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Tillsammans
för en hållbar
framtid
OKQ8 Scandinavia bedriver omfattande utveckling av nya,
mer hållbara drivmedel. Men vi arbetar även för att sänka
utsläppen från vår standardbensin och standarddiesel.

Den största delen av vårt klimatavtryck utgörs av de utsläpp som genereras
från drivmedel som våra kunder tankar hos oss. Därför har vi också som
mål att bli klimatneutrala i hela vår värdekedja år 2045. För att nå dit
måste vi hjälpa våra kunder att ställa om till mer hållbara alternativ. Vi
har 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 efterfrågas och används av våra kunder, desto mer sänks
utsläppen och vårt gemensamma klimatavtryck minskar.
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3 snabba
frågor till Erik Stenströmer Moglia,
Fuel Manager, OKQ8
Hur bidrar OKQ8 i arbetet för
en fossilfri framtid?
– Genom att vi aktivt medverkar i utvecklingen av nya och mer hållbara
drivmedel.
Vilket är årets mest betydelsefulla initiativ?
– Vårt utökade erbjudande av Neste
MY Förnybar Diesel (HVO100) på fler
stationer. Vi har nu Sveriges bästa
täckning av fossilfri diesel. Vid årsskiftet 20/21 kommer den finnas på
165 tankstationer från norr till söder.
Vilka hållbarhetsmål kommer
att vara i fokus framöver?
– Målet är klimatneutralitet i vår
egen drift 2030 och i hela vår värdekedja 2045. Det innebär förbättring
av befintliga tjänster och produkter,
samt utveckling av nya.

OKQ8 Scandinavia I Hållbara drivmedel i samhället

Bakom alla drivmedel från OKQ8 Scandinavia ligger ett betydande arbete av utveckling, kvalitetsfokus och kontroller som garanterar hållbarhet hela vägen från råvara till färdig produkt. Inom drivmedel är vårt fokus att erbjuda de mest hållbara alternativen, men dessa måste även uppfylla våra
höga kvalitetskrav.

OKQ8 Scandinavia arbetar med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Vi tillverkar inte drivmedel själva utan färdigblandar dessa på våra depåer vilket
ger stor valfrihet när det gäller att välja producenter av drivmedel som uppfyller våra omfattande kravspecifikationer.
Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod som bygger
på de principer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption som ställts upp av FN:s Global
Compact. Våra drivmedel måste därmed framställas på
ett sätt som inte bryter mot till exempel mänskliga rättigheter eller regelverk för framställning ur ett miljöperspektiv.
Uppförandekoden gäller även för underleverantörer i hela
produktionskedjan.
Egen utveckling av hållbara drivmedel
OKQ8 Scandinavia bedriver ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna erbjuda våra kunder mer hållbara
drivmedel. Vi är delaktiga i utvecklingen av bensin- och
dieselstandarder på svensk och europeisk nivå för att möjliggöra en ökad förnybar inblandning i bensin och diesel.
Dessa standarder är ett samarbete mellan myndigheter
samt fordons- och drivmedelsindustrin. De ska säkerställa
tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara drivmedel
på den europeiska marknaden.
Vårt utvecklingsarbete har mynnat ut i flera nya, mer
hållbara produkter, på marknaden. Ett exempel är den
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fossilfria dieseln HVO100 som vi, i samarbete med Neste,
kommer att erbjuda på 165 stationer över hela Sverige
vid årsskiftet 2020/2021.
Spårbarhet och kontroll
Tillsammans med våra leverantörer, och deras underleverantörer, har vi på OKQ8 Scandinavia tagit fram vissa
grundprinciper som alltid måste följas. Uppföljningen
sker strukturerat och systematiskt i enlighet med lagens
riktlinjer om kriterier för biodrivmedel. OKQ8 Scandinavia
har erhållit ett så kallat hållbarhetsbesked från svenska
Energimyndigheten. Detta garanterar att alla biodrivmedel
som säljs av OKQ8 är hållbara enligt lag. I ett första steg
görs kontroller 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
uppförandekod. Vi arbetar sedan systematiskt med riskbedömningar* och för bedömda riskleverantörer är målet
att minst en tredjepartsrevision hos dessa ska genomföras
varje år.
Vi köper våra fossila drivmedel från nordiska raffinörer
som har ett väl utvecklat miljö- och hållbarhetsarbete.
*Vi gör en årlig riskvärdering av våra leverantörer för att utifrån befintlig information 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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Förbättrade drivmedel för minskad
klimatpåverkan
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 samtidigt hållbar, framtid krävs
stora insatser kring utveckling samt ökad tillgänglighet av drivmedel med lägre klimatpåverkan.

