
Grøn energi til transportsektoren, 
landbruget og skovindustrien

Hver dag er en rejse

Grøn vækst med  
Q8 Biodiesel HVO100

HVO
100% FOSSILFRIT

BRÆNDSTOF

REDUCÉR DIT CO2 
OP TIL 90% MED



Hvad er Q8 Biodiesel 
HVO100?
HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie) er et mil-
jøvenligt alternativ til almindelig fossil diesel og 
er 100 % biologisk. Der er flere fordele ved at 
vælge Q8 Biodiesel HVO100. Du reducerer CO2- 
udledningen med op til 90% og får samtidigt 
flere forbedrede tekniske egenskaber i forhold 
til alm. diesel.

Q8 Biodiesel HVO100 kan bestå af mange 
forskellige biologiske råvarer - herunder slagter- 
affald, som vores HVO100 er baseret på.

Stort set alle kan uden problemer køre på  
Q8 Biodiesel HVO100. Vi anbefaler, at du tager 
fat i den autoriserede forhandler, hvor du har 
købt din bil eller bilproducenten, inden du  
begynder at tanke HVO.  

Som erhvervskunde kan du kontakte vores  
rådgivere for yderligere hjælp.



Hvordan kommer jeg 
i gang med HVO?
Q8 Biodiesel HVO100 er et forholdsvis nyt  
produkt og det er ikke alle dieselmotorer, der 
kan udnytte potentialet i denne form for mil-
jøvenlige diesel. Der er fx en begrænsning ved 
ældre motorer, som ikke er godkendt til HVO. 
Tilgængeligheden skal også afklares i forhold 
til, hvor du opererer, da udbredelsen endnu ikke 
er 100%. Men har du hjemmetank, leverer vi 
direkte til dig.
Der er imidlertid en markant interesse for 
biobrændstof, da flere og flere virksomheder 

fokuserer på miljøvenlige løsninger, der  
nedbringer CO2-udledningen.

Vi står klar med råd og vejledning omkring de 
specifikke spørgsmål, der skal afklares i forhold 
til din virksomhed og vognpark. Det nemmeste 
er derfor at kontakte en af vores rådgivere.  
Så er du sikker på at komme godt i gang.



Energiindhold og 
CO2 udledning
Dette skema viser, hvor væsentlig en reduktion 
af CO2-belastningen man vil opnå ved en grøn 
omstilling til biodiesel i forhold til konventionel 
diesel.

Skemaet viser også, at energiindholdet stort 
set er uændret ved anvendelse af biodiesel.

Diesel B0 GTL Diesel B7   
HVO100

RME
Biodiesel

Standard EN 590 EN 15940 EN 590 EN 15940 EN 14214

Råvare Fossil Fossil Blanding BIO BIO

Vægtfylde (kg/l) 0,84 0,78 0,84 0,78 0,88

Brændværdi (Mj/l) 35,90 34,00 35,70 34,00 33,00

Brændværdi (Mj/kg) 42,75 43,59 42,70 43,58 37,50

CO2-belastning (kg/l) 3,41 3,23 3,25 0,48 1,38

CO2-belastning (g/Mj) 95,10 95,10 91,10 14,00 41,90

Q8 Biodiesel



Det starter med os selv 
Vi har sat et ambitiøst mål, fordi vi ikke bare  
vil bidrage – vi vil gå forrest i branchen om at 
 bekæmpe klimaforandringer. Et så ambitiøst 
mål tager tid at nå, og derfor har vi tænkt 
langsigtet. Det starter nemlig med os selv.

Bæredygtighedsmål og strategi  
frem mod 2030 
I forbindelse med vores nye Sustainability 
 rapport præsenterer vi tre nye bæredygtig-
hedsmål, som fastsætter en strategisk retning 
for arbejdet med bæredygtighed i de 
 kommende år.

Q8 bæredygtighed 
i Danmark

 
Vores nye strategi for bæredygtighed er 
baseret på, at OKQ8 Scandinavias aktiviteter 
skal bidrage til transportsektorens overgang til 
fossilfrihed og reduktion af CO2 i perioden 
frem til 2030. Ydermere skal vi skabe udvikling i 
samfundet og sikre økonomisk bæredygtighed.

Læs mere om vores bæredygtige  
initiativer og hvordan vi når i mål på:  
www.q8.dk/om-q8/baeredygtighed

Klimaneutrale 

Vi skal være klimaneutrale 2030

Vi bidrager til FN’s mål 
for bæredygtig udvikling

Økonomisk vækst 

Vi skal sikre bæredygtig vækst

Vi bidrager til FN’s mål 
for bæredygtig udvikling

Bæredygtig mobilitet og udvikling 

Vi vil skabe bæredygtig mobilitet og
bidrage til udvikling af samfundet

Vi bidrager til FN’s mål 
for bæredygtig udvikling



Kontakt og teknisk 
rådgivning
Har du specifikke eller tekniske spørgsmål til 
vores brændstoffer og smøremidler, så sidder 
vores specialister klar til at give dig en grundig 
rådgivning.

Q8 Danmark A/S  ·  Arne Jacobsens Allé 7  ·  2300 København S

Kundeservice 7012 8888 – åbent 24/7

Hver dag er en rejse

Jørgen Overgaard
Account Manager,
Vestjylland
Tlf. 2172 4159
jorgen.overgaard@Q8.dk

Kristian Herborg
Account Manager,
Østjylland
Tlf. 4527 5042
kristian.herborg@Q8.dk

Jim Ibsen
Account Manager,
Nord- og Østsjælland
Tlf. 2120 6825
jim.ibsen@Q8.dk

Kim Dereck
Account Manager,
Vestsjælland, Fyn og øer
Tlf. 2440 8878
kim.dereck@Q8.dk

Udover HVO-produktet kan de også hjælpe dig 
med valg af øvrige brændstoffer og smøremid-
ler og også, hvordan du anvender dem korrekt.

Q8 er en af Skandinaviens førende brændstofvirksom-
heder og vi arbejder proaktivt for at reducere vores 
miljøpåvirkning samtidigt med, at vi skaber en positiv 
indvirkning på samfundet.

• Ca. 1.700 medarbejdere
• 14,6 % markedsandel, brændstof (Q8/F24)
• Ca. 245 stationer i Danmark
• 4,3 mia DKK i omsætning excl. moms og afgifter 


