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Vi tror, at vores CSR-arbejde er vejen til succes, og med denne 
rapport ønsker vi at fremhæve vores styrker og fortælle, hvordan 
vi arbejder med vores svagheder. Vi har fokus på den måde, 
hvorpå vi påvirker miljø, klima, sociale spørgsmål og økonomi. 

”Vi” i denne rapport henviser til svenske OKQ8 og danske Q8, 
som fusionerede i august 2012. Vi har fælles mål, værdier og 
ledelse, men arbejder under forskellige varemærker i Danmark 
og Sverige. Vi har hidtil udarbejdet separate rapporter, men i 
år er de samlet i en enkelt.

Det er også første gang, at vi rapporterer i henhold til GRI 
G4. GRI står for Global Reporting Initiative og er en internati-
onal standard for CSR-rapportering. G4 er den nyeste version, 
og indebærer at vi får mulighed for at fokusere yderligere på 
forhold, som har betydning for os som virksomhed. For at 
kunne identificere de vigtigste aspekter har vi i samarbejde 
med vores interessenter gennemført en væsentlighedsanalyse, 
som du kan læse mere om på side 25.

Hvis du mangler information eller har spørgsmål til rappor-
teringen, er du velkommen til at kontakte Malin Eklund, Head 
of Communications & CSR.
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Indhold

Drivmiddel Danmark Sverige

Benzin • •

Diesel • •

E85 •

El •

Etanol med lavt blandingsforhold •

Gas til biler •

HVO •

HVO med lavt blandingsforhold • •

RME •

RME med lavt blandingsforhold • •

Brint •

-11,2
%

Vores projekt med at reducere 
madspild i Danmark har haft en 
positiv effekt – I 2014 blev 24 ton 
wienerbrød forvandlet  
til romkugler.
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HVO og RME
HVO og RME er to  

biobrændstoffer. Forkortelser-
ne står for hydrerede vegeta-
bilske olier (Hydrogeneret ve-
getabilsk olie) og rapsbaseret 
biodiesel (Raps Metyl Ester). 

Begge kan blandes i dieselolie 
for at nedsætte klimapåvirk-

ningen.

121

11.166 kopper kaffe blev uddelt til vores kunder, som samkørte 
gennem GoMore i 2014.

Vi er stolte over vores initiativ til at 
begrænse marginaliseringen blandt 
unge! I Danmark deltog 42 unge i ”Bryd 
Unges Ledighed Nu”, og i Sverige bød vi 
velkommen til 79 praktikanter fra ”Ung på 
väg” i forskellige afdelinger i virksomheden.

Denne rapport er omfattet af kravene i den danske årsregnskabslov, afsnit 
99 a og b. På side 29 i denne rapport er der et uddrag af regnskaberne. Den 
fuldstændige årsrapport for regnskabsåret 2014/15 er tilgængelig på okq8.se 
og q8.dk fra slutningen af maj 2015.

Tesla ladestationer hos 
OKQ8

Som en del af vores satsning på vedvarende 
energi indledte vi i 2014 et samarbejde med 
Tesla, som er en af verdens førende producen-
ter af elbiler. Der er etableret ladestandere på 
udvalgte stationer i Sverige. Ambitionen er at 
udvide satsningen i begge lande. 

421 mio. svenske 
kroner blev OKQ8 og Q8 ś 
samlede resultat før skat i 
regnskabsåret 2014/15.
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interessentdialog, vi har gennemført. Interes-
senternes svar indikerer, hvilke CSR-spørgsmål 
der er vigtigst for os. Læs mere på side 25. Vi 
er desuden gået over til at rapportere efter 
GRI G4 og har gennemført vores første Com-
munication on Progress efter anvisningerne i 
FN ś Global Compact.

Også økonomisk går det godt. Det 
samlede resultat for 2014 blev SEK 421 mio. 
før skat. Det glæder mig, at vi har leveret et 
økonomisk resultat, som sætter os i stand 
til at fortsætte satsningen på vores kunder, 
fremtidens servicestationer, nye brændstoffer 
og forretningens udvikling.

Jeg håber og tror, at vores målrettede indsats 
for en sund og bæredygtig virksomhed betaler 
sig. Vores medlemskab af FN ś Global Com-
pact er et stærkt fundament for arbejdet. Vi er 
stolte af at være en del af Global Compact og 
opfatter det som en selvfølge at arbejde ud fra 
de ti principper om miljø, menneskerettigheder, 
arbejdsmiljø og korruptionsbekæmpelse.

Der er naturligvis altid plads til forbed-
ringer. Jeg er dog overbevist om, at vi er på 
rette vej og glæder mig til den fortsatte færd 
sammen med mine dygtige medarbejdere og 
vores kunder.

Vores motivation er at muliggøre bevægelse 
og at drive samfundsudviklingen frem. Vores 
branche står over for store udfordringer og 
forandringer. Vi oplever en stigende interesse 
for nye transportmidler og nye måder at trans-
portere sig på. Det er en udvikling, vi byder 
velkommen, og som vi gerne vil være en del af.

Brændstoffer udgør vores primære 
klimapåvirkning. Vi påtager os gerne den 
udfordring, det er at minimere vores og vores 
kunders påvirkning af klimaet, og vi har høje 
ambitioner om at være en engageret aktør 
og hjælpe branchen i retning af en bære-
dygtig fremtid. Høje miljømæssige, etiske 
og økonomiske krav er helt grundlæggende 
hos os. Vi har sikret os, at CSR-spørgsmålene 
blev opprioriteret af ledelsen i 2014, idet der 
blev ansat en ny direktør med fokus på netop 
disse spørgsmål. Det betyder, at vi nu kan 
udvide vores engagement i bæredygtighed i 
hele virksomheden.

Velkommen videre
Vi tror på mobilitet og behovet for at være i bevægelse. Vores CSR-arbejde 
handler om at muliggøre bevægelse, så det påvirker mennesker og miljø 
mindst muligt, samt at være en god nabo, som bidrager positivt til sam-
fundsudviklingen. Vores ambition er at udvikle en bæredygtig infrastruktur 
og optræde mere klimavenligt, uden at vi går på kompromis med den 
økonomiske bæredygtighed.

Steffen Pedersen
CEO, OK-Q8 AB OG Q8 DANMARK A/S
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Vi er en værdistyret virksomhed. Vores 
værdier – Åben og Ærlig, Levering, Kundefo-
kus og Kompetence – hjælper os med at styre 
både hverdagen og uventede begivenheder. 
Vi lægger særlig stor vægt på at være åbne 
og ærlige. Det er mit håb, at denne rapport 
afspejler vores ønske om at beskrive både 
fremgang og modgang.

Jeg er stolt over det samfundsengage-
ment, som præger virksomheden. Vi arbejder 
bl.a. med at bryde unges marginalisering 
ved på forskellig vis at hjælpe dem ind på 
arbejdsmarkedet. Det er et vigtigt arbejde, 
som beskrives nærmere på side 21.

Efter snart tre år som skandinavisk virk-
somhed er vi endnu mere overbeviste om, at 
vores fusion er en succes. Vi opdager stadig 
nye synergier, ikke mindst i vores CSR-arbej-
de. Denne rapport er i sig selv resultatet af 
en vellykket integrationsindsats. Indholdet i 
årets rapport er baseret på resultatet af den 

Sustainability Report 2014/154



Mange har svært ved at forstå, hvordan en 
virksomhed, som sælger brændstoffer, kan 
handle bæredygtigt – vi er jo aktive i en bran-
che, hvor olie og andre fossile naturressourcer 
stadig har stor betydning. Vi er dog over-
beviste om, at mulighederne for at gøre en 
positiv indsats opvejer de negative aspekter. 
Der er desuden gode muligheder for at gøre 
en forskel på områder, hvor udfordringerne er 
store. Hertil kommer, at bæredygtighed for os 
ikke blot handler om miljø. Det handler også 
om menneskerettigheder og socialt ansvar. 
Målet er at støtte mennesker i bevægelse i en 
mere bæredygtig verden.

