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OKQ8 ska öka andelen hållbara alternativ i sorti- 
mentet och uppmuntra kunderna att välja 
dem. Vi ska vara en möjliggörare för människor 
i rörelse. I dag och i morgon. Det förutsätter att 
vi hela tiden flyttar fram positionerna och ökar 
våra ambitioner. Det kan vi göra på flera olika 
sätt, bland annat genom att erbjuda förnybara 
drivmedel, bygga hållbara stationer och ställa 
krav på ett gott hållbarhetsarbete hos våra 
leverantörer.

För fossila drivmedel och biodrivmedel ser för-
utsättningarna för krav och uppföljning olika 
ut. Det påverkar hur långt vi har nått. Vår ambi-
tion är att ställa lika hårda krav oavsett råvara 
eller ursprung. OKQ8 ser dialog och gemensam 

värdegrund som basen i vårt 
leverantörssamarbete.

Våra leverantörer
Vi har som målsättning att alltid leverera så 
hållbara drivmedel som möjligt. Eftersom vi 
själva inte producerar drivmedel utan köper in 
färdiga produkter från våra leverantörer är vi 
inte bundna till något specifikt alternativ. Det 
gör att det finns en stor valfrihet för oss att 
sälja de drivmedel som efterfrågas på mark-
naden, och som vi tror på. Men det innebär 
också ett omfattande arbete med att utvärdera 
och kontrollera att leverantörerna följer våra 
regler för miljö och socialt ansvar och FN:s 
Global Compact.

OKQ8 och hållbara drivmedel
OKQ8 arbetar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig 
produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens 
hållbarhetsprestanda.
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OKQ8 har i kontrakt med leverantörer inklu-
derat vår uppförandekod, som bygger på 
Global Compacts tio principer inom miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-
korruption. Som en viktig del i kontrakten 
innebär det att vi ställer krav på att drivme-
dlen framställs på ett sätt som till exempel 
inte bryter mot mänskliga rättigheter. Upp-
förandekoden gäller även för underleveran-
törer i produktionskedjan. Hur långt bakåt i 
kedjan man kan gå beror på hur utvecklat 
arbetet är. Vi vill fokusera på att gemensamt 
med våra leverantörer, och de i sin tur med 
sina leverantörer, komma överens om vissa 
grundprinciper som alltid måste följas och 
som alla är överens om.

Uppföljning och kontrollsystem
Uppföljningen sker genom OKQ8:s kontroll-
system som följer riktlinjerna från lagen om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel. OKQ8 
har erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked 
från Energimyndigheten och alla hanterade 
biodrivmedel är garanterat hållbara enligt 
lag. I ett första steg görs kontroller i leve-
rantörskedjan för biodrivmedel för att 
säkerställa lagkraven. Arbete pågår för att 
ytterligare utöka dialogen och mer systema-
tiskt kunna följa upp de icke lagstadgade 
sociala kraven för både biodrivmedel och 
fossila drivmedel.

För OKQ8 är val av leverantörer viktigt. Vi 
köper våra produkter från nordiska raffinade- 
rier som vi har långsiktiga relationer med och 
som har ett väl utvecklat miljö- och hållbar-
hetsarbete. OKQ8 är av uppfattningen att våra 
leverantörer av fossila drivmedel delar vår vi-
sion om hållbarhet i hela leverantörskedjan.

Vi ställer krav på att drivmedlen framställs  
på ett sätt som till exempel inte bryter  

mot mänskliga rättigheter.
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OKQ8:s säsongsanpassade diesel håller 
motorn ren och ger lägre CO2-utsläpp 
I november 2015 förbättrade vi vår diesel ytter-
ligare med en högre andel rengörande och 
skyddande tillsats för motorn, vilket både är 
skonsamt för motorn och håller den ren. Detta 
är bra både för ekonomin och miljön genom 
bästa möjliga bränsleekonomi. OKQ8:s diesel 
innehåller nu upp till 30 procent förnybart, 
varav 25 procent syntetisk diesel (HVO) med i 
många fall bättre tekniska egenskaper än fossil 
diesels och 5 procent RME, samt rengörande 
och skyddande tillsatser för motorn. Resultatet 
är utsläpp med upp till ca 25 procent, jämfört 
med fossil diesel. Läs mer om vår diesel på 
www.okq8.se.

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

2
-ut-

släpp med upp till 90 procent. 

