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Varmt velkommen!
OKQ8 i Sverige og Q8 i Danmark arbejder under forskellige varemærker, men er én og samme 
organisation, OKQ8 Scandinavia, der har fælles mål, værdier og en ledelse med et holistisk blik 
på bæredygtig udvikling. Gennem vores aktiviteter påvirker vi samfundet på mange forskellige 
måder. 

I denne rapport beskriver vi, hvordan vi arbejder med social ansvarlighed, miljø og økonomi for at 
være relevante for kunder nu og i fremtiden. Globale udfordringer såsom stigende befolkningstal 
og ekspanderende byer kræver høj grad af fleksibilitet, eftersom flere mennesker er i bevægelse. 
Dette betyder blandt andet, at der er flere biler i omløb. Allerede i dag står CO2-udledningen fra 
transport for en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser. Med denne rapport ønsker 
vi at afklare, hvordan vi kan bidrage til at minimere miljøbelastningen ved at gøre køreturen så 
bæredygtig som mulig for vores kunder, gennem bæredygtige produkter og serviceydelser. 

I en væsentlighedsanalyse har vi identificeret de områder, hvor vi har den største påvirkning på 
samfundet, og hvor vores interessenter mener, at vi bør fokusere vores ressourcer. Disse omfatter 
blandt andet; klima, kundetilfredshed, engagement i lokalsamfundet, arbejdsmiljø, sundhed og 
sikkerhed. Du kan læse mere om væsentlighedsanalysen på side 7. Her kan du også læse om GRI 
(G4), Global Reporting Initiative. Vi er stolte af at kunne fortælle om vores bæredygtighedsarbejde 
i et globalt perspektiv.

Vi ønsker at være en muliggører for mennesker i bevægelse – også i fremtiden. Derfor har vi et 
naturligt ansvar for at fortsætte med at arbejde for en bæredygtig udvikling. 

Kontakt Alexandra William-Olsson, Head of Communication i OKQ8 Scandinavia, hvis du har 
spørgsmål eller ønsker at vide mere om en bestemt del af rapporten. 
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Denne rapport omfatter kravene fra den danske årsregnskabslov, afsnit 99a og b. Et uddrag af regnskaberne findes 
i rapporten på side 29. Den fulde årsrapport for regnskabsåret 2015/16 er tilgængelig på okq8.se og q8.dk fra slutningen 
af maj 2016.

I løbet af året lancerede vi en hjem-
meside i Danmark, der skal hjælpe
vores erhvervskunder med at rappor-
tere dels, hvor langt deres køretøj
kører per liter og dels niveauet
af CO2-udledning. Læs mere om
hjemmesiden og andre digitale
indsatser, som skal lette vores
kunders hverdag, på side 15.

Vi er stolte af vores initiativ om at støtte unge mennesker i at komme i uddannelse, praktik og 
arbejde. I Danmark deltog 150 unge i Bryd Unges Ledighed Nu! og i Sverige tog vi imod 74 prak-
tikanter fra Ung På Vej i forskellige afdelinger i virksomheden i 2015/16. Læs mere på side 25.

Brændstof Danmark Sverige

Benzin • •

Diesel • •

E85 •

El •

Ethanol • •

Gas til biler •

HVO •

HVO med lav iblanding • •

RME •

RME med lav iblanding • •

Brint •

Vores brændstofsortiment er forskelligt
i Danmark og i Sverige. Læs mere om
hvilke brændstoffer vi tilbyder og hvorfor
på side 16.

Nu findes det bæredygtige
brændstof HVO, Hydrogenated 
Vegetable Oil, både i vores 
Diesel Bio HVO og i vores 
standarddiesel. I 2015
havde Diesel Bio HVO 
en CO2-reduktion på op 
til 90 procent og standard -
diesel i Sverige på op til 
35 procent. 
Læs mere på side 20.

317 millioner svenske kroner
317 millioner svenske kroner blev OKQ8 Scandinavias resultat i regnskabsåret 2015/16.

I løbet af året lancerede vi en hjem-
meside i Danmark, der skal hjælpe
vores erhvervskunder med at rappor-
tere dels, hvor langt deres køretøj

CO2e
I 2015 reducerede vi vores CO2e-udledning med 
3,6 procent sammenlignet med året før.
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Vores rejse er kun lige begyndt

Bæredygtighedsmål  
– et instrument
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Hvordan kan vi hjælpe vores kunder med at gøre turen 
så bæredygtig som muligt? Det er et spørgsmål, vi hele 
tiden vender tilbage til. Ved at skabe de rette betingelser 
for vores kunder, kan vi være en relevant og bæredygtig 
muliggører for mennesker i bevægelse – også i fremtiden. 

Lidt forenklet kan man sige, at OKQ8 Scandinavias arbejde med bære-
dygtighed handler om, hvordan vi kan mindske energiforbruget i vores 
egen virksomhed og, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at vælge 
bæredygtige alternativer. Vi lægger mange ressourcer i at udvikle ener-
gieffektive brændstoffer, ydelser og produkter. Det gør vi, fordi bæredyg-
tighed er grundlaget for hele vores virksomhed.

Som administrerende direktør for et af nordens største brændstof-
selskaber bliver jeg nogle gange spurgt om, hvordan det kan være, at 
bæredygtighed står øverst på min dagsorden. Svaret er enkelt – der er 
ikke noget alternativ. Uanset hvor i verden og i hvilken branche man 
opererer i, må vi i fællesskab bevæge os i samme retning. For os i OKQ8 
Scandinavia handler det om social, økonomisk og miljømæssig bære-
dygtighed. Jeg er derfor meget stolt over, at vi har bæredygtighedsmål 
på alle disse områder. 

Et eksempel på, hvordan vi har udviklet området for bæredygtige brænd-
stoffer i løbet af dette regnskabsår, er vores nye, forbedrede diesel med 
høj iblanding af HVO, som er skånsom for både miljø og motorer. Vi er 
meget stolte over resultatet; i 2015 havde vi en CO2-reduktion på op 
til 35 procent for vores dieselkunder. Udviklingen af brændstof kræver 
samarbejde med bilproducenterne. Også kundernes interesse for bære-
dygtige alternativer spiller ind. Det hele handler om timing, udbud og ef-
terspørgsel. Det vil ikke være rentabelt at investere i udvikling af brænd-
stof, hvis kunderne ikke efterspørger det. En anden stor udfordring er, at 

den høje afgift på biobrændstoffer i Danmark begrænser mulig heden 
for iblanding af fornyelige produkter. Trods udfordringerne ser vi frem for 
alt muligheder. I vores bestræbelser på at reducere CO2-udledningen 
bidrager vi konstant til udviklingen af ny teknologi. Lige nu er der gang 
i flere udviklingsprojekter, som vi er en aktiv del af; inden for elektricitet, 
brint, biogas og 2. generations ethanol for blot at nævne nogle få. 

Udover at se klimaforandringer som et globalt anliggende, er social 
bæredygtighed noget, jeg personligt lægger stor vægt på. Derfor er jeg 
både stolt og imponeret over vores systematiske indsats for at få unge 
i arbejde gennem initiativerne Ung På Vej og Bryd Unges Ledighed Nu! 
Mit håb er, at andre virksomheder bliver inspireret til at gøre en lignende 
indsats. 

I det store og hele er vi lykkedes godt med bæredygtighedsarbejdet i 
løbet af året i forhold til målene. Takket være fokus på effektivitet, har vi 
fjernet omkostninger, som ikke skaber økonomisk, social eller miljømæs-
sig værdi. Det giver os indsigt i forhold til bæredygtige og intelligente 
investeringer. Områder, der vokser og som vi ser muligheder i, er blandt 
andet sund mad og biobrændstof. 

OKQ8 Scandinavia er en stærk virksomhed med fælles værdier, der fort-
sat skal arbejde for en mere bæredygtig verden sammen med vores kunder, 
leverandører og medarbejdere. Det er en rejse, der foregår hver dag, og 
som kun lige er begyndt.

 
 Steffen Pedersen
 CEO, OK-Q8 AB  
 og Q8 Danmark A/S

Vi skal være en muliggører for men-
nesker i bevægelse. I dag og i morgen. 
Det forudsætter, at vi hele tiden ud-
vikler os og øger vores ambitioner.

Hvordan kan et brændstofselskab være bære-
dygtigt, når vi opererer i en branche, hvor olie 
og andre fossile naturressourcer er af stor 
betydning? Det direkte svar er, at i en verden, 
hvor folk bliver mere mobile, er vi overbeviste 
om, at mulighederne for at gøre noget godt 
opvejer det negative. Vores opgave er at hjæl-
pe kunderne til at handle bæredygtigt ved at 
tilbyde bæredygtige produkter og serviceydelser. 

Sustainability-rådet er en intern gruppe i OKQ8 
Scandinavia med repræsentanter fra hele virk-
som heden. Rådet anbefaler strategi, mål og 
aktiviteter inden for bæredygtighed til godken-
delse af ledelsen. Ved godkendelse tages der 

også hensyn til de mål, der er opstillet for den 
del af virksomheden, som er ISO certificeret. 
Også væsentlighedsanalysen og vores interes-
senters prioriteringer indgår i beslutningerne. 

Vi arbejder aktivt på at reducere udledningen 
af drivhusgasser, især ved at informere og bi-
drage til udviklingen af brændstoffer, der har 
mindre miljø- og klimabelastning. Vi arbejder 
også på at optimere energiforbruget på vores 
servicestationer og depoter og for at øge an-
delen af bæredygtige produkter i vores butiks-
sortiment – alt fra smøreolie og vaskeproduk-
ter til kaffe og gode måltider. 

For at nå bæredygtighedsmålene for 2015/16, 
har vi igangsat en række initiativer, som vi er 
stolte af. Nogle af dem findes i tabellen neden-
for. Et forbedringsområde er vores sortiment. 
Vi har i dag flere bæredygtige alternativer i 
sortimentet, blandt andet brændstof og pro-

dukter til bilvask. Vi vil gerne udvide med mad, 
der stemmer overens med vores værdier om 
hurtigt og nemt, og som samtidig er bæredyg-
tigt, sundt og godt.

FN Global Compacts principper
Vi er stolte af at være tilsluttet FNs Global 
Compact, hvis 10 principper giver os ret-
ningslinjer for, hvordan vi skal arbejde med 
menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og 
anti-korruption i forbindelse med vores bære-
dygtighedsmål. Principperne stemmer overens 
med vores egne værdier, og vi læner os op ad 
dem i en række forskellige beslutninger. 

Vores bæredygtighedsmål indebærer,  
at vi skal:

Øge andelen af bæredygtige alternativer i produkt  - 
s ortimentet og tilskynde kunderne til at vælge dem  

Støtte udviklingen af mere bæredygtige brændstoffer 

Bidrage til at mindske ledighed

Arbejde for en sikker og tryg arbejdsplads – fri for ulykker

Reducere udledning af CO2 fra egne aktiviteter

Resultater  
(eksempler på initiativer)

  Diesel Bio HVO
   Standarddiesel med større iblanding af bæredygtige 

brændstoffer
   Svanemærkede produkter til bilvask
    Fairtrade-mærket kaffe 

Læs mere på side 8, 11 og 16

 Naturgas til Samsøfærgen
 Biobrændsel baseret på vegetabilske og animalske olier
 Biogas
  Infrastruktur til ladestationer 

Læs mere på side 20

 
  Bryd Unges Ledighed Nu! og Ung På Vej 

Læs mere på side 25

   SSHE-ledelsessystemet: Sådan gør vi 
Læs mere på side 26

 Måling af energiforbrug på stationer
   Samarbejde med distributører for at optimere transporten 

af vores produkter  
Læs mere på side 21 og 23
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Menneskers behov for bevægelse og 
rejseaktivitet er stor og vil fortsætte 
med at stige i fremtiden. Vi er til for 
alle, der ønsker at transportere sig 
selv, og vores mål er at tilbyde vores 
kunder et hurtigt og nemt stop til 
at opfylde de behov, som de har på 
vej til deres destination. Vi tilbyder en 
bred vifte af ydelser og produkter til 
bilen, men også mad, kaffe og kiosk-
varer, der gør turen lidt sjovere. 