Vores ambitioner og mål på CSR-området 
betyder, at vi skal
– støtte udviklingen af biobrændstoffer
–  øge vores andel af bæredygtige produkter 

og opfordre kunderne til at vælge dem
–  reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter
– bidrage til at begrænse marginalisering
–  arbejde for en sikker og tryg arbejdsplads 

uden ulykker.

Den måde, vi arbejder på, kan variere, men 
et fællestræk er dog vores engagement, og at 
vi arbejder for, at alle skal forstå værdien af 
CSR-arbejdet.

Hvordan når vi målene?
For at nå vores mål har vi bl.a. vedtaget en 
Code of Conduct, som alle, der arbejder for 
os, skal følge. Vi har nultolerance over for alle 
former for tvangs- og børnearbejde samt 

alle former for særbehandling af ansøgere, 
medarbejdere og kunder. Alle vores medar-
bejdere i Danmark og Sverige er omfattet 
af de gældende arbejdsmiljøregler, og vi har 
stærke faglige organisationer i begge lande 
og desuden et aktivt medarbejderudvalg i 
Danmark. Der sidder to medarbejderrepræ-
sentanter i bestyrelsen, som skal sikre, at 
vores medarbejderes interesser varetages.

Vi arbejder aktivt for at reducere vores 
udledning af drivhusgasser, primært ved 
at informere om og bidrage til udviklingen 
af brændstoffer, som i mindre grad påvir-
ker miljøet og klimaet. Vi arbejder også 
med at optimere energiforbruget på vores 
servicestationer og med at øge andelen af 
bæredygtige produkter i vores sortiment, lige 
fra smøreolie til vaskeprogrammer og kaffe. 
Vi vil gerne guide kunderne til at træffe gode 
valg – spørg os, hvis du er usikker!

Vi har endnu ikke et overordnet skandina-
visk mål for at reducere vores klimapåvirk-
ning. Vi har dog vedtaget delmål og har fokus 
på at finde indikatorer, som afdelingerne kan 
bruge som værktøj i dette arbejde.

FN ś Global Compact
Vi er fortsat stolte over at være tilsluttet FN ś 
Global Compact, som omfatter ti principper 
om menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø 
og modarbejdelse af korruption. Principperne 
giver os retningslinjer for, hvilke CSR-spørgs-
mål vi skal arbejde med.

CSR-mål
At finde bæredygtige løsninger er vores absolutte ambition og vores største ud-
fordring. Derfor skal vi stille høje krav til os selv og alle, vi arbejder sammen med.

» 
For os handler bæredygtighed ikke 
blot om miljø. Det handler også om 

menneskerettigheder og socialt ansvar.”

Menneskerettigheder

§ 1. Virksomheden bør støtte og 
respektere beskyttelsen af inter-
nationalt erklærede menneskeret-
tigheder inden for virksomhedens 
indflydelsesområde, og

§ 2. bør sikre, at den ikke medvirker 
til krænkelser af menneskerettig-
hederne.

Arbejdsvilkår

§ 3. Virksomheden bør opretholde 
foreningsfriheden og effektivt 
anerkende retten til kollektiv 
forhandling

§ 4. bør støtte udryddelsen af alle 
former for tvangsarbejde

§ 5. bør støtte effektiv afskaffelse 
af børnearbejde og 

§ 6. bør afskaffe diskrimination i relati-
on til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

§ 7. Virksomheden bør støtte en for-
sigtighedstilgang til miljømæssige 
udfordringer,

§ 8. bør tage initiativ til at fremme 
større miljømæssig ansvarlighed

§ 9. bør opfordre til udvikling og udbre-
delse af miljøvenlige teknologier.

Korruption

§ 10. Virksomheden bør modar-
bejde alle former for korruption, 
herunder afpresning og bestikkel-
se.

FN Global Compacts ti principper:

Sustainability Report 2014/15 5



Vision for vores servicestationer
Vi har en vision om et stærkt og konsolideret 
netværk af servicestationer, hvor den enkelte 
station er i økonomisk ligevægt og spiller en 
vigtig rolle lokalt. Det er vigtigt for os, at vi er 
til stede for mennesker i bevægelse, uanset 
hvor de er på vej hen.

Servicestationerne skal være det naturlige 
valg, når der skal holdes pause på turen – 
hvad enten det handler om at få fyldt energi-
depoterne op med en nybrygget kop kaffe og 
en frisk salat, at tanke op eller få luft i dæk-
kene. Vi satser derfor på et servicestations-
koncept, der har fokus på høj driftssikkerhed 

og brugervenlighed ude ved standerne samt 
behagelige lounges til dem, der gerne vil blive 
her lidt længere. Vores friske madkoncept 
Qvik To Go findes nu på 108 servicestationer 
i Danmark og 32 i Sverige – hvor vi for øvrigt 
planlægger at åbne yderligere 50 i 2015.

Samtidig med at vi lægger os i selen for at 
forstå kundernes hverdag og opfylde deres 
behov, forsøger vi at reducere den miljøpå-
virkning, vores virksomhed bidrager med. Når 
vi bygger om eller bygger nyt, er det meget 
vigtigt, at de nye faciliteter er rene, attraktive 
og indbydende, samtidig med at de skal være 
energieffektive.

Det tager mellem to og syv år at etablere en 
ny servicestation – fra første idé til færdigt pro-
dukt. Det drejer sig med andre ord om altid at 
se fremad, og de servicestationer, vi planlægger 
nu, skal kunne fungere samme sted i 30–40 år.
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» 
Vi har en vision om et stærkt 
og konsolideret netværk af 

servicestationer.

Sustainability Report 2014/156

Fr
em

tid
en

s s
er

vi
ce

st
at

io
n



Det sidder i væggene
Der er meget, man ikke umiddelbart ser på 
vores servicestationer, men som alligevel gør 

en stor forskel. Vores ejere stiller høje krav til, 
at virksomheden skal være på forkant med 
sikkerheds- og CSR-arbejdet, og det præger 
hele virksomheden. På mange af vores ser-
vicestationer er der både synlige og usynlige 
løsninger, som bidrager til at gøre stationerne 
mere miljørigtige.

De mest moderne stationer har både 
solceller og sedum-urt på taget og er bygget 
på et skelet af limtræsbjælker, som er mindre 
energikrævende at fremstille end stålbjælker.

Vi har såkaldte spildzoner på servicestatio-
nerne med afløb til olieudskiller.

Med vores første Green building certifice-
rede servicestation, OKQ8 i Häggvik, blev der 
sat en ny standard for vores stationer, og alle 
nye faciliteter har siden da haft det samme 
høje niveau. I Danmark gennemførte vi for et 
par år siden et lignende projekt med fokus på 
energieffektivisering. Når vi bygger om, opgra-
derer vi teknikken, og bruger de erfaringer vi 
har fået fra vores nyeste servicestationer. Det 
er også en fordel, at vi kan drage nytte af og 
bruge vores viden fra de projekter, vi har gen-
nemført i de to lande. Et igangværende projekt 
er udskiftning af belysningen til LED-pærer i 

Sverige. Det arbejde startede allerede i Dan-
mark i 2009. Med LED-belysning sparer vi på 
strømmen, fordi de er yderst energibesparen-
de, samtidig med at de giver et godt lys.

Som kunde bemærker man ikke altid så-
danne nye tiltag, men for os er det vigtigt, at 
de stationer, som bygges i dag, er moderne 
faciliteter, som er opført med omtanke over 
for naturen og kunderne. Vi har siden 2012 
opført de nye, energieffektive servicestatio-
ner i overensstemmelse med vores manual, 
og det har indtil videre ført til fem topmo-
derne anlæg i Sverige. Energieffektivitet og 
materialevalg har stor betydning for os i 
både Sverige og Danmark, og vi udnytter det 
bedste fra begge lande for at kunne fortsæt-
te denne udvikling.

