
OKQ8 – Hållbara transporter



Drivmedelsförbrukning är den enskilt 
största miljöpåverkan vid transporter.  
Genom ett flertal åtgärder hoppas vi kunna 
minska förbrukningen med upp till 10%,  
vilket motsvarar CO2 utsläpp från 5 tankbilar. 
Och samtidigt öka säkerheten för både  
förare och medtrafikanter.

Vi minskar  
miljöpåverkan genom:
SpeedwarningTM

Installationen av ISA (Intelli-
gent Stöd för Anpassning av 
hastigheten) SpeedwarningTM 
hjälper föraren att hålla ak-
tuell hastighet och reducera 
fordonets förbrukning.

Sparsam körning
Samtliga förare utbildas i ”Sparsam körning”  
i syfte att reducera drivmedelsförbrukningen.

Transportplanering
Genom noggrann transportplanering och rutt- 
optimering minskar vi den totala körsträckan.

Modern utrustning
Våra fordon är utrustade med fordonsdatorer 
och GPS-navigering vilket hjälper till att minska 
den totala körsträckan ytterligare.

Samdistribution
Genom skilda rörsystem kan vi samdistribuera 
alla våra produkter (bensin, etanol, diesel och 
eldningsolja) utan att åsidosätta varken säker-
het eller kvalitet. På det sättet utnyttjar vi också 
maximal lastkapaciteten för varje transport.

Miljöbränsle
Vi använder diesel MK1 med så hög andel 
FAME som möjligt.

En förnybar fordonspark
Både vår egen distribution och anlitade åkerier 
ska leva upp till våra miljö- och säkerhetskrav. 
Det innebär bl a krav på att regelbundet förnya 
fordonsparken och följa utvecklingen avseende 
hållbara transporter.

Vi höjer  
säkerheten genom:
Alkolås
Samtliga fordon som transporterar för  
OKQ8 är utrustade med Alkolås.

Våra allmänna säkerhetspolicys
som innebär att vi;

 undviker vägrenskörning

 inte talar i telefon utom i nödfall

 alltid använder bilbälte

 följer reglerna för arbets-, kör- och vilotid

 inte använder fordonsdatorn under färd

Uteckling av vårt säkerhetsarbete
Vi utreder alla incidenter och olyckor vars  
underlag bidrar till utvecklingen av våra  
säkerhetsrutiner.

Utbildning
Vi utbildar nyanställd personal och fortbildar  
erfaren personal för att alltid hålla högsta  
möjliga kunskapsnivå inom säkerhet.

OKQ8 Logistik är certifierad enligt  
ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö.

För att säkerställa att våra mål uppnås 
följer vi upp varje fordon och förares  
körsätt samt drivmedelsförbrukning.



En hållbar framtid
OKQ8 kommer i framtiden förse marknaden med ännu fler miljö-
anpassade produkter. Och med det ökar kraven på distribution,  
lagring och säkerhet. Vår vision är att kunna leverera miljöanpas-
sade produkter utan någon miljöbelastning på ett säkert sätt. 
Länge leve tankbilen.
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