För att kunna göra skillnad i framtiden men även här och
nu arbetar vi på OKQ8 Scandinavia med hållbarhet över
en bred linje. Dels utveckling av nya drivmedel men även
förbättring av befintliga. Genom att blanda in mer biobränsle och funktionsförbättrande tillsatser i våra GoEasydrivmedel kan vi erbjuda mer hållbara drivmedel för alla
sorters fordon. Ett exempel på detta arbete är att vi genom
att öka andelen förnybar biobensin i vår bensin nått en
genomsnittlig förnybar andel om 6 % för GoEasy 95.
Andelen förnybart i GoEasy Bensin har ökat under åren
och där har biobensin varit ett viktigt sätt att öka andelen
förnybart utan att det påverkar eller förändrar produktkvaliteten. GoEasy innehåller tillsatser som smörjer och
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rengör motor och bränslesystem. Detta ökar motorns
effektivitet och livslängd men minskar även bränsleförbrukning och skadliga utsläpp.
GoEasy Diesel Extra
Under 2020 har vi utökat antalet stationer som erbjuder
GoEasy Diesel Extra. Denna diesel har samma välgörande
egenskaper som GoEasy men med högre andel vårdande
tillsatser. Resultatet är snabbare rengörande effekt som
ger ännu kraftfullare motorprestanda.
GoEasy Diesel Extra innehåller även minst 40 % förnybara
drivmedel. Ytterligare fördelar är förbättrade egenskaper för
enklare kallstarter, mjukare motorgång och en säkrare drift.
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GoEasy Diesel Marine
GoEasy Diesel Marine är en RME-fri diesel särskilt framtagen
för båtmotorer. Likt GoEasy bensin och diesel för bilar
smörjer den och håller motor och bränslesystem rena
genom vårdande tillsatser, vilket ger en säker och effektiv
drift samt minskar både bränsleförbrukning och miljöfarliga utsläpp. GoEasy Diesel Marine innehåller även
garanterat 20 % förnybar diesel av typen HVO. Andra fördelar är förbättrade egenskaper för lagringsstabilitet,
mjukare motorgång och att den kan användas i alla dieselmotorer, gamla som nya.
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)
Att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskar
utsläppen avsevärt jämfört med fossil diesel. HVO100 tillverkas av 100 % förnybar råvara, i form av rest- och avfallsprodukter från exempelvis livsmedelsindustrin. De flesta person- och lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på
Neste My Förnybar Diesel (HVO100), och antalet av tillverkarna godkända fordon ökar hela tiden. Bland andra Volvo,
Peugeot, Citroën, BMW och Mercedes har gett klartecken
till HVO100 i flertalet av sina dieselbilsmodeller.

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 dieselbränsle
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 är pliktnivån under 2020 21% lägre utsläpp jämfört med fossil diesel och för bensin ligger pliktnivån på 4,2 %
lägre utsläpp. Dessa pliktnivåer höjs sedan successivt.
Stegvis ökade krav är ett bra system och behövs för att
vi ska nå målet om minskade klimatutsläpp från inrikes
transporter till år 2030.
 Läs mer om vår diesel och våra insatser för minskad
klimatpåverkan på OKQ8.se
*Vid årsskiftet 20/21

Tillsammans med Tanka har OKQ8 den bredaste täckningen
av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) i Sverige, med
165 stationer* från Malmö i söder till Pajala i norr –
och fler ska det bli.

Fördelar med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)
» Sänker CO2e-utsläppen markant jämfört med fossil diesel
» Certifierad i enlighet med ett system där både miljömässiga och sociala hållbarhetskrav följs upp
» Syntetisk kopia av fossil diesel, tillverkad av förnybara råvaror i form av rest- och avfallsprodukter
» Kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet, är mindre miljöfarligt vid spill och är luktfritt –
utan svavel, syre och aromatiska föreningar

OKQ8 Scandinavia I Hållbara drivmedel i samhället

-5-

Ursprungsmärkning
av drivmedel
En viktig del i vår utveckling av hållbara drivmedel är att vi kan garantera kvalitet och ursprung.
Våra produkter ska hålla vad vi lovar.
Leverantörsuppföljning
Vi köper in och säljer över två miljarder liter drivmedel
varje år, varav över fyrahundra miljoner 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 hållbarhetsarbetet i hela leverantörskedjan.
Biodrivmedel
För biodrivmedel finns tydliga regler om vad som anses
vara hållbart. Detta föreskrivs i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Lagen syftar bland annat till att
skydda mark med hög biologisk mångfald och garantera
en minsta uppnådd växthusgasminskning 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. Idag använder vi en mindre andel PFAD, den måste
vara spårbar till plantagen och certifierad. Vi använder
ingen ren palmolja. Lagkraven måste vara uppfyllda för att
räknas med i uppfyllande av reduktionsplikten eller erhålla
skattebefrielse som höginblandat drivmedel. Detta har
bidragit till att det finns en mycket god kontroll av de biodrivmedel vi använder och den växthusgasprestanda 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 genomsnittligt
växthusgasutsläpp per energienhet bensin eller diesel.