Rundt om servicestationerne
Vores danske kunder har måske bemærket 
vores engagement i Rådet for Sikker Trafik. 
Det er et samarbejde om at sænke hastighe-
den, hvilket bl.a. giver kortere bremselængde 
og færre ulykker. Projektet Rådet for Sikker 
Trafik er nu afsluttet, og i 2015 vil vi i stedet 
satse kraftigt på vores madspildsprojekt og 
samarbejdet med svenske Solvatten. Læs 
mere på side 8 og 9.

Vi har naturligvis også engagerede og 
hjælpsomme medarbejdere på alle vores 
servicestationer. Flere af vores medarbejdere 
stiller sig desuden til rådighed som mentorer 
for unge, der deltager i vores samfundsinitia-
tiver ”Bryd Unges Ledighed Nu” og ”Ung på 
väg”. Du kan læse mere på side 21.

Pant og Vi-skogen
Der findes indsamlingscontainere 
til pantdåser og -flasker på vores 
servicestationer i begge lande. I 
Sverige doneres alle indsamlede 
midler fra pant til den velgørende 
organisation Vi-skogen, som hjælper 
os med at kompensere for en del af 
vores udledning af drivhusgasser. 
Indsamlingen er endnu begrænset, 
men vi håber, at vi bliver bedre til 
det efterhånden. I 2014 indsamlede 
vi næsten 400.000 svenske kroner, 
svarende til ca. 20.000 træer.

» 
På mange af vores servicestationer har 
vi ’usynlige’ løsninger, som bidrager til 

at gøre vores stationer mere miljøvenlige.
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servicestationer bidrager konkret til at redu-
cere det aftryk, som transporten skaber. Hvis 
du eksempelvis vasker bilen hos os i stedet for 
på gaden eller i indkørslen, tager vi os af det 
snavsede vand og renser det, så tungmetaller 
og andre miljøskadelige stoffer ikke løber ud 
i naturen eller afløbsbrønde. Ofte kan vi også 
tilbyde miljøtilpassede produkter til vasken 
og rådgive om, hvordan folk skal køre for at 
spare på brændstoffet.

Madspildsprojektet
Det sker tit, at folk, som stopper hos os, også 
har brug for noget at spise. Vi har et stort 
udbud af både varm og kold mad, som er 
hurtig at tage med, frisk og velsmagende. 
Vi er blevet opmærksomme på, at det kan 
være svært at bedømme, hvor meget vi får 
solgt, og at en del mad kommer til at se lidt 
kedelig ud efter en time eller to i butikken. 
Derfor skød vi i 2014 Madspildsprojektet i 
gang i Danmark – det går ud på at bruge de 
madvarer, vi tilbyder, men ikke får solgt.

Boller og sandwich er som bekendt 
allerlækrest, når de er nybagte, selv om de 
ikke dermed behøver at være dårlige sidst 
på dagen. Vi har inden for rammerne af Mad-
spildsprojektet i Danmark forvandlet 24 ton 
wienerbrød, som ikke er blevet solgt hurtigt 
nok, til romkugler.

Lyder det mærkeligt? Slet ikke – det er 
stadig friske og helt sikre produkter, som 
blot er genopstået som nyt, velsmagende 
bagværk. Kategorien ”Bakery” repræsenterer 
ca. halvdelen af vores salg af madvarer – det 

er derfor en stor reduktion 
af vores madspild. Desuden 
viser vores undersøgelser, 
at kunderne oplever de 
forvandlede produkter 
som værende af meget høj 
kvalitet. Netop nu er vi i 
gang med at implementere 

madkonceptet Qvik To Go i Sverige, og det er 
også planen at introducere madspildstemaet 
på den anden side af sundet.
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Der kommer flere biler, men de bliver samti-
dig mere brændstoføkonomiske – og dermed 
kommer der færre optankninger. Vi mener 
dog alligevel, at vi har meget at bidrage med, 
både i dag og om 20 år. Det afgørende er 
således ikke, hvordan folk bevæger sig, men 
at de har mulighed for at gøre det. Vi kan bi-
drage til, at turen bliver lidt mere bæredygtig.

Vi har udstyret nogle af vores servicestationer 
med cykelplejepladser. Det er et projekt, vi håber 
at kunne udvikle. Desuden gør vi en stor indsats 
for at være forrest, når det drejer sig om at 
tilbyde den service, som kunderne efterspørger 

i dag og i morgen. Det gør ingen forskel, om du 
kommer i bil, på cykel, på skateboard eller med 
barnevogn – du er altid velkommen hos os.

Reduktion af aftrykket
Uanset transportmiddel vil vi altid hjælpe 
med at gøre turen mere bæredygtig. Vores 

Mobilitet på en mere 
miljørigtig måde
Bilen har længe været et symbol på frihed, og meget tyder på, at den 
fortsat vil have stor betydning for mennesker. Vi sælger derfor de brænd-
stoffer, som biler i dag kører på, men har også meget fokus på andre 
transportformer og nye brændstoffer.

OKQ8 har udviklet et indeks for 
Hållbar bilisme i Sverige. Læs 
mere på okq8.se

» I Danmark har vi forvandlet 
24 ton wienerbrød til rom-

kugler for at reducere madspildet.
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Vi har i vores sortiment mange produkter 
med forskellige mærkninger, som skal hjælpe 
kunderne med at træffe et godt valg. Vi kan 
bl.a. nævne FairTrade, EU’s økologimær-
ke, KRAV, Ø-mærket, Fuldkornsmærket og 
Svanemærket. I forbindelse med olieproduk-
ter stiller vi krav om, at de skal være af høj 
kvalitet og miljøtilpassede i den udstrækning, 
det er muligt. Alle leverandører skal følge 
vores Code of Conduct. Vores ambition er, at 
vi samlet set skal øge andelen af bæredyg-
tige produkter i sortimentet. Vi taler her om 
både brændstoffer, levnedsmidler og andre 
produkter.

Servicehjælpen
Ud over levnedsmidler, aviser og blade og 
bilrelaterede produkter kan vi naturligvis 
hjælpe med alverdens problemer i forbindelse 
med din bil. Den første torsdag i hver måned 
er vores medarbejdere ude på vores beman-
dede servicestationer, hvor de hjælper med 
forskellige former for service og vedligehol-
delse. Vi kalder det Servicehjælp. Det er en 
serviceydelse, hvor vi bl.a. hjælper med at 
udskifte vinduesviskere, tjekke dæktryk og 
påfylde olie. En velplejet bil påvirker miljøet 
mindre og kan køre længere.

Udlejningsbiler
Har du ikke din egen bil, men har brug for 
at transportere dig selv eller en ting, kan vi 
også tilbyde udlejningsbiler i Sverige. Når du 
lejer en bil hos os, kan du være sikker på, at 
den lever op til en høj miljøstandard. Vores 
personbiler har en udledning på maks. 120 g 
kuldioxid pr. km. Vi tilbyder klimakompensa-
tion for alle udlejningsbiler. På www.okq8.se 
finder du den nærmeste servicestation med 
udlejningsbiler.

Vand fra bilvasken bliver til Solvatten
Når du vasker bilen hos os, får du ikke alene 

Vores tjenesteydelser, 
service og sortiment
Vi arbejder på at kunne tilbyde et bredt sortiment og ønsker at øge antallet af 
produkter og levnedsmidler, som har begrænset miljø- eller klimapåvirkning, og 
som fremstilles på en rimelig måde. » Vi ønsker at øge antallet af 

produkter og levnedsmidler, 
som har begrænset miljø- eller 
klimapåvirkning.

en funklende flot bil – du 
bidrager også med rent 
vand til udsatte familier 
i Uganda. Solvatten er 
en svensk opfindelse, 
som er lige så enkel, som 
den er genial. Snavset 
vand hældes i en særlig 
dunk, som herefter stilles ud i solen. Med 
solens energi og forskellige filtre i dunken 
renses vandet, så det bliver så rent, at det kan 
drikkes. En dunk Solvatten kan rense op til 
33 liter vand om dagen i mindst syv år. Vores 
samarbejde med Solvatten er nu blevet skan-
dinavisk og udvides, så vi ikke kun donerer 
penge til Solvatten i en begrænset kampag-
neperiode – det bliver en del af vores udbud 
af bilvask året rundt. For hver bilvask donerer 
du som kunde fire liter rent drikkevand til 
Uganda. Sammen hjælper vi dem, som har 
allerstørst behov.