Nytt på driv- 
medelsfronten

Den syntetiska dieseln, 
Diesel Bio HVO, är en die-
sel som framställs av för-
nybara råvaror som vege-
tabiliska och animaliska 
fetter. Bränslet är verifierat samt miljömässigt 
och socialt hållbart. Dieseln kan distribueras  
effektivt i befintliga depåer, tankbilar och sta-
tioner. Minskningen av växthusgasutsläpp – en 
av de bästa på marknaden – är upp till 90 procent 
tack vare avfall och restprodukter som bas. Det 
finns idag flera lastbilstillverkare såsom Volvo, 
Scania, Mercedes och VCE som godkänner 
användning av 100 procent HVO. Än så länge 
finns det inget generellt godkännande från 
någon personbilstillverkare. OKQ8 vill möjliggöra 
för alla att ta ett extra kliv för miljön och har 
under året öppnat upp flera anläggningar för 
publik tankning av Diesel Bio HVO. Läs mer om 
Diesel Bio HVO på www.okq8.se.

Ny station för tung trafik i Kallhäll med 
Diesel Bio HVO, ED95 och Biogas 50
Vi fortsätter att satsa på kunder inom tung 
trafik och har under våren 2016 öppnat  en 
helt ny station i Kallhäll, norr om Stockholm. 
Stationen i Kallhäll blir först i sitt slag med att 
erbjuda samtliga OKQ8:s förnybara bränsle-
alternativ för tung trafik: Diesel Bio HVO samt 
ED95* och biogas från E.ON.

*ED95 är ett etanolbaserat dieselbränsle avsett för speciella etanol-
diesel fordon

 

Diesel Bio HVO

 100 % förnybart

 Bästa miljöval

 Från OKQ8
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Diesel B0 35,3 0,5 2,5 3,1

Diesel B5 35,2 0,6 2,4 3,0

Diesel Bio+ 30 35,0 0,6 1,8 2,3

Diesel Bio+ 35,0 0,6 1,5 2,1

Diesel BioZ 35,1 0,5 2,0 2,6

Diesel Stationstankning 2015 35,0 0,6 1,9 2,4

Diesel Bio HVO 34,3 0,4 0,00 0,4

Bensin 95 Oktan 31,7 0,5 2,2 2,7

E85 Sommar 23,0 0,7 0,3 1,1

E85 Vinter 24,0 0,7 0,6 1,3

E85 (snitt sommar/vinter) 23,5 0,7 0,5 1,2

Etanol 21,3 0,8 0,00 0,8

RME 33,1 1,3 0,00 1,3

HVO 34,3 0,4 0,00 0,4

Vår växthusgasprestanda
CO2-utsläpp per liter drivmedel uppdelat på produktion och användning, 2016/17
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Växthusgasprestanda för OKQ8:s drivmedel 2016/17. Genomsnittlig växthusgasprestanda för diesel såld hos OKQ8 och Volvo Tanka under 2016/17 var 
2,44 kg CO

2
 ekvivalenter/l (73,51% diesel av miljöklass 1, 22,19% HVO och 4,3% RME).

Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel. Växthusgasberäkningarna per drivmedelstyp för såld volym under 2016/17 är dels baserade på faktiska 
värden och dels normalvärden enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. För fossila drivmedel har typvärden för densitet, energiinnehåll och 
TTW-värden för bensin och diesel av miljöklass 1 använts enligt SPBI:s typdata, se mer på spbi.se. För värden på växthusgasprestanda WTT för fossila 
drivmedel har JEC - Joint Research Centre - EUCAR-CONCAWE collaboration, “WELL-TO-WHEELS ANALYSIS OF FUTURE AUTOMOTIVE FUELS AND 
POWERTRAINS IN THE EUROPEAN CONTEXT”, version 4, 2013 använts som källa, se mer på iet.jrc.ec.europa.eu. 

I de fall växthusgasutsläpp för fossil diesel enligt Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen, STEMFS 2011:2, Bilaga 6, 83,8 g CO

2
 ekvivalenter/MJ, används så blir växthusgasvärden för OKQ8:s olika dieselprodukter enligt tabell 2.

 

“Energinnehåll
(MJ/enhet)”

WTW
(kg CO2 ekv/l

TTW
(kg/enhet)

WTT
(kg/enhet)

Drivmedelstyp
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Drivmedelsbranschen har ett stort ansvar för att reducera avtrycket på miljön. 
Vi arbetar ständigt med att utveckla och öka andelen förnybara bränslen 
samtidigt som det vi säljer idag ska ha så liten negativ påverkan som möjligt 
avseende miljö-, hälsa- och sociala aspekter.