Ved at føre en løbende dialog med vores kun-
der, leverandører, medarbejdere og øvrige in-
teressenter og samtidigt være lydhøre overfor 
de behov og forandringer, der påvirker vores 
branche, kan vi lave intelligente investeringer. 
Vi kan også, så vidt det er muligt, tilbyde al-
ternative og mere bæredygtige løsninger, så 
folk kan fortsætte med at være i bevægelse  
i en fremtid med mindre miljøpåvirkning end 
i dag. Det er vigtigt for os, vores ejere og selv-
følgelig også for omverdenen, at vi opererer 
på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig 
måde. 

Som den skandinaviske organisation, vi er i 
dag, opererer vi på to stærke markeder. Takket 

være forskellene mellem Sverige og Danmark 
lærer vi meget undervejs, og takket være lig-
hederne vinder vi i kraft af synergierne. Vi tør 

sige, at vi i dag er større og bedre rustet end 
nogensinde før med fokus på, at hver dag er 
en rejse. Både for os og for vores kunder.

Med udgangspunkt i Global Reporting 
Initiative, GRI, har vi gennemført en 
væsentlighedsanalyse med udvalgte 
svenske og danske interessenter med 
det formål at drøfte vores vigtigste 
bæredygtighedsaspekter. Analysen vi-
ser, hvordan vi kan tilgodese interes-
senternes behov nu og i fremtiden.

Målet med bæredygtig udvikling er at ”opfylde 
de nuværende behov, uden at bringe fremti-
dige generationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare". Vi vil opnå dette ved at 
hjælpe vores kunder til at træffe nye og inno-
vative valg og tænke på nye måder. 

Udgangspunktet har været at definere de om-
råder, hvor vi har størst indflydelse på samfun-
det, og hvor vores interessenter synes, vi skal 

fokusere vores ressourcer for at opnå en bære-
dygtig samfundsudvikling. Når vi har identifi-
ceret de væsentligste aspekter, har vi ikke kun 
fokuseret på egne aktiviteter, men taget hen-
syn til de aftryk værdikæden bidrager med, for 
at få en komplet situationsanalyse. Vi rede gør 
dog primært for den direkte påvirkning, som 
vores virksomhed har på samfundet. 

I 2014 udviklede vi en klar prioriteringsliste over 
vores væsentligste bæredygtighedsaspekter. Det-
te blev gjort i dialog med vores vigtigste interes-
senter, investorer, private og offentlige kunder, 
leverandører, samarbejdspartnere, miljøorgani-
sationer og andre interessegrupper. Det sid-
ste år har vi fortsat arbejdet med at prioritere  
dialogen med vores interessenter på flere 
områder. Et eksempel er samtaler med Stock-
holm by og Järfälla Kommune om stationer 
med alternative brændstoffer til tung trafik, 

der har til formål at gøre det lettere for den 
er hvervsmæssige trafik at træffe bæredygtige 
valg. 

Baseret på GRIs reviderede retningslinje, G4, 
har vi ligesom sidste år valgt at fokusere vo-
res kommunikation om bæredygtighed på de 
områder, der er mest relevante for os. I forhold 
til vores indsats omkring bæredygtighed ser vi 
fortsat muligheder for at påvirke og gøre en 
forskel inden for disse områder. Samtlige om-
råder ses i modellen nedenfor. I arbejdet har 
vi fulgt og forholdt os til gældende lovgivning 
på området, når vi har truffet beslutninger om 
vores bæredygtighedsmål. 

”Vi er til for alle, der ønsker at transportere sig selv, og  
vores mål er at tilbyde vores kunder et hurtigt og nemt 

stop til at løse de behov, som de har på vej til deres destination.

Interessentdialog og  
væsentlighedsanalyse

Vores forretning  
– en muliggører for mennesker i bevægelse
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• Videreudvikling af bæredygtige brændstoffer 
• Brændstoffets oprindelse
• Spild og lækage
• Brændstofsortiment
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Sundhed og sikkerhed for kunden
• Sundt sortiment

• Lobbyisme
• Ligestilling og 
   mangfoldighed

• Trafiksikkerhed
• Lokale indkøb

• Anti-diskrimination 
• Nybygning og ombygning
• Anti-korruption
• Modvirke risiko for karteldannelse
• Afløbsvand
• Energiforbrug
• Vandforbrug
• Transport (excl. CO  )2

• Kundeintegritet 
• Whistleblowing – system for håndtering af afvigelser
• Karriere og udvikling af personale

Klimapåvirkning – brændstofmix 

• Kundetilfredshed
• Samfundsengagement
• Videreudvikling af sortiment 
   (miljø og sociale krav)
• Økonomisk præstationsevne 

• Kompetenceudvikling af medarbejdere

Øvrige GRI-aspekter, der vurderes 
som ikke-væsentlige eller ikke-relevant 
for virksomheden

Disse er vores mest væsentlige bæredygtighedsaspekter. 
De udgør derfor kernen i vores sustainability rapport. 
Se vores GRI-index på side 30-31.  

OKQ8 Scandinavias prioriteringer (ud fra påvirkning og betydning)

Den danske og svenske stat Ejere

Medier Medarbejdere

Faglige organisationer Politikere

Interesseorganisationer Private og offentlige kunder

Brancheorganisationer Erhvervskunder

Samarbejdspartnere Leverandører
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Mennesker i bevægelse påvirker vo-
res stationers geografiske placering, 
hvilke serviceydelser vi tilbyder, og 
hvor  dan vores sortiment ser ud. Det 
vigtigste for os er at give den bedst 
mulige service i forhold til kundens be-
hov. Derfor tilbyder vores servicesta-
tioner meget andet end brændstof, 
hvilket bliver endnu mere tydeligt i 
fremtiden. 

I takt med at samfundet forandrer sig, foran-
dres vores forudsætninger. Flere faktorer i om-
verdenen, såsom at mennesker i stigende grad 
er i bevægelse, gør udviklingen vanskelig at for-
udsige. Vi skal skabe muligheder for at være 
fleksible, så vi kan fortsætte med at være rele-
vante for kunden. Her spiller bæredygtighed na-
turligvis også en vigtig rolle i vores arbejde og i 
vores bestræbelser på at gøre en forskel. 

Hele vores stationsnet består af 274 stationer 
i Danmark og 732 stationer i Sverige, inklusive 
IDS, F24 og Volvo Tanke. Fælles for vores be-
mandede stationer er, at hver enkelt station 
bygger på vores værdier; kundefokus, hurtigt 

og smidigt, kompetence samt åben og ærlig. 
Selvom vi er et stop på vejen mellem to destina-
tioner, fokuserer vi på, at stationerne skal være 
mødesteder, hvor mennesker i bevægelse aktivt 
vælger at tage en pause for at få en kop kaffe, 
spise en salat, fylde brændstof på bilen eller 
give cyklen service. En station er med andre ord 
andet end brændstof. 

Kundens behov er ofte forskelligt afhængigt 
af stationens beliggenhed. Inde i en by er der 
eksempelvis større behov for serviceydelser 
som pakkeudlevering og cykelservice, mens det 
langs en motorvej typisk er vigtigere for kunden 
hurtigt at kunne fylde brændstof på og få en 
bid mad på vejen. Det samme gælder, når vi i 
transportsektoren har døgnåbne automatsta-
tioner med højhastighedspumper med rigelig 
svingplads og sikre ind- og udkørsler.

Vores stationer bliver mere og mere ener-
gieffektive med det formål at reducere de 
miljømæssige påvirkninger, vores aktiviteter 
bidrager med. Når vi bygger om eller bygger 
nyt, er det vigtigt, at det sker på en bæredyg-
tig måde. På alle vores stationer anvendes 
100 procent svanemærkede produkter til bil-
vask, og alle vores vaskehaller er forbundet til 
olieudskillere og rensningsanlæg. Vores mest 
moderne stationer har solceller, grønt tag 
med sedum-planter, bjergvarme/frikøling og er 
bygget på et fundament af limtræsbjælker.  
I Danmark har vi gennemført succesfulde tests 
med sensorer i kølemontrer og frysere, der giver 
en mere jævn energianvendelse og resulterer i 
15-20 procents energibesparelser. Nu indføres 
de også i Sverige; vi tester og udvikler kontinuer-
ligt nye teknikker for at vores stationer kan blive 
mere bæredygtige og dermed være relevante 
for kunden på alle tidspunkter. 

Vores stationsvision

Det vigtigste for os er at give den 
bedst mulige service i forhold til  

 kundens behov.

BÆREDYGTIGE  
SERVICESTATIONER

Vi fortsætter med at etablere bære-
dygtige servicestationer. 

I det forløbne regnskabsår indviede vi to 
nye servicestationer, i Trelleborg i oktober 
2015 og i Malmø i januar 2016. Det be-
tyder, at vi har bygget i alt syv stationer i 
henhold til vores principper om bæredyg-
tighed. Ambitionen med det, vi kalder 
bæredygtige servicestationer, er, at de 
drives med minimal miljøpåvirkning og 
anvender 50 procent mindre ener gi end 
traditionelle stationer.

På vores bæredygtige servicestationer 
er der vedvarende brændstoffer samt la-
destationer til elbiler. Stationens fundament 
er bygget af limtræsbjælker, hvilket er et 
energieffektivt og bæredygtigt materiale. 
Kølerum, frysere og fastfood-kølere an-
vender kuldioxid eller propan som køle-
middel med betydelig mindre miljøpå-
virkning end fluorerede kølemidler. 

Energien, vi anvender til opvarmning, er 
selv produceret af solceller, solpaneler, fri-
køling og bjergvarme; resten kommer fra 
fjernvarme. Med sedum-planter på taget 
isoleres bygningerne, og taget hjælper 
endda med at afkøle overskudsvarme i 
sommerperioden. 

”Ambitionen med det, vi kalder bæredygtige 
servicestationer, er, at de drives med mini-

mal miljøpåvirkning og anvender 50 procent mindre energi  
end traditionelle servicestationer.

Vores bæredygtige stationer har sedum-tag, der består af en otte centimeter tyk 
måtte af sedum-planter, også kaldet stenurt. Sedum-taget har mange fordele ud 
over de rent æstetiske. Taget absorberer luftforurening og isolerer bygningen mod 
varme og kulde, og gør derved temperaturen i bygningen jævn. Det dæmper støj 
og absorberer regnvand, som ellers kan belaste afløb. Desuden er vedligeholdelsen  
minimal og bidrager til, at tætningslaget under sedum-planterne holder længere. 
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For os er det vigtigt at lette hverdagen 
for mennesker i bevægelse. Det gør 
vi ved at have en bred vifte af bære-
dygtige produkter og serviceydelser. 

Vores sortiment styres af stationens placering 
og typen af behov på stedet. I byerne er der 
eksempelvis behov for brændstof, men også 
serviceydelser som pakkeudlevering og cykel-
service. Handelsstedet, som er tilgængeligt 
med kollektiv trafik eller bil tilbyder både bilud-
lejning og bilvask samt god, hurtig mad og 
brændstof, mens trafikportalen har fokus på 
brændstof og et måltid mad. I alle tilfælde skal 
det være hurtigt og smidigt for vores kunder. I 
vores sortiment findes forskellige bæredygtig-
hedsmærkninger på produkterne for at kunden 
skal være i stand til at træffe det gode valg. 

Ambitionen er at øge andelen af bæredyg-
tige produkter, uanset om det er brændstof, 
fødevarer eller andre produkter. I 2015/2016 
havde vi 214 produkter med miljømærkning i 
vores butikker ud af i alt 4550 mulige produk-
ter inden for detailhandel- og bilindustrien. Vi 
har løbende fokus på at reducere CO2-udled-
ningen. Inden for vores lejebilssortiment re-
ducerede vi vores udledning med 7 procent i 
2015, fordi vi har flere køretøjer, der kører på 
vedvarende brændstof, men også fordi vores 
mindre lastbiler har fået mere miljøeffektive 
motorer. Læs mere om, hvordan vi arbejder for 

en bæredygtig udvikling af vores brændstoffer 
på side 16-20.

I løbet af de sidste to år har vi i Sverige ud-
bygget stationerne med vores nye madsorti-
ment Quick To Go. Sortimentet findes allerede 
i Danmark. Det indeholder flere nye sundere 
alternativer af høj kvalitet. Satsningen har været 
en succes og salget er stigende. Men vi har en 
udfordring i forhold til at reducere det spild, 
der opstår i forbindelse med det øgede ud-
bud. I 2014 begyndte vi et madspilds-projekt 
i Danmark. For at reducere madspildet, fortsat-

te vi i 2015 initiativet med at omdanne wiener-
brød til bagværk i form af romkugler. Vi solgte 
29 tons romkugler i løbet af 2015. 