SOLVATTEN®

 

  
  

REN BIL  HE R

4 LITER RENT VAND I U
GANDA
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Andréa Haag er skandinavisk bygge- og etableringschef og ansvarlig for 
projektet ”Fremtidens Servicestation”. Jobbet handler bl.a. om at finde de 
bedste steder at placere de nye servicestationer og sørge for, at vi foretager 
fornuftige investeringer, som kan bidrage til energieffektive stationer. Det er 
her, vi skal tilbyde de tjenesteydelser, service og produkter, som efterspørges af 
kunderne – i dag og i morgen.

Mødested og service på én gang
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Hvad er ”Fremtidens Servicestation”?
Det er en metode, vi bruger til at finde en 
skabelon for forskellige typer servicestationer 
i og omkring de store byer – derfor kalder vi 
det internt for Storbyprojektet. Det drejer sig 
om at identificere og undersøge forventnin-
ger, problemer, potentialer og ideer til, hvor-
dan servicestationerne kan se ud og fungere.

Der er taget udgangspunkt i Stockholm, 
hvor behovet har været størst, men arbejds-
formen gælder alle vores store byer i Skan-
dinavien. Både Stockholm og København er 
eksempler på hurtigt voksende byer. Der er 
her et stigende behov for dels boliger, dels 
servicesteder til de mennesker, som bor her. 
Servicestationer med salg af brændstoffer 
opfattes ofte som ”uønskede” i tætbebyg-
gede områder, men behovet for at kunne 
bevæge sig og få god service tæt på bopælen 
vil ikke falde – tværtimod! Med dette projekt 
vil vi vise, at det også er muligt at bygge sikre 
og smukke servicestationer i tætbebyggede 
områder, og at de faktisk kan bidrage til 
områdets trivsel.

Hvilke stationstyper har I udformet?
Vi beskriver tre servicestationstyper, som 
dækker vores behov og visioner meget fint.

Mødested og service på én gang

»Vores servicestationer er 
mere end blot tankstationer. 

De er et mødested for mennesker i 
bevægelse. 

Økobyen: En servicestation i et tætbebyg-
get område, hvor vi fokuserer på et mindre, 
men målrettet udbud – og netop tilbyder 
service til fremtidens storbymennesker. Der 
er begrænset plads, og der kan være mindre 
behov for bestemte brændstoffer. Samtidig 
har folk brug for et sted, hvor de kan rode 
med cyklen og få hjælp til at smøre hjulene 
på barnevognen.

Handelsstedet: Det er en større servicesta-
tion i forbindelse med den kollektive trafik. 
Alle brændstoffer og vaskekoncepter skal 
være tilgængelige.

Trafikportalen: Det er en servicestation, 
som har omfattende fokus på trafikken, 
fordi den ligger op ad et knudepunkt, hvor 
biler, busser, tog og cykler mødes. Her har 
pendleren måske brug for lidt mad undervejs, 
skal hente pakker eller en måltidskasse på vej 
hjem eller bare får lyst til en afslappet pause 
undervejs. Måske skal vi her tilbyde cykelud-
lejning og dækudskiftning?

Hvad sker der nu – hvad er næste skridt?
Mange af disse lokaliteter er jo meget efter-
tragtede blandt både konkurrenter og andre 
aktører på service- og boligområdet. Som 

situationen er i dag, er konkurrencen hård, og 
derfor skal vi have fokus på at udnytte det fy-
siske areal så godt som muligt og/eller finde 
gode måder at samarbejde med andre på. Vi 
er også i gang med at kigge på, hvilke styrker 
vi har i Danmark og Sverige, som vi kan 
bygge videre på. I cykelbyen København og 
nærmeste omegn har vi to cykelplejepladser, 
og det koncept tester vi nu på nogle svenske 
servicestationer. Det er typisk sådanne facili-
teter, som efter min opfattelse bliver vigtige 
for vores servicestationer midt i byen. Det er 
vigtigt at forstå både kundernes behov og de 
politiske og arkitektoniske perspektiver. Det er 
et område, vi arbejder intensivt med.

Hvordan kommer servicestationerne til at 
fungere visuelt?
Vi har engageret tre arkitektbureauer, som 
skal udarbejde forslag. Det vigtige er, at ser-
vicestationerne tilpasses til de lokale forhold, 
og at de matcher vores profil og appellerer til 
vores kunder. Der skal være en sammenhæng 
i det hele. Vores stationer er mere end blot 
tankstationer. De er mødesteder for men-
nesker i bevægelse – og det skal man kunne 
mærke og se.

Er det muligt at bygge servicestationer 
med salg af brændstoffer tæt på boliger 
for at opfylde menneskers behov for 
bevægelse – også i stadig tættere 
bebyggede byer?

– Det er svært at placere traditionelle 
tankstationer tæt på boliger. Som 
udvikler af bæredygtige og attraktive 
boligmiljøer er vi i Riksbyggen meget 
positive over for tankerne og ideerne om 
at flytte fokus fra nutidens benzinstati-
oner til fremtidens stationer. Disse nye 
servicestationer, som har et bredt udbud 
af tjenesteydelser i forbindelse med 
forskellige bæredygtige transportformer, 
har en naturlig plads i den moderne by. 
Hvis de også er arkitektonisk tiltrækken-
de, er det endnu bedre.

Mårten Lilja
Viceadm. direktør / AO Bostad 
Riksbyggen
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De fleste biler i Norden kører i dag på diesel 
og benzin, selvom tendensen går mod større 
anvendelse af biobrændstoffer. Vi ønsker 
at gøre tilværelsen lettere for mennesker i 
bevægelse. Det betyder, at vi skal tilpasse 
os de transportmidler, vores kunder vælger. 
Man kan sige, at kunderne vælger brændstof 
allerede på det tidspunkt, hvor de vælger bil.

Hvis vi vil give kunderne bevægelsesfrihed, 
skal vi også levere det brændstof, de har brug 
for. Det er en styrke for os, at vi ikke selv ud-
vinder olie og ejer raffinaderier. Det betyder, 
at vi kan sælge de produkter, som markedet 
efterspørger, og vi kan være med til at teste 
nye, mere bæredygtige brændstoffer. Vi kan 
også arbejde aktivt for bæredygtig udvikling 
ved i højere grad at sælge biobrændstoffer, 
når kunderne efterspørger det. Allerede i dag 
satser vi i stort omfang på vores vedvaren-
de sortiment. I Danmark opfylder vi vores 
forpligtelse om at tilsætte 5% bioetanol 
til benzin og 7% biobrændstof til diesel til 
vejtransport. Det fremgår af et EU-direktiv, 
at 10% af energien i transportsektoren skal 
stamme fra vedvarende energikilder i 2020, 
et mål, som Sverige allerede har nået i 2014.

Vi ønsker at være det naturlige valg for alle, 
som kører på alternativt brændstof, f.eks. el, 
E85, RME, HVO og brint. Det er en balancegang 
hele tiden at kunne tilbyde så meget af de fos-
sile brændstoffer, der kræves, for at kundernes 
transportmidler stadig kan køre, og samtidig fo-
kusere på et vedvarende sortiment, der støtter 
udviklingen og lever op til målsætningen om at 
være en bæredygtig virksomhed.

Mindre RME i Diesel Bio+
I efteråret 2014 oplyste medierne, at visse 
bilmærker havde problemer med, at brændstof-
filtrene stoppede til, og at årsagen var miljødie-
sel. Bil Sweden pegede på OKQ8 ś diesel, RME 
og manglende additivering som baggrunden. 
Selv om OKQ8 ś diesel følger svensk og euro-
pæisk standard, blev iblandingen af RME som 
en sikkerhedsforanstaltning nedsat fra 7 til 5%. 
Problemet optræder også andre steder, og det 
er rapporteret flere steder i Europa i forbindelse 
med diesel fra forskellige leverandører. OKQ8 
samarbejder med branchen om at håndtere 
problemet. OKQ8 arbejder også løbende med 
at udvikle sine produkter og vil genskabe mil-
jøegenskaberne for Diesel Bio+.

