspliktsystem, som i kombination 
med skattebefrielse för s.k. höginblandade 
förnybara drivmedel syftar till att minska 
växthusgasutsläpp från bensin och diesel-
bränsle genom inblandning av biodrivmedel 
(s.k. låginblandning). 

För att uppfylla pliktnivåerna på minskade 
utsläpp blandas hållbara biodrivmedel med 
hög klimatprestanda in i bensin och dieseln. 
För diesel  var pliktnivån under andra halvåret 
2018 19,3 % lägre utsläpp jämfört med fossil 
diesel och för bensin låg pliktnivån på 2,6 % 
lägre utsläpp. Dessa pliktnivåer höjs sedan 
successivt.

Stegvis ökade krav på minskade klimatutsläpp 
är ett bra system och behövs för att vi ska nå 
målet om  minskade klimatutsläpp från inrikes 
transporter till år 2030.

För att lagen ska bli effektiv är det dock en 
förutsättning att det finns tillräckliga mängder 
långsiktigt hållbara råvaror och att produk-
tionskapaciteten av förnybara drivmedel ökar. 
Detta gäller särskilt reduktionspliktnivån för 
diesel, där det är helt avgörande att det finns 
tillräckliga volymer av HVO för att kunna nå 
lagens krav. För oss och andra bolag utan egen 
produktion blir detta en utmaning.

*Under året har utsläppsberäkningarna för våra drivmedel ändrats genom 
att utsläppsvärdena från fossila drivmedel har uppdaterats. Ändringen är en 
anpassning till den nya reduktionsplikten. Denna nya lagstiftning använder 
andra utsläppsvärden för fossila drivmedel än lagen om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel, vilken tidigare har angett standardutsläpp. Utsläppsvärden från 
första halvåret och föregående år är därmed inte jämförbara.
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En viktig del i vår utveckling av hållbara drivmedel är att vi kan garan-
tera kvalitet och urspung. Våra produkter ska hålla vad vi lovar.

Leverantörsuppföljning
Vi köper in och säljer över två miljarder liter 
drivmedel varje år, varav över fyrahundra mil-
joner liter biodrivmedel. Det är därför mycket 
viktigt vilka vi väljer att köpa drivmedel av. 

Vi för en löpande dialog med våra leverantörer 
kring miljö och socialt ansvar baserat på våra 
regler och FN:s Global Compact. Detta för att 
vi ska kunna säkerställa och förbättra hållbar-
hetsarbetet i hela leverantörskedjan.

Biodrivmedel
För biodrivmedel finns tydliga regler om vad 
som anses vara hållbart. Detta föreskrivs i 
lagen om hållbarhetskriterier för biodriv-
medel. Lagen syftar bland annat till att 
skydda mark med hög biologisk mångfald 
och garantera en minsta uppnådd växthus-
gasminskning jämfört med fossila drivmedel. 
Alla våra biodrivmedel har spårbarhet i hela 

leverantörskedjan tillbaka till odlingsmarken 
eller i fallet med avfall och restprodukter tillbaka 
till där de uppstod. Lagkraven måste vara  
uppfyllda för att räknas med i uppfyllande av 
reduktionsplikten eller erhålla skattebefrielse 
som höginblandat drivmedel. Detta har bidra-
git till att det finns en mycket god kontroll av 
de biodrivmedel vi använder och den växt-
husgasprestanda de har.

Fossila drivmedel
För fossila drivmedel finns det ännu inte några 
tydliga och standardiserade krav på hur bland 
annat utsläppen ska beräknas och verifieras, 
genom exempelvis spårbarhet av råvaran. 
Här används ett av EU fastställt genomsnitt-
ligt växthusgasutsläpp per energienhet bensin 
eller diesel. 

Ursprungsmärkning  
av drivmedel
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1) RME: Certifierat: ISCC EU och RedCert. Tillverkningsland/länder: Europa.
2) Etanol: Certifierat: 100% ISCC EU. Tillverkningsland/länder: Europa.
3) HVO: Certifierat: 100% ISCC EU certifierat eller inom ett av Sveriges  av annat EU-lands godkända kontrollsystem. Tillverkningsland/länder: Europa och Asien.
4) Biobensin (HVO): Certifierat: ISCC EU. Tillverkningsland/länder: Europa och Asien.
5) Biogas Bas: Ursprung gäller den förnybara andelen i Biogas Bas. Råvaror: Avlopssslam, matavfall, avfall från handel, gödsel, slakteriavfall, industriavfall.
6) Fossila drivmedel: Råvara: Endast konventionell råolja, från i huvudsak Ryssland och Nordsjön. Genomsnittligt utsläppsvärde för fossila drivmedel har ändrats till    
   andra halvåret 2018, se referensvärden jan-juni och juli-dec. 

Ukraina 49 %Spanien 12%

Rumänien 6 %

Sverige 6 %

Tyskland 3 % Polen 1 %
Danmark 3  %

England 21 %

Tyskland 60 %

Sverige 81 %

Sverige 52 %

Frankrike 6 %

England 7 %

Spanien 5 %

Thailand 5 %

Indonesien 33 %

Tyskland 10 %
Malaysia 17%

Australien 5 % Polen 1 %

Danmark 20 %

Finland 33 %

Frankrike 7 %

Danmark 14  %

Rumänien 7 %

Danmark 19 %

Polen 1 %

Ursprung RME 2018/191

Ursprung Biogas Bas 2018/195

Tillverkningsland fossil bensin och diesel 2018/196

Ursprung etanol 2018/192

Ursprung HVO 2018/193

Ursprung Biobensin (HVO) 2018/194

Övriga 16 %  
(Irland, Belgien, Polen m.fl.) 

Finland 39 %

Sverige 19 %

Tyskland 12 %

Frankrike 10 %

USA 7 %

Indonesien 7 %

Thailand 5 % Malaysia 1 %
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Bensin fossil ref. (jan-juni) 32,2 0,0 83,8 2,70

Bensin fossil ref. (juli-dec) 32,2 0,0 93,3 3,00

GoEasy Bensin (jan-juni) 32,2 5,5 80,4 2,59

GoEasy Bensin (juli-dec) 32,2 6,0 90,9 2,93

Diesel fossil referens (jan-juni) 35,3 0,0 83,8 2,96

Diesel fossil referens (juli-dec) 35,3 0,0 95,1 3,36

GoEasy Diesel* (jan-juni) 35,0 29,5 63,4 2,22

GoEasy Diesel* (juli-dec) 35,0 29,0 76,8 2,69

Diesel B0 (jan-juni) 35,3 0,0 83,8 3,0

Diesel B0 (juli-dec) 35,3 0,0 76,8 2,71

Diesel OKQ8 tot.** (juli-dec) 35,1 25,5 76,8 2,69

E85 23,4 82,1 47,0 1,10

RME (B100) 33,0 100,0 28,7 0,95

HVO100 34,0 100,0 8,6 0,29

Biogas Bas*** 47,5 91,0 16,8 0,80

Biogas 100*** 47,9 100,0 5,3 0,25

Vår växthusgasprestanda
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Energiinnehåll 
[MJ/l]
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CO

2
/l
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2
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Andel förnybart 
[%]

Drivmedelstyp

Utsläpp av [kg] koldioxid per liter Utsläpp av [g] koldioxid per megajoule

* Förnybar andel för OKQ8s diesel såld på station

** Förnybar andel för all reduktionspliktig diesel såld av OKQ8, station, tankbilsleveranser, avhämtning

*** MJ/kg och WTW kg CO
2
/kg