I Danmark samarbejder vi med Fuldkorns-
partnerskabet, som står bag en national 
kampagne, der skal gøre det lettere at finde 
fuldkornsprodukter og dermed leve sundere. 
Siden november 2015 har Q8 Danmark også 
samarbejdet med Starbucks omkring 100 pro-
cent Fairtrade-mærket espressokaffe. Vi har 
desuden Fairtrade-mærket kaffe og økologisk 
mælk i Sverige. 

Selvom vi allerede tilbyder sundere og bære-
dygtige alternativer – såsom friske salater, sand-
wiches samt frugt og grøntsager i snackposer – 
ser vi et stort potentiale i yderligere at udvide 

det sundere sortiment. Vi er konstant på udkig 
efter flere gode og sundere muligheder base-
ret på et friskheds- og kvalitetsaspekt, blandt 
andet vegetariske og glutenfri produkter. I 
vores stræben efter et bredt, bæredygtigt sor-
timent for alle som er på farten, arbejder vi ud 
fra princippet ”det sundere alternativ” og aner-
kender, at sundhed indebærer forskellige ting 
for forskellige mennesker. For nogle indebærer 
det økologi og Fairtrade, for andre friskhed og 
lokalproducerede varer, mens det for andre 
igen handler om færre kalorier. Uanset hvad 
man sværger til, vil maden som vi tilbyder 
opfylde vores værdier om at være hurtige og 
smidige, samtidig med at den er bæredygtig, 
sundere og god. 

Ydelser, service og sortiment
– i et mere bæredygtigt samfund

PETRA WADSTRÖM 
Grundlægger Solvatten 

Ved at koble innovationsprojektet Solvatten 
med vores vasketilbud, har vi kunnet hjælpe 
flere end 1.000 familier i Uganda med at få 
rent og varmt vand. En Solvatten- beholder 
rummer 10 liter vand og ved hjælp af so-
len renser den op til 30 liter vand per dag. 
Ingen batterier eller kemi ske tilsætnings-
stoffer er nødvendige – kun solen. 

Petra Wadström, grundlægger af Solvatten: 
”Hvad indebærer samarbejdet med 
OKQ8 for jer?”

Et vigtigt aspekt er, at projektet bliver syn-
ligt, så flere mennesker vil engagere sig. Vi 
har været i Uganda siden 2009 og sam-
arbejder med flere forskellige lokale orga-
nisationer. Udover at vores samarbejde 
med OKQ8 Scandinavia har bidraget til, at 
mange familier har fået rent vand, har det 
også ført til en reduktion i energibehovet 
ved at vandet varmes op og kan bruges til 
madlavning og hygiejne. Indsatsen giver 
med andre ord meget tydelige og direkte 
resultater. 

VI SAMARBEJDER MED VI-SKOGEN

Vi støtter Vi-skogens arbejde med træplantning og bekæmpelse af fattig-
dom i Afrika. Det gør vi ved at samarbejde med Returpack og derigennem 
øge genanvendelsen af dåser og flasker langs de svenske veje. I 2015 blev 
der samlet 160.000 svenske kroner ind, hvilket resulterede i, at 8.000 træer 
kunne blive plantet. ”

 Inden for vores lejebilssortiment reducerede 
vi vores CO2-udledning med 7 procent  
i 2015.



12 Sustainability Report 2015/16  Sustainability Report 2015/16 13

St
at

io
ne

n

Fremtidens servicestation er både en 
arbejds metode og et projekt, der har 
til formål at identificere og udforske 
styrker, svagheder, potentialer og idéer 
til, hvordan servicestationer skal se 
ud og fungere i fremtiden. Hvert lille 
skridt er et skridt i retningen mod en 
langsigtet bæredygtig udvikling. 

Det er svært at forudse udviklingen 15 år ud i 
fremtiden, da mennesker i højere grad er i be-
vægelse og udviklingen ofte sker i ryk. I en tid 
hvor urbaniseringen er på sit højeste og byer-
ne fyldes til bristepunktet, er det en udfordring 
for os at få beslutningstagere til at tilgodese 
den type af servicevirksomhed, som vi er; en-
ten fordi de ikke inkluderer servicestationer i 
byplanlægningen eller ved ikke at tillade ny-
byggeri i større omfang. 

Men jo flere mennesker, der flytter til byerne, 
desto større bliver servicebehovet. Vi ved, at 
byerne ønsker at bygge flere boliger, men at 
man ikke ønsker, at de går helt ned til stue-

plan. Man vil undgå at skabe såkaldte ”sove-
byer”. I stedet vil man tiltrække flere butikker 
til at åbne i gadeplan, for at gøre byen mere 
levende. 

Vores stationer, som er åbne døgnet rundt, bi-
drager til at gøre byen levende. Vi var med til 
at udvikle byerne allerede i 60’erne, 70’erne 
og 80’erne, og det ønsker vi at fortsætte med 
at gøre. Vi ser det som en vigtig del af vores 
samfundsansvar. Nu arbejder vi derfor på at 
få politikere og embedsmænd til at se os som 
en ”god nabo” i stedet for ”snavset og støjen-
de”. Det gør vi gennem partnerskaber, gen-
nemsigtighed og dialog med interessenter i 
erhvervslivet, som også bidrager til en positiv 
samfundsudvikling.

Mest akut er situationen i Stockholm. Udvikling-
en mærkes dog ligeledes i flere byer, fremfor alt 
i Sverige, og tendensen ses også i København.
Uanset hvor hurtigt urbaniseringen går i Sverige 
og Danmark, vil der altid være en stor efterspørg-
sel efter service til mennesker i bevægelse.

Når vi taler om fremtidens servicestation, ta-
ler vi primært om tre stationstyper: Økobyen, 
Handelsstedet og Trafikportalen. Tilsammen 
skal de dække de steder, hvor vi er og ønsker at 
være. Økobyen med et mindre, men godt til-
passet udvalg og service for folk på farten i et 
tætbebygget område, mens de større statio-
ner Handelsstedet også tilbyder blandt andet 
brændstof og vask og er placeret i forbindelse 
med både offentlig transport og veje. Trafik-
portalen er placeret ved trafikale knudepunk-
ter og tilbyder, udover brændstof, også noget 
at spise, mulighed for at hente pakker og at 
gøre brug af diverse serviceydelser. 

Da vi altid tilpasser os lokale forhold, findes 
der også hybrider af de tre stationstyper. Et 
eksempel er den station, som vi i 2016 åbner 
på Sveavägen i direkte forbindelse til OKQ8 
Scandinavias hoved kontor i Stockholm. Statio-
nen tilbyder butikssortiment og lejebiler, men 
ikke brændstof. Således bliver det vores første 
brændstoffrie anlæg, der åbner i Sverige. 

MARIANNE SÆTRE  
Arkitekt Snøhetta 

Du har været involveret i udviklingen af kon  
ceptet for fremtidens station. Hvilke ud  ford
ringer og muligheder ser du for servicestationer 
i byområder? 

– Fremfor alt ser jeg at transport, boliger og 
miljø skal integreres mere. Det er vigtigt at 
skabe naturlige rum og mødesteder for men-
nesker for at opfylde de eksisterende behov. 
For eksempel at brændstof, bilvask, cykelservice, 
butikker, cafeer og træningsmiljøer er samlet 
på et sted. 

I fremtiden bliver det mere og mere alminde-
ligt med skræddersyede løsninger, hvor flere 
aktører er involveret. Kunder, arkitekter, entre-
prenører, transportaktører og kommuner skal 
have et langt tættere forhold end tilfældet 
er i dag. For OKQ8 bliver det vigtigt at være 
proaktive, vise løsningsforslag og komme 
tidligt med i planlægningsprocessen. Det er 
fremtidens station et godt eksempel på.

Skitse over, hvordan OKQ8 Scandinavias servicestation kan se ud 
i fremtiden, tegnet af arkitektfirmaet Snøhetta.

Vi tror på fremtidens station

”Vi var med til at udvikle byerne allerede  
i 60’erne, 70’erne og 80’erne, og det 

ønsker vi at fortsætte med. Vi ser det som en vigtig del  
af vores samfundsansvar.
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Tilfredshed blandt vores kunder er 
naturlig vis afgørende for vores eksi-
stens. Vi arbejder aktivt for at skabe 
tillid og for konstant at forbedre vores 
tilbud ud fra kundernes behov. 

Med 1½ års mellemrum måler vi kundetilfreds-
hed for at evaluere, om vi lever op til vores egne 
og vores kunders forventninger. Det er et ope-
rationelt og strategisk værktøj i udviklingen og 
styringen af vores virksomhed. Undersøgelsen 
foretages som en stikprøveundersøgelse på 
udvalgte stationer. I alt indgår 47 bemandede 
stationer og 9 ubemandede i undersøgelsen 
med i alt 2.374 indsamlede svar. Vi anvender 
også såkaldte ”mystery shoppers,” som er per-
soner, der udgiver sig for at være kunder, for at 
vurdere, hvordan vi formår at opfylde kunder-
nes behov. Også her får vi mange gode resul-
tater. Ser man på det store billede inden for 
branchen, ligger vi i top på bedømmelseskri-
terier som ”aktiv kontakt”, ”giver konkrete for-
slag”, ”stiller spørgsmål”, ”venlig modtagelse” 
og ”det totale indtryk”. En svaghed er, at vi har 
et lavere resultat i ferie perioder og omkring jul, 
når bemandingen ofte består af flere ferievika-
rer. Her arbejder vi for at blive bedre til at leve 
op til de høje krav, vores kunder har til os. 

Kundetilfredshedsindex (NKI) for bemandede stationer.  
I Sverige er kundetilfredshedsindexet forbedret med tre pro-
centpoint siden 2012. Det er vi meget tilfredse med. 2015 
er det første år, vi har målt kundetilfredshed i Danmark.

Kundeservice
Udover bemandingen på vores stationer, har 
vi en kundeservicefunktion, hvor kunder kan 
henvende sig for at få hjælp. Der kommer 
dagligt en stor mængde e-mails, telefonop-
kald og Facebook-beskeder, som vi forsøger at 
svare på så hurtigt og præcist som muligt. Vi 
bestræber os på at have høj tilgængelighed, 
korte ventetider, høj løsningsgrad og altid en 
venlig modtagelse. I det forløbne år har vi be-
svaret 86,9 procent af henvendelserne. I løbet 
af året har over 100 ansatte i vores kundeser-
vice gennemgået uddannelse, der sikrer et 
ensartet og højt niveau. 

Kundetilfredshed 
og kundeservice
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Hver dag er en rejse, og vi vil være en muliggører for mennesker i bevægelse. 
Vores mål er, at alle vores kunder skal ses og føle sig velkomne og trygge. 

Vi stræber altid efter at yde personlig og hjælpsom betjening. Første torsdag i hver måned tilbyder vi 
Servicehjælpen, hvor vores kunder kan få ekstra hjælp til at skifte viskerblade, kontrollere dæktryk 
og fylde olie på. Servicehjælpen er meget værdsat af kunderne, og en velholdt bil påvirker desuden 
miljøet mindre.

For kunder i kørestol er det ofte svært at nå kortautomaterne ved tankning. Naturligvis kan vores 
personale hjælpe med at tanke på vores bemandede stationer, hvor vi sætter pris på et opkald 
forinden for at kunne komme ud og være behjælpelige med såvel tankning som anden service. 
Andre tiltag for at øge trygheden, er tilgængelighedstilpassede toiletter og belysning på statio-
nerne om aftenen og natten. 

Digitale satsninger
I løbet af året har vi fortsat udviklet vores digitale platforme. En stor og positiv forandring er, at 
vores produktkatalog nu findes online i både Sverige og Danmark. Når bilens registreringsnum-
mer indtastes, kommer der forslag til produkter op, som passer til køretøjet. I Danmark har vi også 
lanceret en hjemmeside, der gør, at virksomheder i realtid kan følge og optimere brændstoffor-
bruget og CO2-udledningen. Disse er eksempler på, hvordan vi arbejder for at være en strategisk 
partner for virksomheder og deres bæredygtighedsarbejde. Vi ser nu på mulighederne for at 
lancere en lignende hjemmeside i Sverige. 