Hvilke brændstoffer 
tilbyder vi og hvorfor
Produktkvalitet og efterspørgsel er alfa og omega, når vi skal udvælge brændstoffer til vores pumper. Naturligvis er 
vi også under påvirkning af politiske forhold, love og samfundstendenser.

Solgte brændstoffer %

Danmark 2013 2014

Diesel 60,4 61,8

Benzin 24,8 24,5

Fyringsolie og andre olietyper 9,6 8,6

HVO (tilsat) 2,2 2,2

RME (tilsat) 1,7 1,6

Etanol (tilsat) 1,3 1,2

LPG <0,1 <0,1

Sverige 2013 2014

Diesel 42,1 43,6

Benzin 42 39,6

Fyringsolie  5,7 5,0

HVO (lavt blandingsforhold) 4,2 4,7

RME (lavt blandingsforhold) 1,9 2,4

E85 1,9 2,2

Etanol (lavt blandingsforhold) 2,1 2,0

RME <0,1 0,4

HVO <0,1 <0,1

Gas til biler * *

* I Sverige har vi desuden solgt gas til biler (ca. 11.000.000 
Nm3), LNG og biogas. Vi har også på visse servicestationer 
leveret el til opladning og i Danmark brint.

I 2014 blev indgik vi en aftale om, 
at vi skulle levere LNG (flydende 
naturgas) til Samsøfærgen – den 
første danske færge, som sejler på 
LNG.
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»Vi vurderer  produkterne på 
basis af bl.a. udledningen af 

drivhusgasser og produktionsforhold.

For at kunne bedømme de enkelte produkter undersøger vi deres 
tekniske egenskaber og vurderer dem bl.a. ud fra udledning af drivhus-
gasser og produktionsforhold. Både miljø- og klimaaspekter er vigtige, 
og det samme gælder sikkerhed og effektivitet. Leverandørerne skal 
følge vores Code of Conduct, hvori vi stiller krav om bæredygtighed 
og fordrer, at de påtager sig et socialt og miljømæssigt ansvar, og at 
de modarbejder karteldannelse og korruption.

Vi skal bestræbe os på at have så minimal en miljøpåvirkning som 
muligt – så hurtigt som muligt. Det betyder bl.a., at vi skal bidrage til 
og lede udviklingen af biobrændstoffer. Vi er i dag kommet længe-
re i Sverige, men vi undersøger også, hvordan vi kan overføre disse 
spørgsmål og vores viden om det til Danmark. I begge lande sælger vi 
benzin og diesel, fordi markedet efterspørger det, men i takt med, at 
bilparken ændrer sig, fokuserer vi på miljø- og klimaskånsomme alter-
native løsninger. Vi ønsker at engagere os i udviklingen af brændstof 
ved at bidrage til testarbejdet og indgå som en positiv partner i de 
udviklingsprojekter, hvor vi deltager.

Det fremgår af vores politik ”Trygt, sundt og bæredygtigt”, at vi skal 
have fokus på de aspekter, som har den største effekt. Derfor prio-
riterer vi en reduceret udledning af kuldioxid, når vi beslutter, hvilke 
brændstoffer vi vil udvikle og allokere ressourcer til.

Vurdering  
og valg af 
brændstof
Kriterierne for vores brændstoffer varierer, men fælles 
for dem alle er, at vi bestræber os på at tilføre pro-
dukterne den højeste kvalitet med den mindst mulige 
påvirkning af mennesker, samfund og miljø.

EU ś direktiv om fremme af anvendelsen 
af energi fra vedvarende energikilder(-
VE-direktivet)

Den svenske energimyndighed har 
udarbejdet en række kriterier for bæredyg-
tige biobrændstoffer, som er baseret på et 
EU-direktiv:
•  Udledningen af drivhusgasser skal redu-

ceres med mindst 35% frem til 2016 med 
gradvist stigende krav frem til 2020.

•  Det er ikke tilladt at udnytte naturskov.
•  Det er ikke tilladt at benytte afgrøder fra  

råvarer på naturlige og ikke-naturlige 
græsmarker med høj biologisk mangfol-
dighed.

•  Det er ikke tilladt at bruge afgrøder fra 
vådområder og moser.

•  Det er ikke tilladt at dyrke afgrøder i 
områder med store kulstoflagre.
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Vi har endnu ikke opnået en fuldstændig 
sporbarhed for alle de råvarer, som indgår 
i vores drivmidler. Men ved at følge op og 
stille krav til vores leverandører arbejder vi 
målrettet på at forbedre vores sporbarhed. 
Vi indkøber færdige produkter, aldrig råvarer, 
og det betyder, at vi ikke har nogen direkte 
kontakt med råvareproducenterne.

Vi forsøger at stille ensartede krav til både 
vedvarende og fossile produkter. Når det 
drejer sig om vores fossile brændstoffer, har vi 
mindre mulighed for at kontrollere oprindel-
sen og stille krav, end vi har i forbindelse med 
biobrændstoffer, som reguleres af EU-regler. 
Vi opfordrer til, at der kommer klarere lovkrav 
til producenterne om at rapportere råva-
rernes oprindelse. Vi ved, hvilke lande olien 

kommer fra, men slutprodukterne indeholder 
blandede råvarer, som har forskellig oprindel-
se. Vi indkøber benzin og diesel fra raffinade-
rier i nærområdet og alternative vedvarende 
produkter fra producenter i Europa.

Hvad fossile brændstoffer angår, rapporterer 
vi deres oprindelse efter de krav, der stilles i den 
svenske brændstoflov og loven om bæredygtige 
biobrændstoffer. Her er der fastsat et krav om, 
at vi i 2020 skal levere brændstof med mindst 
6% lavere udledning af drivhusgasser sam-
menlignet med basisåret 2010. Det fremgår 
af den svenske energimyndigheds foreløbige 
beregninger, at OKQ8 i 2013 leverede brænd-
stof med 7,2% lavere udledning af drivhusgas-
ser end i det anførte basisår. Det betyder altså, 
at vi allerede nu opfylder målet. I Danmark 

findes der en forpligtelse til, at biobrændstoffer 
skal udgøre 5,75% af det samlede volumen 
af brændstof, som sælges. Denne forpligtelse 
opfyldes primært ved at tilsætte  etanol i benzin 
og FAME i diesel. Der benyttes også en mindre 
andel HVO af en af vores leverandører for at 
kunne opfylde denne forpligtelse. Denne HVO 
fremstilles på basis af certificeret palmeolie i 
henhold til International Sustainability Carbon 
Certification System (ISCC)* og i henhold til 
Round Table of Sustainable Palm Oil (RSPO). I 
Sverige og i vores egen direkte import til Dan-
mark har vi valgt kun at købe HVO, som ikke er 
fremstillet af palmeolie.

Der findes et veludviklet regelsæt for bio-
brændstoffer, og der er en række betingelser, 
der skal være opfyldt, for at slutprodukterne kan 
klassificeres som netop biobrændstoffer. I 2014 
var vores samlede volumen af biobrændstoffer 
certificeret som bæredygtige i henhold til et af 
de frivillige certificeringssystemer, der er god-
kendt af Europa-Kommissionen, eller de havde 
fået en såkaldt bæredygtighedsgodkendelse 
fra den svenske energimyndighed. For at kunne 
verificere bæredygtigheden i alle led evaluerer 
vi de systemer, der anvendes af vores leveran-
dører. Alle forhold skal indgå i evalueringen, lige 
fra dyrkningsmæssige miljøaspekter til sociale 
vilkår. Vi stiller altså krav til hele virksomheden, 
også de dele, som ikke direkte påvirker os og de 
produkter, som vi køber.