Ursprung 2019/20
RME 1)

Etanol 2)

HVO3)

Övriga* 6 %

Tyskland 8 %
Övriga* 20 %

Ukraina 13 %

Tyskland 21%

Polen 13 %

Övriga* 24 %
Indonesien 15 %

Sverige 29%
Australien 8 %

Rumänien 14 %

Rumänien 9 %
Finland 8 %

Nederländerna 10 %

Tjeckien 7 %
Bulgarien 8 %

Danmark 30 %

Irland 11 %

Nederländerna 22%

Biobensin

Belgien 9 %

England 10 %

Biogas

4)

Frankrike 6 %

Fossila drivmedel 6)

5)

Tyskland 15 %
Övriga* 3 %

Sverige 97 %
Danmark 31 %

Italien 8 %

Finland 40 %

Övriga* 54 %

Sverige 8 %

USA 15 %

1)

RME:

Certifierat: 100% ISCC EU
och RedCert
Tillverkningsland: Europa
Råvaror: Raps 78%, FFA (Free
Fatty Acid) 22%, restprodukt
från RME-tillverkning

2)

Etanol:

Certifierat: 100% ISCC EU
Tillverkningsland: Europa
Råvaror:
Vete 33%, rågvete 4%,
majs 53%, korn 9%

*Länder med mindre än 5 % andel per land
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Sverige 29 %

3)

HVO:

Certifierat: 100% ISCC EU
eller inom ett av Sveriges av annat
EU-lands godkända kontrollsystem

Tillverkningsländer:
Europa, Asien
Råvaror:
PFAD (Palm Fatty Acid
Distillate) 19%, animaliska
fetter övrigt: 81%

4)

Biobensin:

5)

Certifierat: ISCC EU
Tillverkningsländer: Europa
och Asien
Råvaror: Vegetabilisk eller
animalisk avfallsolja 72%,
majs 21%, korn 5%

Biogas:

Tillverkningsland: Sverige
Råvaror: Avfall/restprodukter
62%, gödsel 12%, slam 26%
För ursprung per biogasprodukt, se fotnot under tabell
på sidan 7

6)

Fossila drivmedel:

Råvaror: Konventionell råolja
I ovan diagram anges tillverkningsländer, ej ursprung
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Vår växthusgasprestanda
Växthusgasprestanda1)

Förnybar andel (%) v/v

Produkt

WTW [g ekv. CO2/MJ]

Energi [MJ/L]

WTW [kg CO2/L]

2019

20205)

2019

20205)

2019

20205)

2019

20205)

Bensin fossil referens

0,0

−

93,3

−

32,2

−

3,00

−

GoEasy Bensin 95

5,8

−

90,9

89,4

32,2

−

2,93

2,88

GoEasy Bensin 98 Extra

3,3

−

90,9

−

32,2

−

2,93

−

Diesel fossil referens

0,0

−

95,1

−

35,3

−

3,36

−

GoEasy Diesel

28,4

−

76,1

75,1

35,0

−

2,66

2,63

2)

Etanol E85

82,1

−

45,5

−

23,4

−

1,06

−

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

100,0

−

6,2

−

34,3

−

0,21

−

Biogas 1003)

100,0

−

5,6

−

48,6

−

0,27

−

Biogas Bas

93,2

−

22,4

−

48,96

−

1,10

−

4)

Ovan angivna värden är enligt reduktionsplikten lagstiftade målnivåer.
Gäller diesel på station.
Anges i CO2/kg. Ursprung förnybar råvara: Sverige 100 % Förnybar råvara: Avloppslam 56 %, avfall livsmedelsindustri 24 %, matavfall 15 %, övrigt 5 %.
4)
Anges i CO2/kg. Ursprung förnybar råvara: Sverige 28 %, Danmark 43 %, Holland 29 % Förnybar råvara: Gödsel 45 %, matavfall 17 %, avfall från
slakteri 10 %, övrigt 21 %.
5)
Uppdateras Q1 2021.
1)

2)
3)

Så hjälper vi dig att göra skillnad
Laddutrustning för
hemmet och på
arbetsplatsen

Solpaneler som ger
dig 100 % fossilfri
elförsörjning

1 000 laddplatser
för elbilar över
hela Sverige**

Sveriges största
nätverk* för biogas
med 71 stationer

Hyrbilar som körs
på el, biogas och
HVO100

HVO100

Sveriges största nätverk*
av Neste MY Förnybar
Diesel (HVO100)

*Tillsammans med våra samarbetspartners E.ON och Tanka. **Avser laddnätverket tillgängligt via appen OKQ8 Elbilsladdning.
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