Øget tilgængelighed  
for alle kunder

NKI-index Sverige

81
NKI-index Danmark

77
– kildevand og kanelsnegle

Q8 Danmark samarbejder med GoMore, en 
digital platform for samkørsel og bilud-
lejning mellem privatpersoner i Skandi-
navien. Tidligere fik alle GoMore-kunder, 
som tog en pause på en Q8-station, gra-
tis kaffe. Efter at vi i Danmark lancerede 
kaffe fra Starbucks på størstedelen af vo-
res stationer i slutningen af 2015, er det-
te nu ændret til, at GoMore-kunder kan 
vælge mellem en gratis flaske kildevand 
eller en kanelsnegl. Et lignende pilot-
projekt foregår på en række OKQ8-sta-
tioner i Sverige. 21.548 kopper kaffe og 
1.105 flasker vand blev uddelt til vores 
kunder, som kørte med GoMore i 2015.

OKQ8 BANK

I vores bankforretning går vi mere og mere 
fra papirfakturaer til e-fakturering og har 
stor fokus på automatisering af vores pro-
cesser. I Sverige har vi lanceret en app, 
hvor alle vores Visa- og betalingskortkunder 
enkelt og nemt kan se deres saldo. Vi har 
en ansvarlig kreditpolitik og følger natur-
ligvis lovgivningen, og derudover arbejder vi  
aktivt med compliance-spørgsmål. 
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En stærk drivkraft i vores arbejde 
med bæredygtighed er at reducere 
CO2-udledningen for de brændstoffer, 
vi sælger, og at mindske den påvirk-
ning, vores egen virksomhed har på 
miljøet.

OKQ8 Scandinavias ambition er allerede i dag 
at levere så bæredygtige brændstoffer som 
muligt. Størstedelen af bilerne i Norden er 
fortsat diesel- og benzindrevne. Salget af de 
fornyelige alternativer stiger, om end fra et 
lavt niveau. Her spiller vi en vigtig rolle, men 
det gør vores kunder og bilfabrikanterne også. 
Det er allerede ved valg og indkøb af køretøj, 
at det besluttes, hvilket brændstof, der skal 
anvendes. Vi ser det derfor som en vigtig op-
gave at informere kunderne om de forskellige 
brændstoffers miljøpåvirkning, hvilket vi og 
andre kan arbejde mere aktivt med. 

Vi synes, det er en styrke at vi ikke selv udvinder 
olie eller ejer raffinaderier. Det giver fleksibi-
litet til at vælge de alternativer, vi anser for 
at være de bedste, og dermed er vi ikke låst 
til et bestemt sortiment eller valg af råvarer. 
Vi ønsker at være det naturlige valg for alle, 
der kører på traditionelle såvel som alternative 
brændstoffer såsom biogas, E85, el, HVO og 
RME. Vi skal altså tilbyde de fossile brændstof-
fer, der er nødvendige for at kunderne fortsat 
kan køre på vejene, men samtidigt skal vi in-
vestere i bæredygtighed og forbedre eksiste-
rende brændstoffer for at drive udviklingen 
fremadrettet. Vi har derfor et ansvar i forhold 
til at investere ressourcer i at støtte udvikling-
en af fornyelige brændstoffer og andre inte-
ressante løsninger til fremtidens mobilitet. 

Med vores nye forbedrede standarddiesel i 
Sverige fik kunderne i 2015 op til 40 procent* 
fornyelige råvarer i produktet samtidig med, 

Renova er én af de største virksomheder 
i Sverige inden for affald og genanven-
delse. Virksomhedens chau ffører kører 
hvert år en strækning, der svarer til 140 
gange rundt om jorden. Takket være 
vores Diesel Bio HVO har Renova nu 
Sveriges første fossilfri vognpark. Det 
er et eksempel på, hvordan vi samar-
bejder med andre aktører for at fin-
de nye bæredygtige løsninger. 

De sidste par år har vi kørt et projekt med 
vores bæredygtige alternativ Diesel Bio HVO 
sammen med Renova, Volvo Lastvogne og 
DHL Freight. Dette brændstof er fremstillet 
af animalsk fedt fra slagteriaffald, der funge-
rer godt i eksisterende køretøjers almindelige 
diesel motorer. Testene har vist gode resultater 
i form af driftssikkerhed, ydeevne og miljø-
mæssige egenskaber. At CO2-udledningen kan 
reduceres med op til 90 procent i forhold til 
traditionel diesel, betyder, at emissionsniveauet 
for køretøjer kan reduceres drastisk og omkost-
ningseffektivt. 

Renova arbejder med affald og genbrug og 
ejes af 10 kommuner i Vestsverige: Göteborg, 
Mölndal, Kungälv, Partille, Ale, Stenungsund, 

Lerum, Tjörn, Härryda og Öckerö. Med 220 
tunge køretøjer i vognparken er de en af de 
største spillere i branchen. Det er derfor særligt 
glædeligt, at selskabet i maj 2015 traf beslut-
ning om helt at overgå til en fossilfri vognpark 
med HVO (inkluderer også 30 køretøjer, som 
helt eller delvist anvender biogas). Den sven-
ske regerings vision er, at Sverige i år 2030 skal 
have en helt fossiluafhængig vognpark – noget 
som Renova altså allerede har opnået.

– Diesel Bio HVO har været en vigtig del af vo-
res arbejde med at opnå en fossilfri vognpark. At 
brændstoffet kan anvendes i eksisterende die-
selkøretøjer, har muliggjort en hurtig udvikling 
i retning mod at mindske CO2-udledningen fra 
vores transport, siger Lester Johnsson, Værk-
stedschef, Logistik Renova.

Takket være Renova og den øgede kundeinte-
resse, har vi i 2015 åbnet flere pumper med 
Diesel Bio HVO for tungere transportmidler. 
Projektet har i sidste ende ført til, at Volvo 
Lastvogne har certificeret samtlige af sine 
motorer til syntetisk diesel, og at Arla sigter 
efter helt at fjerne fossil diesel fra sin vognpark 
i Sverige.

Hvilke brændstoffer  
tilbyder vi og hvorfor

Virksomheden,  
der blev fossilfri 
med HVO

LESTER JOHNSSON 
Værkstedschef Logistik Renova

at den nye diesel holder motoren ren. Et andet 
konkret eksempel er den tætte dialog, vi har 
med kunderne og bilindustrien om i fællesskab 
at identificere innovative måder at reducere 
CO2-udledningen og andre miljøpåvirkninger 
på. I løbet af året er eksempelvis et flerårigt 
samarbejdsprojekt mellem OKQ8 Sverige, Re-
nova, DHL Freight og Volvo Lastvogne omkring 
Diesel Bio HVO (hydrerede vegetabilske olier) 
bestående af 100 procent vedvarende brænd-
stof, afsluttet. CO2-reduktionen, som er opnå-
et, er helt op til 90 procent sammenlignet med 
traditionel diesel.

Samtidig med, at HVO muliggør en betydelig 
CO2-reduktion, har denne egenskaber, som er 
næsten identisk med traditionel diesel. Med 
god driftssikkerhed og ydeevne, kombineret 
med væsentligt forbedrede miljøegenskaber, 
er den også et meget attraktivt alternativ 
for tung trafik. Det er årsagen til, at Renova i 
maj 2015 besluttede helt at gå over til fossil-
frie brændstoffer (se artikel nedenfor). Det er 
et stort og vigtigt skridt, som har banet vejen 
for, at flere store transportvirksomheder følger 
efter. 

*  Fra 1.marts 2016 har vi midlertidigt sænket andelen af HVO i vores standarddiesel i Sverige. Årsagen er, at 

adgangen til HVO er begrænset i henhold til de specifikke krav til råvarer, som vi stiller, mens efterspørgslen 

er steget. Andelen af RME forbliver på fem procent.

Solgte brændstoffer %

Danmark 2014 2015

Diesel 61,8 59,1

Benzin 24,5 23,8

Fyringsolie og andre olietyper 8,6 12,1

HVO (tilsat) 2,2 2,1

RME (tilsat) 1,6 1,5

Ethanol (tilsat) 1,2 1,2 

LNG - 0,2 

LPG <0,1 <0,1

Sverige 2014 2015

Diesel 43,6  42,6

Benzin 39,6 37,3

HVO (tilsat) 4,7 7,4

Fyringsolie 5,0 5,2

Ethanol (tilsat) 2,0  2,9

RME (tilsat) 2,4 2,4

E85 2,2 1,2

HVO 0,1 0,6

RME 0,4 0,4

Gas til biler * *

 *  I Sverige har vi desuden solgt gas til biler  
(ca. 14.500.000 Nm3), LNG og biogas.
Yder mere, har vi på visse stationer i Sverige 
leveret el til opladning af biler og i  
Danmark har vi solgt brint.
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Vi stræber efter at tage ansvar for og 
arbejde med bæredygtighed i hele le-
verandørkæden – fra råvarer til fær-
dige produkter. For at sikre et socialt 
og miljømæssigt ansvar, har vi en lø-
bende dialog med vores leverandører. 

Vi har som målsætning altid at levere så bære-
dygtige brændstoffer som muligt. Eftersom vi 
ikke selv producerer brændstoffer men køber 
de færdige produkter fra vores leverandører, 
er vi ikke bundet til et bestemt sortiment. Det 
gør, at vi har stor valgfrihed til at sælge de 
brændstoffer, som efterspørges på markedet, 
og som vi tror på. Det kan gøre processen mod 
flere bæredygtige alternativer hurtigere, og vi 
kan tilbyde brændstoffer, der i så høj grad som 
muligt sikrer, at alternativet bliver endnu mere 
bæredygtigt. Jo flere bæredygtige brændstof-
fer, der efterspørges og anvendes af vores 
kunder, desto mere sænkes CO2-udledningen, 
og vores miljøpåvirkning mindskes. Det er den 
udvikling, vi altid stræber efter.

Vi genforhandler aftaler med vores leverandø-
rer en gang om året. For at komme i betragt-
ning som leverandør, skal man opfylde et 
antal basiskrav og følge de retningslinjer, der 
findes i FN Global Compacts 10 principper 
for menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø 
og anti-korruption. Derefter gennemgår vi 
blandt andet leverandørens eventuelle certifice-
ringer, ejerskab, størrelse og i hvilket omfang 
vi bedømmer, at leverandøren kan leve op til 
vores krav. Som det sidste foretages en risi-
kovurdering både i forhold til oprindelsesland 
og råvarer. Her er det først og fremmest leve-
randører af fossile brændstoffer, som udgør 
en høj risiko, og som vi undersøger i endnu 
højere grad. Med bæredygtige brændstoffer 
findes der bedre muligheder for at kontrollere 
oprindelsen, og vi har i dag et velfungerende 
system, som vi er meget tilfredse med. Vi har 
en såkaldt bæredygtighedsgodkendelse fra 
energimyndighederne, som sikrer, at alle vores 
biobrændstoffer er bæredygtige i henhold til 
lovgivningen.

I kontrakten med leverandøren inkluderer vi 
altid vores regler for god opførsel (Code of 
Conduct), som bygger på FN Global Com-
pacts 10 principper. Som en vigtig del af kon-
trakten indebærer det, at vi stiller krav om, at 
brændstoffet fremstilles under forhold, som 
ikke bryder med eksempelvis menneskerettig-
heder. Vi mener også, at det er vigtigt, at vo-
res leverandører risikovurderer deres underle-
verandører ifølge vores regler for god opførsel 
eller tilsvarende deres egne regler for samme. 
Hvor langt man kan gå tilbage i kæden af-
hænger af, hvor kompleks leverandørkæden 
er. Vi er endnu ikke nået så langt med de fos-
sile brændstoffer, at vi har sporbarhed i hele 
kæden. Vores leverandører ved ofte, hvilke 
lande olien kommer fra, men i slutproduktet er 
råvarerne sammenblandet og kan stamme fra 
flere forskellige steder.

Vigtigt med opfølgning
Vi kontrollerer og reviderer løbende vores leve-
randørers certificeringer og ledelsessystemer. 
Det betyder, at vi kan være trygge ved de leve-

randører, vi anvender. At vi foretager forhand-
linger en gang om året medfører også, at vi 
ved eventuelle uregelmæssigheder hurtigt 
kan afbryde et samarbejde. Indtil nu har vi 
ikke haft anledning til at gøre dette. I løbet af 
det seneste år har vi gennemført tredjeparts-
revisioner ved to af vores ni leverandører, ho-
vedsageligt gældende for vores leverandørers 
arbejde med at følge op på underleverandø-
rerne. Revisionerne viste, at det interne arbej-
de med bæredygtighed fungerer godt uden 
større afvigelser. Omvendt har vi identificeret 
en del risici og brister i arbejdet med opfølg-
ning af visse underleverandører, hvilket vi har 
fulgt op på, så vi fortsat kan forbedre produk-
ternes bæredygtighed. Der mangler viden til-
bage i leverandørkæden af fossile brændstof-
fer, hvilket vi sammen med leverandørerne vil 
arbejde videre på at forbedre.