Udvinding

Transport

Raffinering

Handel på råvarebørs 
Her kommer vi ind i billedet. Vi distribuerer 
olie- og biobrændstofprodukter og har ikke 
egen produktion.

Lagerbeholding

Distribution

Salg

Sporbarhed
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Det er en kompliceret, men vigtig opgave at arbejde med bæredyg-
tighed i hele leverandørkæden, fra råvare til færdigt produkt. Det 
afgørende for os er at kunne stille krav til og føre dialog om bæredyg-
tighed i leverandørkæden. Målet er, at vi skal blive enige om metoder 
og regler for, hvordan produkterne skal fremstilles.

*Certificering af miljøforhold, sociale forhold og sporbarhed, som 
kvalificerer biomasse som legalt registreret iht. til de mål, der er 
fastlagt i European Renewal Energy Directive 2009/28/EC (EU RED).
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Vi kontrollerer og reviderer certificerings- og 
ledelsessystemerne hos vores leverandører 
og kan vælge at aflægge virksomhedsbesøg 
for at kontrollere forholdene. Vi kan dog 
ikke foretage uanmeldte inspektioner, fordi 
der ofte er tale om sikkerhedsområder med 
begrænset adgang. Vores udfordring består 
i at kontrollere de underleverandører, som 
vi ikke har nogen direkte kontakt til i dag. Vi 
foretager en risikovurdering af alle leveran-
dører, når vi starter vores samarbejde, og 
derefter udarbejder vi en revisionsplan. Alle 
vores leverandører af biobrændstoffer er cer-
tificerede i henhold til et af Europa-Kommissi-
onens frivillige systemer, og det betyder også, 
at de bliver kontrolleret af en tredjepart. For 
hvert nye regnskabsår ønsker vi at udvikle 
og forbedre vores risiko- og leverandørvur-
dering samt som minimum at følge op på 
og revidere alle vores leverandører af fossile 
brændstoffer.

Vi har følgende biobrændstoffer:
•  RME, som fremstilles af raps
•  etanol, som fremstilles af hvede, majs eller 

sukkerrør
•  HVO, som fremstilles af vegetabilske olier 

og animalske fedtstoffer
•  biogas, som fremstilles af restprodukter

Råvareproducenterne skal råde over syste-
mer, som beskytter den biologiske mangfol-
dighed. Kravet til biobrændstoffer er, at de 
skal medføre mindst 35% mindre udledning 
af drivhusgasser end fossile brændstoffer. 
Vores kontrolsystem er godkendt af den 
svenske energimyndighed, og vi rapporterer 
regelmæssigt det samlede, leverede volumen 
sammen med oprindelse og udledning. I 
Sverige faldt udledningen i 2014 i gennem-
snit 55% for etanol, 88% for HVO og 38% 
for RME. I Danmark faldt udledningen i 2014 
gennemsnitligt med 40-60% for FAME, 58% 
for HVO og 55% for etanol.

Eftersom vi ikke selv ejer raffinaderier, 
kommer vi forholdsvis sent ind i kæden. Det 
betyder, at vi har en omfattende og vigtig 
funktion med at kontrollere leverandørernes 
arbejde. Det er vores holdning, at øget spor-
barhed er en forudsætning for at kunne levere 
reelt bæredygtige brændstoffer, og derfor 
tillægger vi dette arbejde stor betydning.

Ud over brændstoffer udvælger vi normalt 
produkter til vores sortiment, som er kontrol-
lerede af en tredjepart, f.eks. Fair Trade eller 
Svanemærket. I vores arbejde med sporbar-
hed og kontrol af leverandørkæder har vi dog 
primært fokus på brændstoffer.

Folderen Hållbar Bilism (i Sverige) indehol-
der mere information om de lande, hvorfra 
råvarerne til vores brændstoffer kommer. Du 
finder folderen på okq8.se.

Distribution

Salg

Biomasse optager kul-
dioxid under væksten

Dyrkning

Transport

Transport

Produktion

Lagerbeholding
Her kommer vi i visse tilfælde  
ind i billedet.

»Øget sporbarhed er en forudsætning 
for at kunne levere reelt bæredygtige 

brændstoffer.
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Brændstofbranchen har et stort ansvar, men 
det giver også store muligheder. Bæredygtig-
hed har stor betydning for os, og vi ønsker at 
nedsætte både vores egen og vores kunders 
miljøpåvirkning. Derfor gør vi en indsats for 
at reducere energiforbruget i alle dele af 
vores egen virksomhed og for at forbedre 
vores brændstoffer.

Faldende udledning fra brændstoffer
For grundlæggende at kunne nedsætte vores 
udledning er vi nødt til at arbejde med vores 
brændstoffer. Det er en stor udfordring for os 
at påvirke kundernes valg af brændstof. For 
at nedsætte udledningen arbejder vi med lav 
tilsætning af biobrændstof i benzin og diesel 
og med at tilbyde alternative biobrændstoffer. 
Diesel BioMax, som er blevet testet i Sverige 
i en 2-årig periode, er et brændstof, som er 
fremstillet af 100% HVO. Det har vist sig, at 
det kan nedsætte udledningen med op til 
90%! Læs mere på næste side.

Energiforbrug og 
CO2-udledning
Vi kan ikke komme uden om, at vores aktiviteter har en vis miljøpåvirk-
ning, og derfor stræber vi aktivt efter at reducere vores miljøaftryk. Salg af 
brændstoffer repræsenterer mere end 99% af vores samlede klimapåvirk-
ning. Den resterende del har tilknytning til vores egen virksomhed.

Faldende udledning fra øvrige aktiviteter
Det er naturligt for os også at arbejde med 
at nedsætte udledningen fra vores egne 
aktiviteter. Vores samlede energiforbrug faldt 
i 2014 med godt 22.000 MWh, svarende til 
11,2%. Dette fald skyldes eksempelvis , at 
vi på vores servicestationer har installeret 
LED-belysning, som er meget energibespa-
rende. Alligevel steg vores CO2-udledning på 
grund af nye emissionsfaktorer. Det betyder, 
at vores elforbrug har givet en større CO2-ud-
ledning end tidligere år.

Vi benytter den internationale rapporte-
ringsstandard Greenhouse Gas Protocol til at 
måle og rapportere vores CO2-udledning. I 
år har vi haft fokus på at beregne tal for hele 
vores skandinaviske virksomhed og omformu-
lere de eksisterende svenske og danske mål 
til realistiske, men dog krævende mål, som er 
fælles for vores samlede virksomhed. 2014 
bliver basisår for disse målinger.

Vi ønsker løbende at forbedre vores 

virksomhed, og vi foretager regelmæssige 
kontroller i hele organisationen. Det kan ek-
sempelvis ske i form af Klimawalks i Danmark 
og egenkontroller i Sverige. Målet er i begge 
tilfælde, at vi gennemgår de forskellige dele 
af virksomheden og finder forhold, som 
fungerer mindre godt, og herefter kommer 
med forslag til forbedringer. Et vigtigt tiltag 
er installationen af et energiovervågningssy-
stem på yderligere ca. 400 servicestationer, 
hvilket giver gode muligheder for at foretage 
sammenligninger og flere energibesparelser. 
En del af vores udledninger stammer fra 
rejser mellem kontorerne, og dette begræn-
ser vi ved at holde flere møder pr. telefon og 
video. Et andet væsentligt aspekt er transpor-
ten af brændstoffer. For at garantere en kon-
kurrencedygtig distribution besluttede vi os 
for også i Sverige at flytte de tilbageværende 
transporter til eksterne transportører. Vi 
stiller krav til transportørerne om at minimere 
kørselsafstanden og brændstofforbruget. Vi 
kan reducere udledningen ved at foretage 
en nøje ruteoptimering og samarbejde med 
andre lagre.

MWh

2012/14 2014/15

Energiforbrug 

175.694
197.757

Energiforbruget for vores egne aktiviteter i 
Danmark og Sverige. Forbruget inkluderer 
kontorer, servicestationer, brændstofforbrug 
og energiforbrug i distributionen.

