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OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8:s vision är mer hållbara drivmedel och 
en hållbar bilism. Det kan vi arbeta för på 
flera olika sätt, till exempel genom att erbjuda 
förnybara drivmedel, genom att bygga hållbara 
stationer eller genom att ställa krav på ett gott 
hållbarhetsarbete hos våra leverantörer.

För fossila drivmedel och biodrivmedel ser för-
utsättningarna för kravställan och uppföljning 
olika ut. Det påverkar hur långt vi har nått. Vår 
ambition är dock att ställa lika hårda krav oav-
sett råvara eller ursprung. Riskerna ser dock 
olika ut, liksom möjligheterna till uppföljning. 
OKQ8 ser en dialog och en gemensam värde-
grund som basen i vårt leverantörssamarbete.

För fossila drivmedel finns det ännu inte 
några tydliga och standardiserade krav på 
hur utsläppen från ett livscykelperspektiv ska 
beräknas och hur det ska verifieras, genom 
t.ex. spårbarhet av råvaran. Medan det för 
biodrivmedel finns tydlig regler i lagstiftningen, 
som måste vara uppfyllda för att erhålla 
skattebefrielse. Icke hållbara biodrivmedel och 
fossila drivmedel har inte idag samma lagstift-
ningsstöd. Enligt drivmedelslagen görs årligen 
en viss förenklad rapportering – jämfört med 
hållbara förnybara biodrivmedel – av ursprung 
av fossila drivmedel. Läs mer i OKQ8:s håll-
barhetsredovisning på OKQ8.se. För de fossila 
drivmedlens växthusgasutsläpp så används 
ett för EU genomsnittligt växthusgasutsläpp 
per energienhet drivmedel ur ett livscykelper-
spektiv. Det är ett steg i rätt riktning. OKQ8 ser 
positivt på tydliga regler med en helhetssyn för 
alla drivmedel. 

Våra leverantörer
OKQ8 har som mål att leverera så hållbara 
drivmedel som möjligt. I och med att vi inte har 
egen produktion och en egen raffinaderiver-
kamhet är OKQ8 inte bundna till något särskilt 
alternativ. Det gör det lättare att sälja de driv-
medel som efterfrågas på marknaden. 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. Globalt sett är OKQ8 en 
väldigt liten aktör därför är det viktigt att mani-
festera vårt engagemang i hållbarhetsfrågorna. 

OKQ8 har sedan januari 2014 ett avtal med 
FN:s generalsekreterare att följa de tio princi-
perna som baseras på FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläg-
gande konventioner om mänskliga rättigheter 
i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s 
konvention mot korruption. För oss på OKQ8 
var det ett naturligt steg att ansluta oss till 
FN:s Global Compact eftersom vi sedan länge 
arbetar aktivt med dessa frågor. 

OKQ8 har i avtal med leverantörer inkluderat 
vår uppförandekod, som bygger på Global 
Compacts tio principer inom miljö, mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. 
Det är en del i avtalen och innebär att vi 
ställer krav på att drivmedlen framställs 
på ett sätt som inte bryter mot till exempel 
mänskliga rättigheter. Uppförandekoden 
gäller även för underleverantörer i produk-
tionskedjan. Hur långt man kan gå bakåt 

OKQ8 vill jobba 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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i kedjan beror på hur moget arbetet är i hela 
kedjan. Mycket handlar om dialog med leve-
rantörerna för att gemensamt komma överens 
om vissa grundprinciper.

Uppföljningen sker genom OKQ8:s kontroll-
system som följer riktlinjerna från lagen om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel. I ett 
första steg görs kontroller i leverantörskedjan 
för biodrivmedel för att säkerställa lagkraven. 
Arbete pågår för att ytterligare utöka dialogen 
och kunna följa upp de icke lagstadgade so-
ciala kraven för både biodrivmedel och fossila 
bränslen. För OKQ8 är val av leverantörer 
viktigt. Vi köper våra produkter från nordiska 
raffinaderier som vi har långsiktiga relationer 
med och som har ett väl utvecklat hållbarhe-
tearbete. OKQ8 är av uppfattningen att våra le-
verantörer av fossila drivmedel delar vår vision 
om hållbarhet i hela leverantörskedjan. 

Låginblandning 
OKQ8 arbetar för en mer hållbar bilism. Ett 
sett är att använda mer hållbara biodrivmedel 
istället för motsvarande fossilt alternativ. Vi har 
i flera år använt så kallad låginblandning. Vi 
blandar alltså i en del förnybart drivmedel i den 
konventionella bensinen och dieseln. Lågin-
blandade drivmedel går att köra i konventio-
nella motorer men har lägre klimatpåverkan. 

Ett av våra drivmedel som har minst klimatpå-
verkan är Diesel Bio+ som innehåller upp till 
27 procent biodrivmedel. 