For biobrændstoffer findes der tydelige regler 
om, hvad der betragtes som et bæredygtigt 
brændstof. Bestemmelserne findes i loven om 
bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. 

Loven har til formål bl.a. at beskytte jord og 
områder med høj biodiversitet og garantere 
en særlig reduktion af drivhusgasser i forhold 
til fossile brændstoffer. Alle vores leverandø-
rer af biobrændstoffer er certificerede ifølge 
EU-kommissionens standarder eller godkendt 
ifølge medlemsstaternes nationale standar-
der. Dette betyder for eksempel, at produ-
center af råvarer skal have et system til be-
skyttelse af biodiversiteten. Ifølge europæisk 
lovgivning er kravet til biobrændstoffer i dag 
endvidere, at de skal reducere CO2-udledning-
en med mindst 35 procent i forhold til fossile 
brændstoffer. 

I Danmark er der en kvotepligt, dvs. en for-
pligtelse til, at biobrændstoffer skal udgøre 
5,75% af det samlede volumen af brændstof, 
som sælges. Det er hovedsageligt opnået ved 
tilsætning af ethanol til benzin og FAME i die-
sel. Der benyttes også en mindre andel HVO 
fra en af vores leverandører for at kunne op-
fylde denne forpligtelse. I Danmark har vi i år 
brugt 2. generations HVO baseret på slagteri-

affald. Fra en leverandør af diesel har vi også 
en lille procentdel HVO baseret på palmeolie. 
Denne HVO er fremstillet af palmeolie, der 
er certificeret iht. ISCC (International Sustai-
nability and Carbon Certification System) og 
RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) 
standarderne. Certificeringerne er et skridt på 
vej mod mere bæredygtige brændstoffer.

Udover brændstoffer vælger vi gerne produk-
ter til vores sortiment, som er kontrolleret af 
en tredjepart såsom Fairtrade og Svanen. Fo-
kus på vores arbejde med sporbarhed og kon-
trol af leverandørkæder er dog på brændstof. 
Mere information om vores brændstoffer fin-
des i pjecen Hållbar Bilism, som du finder på  
www.okq8.se.
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Brændstofindustrien har et stort ansvar for at reducere miljø-
påvirkningen. Derfor arbejder vi på at udvikle og øge mængden 
af de fornylige brændstoffer.

Vi tilbyder fem biobrændstoffer: ethanol, biogas, RME, HVO og el. Salget af disse er 
steget med 15 procent siden 2014, og udgjorde i 2015 14 procent af vores samlede 
brændstofsalg. I 2015 var det samlede gennemsnit for fornylige brændstoffer solgt 
på stationerne i Sverige 26,5 procent i diesel og 4,95 procent i benzin. I Danmark 
udgjorde biobrændstof 5,80 procent af den samlede solgte mængde brændstof.

I 2012 lancerede vi Diesel Bio+ i Sverige, og i 2015 lancerede vi en yderligere for-
bedring af diesel. Den fornylige mængde i Diesel Bio+ blev øget op til 40 procent 
og blev samtidig gjort tilgængelig flere andre steder*. På de servicestationer, hvor 
vi ikke har Diesel Bio+, sælger vi den traditionelle diesel blandet med fem procent 
RME. I 2015 var vi dog tvunget til at fjerne RME fra diesel i visse dele af Sverige, da 
enkelte bilmodeller fremstillet af et bestemt materiale ikke kunne tåle at komme i 
kontakt med RME. Dette til trods for, at vores diesel var og stadig er udviklet ud fra 
den europæiske standard og samtidig tilpasset bilproducenternes egne ønsker og 
garantier.

Med næste skridt i produktudvikling af Bio Diesel HVO, bruger vi 100 procent die-
sel produceret på affald og restprodukter. Forhåbentlig kan dette brændstof blive 
godkendt af flere lastvogns- og bilproducenter i fremtiden, så de fleste dieselbiler 
kommer til at køre på Bio Diesel HVO. I dag er for eksempel alle Volvo-lastbiler god-
kendt til at køre på Bio Diesel HVO. Også Scania og Mercedes har godkendt HVO til 
nogle af deres modeller. Bio Diesel HVO kan reducere CO2-udledningen med op til 
90 procent i forhold til traditionel diesel.

I Danmark er der en kvoteordning (et lovkrav) om, at biobrændstoffer skal udgøre 
5,75 procent af den samlede mængde brændstof, der sælges. Af omkostnings-
mæssige årsager, er der få, der går over det lovpligtige niveau, hvilket er med til 
at begrænse muligheden for yderligere iblanding af biobrændstoffer. Kvoten bliver 
primært opfyldt ved at blande fem procent bioethanol i benzin og cirka syv procent 
fornyligt brændstof i diesel. Med afgiftsfritagelse i Sverige på fornylige brændstof-
fer har ambitionerne været stærkere og mere klare. I Danmark har der i stedet været 
fokus på 2. generations biobrændstoffer.

El er et voksende område, der har potentiale til at kunne reducere CO2-udledningen 
og samtidig reducere støjen i trafikken. En gennemtænkt infrastruktur for oplad-
ningsstandere er en vigtig faktor for, at dette kan lade sig gøre. Vi er med til at 
understøtte og muliggøre udviklingen af elbiler ved blandt andet at etablere oplad-
ningsstandere på vores nye servicestationer og gennem et tæt samarbejde med 
elbil-producenten Tesla. Samtidig har gas til biler (biogas og naturgas) og brint også 
interessante udviklings muligheder. Gennem et samarbejde med E.ON leverer vi gas 
til vores kunder. I Sverige har OKQ8s gaskunder adgang til 58 gasstationer, hvoraf 26 
af dem er etableret på OKQ8-stationer. I 2015 steg salget af gas med 23 procent 
i forhold til 2014. Vores erhvervskunder har mulighed for at købe biogas gennem 
gascertifikat. I 2016 planlægger vi at bygge fire til fem nye gasstationer nord for 
Stockholm.

*  Fra og med den 1. marts 2016 har vi midlertidigt sænket mængden af HVO i vores standard diesel i Sverige. 

Årsagen til den sænkede mængde er, at adgangen til HVO er begrænset i henhold til de specifikke krav, vi 

stiller til kvaliteten af produktet, samtidig med at efterspørgslen er steget. Mængden af RME forbliver på fem 

procent.

Fornylige brændstoffer

Vi har et stort ansvar for at reducere 
vores egen klimapåvirkning, men også 
CO2-udledningen som helhed.

Klimaforandringer er et stort problem i vor tid. 
At fremme og støtte reduktion er derfor et ud-
gangspunkt, som enhver brændstofaktør skal 
påtage sig. Vi skal hele tiden spørge os selv, 
hvordan vi sammen kan reducere emissioner-
ne gennem en udvikling i den rigtige retning. 
På den ene side handler det om, hvordan vi 
kan reducere energiforbruget og CO2-udled-
ningen fra vores egen drift, på den anden side 
handler det om, hvordan vi kan hjælpe vores 
kunder med at vælge mere bæredygtige alter-
nativer, der gavner miljøet.

Reducerede emissioner fra 
vores brændstof
Vores brændstof giver det absolut største 
fodaftryk på miljøet. De tiltag, som i 2015 
har givet de bedste resultater for at reducere 
CO2-emissionerne, er øget iblanding af fornyli-
ge brændstoffer i vores diesel. Vi arbejder fort-
sat på at gøre vores eksisterende brændstoffer 
mere bæredygtige, men også på at finde nye 
løsninger og produkter og tilbyde et mere om-
fattende bæredygtigt sortiment.

Vi vil også åbne flere anlæg med helt bære-
dygtige alternativer, såsom 100 procent HVO, 
og fortsætte med at informere vores kunder 
om de positive miljømæssige egenskaber, som 
vores nuværende alternativer har. I Danmark 
har vi ikke de samme muligheder for at øge 
andelen af   fornylige brændstoffer, da de po-
litiske rammer ser anderledes ud. Her handler 
arbejdet meget om at opfylde de lovmæssige 
kvoteforpligtelser, men selvfølgelig også om at 
optimere virksomheden. Læs mere på side 20.

Mindsket udledning fra vores egen drift
For at måle og rapportere energiforbruget og 
CO2-udledningen fra vores egen drift, benytter 
vi Greenhouse Gas Protocol, en international 
rapporteringsstandard. Det er andet år i træk, 
at vi bruger denne standard. For første gang 
kan vi derfor sammenligne måleværdierne. 
Vores totale energiforbrug er steget i 2015/16 
med 3,7 procent sammenlignet med 2014/15. 
Stigningen kommer primært fra distributions-
området og fra vores servicestationer. 

CO2-udledningen knyttet til vores egen drift 
stammer primært fra depoterne, driften af   vo-
res stationer og forretningsrejser. I 2015 har vi 
optimeret og etableret lækagetætte kompres-
sorer på depoter for at reducere energiforbruget, 

installeret nye, mere effektive varmeanlæg 
og udskiftet gamle lysarmaturer med nye 
LED-armaturer. Vi har i det forløbne år instal-
leret overvågningssystemer, hvor vi kan følge 
udviklingen i energiforbruget og dermed også 
CO2-udledningen på vores servicestationer, 
IDS-stationer og depoter. Forretningsrejser 
i form af kilometer per kundebesøg i Sverige 
er blevet reduceret med 41 procent gennem 
mere effektive salgsprocesser, men også gen-
nem øget brug af telefon- og videokonferen-
cer.

Distribution af vores egne produkter håndteres 
af eksterne leverandører. Læs mere på side 23.

En del af vores afdelinger har i dag egne mål 
for at reducere energiforbruget og CO2-udled-
ningen fra egen drift, men indtil videre er der 
ingen overordnede mål. Ambitionen er i 2016 
at etablere bæredygtighedsmål for OKQ8 
Scandinavias samlede drift. Arbejdet vil blive 
ledet af vores Sustainability-råd.

Energiforbrug 
og CO2-udledning

CARSTEN KRUSE
Færgedirektør ved Samsø Rederi

Vi har leveret LNG til Samsøfærgen siden 
1. marts 2015, og Samsøfærgen er dermed 
den første danske færge, der sejler på flydende 
naturgas.

– Alt var nyt, da vi startede. Nyt rederi, ny færge, 
nyt brændstof og ny teknologi. Efter 5.000 
afgange så vi, at projektet var en succes. Det 
kræver stor fleksibilitet hos leverandøren, og 
det har Q8 i høj grad udvist. Vi er meget tak-
nemmelige, siger Carsten Kruse, Færgedirektør 
ved Samsø Rederi.

Frem til nu er 22.000 MWh blevet leveret til 
Samsø Rederi. En relativt lille mængde i forhold 
til resten af brændstofindustrien, men med en 
stor grad af nytænkning. Flere selskaber og for
eninger har besøgt Samsø Rederi for at lære 
mere om projektet og dets fordele. På trods af 
sin fossile oprindelse har LNG en meget positiv 
virkning, da energiindholdet per volumen er 
højt. Det betyder, at der sjældent skal tankes, 
og derfor vil man have mindre transport af 
brændstof til færgelejet.

– Vi ligger kun i havn i 15 minutter, hvilket gør, 
at hvert minut tæller. Jeg er overrasket over 
den enkle løsning trods en avanceret teknologi, 
siger Carsten Kruse.

Total CO2e-udledning (ton CO2e)

Kategori  2014/15 2015/16

Direkte CO2e – Scope 11) 5.050 3.462

Indirekte CO2e – Scope 2 2) 33.739 32.510

Andre indirekte CO2e 
– Scope 3 3) 13.638 14.559

Total CO2e 52.427 50.531

CO2e-udledning fra vores egne aktiviteter

CO2e-udledning fra (ton CO2e)

Aktivitet  2014/15 2015/16

Servicestationer og IDS 31.924 30.748

Distribution 14.511 13.991

Produktion af smøreoile 2.341 2.324

Tjensterejser 1.769 1.722

Depoter (lagre) 4) 1.440 1.391

Kontorer 442 355

1)  Scope 1: Direkte CO2e (ækvivalent) emissioner fra virksom-
hedskontrollerede bygninger og køretøjer.

2)  Scope 2: Indirekte CO2e (ækvivalent) emissioner fra el og 
varme, der er produceret af en anden virksomhed.