Brændstoffer 8.564.460 

Knyttet til vores kunders 
brændstofvalg. Scope 3

Udledning CO2 (ton)
Samlet CO2-udledning 8.616.740 (8.808.840) 

Aktivitet ton
I henhold til GHG protocol

ton per Scope 

Samlet  52.280 
Scope 1
Scope 2
Scope 3 

4.974
33.668
13.638

Servicestationer og IDS  31.924 Scope 1 
Scope 2 

765 
31.159

Distribution 14.511 Scope 1 
Scope 3 

1.474
13.037

Produktion af smøreolie 2.265 Scope 1  
Scope 2 

1.307
958

Tjenesterejser 1.769 Scope 1 
Scope 3 

1.168
601

Lagre inkl. VOC 1.440 Scope 1  
Scope 2 

237
1.203

Kontorer 371 Scope 1  
Scope 2 

23
348

Sidste års samlede udledning udgjorde 45.398 ton. Den 
største del af stigningen er knyttet til højere emissions-
faktor for den el, vi har forbrugt på vores servicestationer, 
lagre og kontorer i Sverige.

Relateret til egne aktiviteter
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Markedet for vedvarende brændstoffer er 
et af de områder,hvor der er størst forskel  
mellem Danmark og Sverige. På OKQ8 ś 
stationer i Sverige tilbyder vi en række forskel-

lige biobrændstoffer. Vi 
forsøger at tilpasse os, så 
vi kan opfylde så mange 
behov som muligt. I Dan-
mark betyder de politiske 
forhold, afgifterne og 

lovgivningen derimod, at det er vanskeligt at 
tilbyde flere typer af biobrændstoffer. Her ar-
bejder vi med at tilsætte biobrændstoffer ud 
fra den gældende lovgivning om forpligtelser 
hertil, og vi undersøger mulighederne for at 
indføre vedvarende, alternative drivmidler 
som brint og elladestandere. Vi sørger også 
for, at medarbejderne har en god viden om, 
hvordan de skal nedsætte energiforbruget. En 
bil, som bliver solgt i dag, vil køre i mange år. 
Eftersom de fleste biler i dag stadig er benzin- 
eller dieseldrevne, satser vi kraftigt på bio-
brændstoffer, som kan benyttes i benzin- og 
dieselmotorer. På den måde gør vi det lettere 
for kunderne at skifte til en mere bæredygtig 
brændstoftype uden at skulle skifte bil.

Brændstoffer, som 
påvirker mindre
Vi mener, at det er muligt – og nødvendigt – at have et 
bæredygtigt samfund. Derfor allokerer vi flest ressourcer og 
energi til vores biobrændstoffer.

Diesel BioMax – sådan er det gået
I 2012 lancerede OKQ8 Diesel Bio+, en diesel, 
som indeholder op til 25% bæredygtige bio-
brændstoffer. Næste skridt var – i samarbejde 
med Volvo, DHL Freight og Renova – at teste 
en ny syntetisk biodiesel, som hedder Diesel 
BioMax. Det er en 100% syntetisk diesel, 
HVO, som fremstilles af hydrerede vegetabil-
ske olier og animalske fedtstoffer, og som kan 
bruges i almindelige dieselmotorer. Testar-
bejdet har stået på i to år og blev afsluttet i 
december 2014. Resultaterne viser, at Diesel 
BioMax har meget gode tekniske egenskaber 
og kan reducere CO2-udledningen med op 
til 90%. Renova har efter testen besluttet 
sig for at udvide brugen af Diesel BioMax til 
en større del af sin flåde. Det er med andre 
ord et meget vellykket projekt, som vi i årets 
løb håber at kunne udvikle til markedet for 
tung trafik. Vi har også introduceret Diesel 
BioZ til tung trafik. Det er et produkt, hvor der 
iblandes HVO i almindelig diesel, men ikke 
RME. Det henvender sig til kunder med behov 
for et produkt, som kan opbevares i lang tid, 
og som har visse tekniske fordele.

OKQ8 + Tesla = en god kombination
Tesla er blandt de førende elbilproducenter 
og leverer højteknologiske, fremtidsoriente-
rede biler. Som en del af vores satsning på 
vedvarende energi igangsatte vi i 2014 et 
samarbejde med Tesla, som betyder, at der 
opstilles  ladestationer, de såkaldte Super-
chargers,  på en række af vores servicesta-
tioner. Her kan de kunder, som kører i en 
Tesla, lynlade bilen. I begyndelsen opstilles 
ladestationerne på udvalgte servicestationer 
i Sverige, men vi kigger løbende på strategi-
ske steder, hvor vi kan udvide samarbejdet. 
På flere og flere servicestationer i Sverige – og 
forhåbentlig også snart i Danmark – opstiller 
vi også vores egne ladestandere til forskellige 
typer elbiler.

»Vi satser kraftigt på 
biobrændstoffer, der kan 

bruges i benzin- og dieselmotorer
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I efteråret 2014 blev vi desværre ramt 
af en større lækage på vores IDS-anlæg 
i Padborg. Udledningen udviklede sig 
langsomt og stod på i længere tid, og 
dermed skete der en stor spredning. Et 
område på ca. 2.800 m2 blev forurenet. 
Vi foretager løbende trykmålinger af 
tanke og rør, men i Padborg blev læka-
gen først opdaget, da den var trængt 
op gennem den omliggende jord. Vores 
veludviklede volumenkontrolsystem var 
desværre ikke så følsomt, at det kunne 
påvise den meget langsomme lækage. 
Der foregår nu en meget nøje kortlæg-
ning og oprensning, som forventes at 
fortsætte i flere år.

Den konstruktion, som gik i styk-
ker i Padborg, findes også på andre 
anlæg i Danmark, og dem har vi derfor 
kontrolleret en ekstra gang. Ingen af 
disse anordninger har udvist tegn på 
skader. Alligevel er vi i gang med at 
ændre konstruktionen, så det ikke sker 
igen. Vi vil desuden foretage hyppigere 
målinger af tanke og rør samt nedsætte 
de tilladte differencer.

Forebyggelse og afhjælpning
På servicestationer og lagre og hos vores 
transportører har vi indført sikkerhedsforskrif-
ter, som skal følges af alle, som arbejder med 
brændstoffer. Når de efterleves til punkt og 
prikke, nedsættes risikoen for lækage bety-
deligt, og eventuelle forureninger kan hurtigt 
opdages. Vi foretager trykmålinger af tanke 
og rør for at fastslå eventuelle lækager. Når 
en lækage opdages, stoppes alle pumper, og 
aktiviteten indstilles øjeblikkeligt for dermed 
at minimere følgerne. Det har højeste 
prioritet hos os at stoppe enhver lækage, og 
for at få overblik over omfanget engagerer 
vi eksperter, som skal kortlægge situationen. 
Noget af det sværeste ved en lækage er at 
få overblik over konsekvenserne og forstå, 
hvordan det kan påvirke området på kort og 
langt sigt.

Næste skridt
Alt efter hvor en lækage opstår, er der for-
skellige muligheder og behov for at oprense 
området. Der foretages samtidig en vurdering 
af baggrundsniveauet i området, og hvad der 
skyldes lækage fra anlægget. Vi er i tæt dialog 
med myndigheder og udarbejder i samarbej-
de med dem en plan for oprensningsarbejdet. 
Det kan bl.a. betyde, at vi pumper og suger 
væsken op gennem brønde i jorden.

Spild
Hver eneste levering af brændstof skaber en 
risiko. Vi arbejder løbende med at minimere 
risikoen for spild ved at gennemføre fore-
byggende tiltag. I 2014 havde vi mere end 
380.000 leverancer i begge lande, og her blev 
der rapporteret fem tilfælde af væsentligt 
spild, i alt 175 liter, som blev udledt i naturen. 
Vi sondrer mellem spild, som udledes til 
naturen, og spild på arealer, hvor der findes 
opsamlingsfunktioner, f.eks. ved pumperne 
på servicestationerne. Alle tilfælde af spild 
registreres i vores rapporteringssystem over 
hændelser. Væsentligt spild defineres som 
udledning til miljøet, som kræver oprensning, 
f.eks. maskinel afgravning, pumpning og/eller 
kemisk behandling.