OKQ8 efterfrågar spelregler som är lång-
siktiga, konkurrens- och teknikneutrala. Det 
skulle underlätta hållbarhetsarbetet för hela 
branschen. Under tiden gör OKQ8 det vi kan 
för att bidra till en mer hållbar bilism. Förutom 
att blanda biodrivmedel i traditionell bensin 
och diesel erbjuder vi alternativa drivmedel för 
etanol, diesel, gas- och elbilar på många sta-
tioner. Sedan 2006 innehåller fordonsgasen i 
Sverige minst 50 procent biogas. Vi erbjuder 
också vår nya Diesel BioMax, 100 procent 
HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och vi 
förser våra stationer med elladdstolpar i takt 
med att efterfrågan ökar. 
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OKQ8 Växthusgasprestanda  
per drivmedelstyp, 2013
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Växthusgasprestanda för OKQ8:s drivmedel, 2013. Genomsnittlig växthusgasprestanda 
för diesel såld hos OKQ8 och Volvo Tanka under 2013 var 2,72 kg CO2 ekvivalenter/l 
(83,4 procent diesel av miljöklass 1, 10,5 procent HVO, 6,1 procent RME)

CO2-UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL

4    OKQ8 2014



Drivmedelstyp Energinnehåll  
(MJ/l)

Well To Tank 
(kg CO2/l)

Tank To Wheel  
(kg CO2 /l)

Wheel To Wheel  
(kg CO2/l)

OKQ8 Diesel B0 35,3 0,54 2,54 3,08

OKQ8 Diesel B5 35,2 0,60 2,41 3,02

OKQ8 Diesel B7 35,2 0,63 2,36 2,99

OKQ8 Diesel Bio+ 35,0 0,58 1,85 2,44

OKQ8 Diesel BioMax 34,3 0,34 0,00 0,34

OKQ8 Bensin 95 Oktan 31,7 0,45 2,24 2,69

OKQ8 E85 Sommar 23,0 0,55 0,34 0,90

OKQ8 E85 Vinter 24,0 0,54 0,57 1,11

OKQ8 E85 (snitt sommar/vinter) 23,5 0,55 0,45 1,00

Etanol 21,3 0,57 0,00 0,57

RME 33,1 1,72 0,00 1,72

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

Drivmedelstyp Energinnehåll  
(MJ/l)

Well To Tank 
(kg CO2/l)

Tank To Wheel  
(kg CO2 /l)

Wheel To Wheel  
(kg CO2/l)

OKQ8 Energinnehåll (MJ/l) Well To Tank (kg/l) Tank To Wheel (kg/l) Wheel To Wheel (kg/l)

Diesel B0 35,3 0,34 2,66 3,00

Diesel B5 35,2 0,41 2,53 2,94

Diesel B7 35,2 0,44 2,47 2,91

Diesel Bio+ 35,0 0,44 1,94 2,38

Diesel Station genomsnitt 35,1 0,43 2,25 2,60

Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel. Växthusgasprestanda i tabell 1 framtagen och verifierad av WSP Sverige AB. 

Växthusgasberäkningarna per drivmedelstyp för såld volym under 2013 är dels baserade på faktiska värden och dels normal-
värden enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. 

För fossila drivmedel så har typvärden för densitet, energiinnehåll och TTW-värden för bensin och diesel av miljöklass 1 använts 
enligt SPBI:s typdata se mer spbi.se. För värden på växthusgasprestanda WTT för fossila drivmedel så 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 iet.jrc.ec.europa.eu. 

I de fall växthusgasutsläpp för fossil diesel enligt Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flytande biobränslen, STEMFS 2011:2 Bilaga 6, 83,8 g CO2 ekvivalenter / MJ, används så blir växthusgasvärden för 
OKQ8:s olika dieselprodukter enligt tabell 2.

Kg koldioxid ekvivalenter per liter drivmedel med WTW-värden enligt STEMFS 2011:2 Bilaga 6, 83,8 g CO2 ekvivalenter / MJ

Observera att siffrorna ska användas som uppskattningar och jämförelser mellan våra olika produkter. Antal decimaler, två, är 
endast till för att kunna visa på skillnader men är inte motiverade av noggranhetsskäl.

CO2-UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL, UPPDELAT PÅ 
PRODUKTION OCH ANVÄNDNING

CO2-UTSLÄPP PER LITER DRIVMEDEL, UPPDELAT PÅ  
PRODUKTION OCH ANVÄNDNING ENLIGT LAGSTIFTNING
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En av våra mest lovande nyheter på området 
är ett drivmedel som enbart består av HVO. 
Inom ramen för ett projekt tillsammans med 
Volvo Lastvagnar, Renova och DHL Freight, 
testar vi sedan januari 2013 drivmedlet som vi 
kallar Diesel BioMax. Precis som det låter är 
det en vidareutveckling av Diesel Bio+. Tester-
na ska pågå i två år, men utvärderingen efter 
första året visade mycket positiva resultat. 

Våra beräkningar pekar mot att koldioxidut-
släppen kan minska med upp till 90 procent. 
Vi är mycket glada att testerna hittills går bra 
och hoppas kunna erbjuda drivmedlet till våra 
kunder efter testperiodens slut. Diesel BioMax 
kommer till att börja med vara ett alternativ 
för den tunga trafiken. Redan idag erbjuds 
produkten till kunder med egen cistern.

HVO och vår nya diesel
HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. Råvaran i våra HVO-
bränslen är baserade på helt förnybara råvaror. HVO innebär en 
möjlighet att minska klimatpåverkan avsevärt och har överträffat 
förväntningarna genom att fungera mycket bra även vid låga 
temperaturer. 
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OKQ8 har återigen röstats fram som bransch-
bäst i Sustainable Brands Index i kategorin 
drivmedelsvarumärken. Vi är glada och stolta 
över att konsumenterna år efter år kopplar 
ihop vårt varumärke med ansvarstagande för 

miljö och sociala frågor. Det är hedrande att 
uppfattas som bäst, det bevisar att vi är på rätt 
väg och motiverar oss att fortsätta jobba för 
att bli ännu bättre.

Kunderna ger högsta 
betyg
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www.okq8.se