3)  Scope 3: Indirekte CO2e (ækvivalent) emissioner fra andre 
aktiviteter, som ikke er Scope 1 og 2.

4)  Incl. VOC

Vores totale CO2e udledning faldt i 2015/16 med 3,6 procent 
sammenlignet med 2014/15. Denne reduktion er relateret til 
det øgede salg af HVO samt faldet af emissionsfaktoren for 
el i Danmark med 20 procent. Vi antager at bidraget til bio-
gent CO2e er neutralt, fordi den mængde biogent CO2e, der 
udledes i brugsfasen svarer til den mængde biogent CO2e , der 
er optaget af planterne (og tilnærmelsesvis dyrene) i primær 
produktionen.

MWh

2013/14 2014/15

Energiförbrukning

175 694
197 757

Energiförbrukningen i våra egna verksamheter 
i Danmark och Sverige. I förbrukningen 
innefattas kontor, stationer, depåer, drivmedel 
och energiförbrukning i distribution.
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Energiforbrug (MWH)
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Energiforbruget for vores egne aktiviteter i 
Danmark og Sverige. Forbruget relateret til 
kontorer, stationer, depoter, brændstof og 
distribution er inkluderet.
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2014/15 2015/16

175 694
183 272

Energianvändningen i våra egna verksamheter 
i Danmark och Sverige. I användningen 
innefattas kontor, stationer, depåer, drivmedel 
och energiförbrukning i distribution.

CO
2
e-udledning relateret til 

vores kunders brændstofforbrug 
(scope 3).
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Vi har klare procedurer for at forebygge spild og lækage. Al stations-
personale er uddannet til at håndtere spild, og hver eneste hændelse 
rapporteres og følges op på.

Som en væsentlig aktør inden for brændstof har vi et særligt ansvar og arbejder syste-
matisk for at minimere påvirkningen på   miljøet. At minimere spild og lækage handler i 
høj grad om at arbejde forebyggende. Håndteringen er underlagt strikse regler og aktiv 
risikovurdering. Med rutiner, sikkerhedsforanstaltninger, tests og obligatorisk uddannelse 
af vores medarbejdere, forhindrer vi så vidt muligt, at spild og lækage forekommer.

For at undgå problemer med spild ved dieseltankning, findes nu DripStop på alle diesel-
pumper – en stopfunktion i mundstykket, der forhindrer, at de tilbageværende dråber 
efter endt tankning løber ned i jorden. Ved at kunden holder mundstykket fem sekunder 
efter afslutningen af tankningen, kan de sidste dieseldråber løbe ned i tanken og spildet 
elimineres. Hvis der forekommer spild på stationerne, findes der en særlig belægning på 
jorden, der fanger væsken og fører den til olieudskillere. Hertil kommer, at personalet er 
uddannet og udstyret med de nødvendige kompetencer til at håndtere mindre spild.

Selv med strikse sikkerhedsforanstaltninger kan udslip forekomme, og kan være vanskelige 
at undgå eksempelvis ved levering til skovbrug og andre steder, hvor spildet er svært at 
bortskaffe. I løbet af 2015/16 gennemførtes omkring 290.000 leverancer til vores kunder 
og stationer, og to gange forekom væsentlige spild af i alt 100 liter, som blev renset helt op 
og uden permanent skade på miljøet. Væsentlige spild defineres som tilfælde, hvor produk-
tet kommer i kontakt med naturen og kræver oprensning med eksempelvis en mekanisk  
udgravning, pumpning og/eller kemisk behandling.

Afhængigt af størrelsen på spildet, og hvor det finder sted, er behovet for oprydning for-
skelligt. Ved større hændelser kontakter vi brandmyndighederne og indberetter dette til 
kommunens miljøkontor. I disse tilfælde har vi en tæt dialog med myndighederne for i 
fællesskab at udarbejde en plan for oprydningsarbejdet.

Hvis en station må lukke ned, kræver det en særlig håndtering. Vi undersøger i disse til-
fælde, om der er forurening – i sådanne tilfælde renser vi jorden. I nogle tilfælde fjerner 
vi stationsbygningen, inden vi renser jorden og starter oprydningsarbejdet. Vi kender 
betingelserne for vores egen forretning, men vi undersøger også historikken og andre 
virksomheders tidligere aktiviteter i området. 

Hvordan vi undgår spild  
og lækage

SPILDET I PADBORG

I efteråret 2014 opdagede vi et læk på vo-
res IDS-anlæg i Padborg. Det viste sig, at en 
rørledning i jorden var lækket. Lækagen op-
stod så langsomt, at det var umuligt at 
opdage i vores volumen-kontrolsystem. 
Eftersom lækagen havde stået på i længe-
re tid, forårsagede det desværre en større 
forurening af 3.100 m2. 

Dialogen med Kommunen, og det nu gæl-
dende påbud om oprensning betyder, at fo-
rureningen ned til 10 m`s dybde bort graves, 
og dybereliggende forurening begrænses 
ved in situ oprensning i kombination 
med opboring med storformat boring. 
Der skal efterfølgende etableres et in 
situ anlæg til behandling og biologisk 
nedbrydning af den restforurening, som 
efterlades i dybden. Anlægget skal drives, 
indtil det med stor grad af sikkerhed kan 
dokumenteres, at restforureningen ikke 
spredes til grundvandet i et omfang, der 
medfører, at grundvandskvalitetskriterier-
ne overskrides.

Vi har i alt ti depoter til opbevaring 
af brændstoffer i Sverige og Danmark 
og adgang til yderligere en række 
depoter via samarbejdsaftaler med 
andre aktører. Vores logistikområ-
de er kvalitets certificeret ifølge ISO 
9001 og mil jø  certificeret ifølge ISO 
14001.

Vi har i løbet af året gennemført en række til-
tag for at gøre vores servicestationer og depo-
ter endnu mere sikre. I Danmark har vi blandt an-
det forbedret det personlige sikkerhedsudstyr 
til chauffører samt øget antallet af kameraer 
på servicestationerne. I Sverige har vi øget 
beskyttelsen ved tankning, forbedret sikkerhe-
den for klasse 3 tanke og i samarbejde med 
rednings folk brandsikret servicestationerne.

Inden for smøremidler og andre kemiske pro-
dukter har Petrolia implementeret en række 
energibesparende tiltag, blandt andet ved at 
investere i et nyt anlæg til kølevandssystemer 
og et helt nyt ventilationssystem i Söderfors.

Vores transport af brændstoffer varetages af 
eksterne leverandører. For at begrænse vores 
miljøpåvirkning, opfordrer vi leverandørerne til 
at uddanne chaufførerne i eco-kørsel, som ind-
befatter at have fokus på valget af brændstof, 
motorer, brændstofforbruget og planlægning 
af kørselsruterne, så de er kortest mulige. Vi 
følger hvert kvartal op på distributørernes 
CO2-udledning. Det giver os mulighed for at 
reagere og handle, hvis udledningen stiger til 
et uacceptabelt højt niveau.

Transport og opbevaring
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Vores værdier er nøglen til at tiltræk-
ke de rigtige kompetencer, fastholde 
medarbejdere og sikre, at vi leverer 
service af høj kvalitet til vores kunder. 
Hver enkelt medarbejder er grund laget 
for vores succes.

Som værdidrevet virksomhed er det vigtigt, at 
ord og handlinger går hånd i hånd. Alle skal 
vide, hvad der er rigtigt, og hvad der forkert. 
Vi har regler for god opførsel (Code of Con-
duct), som alle vores medarbejdere skal følge, 
og som informerer om lighed, mangfoldighed, 
medarbejdernes rettigheder, miljø og anti- 
korruption. Det er en naturlig del af opstarts-
processen for nye medarbejdere. Trin for trin 
bliver vi skarpere på vores værdier, og dertil 
bliver vi også mere effektive i vores daglige ar-
bejde. Tilsammen gør det, at vi får opbygget 
en kultur, hvor vi er endnu gladere for at gå 
på arbejde. Vi gør en dyd ud af at efterleve 
vores regler og værdier. Jo bedre vi er, desto 
mere succes opnår vi i vores kunderelationer 
og arbejde.

Det giver interne karrieremuligheder, at vi er 
en stor virksomhed med flere end 5.000 an-
satte. Vi sætter pris på, at vores medarbejde-
re føler at de er gode til deres arbejde, at de 
udvikler nye kompetencer og hele tiden vokser 
med deres opgave. Vi ønsker at give vores 
medarbejdere mulighed for at udvikle nye 
færdigheder til gavn for virksomheden. Næs-

ten 80 procent af alle ansættelser er interne 
rekrutteringer – det viser, at vi er kommet et 
godt stykke ad vejen. I februar 2016 blev der 
også gennemført en medarbejderundersøgel-
se , hvor 540 medarbejdere besvarede spørgs-
mål omkring deres trivsel. Tilfredsheden var 
på 3,09 på en 4-trins skala, hvilket er en for-
bedring fra sidste års måling (3,01). Når vi 
føler os trygge og glade på arbejdspladsen, 
bliver vi mere innovative, produktive og stolte 
af vores virksomhed.

Det skal være let at arbejde med bæredyg-
tighed. Ligesom der i øjeblikket er et ønske 
om at bevæge sig i retning af en mere bære-
dygtig verden, er der mange medarbejdere i 
virksomheden, der også gerne vil engagere 
sig og være med til at bidrage til dette. Som 
brændstofselskab har vi mulighed for at gøre 
en forskel og aktivt følge udviklingen mod 
mere klimavenlige og effektive brændstoffer, 
serviceydelser og produkter. Ved at gøre miljø 
og bæredygtighed til en del af det daglige ar-
bejde, er alle medarbejdere med til at sikre en 
mere bæredygtig verden.

For at styrke vores kompetencer og møde 
fremtidige behov og efterspørgsel, har vi en 
bred vifte af interne uddannelser og kurser i alt 
fra virksomhedskultur, salg, konflikthåndtering 
samt miljø, sundhed og sikkerhed. I 2015 har 
vi gennemført en række kurser for alle med-
arbejdere og ledere på både servicestationer 
og i kundeservice. På den måde opbygger vi 

et fælles fundament for vores værdier og mål, 
og vi sikrer, at de gennemsyrer alt, hvad vi gør. 
At vi har et skandinavisk perspektiv, ser vi også 
som en fordel. Vores medarbejdere udveksler 
med glæde erfaringer med hinanden i hele 
virksomheden og på tværs af landegrænser.

Vi er vores medarbejdere

Med en åben og tydelig karriereplan bliver medarbejdere mere motiverede 
til at udvikle sig inden for virksomheden. Gennem vores kompetenceportal 
Performance in Motion har vi et stort antal virksomhedstilpassede uddan-
nelser på alle niveauer. Der tilbydes både onlinekurser og instruktørledede 
kurser.

Et eksempel er de 122 ledere, der i løbet af året tog en uddannelse i vores ledelsesprogram. 
Her fik de indgående kendskab til ledelse og til at lede virksomheden mod de vedtagne mål 
med udgangspunkt i vores værdier. Også i kundeservice har vi foretaget en stor uddannelses-
indsats. Flere end 100 ansatte er blevet uddannet til at sikre et ensartet og højt niveau af 
kundepleje. For stationspersonalet har vi i løbet af året gennemført en uddannelse inden for 
sundhed, sikkerhed og miljø med fokus på vores påvirkning og de forbedringer og initiativer, 
som vi har forpligtet os til i relation til miljø og klima.

Bryd Unges Ledighed Nu! og Ung På Vej
Et initiativ til at styrke unges selvtillid og reducere ungdomsarbejdsløsheden er Bryd Unges 
Ledighed Nu! i Danmark og Ung På Vej i Sverige. I Danmark tilbydes unge i alderen 15-30 år i 
samarbejde med erhvervsmentorkorpset Bryd Unges Ledighed Nu! en mentor og deltagelse i 
såkaldte boot camps, der giver indsigt i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Det seneste år har 
seks af disse boot camps fundet sted for i alt 150 deltagere, hvoraf 70 procent af de unge er 
kommet videre i uddannelse eller arbejde. I Sverige tilbydes unge under 25 år et tre-måneders 
praktikforløb med vejledning. I Avesta i Sverige har Ung På Vej været en succes siden starten 
med fortsatte positive resultater i løbet af sidste år. En lokal investering i udviklingen af   Ung 
På Vej i Södertälje og omegn er påbegyndt, hvor vi har lagt vægt på at udvikle samarbejdet 
med arbejdsformidlingen. Hvis det lykkes, er målet at sprede det til resten af   Sverige. I 2015 
gennemførte i alt 74 unge et praktikophold gennem Ung På Vej i Sverige.