Spårbarhet
Vi för en löpande dialog med våra leverantörer 
kring miljö och socialt ansvar baserat på våra
regler och FN:s Global Compact, och detta är 
viktigt för att kunna säkerställa hållbarhet i
leverantörskedjan.

Att använda mer hållbara biodrivmedel istället 
för motsvarande fossila alternativ är ett sätt att 
sänka utsläppen och minska vår miljöpåverkan. 
Vi har i flera år tillämpat så kallad låginbland-
ning där vi blandar i en del förnybart drivmedel 
i den konventionella bensinen och dieseln. Låg-
inblandade drivmedel går att köra i konventio-
nella motorer men har lägre klimatpåverkan.

Biodrivmedel
För biodrivmedel finns tydliga regler om vad 
som anses vara ett hållbart drivmedel. Detta 
föreskrivs i lagen om hållbarhetskriterier för bio- 
drivmedel. Lagen syftar bland annat till att 
skydda mark med hög biologisk mångfald och 
garantera en minsta uppnådd växthusgas- 

minskning jämfört med om fossila drivmedel 
hade använts. För att visa att sådana krav är upp- 
fyllda ställs krav i lagstiftningen på bland annat 
spårbarhet. Lagkraven måste vara uppfyllda för 
att erhålla skattebefrielsenedsättning för bio- 
drivmedel. Förfarandet har lett till att det finns en 
mycket god kontroll av de biodrivmedel vi an-
vänder och den växthusgasprestanda de har.

Danmark  
12%

Rumänien 
7%

Tyskland  
81%

Ursprung RME 2016/17

RME: Tillverkad i EU. Endast raps har använts, genomsnittlig växthusgas- 
prestanda 54%. Både schablonvärden och faktiska värden är använda 
vid beräkningen. Femton laster med faktiska beräknade värden rapporte-
rades 2016. 100% av volymen enligt det frivilliga certifieringssystemen 
ISCC eller REDcert. 

Ursprungsmärkning av drivmedel
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Fossila drivmedel
OKQ8 köper in färdiga produkter, bensin och 
diesel, från leverantörer i Skandinavien. Leve-
rantörerna köper i huvudsak in råolja från Ryss-
land och Nordsjön. Vi säkerställer miljömässigt 
och socialt ansvarstagande i producent- och 
leverantörsleden genom kravställande i kontrakt 
med gedigna leverantörsregler som omfattar 
miljö och socialt ansvarstagande och FN:s 
Global Compact.

För fossila drivmedel finns det ännu inte några 
tydliga och standardiserade krav, på samma 
sätt som för biodrivmedel gällande hur bland 
annat utsläppen från ett livscykelperspektiv ska 
beräknas och hur det ska verifieras, genom ex-
empelvis spårbarhet av råvaran. För de fossila 
drivmedlens växthusgasutsläpp används ett 
av EU fastställt genomsnittligt växthusgasut-
släpp per energienhet bensin eller diesel.

Vi arbetar med leverantörs- och riskbedömning 
av våra leverantörer av fossila drivmedel samt 
följer upp dem med störst risker främst i sina 
leverantörsled. Detta arbete är inte lika långt 
framskridet som för förnybara drivmedel. De 
största kunskapsluckorna finns i råvarufram-
ställning medan vi har god kunskap om och är 
mycket trygga med våra leverantörers miljö-
mässiga och sociala ansvarstagande vid själva 
produktionen av bensin och diesel.

Tyskland 
28%

Övriga  
15%

Tyskland  
8%

Spanien 
13%

Rumänien 
8%

Costa Rica 
6%

UK
17%

USA
10%

Nederländerna
11%

UK  
13%

Övriga 
13%

Ukraina 
7%

Irland 
7%

Belgien
6%

Frankrike 
6%

Ursprung etanol 2016/17

Ursprung HVO 2016/17

Etanol: Huvudråvaror: vete, majs och sockerbetor. Genomsnittlig växthus-
gasprestanda 55%. Merparten är beräknad utifrån faktiska värden för 
respektive leverans. Näst intill samtlig volym certifierad enligt systemen 
ISCC eller REDcert.

HVO: Endast slaktavfall och animaliska restfetter har använts, växthusgas- 
prestanda 84,6%. Bara faktiska beräkningar. 100% av volymen enligt det 
frivilliga certifieringssystemet ISCC.

Ursprungsmärkning av drivmedel

Frankrike  
33%

För ytterligare information om de biodrivmedel som används 
på den svenska marknaden rekommenderar vi Energimyndig- 
hetens rapport “Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 
under 2015”.

www.energimyndigheten.se/foretag/hallbara_branslen/



8 Hållbara drivmedel i samhället