Uddannelse  
– vejen til succes

ÅRETS JULEGAVE GIK  
TIL UNHCR

Til jul besluttede vi at donere en jule-
gave på 90.000 DKK og 90.000 SEK til  
UNHCR – FNs Flygtningehøjkommis-
sariat – som støtter mennesker, der er 
på flugt og har akut behov for hjælp. 
Beslutningen om at give denne jule-
gave blev taget af Sustainability-rådet, 
og er i overens stemmelse med vores 
over ordnede strategi for bæredygtig 
udvikling.

MICHAEL KNUDSEN 
Deltager i Bryd Unges  
Ledighed Nu!

Jeg kom i kontakt med Bryd Unges Ledig-
hed Nu! gennem kommunen. Jeg vidste 
med det samme, at det var noget for mig. 
På boot campen fik jeg information om, 
hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og 
hvilke krav, der stilles til en medarbejder. 
Jeg fik rent faktisk lov til at træne konkrete 
jobsamtaler. Bryd Unges Ledighed Nu! 
har betydet meget for mig. Det har givet 
energi og hjulpet mig til at tænke på en 
ny måde, og jeg er kommet i arbejde. Det 
er det vigtigste.

Michael fik efter Bryd Unges Ledighed 
Nu! et tremåneders praktikforløb på en 
Q8servicestation. I skrivende stund har han 
netop fået forlænget sin praktik periode.

”
Mere end 100 ansatte er blevet uddannet 
til at sikre et ensartet og højt niveau af   

 kundepleje.
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Bæredygtighed handler om miljøet, men også om arbejdsmiljø og tryghed.

Tryghed betyder flere ting. Blandt andet at undgå ulykker og truende situationer for både med-
arbejdere og kunder. Vores mål er, at alle skal føle sig trygge og sikre på vores stationer, og derfor 
arbejder vi både med den fysiske udformning af stationerne og personalets udstyr og uddannelse.
 
I løbet af sidste år gennemførte vi blandt andet en informationskampagne om konflikthåndte-
ring for vores medarbejdere, og vi forbedrede vores udstyr og instruktioner til at slukke brand, til 
at fjerne miljøspild og affald samt til førstehjælp. I løbet af året har vi også udviklet en ny krise-
beredskabsplan, der er knyttet til vores centrale beredskab. Hver medarbejder skal til enhver tid 
være i stand til at få hjælp til at håndtere en given situation.

Vi arbejder med løbende forbedringer og stræber efter at være en lærende organisation gennem 
vores integrerede SSHE-ledelsessystem 'Sådan gør vi'. Alle hændelser rapporteres gennem vores 
system 'Ups & Av'. Det hjælper os til at forstå, hvad der skal forbedres og korrigeres, hvorfor ting-
ene sker, og hvad der kræves for, at de ikke sker igen.

Bæredygtighed er tryghed

Anti-diskrimination 
og ligestilling
Alle skal føle sig velkomne og set. Vi 
behandler alle lige. Det vigtige er, 
at vi ser hinanden som ligeværdige 
medborgere og arbejder med sam-
me holdninger og værdier.

Vi stræber efter en jævn kønsfordeling og efter 
at sikre ligebehandling i rekruttering, persona-
leudvikling og løn. Åbenhed og ærlighed bør 
gennemsyre vores organisation, og det inde-
bærer, at vi behandler hinanden med respekt 
og ikke skelner mellem mennesker på grund af 
køn, hudfarve eller seksuel orientering. Det er 
en del af det adfærdskodeks, (Code of Conduct), 
som alle medarbejdere er enige om, selvom alle 
bør tage det som en selvfølge uden at skulle 
følge et bestemt kodeks. 

Ligesom tidligere år, har vi i 2015 gennemført 
en lønundersøgelse for at eliminere uberetti-
gede lønforskelle og vilkår mellem mænd og 
kvinder. Den svenske regering vil sandsynlig-
vis i foråret 2016 fremsætte et lovforslag til 
Riksdagen, der omfatter årlige og forbedrede 
undersøgelser. Forslaget indeholder også nye 
parametre, som virksomheder skal tage hen-
syn til i lønundersøgelser. 

Vi stræber naturligvis efter at opfylde de for-
ventninger og krav, som stilles til retfærdige 
og konkurrencedygtige lønninger uanset køn. 
Samarbejdet med fagforeningerne har været 
konstruktivt i denne proces, og vi ser frem til at 
møde de eventuelle nye direktiver fra regeringen.

Vi har i Danmark opfyldt det, som i dansk årsregnskabslov kaldes ligelig  
repræsentation i bestyrelsen (eksklusive medarbejderrepræsentanter). Vi har 
to kvinder og tre mænd i den danske bestyrelse. I den svenske bestyrelse er 
der to kvinder og fire mænd (fem mænd inklusive medarbejderrepræsentanter). 
Vi arbejder aktivt inden for hele koncernen efter at opnå en bedre kønsbalance 
på andre ledelsesniveauer. For eksempel har vi i det forløbne år gennem vores 
arbejde for en øget kønsbalance ansat to nye kvinder på mellemledernivaeu i 
form af chefen for Kommunikation og chefen for SSHE. Sidstnævnte er en ny 
position i OKQ8 Scandinavia.

Af vores 3.885 medarbejdere (eksklusiv franchise og 
for eninger) er 100 procent dækket af kollektive overens-
komster i Sverige og 83 procent i Danmark. At det ikke 
er 100 procent i Danmark, skyldes, at stationsledere 
og kontoransatte er i stand til at forhandle deres 
kontrakter selv, når de ansættes.

Danmark Sverige

Udviklingen af vores arbejdsmiljø  2014/15 2015/16 2014/15 2015/16

Dødsfald 0 0 0 0

Arbejdsskader med fravær LWC*, 
egne ansatte 6 10 4 9

Arbejdsskader med fravær LWC*, 
Contractors

1 1 1 5

LWC* Severity Rate** for egne  
medarbejdere

2,0 5,6 4,8 5,4

LWC* Severity Rate** for Contractors 1,1 3,5 0,0 7,5

Røveri og røveriforsøg 5 8 1 10

Sygefravær (%) baseret på antal 
arbejdstimer

2,7 3,3 4,9 5,7

Safety walks 996 1.392 1.661 1.377

Incident-rapporter/næsten hændelser 80 51 344 390

Incidents/kundeulykker  
(fx glat føre, påkørsel)

9 9 30 32

*Lost Workcase Days
** Antal fraværsdage / antal arbejdstimer x 200

0,4

0,6

0,8

1,0

Arbejdsskader med fravær per 200.000 timer  
IDI* frekvens

2013/14 2014/15 2015/16

*  Industrial Disabling Incident (IDI) er defineret som  
ulykker, der resulterer i mindst én fraværsdag. IDI-frekven-
sen beregnes som antal ulykker med fravær per 200.000 
arbejdstimer.

2015/16
83%

2014/15
82%

2014/15
100%

2015/16
100%

UDDRAG AF VORES SUND-
HEDS-, MILJØ- OG SIKKER-
HEDSPOLITIK

Vi har mål og handlingsplaner, som skal 
forebygge skader og sygdomme samt re-
ducere den miljøpåvirkning, vores aktivi-
teter skaber. Det skal lykkes ved at: 

  Have fokus på de, for os, væsentligste 
miljøforhold

  Udvikle og levere produkter med 
forbed rede miljøegenskaber 

  Reducere de miljømæssige konse-
kvenser af produktion, opbevaring 
og distribution af vores produkter

  Reducere de miljømæssige konse-
kvenser af etableringen, driften  
og lukningen af vores faciliteter

  Sørge for, at alle medarbejdere og 
samarbejdspartnere har den nød-
vendige uddannelse

  Alle afdelinger i OKQ8 Scandinavia 
har sundhed, sikkerhed og miljø 
(HSE) på dags ordenen til persona le-
møder

  Stille relevante krav til vores leve-
randører og samarbejdspartnere 
samt at følge op på deres indsats

  Give oplysninger om SHE-arbejdet til 
eksterne interessenter såsom kunder, 
partnere og myndigheder

Antal medarbejdere

Antal Kvinder Mænd Total

Sverige

Antal  
medarbejdere
 fuldtid
 deltid

1.183
596
587

1.006
502
504

2.189
1.098
1.091

Fastansat 777 678 1.455

Tidsbegrænset 
stilling

399 302 701

Contract ors 7 26 33

Antal Kvinder Mænd Total

Danmark

Antal  
medarbejdere
 fuldtid
 deltid

839
212
627

857
228
629

1.696
440

1.256

Fastansat 819 814 1.633

Tidsbegrænset 
stilling

19 40 59

Contract ors 1 3 4

Total antal 
medarbejdere* 2.022 1.863 3.885

* Eksklusiv franchise og foreninger
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OK Ekonomisk forening er den største af syv 
OK-foreninger i Sverige med tæt på en million 
medlemmer. Kuwait Petroleum International 
har hovedsæde i Holland og er ejet af Kuwait 
Petroleum Corporation, der er ejet af den 
kuwaitiske stat. I 1999 blev der indgået et joint 
venture mellem OK Ekonomisk forening og 
Kuwait Petroleum International. Den 1. august 
2012 dannede OKQ8 Sverige og Q8 Danmark 
sammen et af Skandinaviens største brænd-
stofselskaber, OKQ8 Scandinavia.

OK-Q8 AB ejes med 50% hver af OK 
Ekonomisk forening og Kuwait Pe-
troleum International. OKQ8 AB ejer 
Q8 Danmark A/S, men vi ser os som 
et samlet selskab – OKQ8 Scandina-
via – med fælles værdigrundlag.

Vores ejere har et stort engagement i forhold 
til bæredygtighed, hvilket gennemsyrer hele 
virksomheden. Direktivet fra vores ejere er 
klart – vi vil arbejde for at være en bæredygtig 
virksomhed både socialt, miljømæssigt og øko-
nomisk. Det viser sig i flere af vores initiativer. 
Vi arbejder aktivt for at sikre, at arbejdet med 
bæredygtighed er integreret i vores handlinger 
og ikke betragtes som en separat proces. 

Vores bestyrelse fremsætter strategi, mål og 
retningslinjer, der sikrer, at vi har et velfung-
erende ledelsessystem og at love, aftaler og 
etiske retningslinjer følges. På hvert bestyrel-
sesmøde gennemgår bestyrelsen, hvad der er 
sket i virksomheden i forhold til sundhed, miljø 
og sikkerhed. 

Miljømæssige aspekter og vores miljøpåvirkning 
håndteres desuden af vores sus tainability-råd 
bestående af repræsentanter fra virk somheden. 
Rådet giver anbefalinger i forhold til strategi, 
mål og aktiviteter i arbejdet med bæredygtig-
hed. Disse anbefalinger godkendes af ledel-
sen, inden de decentraliseres videre ud i organi-
sationen via rådet. Formanden er vores direktør 
for Sustainability & Communication. Chefer for  

følgende funktioner er repræsenteret i sus-
tainability-rådet: Communication, SSHE, HR, 
Operations Direct Market, Distribution, Marke-
ting og Engineering.

Udover Rådet har vi en gruppe, SSHE Fo-
cus gruppen, som håndterer spørgsmål med 
fokus på miljø, sikkerhed og sundhed.  
I denne gruppe sidder overordnede medar-
bejdere fra vores divisioner. Som led i vores  
systematiske arbejde med bæredygtighed, 
gennemfører vi interne revisioner for at følge 
op på, om vores procedurer fungerer i praksis, 
og ikke kun ser gode ud på papiret. 

 
 

Ejere, ledelse og organisation
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Økonomi
Stabilitet i økonomien giver os forud    -
s ætninger for at arbejde langsigtet 
med vores sociale og miljømæssige 
ansvar.

Vores samlede økonomiske resultat for 2015/16 
blev 317 millioner svenske kroner. Selvom antallet 
af investeringer i at forny vores stationsnet har 
været højt, hvilket har genereret højere afskriv-
ninger end i tidligere perioder, er resultatet meget 
tilfredsstillende. Vi har haft god volumen og gode 

marginaler. Eksterne påvirkningsfaktorer har 
været skattestigninger på brændstof, øgede 
arbejdsgiverafgifter og frem for alt oliepriserne. 

Priserne på råvarer til vores brændstof påvirkes 
af flere faktorer, som er svære at kontrollere, 
såsom konjunkturer og udbud. Dette påvirkes til 
gengæld af den globale politik, naturfænome-
ner og politiske uroligheder. Brændstofpriserne 
påvirkes også af regler for fornyelige brændstoffer, 
og hvordan disse beskattes. 

OKQ8 SCANDINAVIAS  
BESTYRELSE:

MEDLEMMER,  
OK EKONOMISK FORENING 
Göran Lindblå
Britt Hansson 
Ines Uusmann

MEDLEMMER,  
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL
Anthony Saunders
Azzam Almutawa
Khaled AL-Mushileh

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER
Berndt Nilsson

OKQ8 Scandinavias økonomiske hovedmål er lønsom-

hed og økonomisk stabilitet. Økonomiafdelingen følger 

dansk lovgivning og interne politikker, som blandt andet 

omfatter kredit check, risikohåndtering samt beføjelser 

og ansvar. Et nyt økonomi- og rapporteringssystem er  

i 2015/16 blevet introduceret, hvilket yderligere har for-

bedret den månedlige rapportering til de resultatansvarlige, 

ledelsen og bestyrelsen.

Økonomisk værdi – genereret og fordelt MSEK

Nettoomsætning (kunder) 33.206

Indkøb af varer -17.760

Punktskatter Danmark (staten – samfundet) -3.428

Punktskatter Sverige (staten – samfundet) -10.909

Lønninger og fordele (medarbejdere) -721

Selskabsskat Danmark (staten) 5

Selskabsskat Sverige (staten) -100

Finansielle omkostninger (långivere) 24

Donationer (samfund) -2

Resultat (i virksomheden) 317

Det finansielle resultat ovenfor svarer til årets resultat efter skat og øvrige finansielle 
poster. Resultatet før finansnetto og skatter var 388 millioner svenske kroner. Råvareprisen 
på olie er i 2015/16 faldet kraftigt, hvilket forklarer den mindskede nettoomsætning og 
lavere indkøbsomkostninger. Da punktafgifter ikke er koblet til prisen, men til volumen, er 
billedet i forhold til indbetaling til staten trods dette stigende. Donationer til samfundet 
er en overordnet oversigt over vores direkte donationer til almennyttige organisationer og 
ekskluderer de ressourcer, vi dedikerer i form af vores arbejdstid til samfundsengagement. 
Total kapitalisering (summen af aktiverne) udgjorde 10.071 millioner svenske kroner. 
Grundlaget for ovenstående tabel er taget fra koncernens finansielle resultater, som i 
helhed kan findes i årsrapporten. 
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Årets rapport dækker regnskabsåret 1. marts 2015 – 29. februar 2016. Dette er OKQ8 Scandinavias anden bæredygtighedsrapport, det vil sige den 
anden fælles rapport for OKQ8 Sverige og Q8 Danmark. Rapporten er udarbejdet på grundlag af Global Reporting Initiative's (GRI) nyeste version (G4) 
på niveauet 'Core'. Den dækker de 10 principper i FNs Global Compact og beskriver vores interessenters prioriteter inden for bæredygtighed. Rapporten er 
revideret af en ekstern revisor for at sikre, at den i henhold til den danske årsregnskabslov opfylder kravene til CSR-rapportering (Årsregnskabsloven §99 
a og b). Rapporten har ikke været gennem yderligere ekstern bedømmelse. 

Global Reporting  
Initiative index
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Princip Side

MENNESKERETTIGHEDER

Princip 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneske-
rettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 

5, 18-19, 
24, 28

Princip 2 Sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. 5, 18-19, 
24, 28

ARBEJDSRET

Princip 3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektive forhandlinger.

5, 27

Princip 4 Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 5, 18-19, 28

Princip 5 Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 5, 18-19, 28

Princip 6 Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 5, 27

MILJØ

Princip 7 Virksomheden bør støtte et forsigtighedsprincip til miljømæssige udfordringer. 5, 18-19, 30 

Princip 8 Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 5, 10-11, 
16-17, 18-19

Princip 9 Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 5, 7, 16-17, 
20

KORRUPTION

Princip 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning  
og bestikkelse. 

5, 18, 24
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Generelle GRI-indikatorer
Indikator Beskrivning Kommentar Sida

G4-1 Udtalelse fra den adm. direktør om betydningen af bæredygtig udvikling 4

G4-3 Organisationens navn OK-Q8 AB og Q8 Danmark A/S 30

G4-4 De vigtigste varemærker, produkter og/eller tjenesteydelser IDS, OKQ8, Q8, Q8 Oils, F24, OKQ8 Minipris, OKQ8 Visa 10-11, 30

G4-5 Hjemsted Stockholm 30

G4-6 Lande, hvori organisationen har aktiviteter Sverige og Danmark 30

G4-7 Ejerstruktur og virksomhedsform 28

G4-8 Markeder, hvorpå organisationen har aktiviteter Sverige og Danmark 30

G4-9 Den rapporterende organisations størrelse 27, 29

G4-10 Samlet medarbejderstyrke med opdeling efter ansættelsesform, køn og region 27

G4-11 Antal medarbejdere, som er omfattet af kollektive aftaler 27

G4-12 Organisationens leverandørkæde 18-19

G4-13 Væsentlige forandringer i rapporteringsperioden vedrørende størrelse, struktur 

og ejerforhold

Ingen væsentlige ændringer 30

G4-14 Beskrivelse af, hvordan organisationen følger forsigtighedsprincippet Forsigtighedsprincippet er medtaget i svensk miljølovgivning i Miljöbalken.  

I Danmark findes tilsvarende krav i miljøbeskyttelsesloven. I koncernen tager 

vi hensyn til forsigtighedsprincippet ved indkøb af varer og materialer

30

G4-15 Eksterne principper og standarder, som organisationen har underskrevet 

eller støtter

United Nations Global Compact 30

G4-16 Aktive medlemskaber af organisationer Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), Klimatneutrala godstransporter på 

väg, Energi- og olieforum (EOF), Danske olieberedskabslagre, Dansk Industri (DI), KFO

30

G4-17 Virksomhedsenheder, som indgår i det finansielle regnskab Samtlige dele af koncernen indgår i OKQ8's sustainability rapport 30

G4-18 Processer til definition af rapportens indhold og afgrænsning af aspekter 7

G4-19 Liste over væsentlige aspekter 7

G4-20 Afgrænsning af væsentlige aspekter inden for organisationen 30

G4-21 Afgrænsning af væsentlige aspekter inden for organisationen 30

G4-22 Effekten af ændringer og nye beregninger fra tidligere rapporter Ingen væsentlige ændringer 30

G4-23 Væsentlige ændringer, som er gennemført siden sidste rapporteringsperiode 

med hensyn til omfang og områdeafgrænsninger

Ingen væsentlige ændringer 30

G4-24 Liste over interessentgrupper, som organisationen har dialog med Kunder, både privatkunder og virksomhedskunder, myndigheder, kommuner, regering,  

leverandører, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, erhvervsorganisationer,  

fagforeninger, ejere, långivere, naboer til servicestationer og medarbejdere

7, 30

G4-25 Principper for identifikation og udvælgelse af interessenter De grupper, som berøres af eller påvirker virksomhedens aktiviteter, f.eks. medlemmer, 

kunder, interesseorganisationer, myndigheder og leverandører, og som har den opfattelse, 

at de har en interesse i at bidrage til OKQ8´s og Q8´s CSR-arbejde

7, 30

G4-26 Metoder til interessentdialog, også i arbejdet med sustainability rapporten Den løbende dialog omfatter foreningsgeneralforsamlinger, hvor vores ejere/kunder 

(OK-medlemmer) har gode muligheder for dialog. Der føres også dialog med f.eks. naboer 

og andre interessenter i forbindelse med vores depoter – her med særlig fokus på sikker-

hedsspørgsmål. Vi har gennem vores sælgere en løbende dialog med vores virksomheds-

kunder. Vi deltager i møder og konferencer, hvor mange interessenter (NGO ér, kunder, 

andre brancher og myndigheder) er repræsenterede, og hvor vi fører dialog 

7, 30

G4-27 Emner, som interessenter har bragt op i dialoger, og hvordan disse er 

håndteret

7

G4-28 Rapporteringsfrekvens Regnskabsåret marts 2015 - februar 2016 30

G4-29 Dato for offentliggørelse af forrige rapport Maj 2015 30

G4-30 Rapporteringsperiode Etårig 30

G4-31 Kontaktperson for rapporteringen og indholdet af rapporten 2 

G4-32 GRI-index 30

G4-33 Politik om review af rapporten 30

G4-34 Ledelsesstruktur 28, 29

G4-56 Værdier, principper og codes of conduct 5, 24, 25

Aspekter og  
afgrænsning

Disclosure on Management Approach (DMA) og indikatorer Kommentar Udeladelser Side

ØKONOMI

Økonomisk resultat – afgrænsning inden for OKQ8 Scandinavia

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed 28-29

G4-EC1 Direkte genereret og fordelt økonomisk værdi, herunder omsætning, 
driftsomkostninger og aflønning af medarbejdere

29

MILJØ

Udledning – afgrænsning indenfor OKQ8 Scandinavia og udenfor OKQ8 Scandinavia i kundeleddet

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed 5, 10, 16, 
19-22, 28

G4-EN15 Direkte udledning af drivhusgasser (Scope 1) 21

G4-EN16 Indirekte udledning af drivhusgasser (Scope 2) 21

G4-EN17 Anden indirekte udledning af drivhusgasser (Scope 3) 21

G4-EN19 Reduktioner af udledning af drivhusgasser 21

G4-EN24 Væsentlige spild 22

SOCIALT

Arbejdsmiljø (sundhed og sikkerhed) – afgrænsning inden for OKQ8 Scandinavia og uden for OKQ8 Scandinavia hos underleverandører

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed 5, 26, 28

G4-LA6 Arbejdsskader, sygefravær, tabte arbejdsdage, fravær og  
arbejdsrelaterede dødsulykker 

Inkluderer kund e-
ulykker. Ulykker og 
fravær rapporteres 
ikke per region eller 
køn. Forklaring:  
Data findes ikke

26

Mærkning af produkter og tjenester - afgrænsning uden for OKQ8 Scandinavia i kundeleddet

G4-DMA Ledelse og bæredygtighed 14, 28

G4-PR5 Kundetilfredshed 14

ØVRIGT – EGNE FORMULEREDE ASPEKTER

Samfundsengagement – afgrænsning uden for OKQ8 Scandinavia i samfundet

G4-DMA Ledelse og bæredygtighed Eget formuleret aspekt. Vores væsentlighedsanalyse har ført til dette aspekt. 
Vi arbejder på flere forskellige måder med dette aspekt

5, 25, 28

 Antal involverede unge Egen indikator. En central del af vores samfundsengagement er vores arbejde 
med Ung på vej og Bryd Unges Ledighed Nu. Vi har derfor udarbejdet vores 
egen indikator for dette arbejde

25

Bæredygtig leverandørkæde – øvrige sortiment – afgrænsning indenfor OKQ8 Scandinavia og udenfor OKQ8 Scandinavia i leverandørkæden

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed Eget formuleret aspekt. Vores væsentlighedsanalyse har ført til dette aspekt. 
Vi arbejder på flere forskellige måder med dette aspekt

10-11, 
18-19, 28

Antal produkter inden for dagligvarer og varer til bilen, som er 
miljømærket

Egen indikator 10

Sporbarhed, brændstoffer – afgrænsning inden for OKQ8 Scandinavia og uden for OKQ8 Scandinavia i leverandørkæden

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed Eget formuleret aspekt. Vores væsentlighedsanalyse har ført til dette aspekt. 
Vi arbejder på flere forskellige måder med dette aspekt

18-19, 28

Ingen indikatorer –

Sundt sortiment – afgrænsning inden for OKQ8 Scandinavia og uden for OKQ8 Scandinavia i kundeleddet

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed Eget formuleret aspekt. Vores væsentlighedsanalyse har ført til dette aspekt. 
Vi arbejder på flere forskellige måder med dette aspekt

–

Ingen indikatorer –

Sundhed og sikkerhed for kunden – afgrænsning uden for OKQ8 Scandinavia i kundeleddet

G4-DMA Ledelse af bæredygtighed Omformuleret aspekt 26, 28

Antal kundeulykker Egen indikator 26
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Kør forsigtigt!