Dripstop
Vi er begyndt at installere såkaldte dripstop 
på vores dieselstandere for at reducere 
risikoen for spild i forbindelse med tankning 
på servicestationerne. Det er en funktion, 
som nedsætter risikoen for, at de dråber, som 
sidder tilbage i mundstykket, drypper ud, når 
tankningen er færdig. Som kunde er det også 
en god idé at beholde mundstykket i tanken 
nogle sekunder for at undgå spild og dryp.

Spild og lækage
Hvert enkelt tilfælde af spild eller lækage er forskelligt, men vi har 
faste rutiner for at forebygge fejl. Sker der spild eller en lækage, 
sørger vi for at tage ved lære af årsagerne, så vi kan undgå lignende 
situationer i fremtiden.

175 liter
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Nettet af servicestationer
Vores net af servicestationer strækker sig fra 
det sydlige Danmark til det nordlige Sverige. 
I alt har vi tæt på 1.000 stationer. Nogle af 
dem er ubemandede automatanlæg, en del 
er indrettet til tung trafik, mens andre har 
døgnåbne butikker og cykelplejepladser. Vi 

har i 2014 nedlagt 
en række stationer til 
tung trafik, IDS. Vi har 
i dag henholdsvis 30 
og 35 servicestationer 
i vores IDS-netværk i 
Danmark og Sverige.

Lagre og transporter
Når vi har indkøbt brændstoffer hos vores leve-
randører, opbevares de på et af vores ti lagre i 
Sverige og Danmark. Vi har også adgang til en 
række lagre gennem samarbejdsaftaler med 
andre aktører. Alle transporter til og fra lagrene 
planlægges nøje for dermed at minimere kør-
selsafstande og miljøpåvirkning. Chaufførerne 
får relevant uddannelse i at køre økonomisk, 
maksimere sikkerheden og forebygge spild på 
lagre og servicestationer og hos kunderne. I 
Århus har vi fået en helt nyt læsserampeanlæg 
med særligt fokus på høj sikkerhed og godt 
arbejdsmiljø.

Net af service- 
stationer, transport  
og opbevaring
De biler, som produceres i dag, har et langt mindre brændstofforbrug end 
tidligere. Det betyder, at man ikke skal tanke op så ofte som tidligere. Det 
er derfor en udfordring for os i fremtiden at drive vores servicestationer på 
en økonomisk bæredygtig måde.

»I alt har vi tæt på 1.000 
servicestationer i Skandinavien.

175 liter
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Medarbejderne er primus motor

Glade og motiverede medarbejdere er efter 
vores opfattelse en forudsætning for en 
virksomhed i trivsel. Det er en naturlig mål-
sætning for os, at vores medarbejdere har det 
godt og ikke udsættes for risici. Vi ønsker, at 
alle, som arbejder hos os, skal føle, at de har 
mulighed for at udvikle sig, og at de er trygge 
og stolte i arbejdet. For at det skal lykkes, har 
vi vedtaget klare politikker og mål for alt fra 
sygefravær til diskrimination og ligestilling, 
men vi er samtidig overbeviste om, at vores 
værdier udgør den stærkeste motivation. Som 
værdistyret virksomhed skal vi udtrykke i ord 
og handling, hvad der er rigtigt og forkert, 
og at det sidder på rygraden, hvordan vi bør 
handle. Vi er måske ikke helt i mål endnu, 
men vi arbejder målrettet på det.

Vi skal være en attraktiv arbejdsgiver, som 
formår at tiltrække kompetente medarbejde-
re til servicestationer, lagre og kontorer. Målet 
er, at alle, som arbejder hos os, skal afspejle 

vores værdier og den bæredygtige orga-
nisation, vi ønsker at være. Ikke mindst på ser-
vicestationerne er det vigtigt – det er her, vi 
møder vores kunder. Et andet vigtigt kriterium 
for os er at have et fælles værdigrundlag og 
en holdning til, hvad der er rigtigt og forkert 
som skandinavisk virksomhed. Nyansatte 
hos os har adgang til et stort udbud af kurser 
på nettet, som handler om alt fra os som 
virksomhed til miljø og konfliktstyring. Alle, 
som arbejder her, er omfattet af vores Code 
of Conduct.

Tryghed og udvikling
Både i Danmark og Sverige er vi i tæt kontakt 
med faglige organisationer og medarbejder-
udvalg. Det er vigtigt, at vores medarbejdere 
føler en tryghed ved, at de har beskyttede 
rettigheder, og at vi kan hjælpe med at 
håndtere eventuelle konflikter. Der sidder 
medarbejderrepræsentanter i vores bestyrel-

se. Af vores godt 3.500 medarbejdere (dog 
undtagen franchiseenheder og foreninger) er 
100% i Sverige og 82% i Danmark omfattet 
af en overenskomst. Det faktum, at tallet ikke 
er 100% i Danmark, skyldes, at servicesta-
tionsledere og kontormedarbejdere har 
mulighed for selv at forhandle deres aftaler, 
når de bliver ansat.

Vi mener, at det er vigtigere at udvikle 
talenter i virksomheden, og at det er den 
rigtige person – end at man har den eksakte 
kompetence lige fra starten. Vi har overalt i 
vores organisation nogle meget engagerede 
medarbejdere med en indgående viden om 
de forskellige aktivitetsområder. Et andet 
succeskriterium er, at mange af vores med-
arbejdere engagerer sig stærkt i bæredygtig-
hedsspørgsmål, selv om det måske ikke altid 
er den vigtigste kompetence. Det betyder, at 
bæredygtigheden har en naturlig plads i det 
daglige arbejde.

Vores virksomhed kunne ikke fungere uden vores fantastiske medarbejdere. Derfor er 
det vigtigt for os at holde fast i dem, vi har, og samtidig tiltrække nye talenter.

Bu
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Kompetence er en af vores kerneværdier, 
og vi kan ikke klare os uden kompetente 
medarbejdere. For at medarbejderne kan 
føle, at vi udvikler os, tilbyder vi uddannelse 
og kompetenceoverførsel på alle niveauer i 
organisationen. Det er en måde til at få både 
enkeltpersoner og organisationen til at vokse.

Vi mener, at medarbejdere, som oplever et 
udviklingspotentiale i virksomheden, er mere 
tilbøjelige til at blive her. Det giver både dem 
selv og virksomheden stabilitet og sikkerhed, 
og det er samtidig et generelt bidrag til 
samfundet, når vi har medarbejdere, som er 
fagligt kompetente og udvikler selvtillid. En 
ansættelse hos os skal gøre vores medarbej-
dere attraktive på arbejdsmarkedet, uanset 
om de bliver hos os eller vælger senere at gå 
videre til en anden arbejdsgiver.

Vi har specialtilpassede uddannelser til alle 
dele af virksomheden, og vi skaber kom-
petence ved at engagere medarbejderne i 
forskellige projekter. I foråret 2015 lancerede 
vi et nyt skandinavisk uddannelsesværktøj: 
Performance in Motion. Alle – lige fra med-
arbejdere på servicestationer og lagre til de 
øverste chefer – deltager i uddannelser, som 
skal hjælpe os med at løfte sikkerheden og 
kundetilfredsheden, og som skaber personlig 
udvikling. Det drejer som alt fra behandling 
af levnedsmidler og miljøbesparende kørsel 
til lederskab og konkurrencebegrænsende 
aktivitet.

Bryd Unges Ledighed Nu! og Ung på väg
Både i Sverige og Danmark har vi en stor 
ungdomsarbejdsløshed, hvilket er med til at 
øge risikoen for marginalisering. Vi ønsker 
at bidrage til opbygningen af samfundet og 
mener, at vi kan gøre en forskel ved at satse 
på at hjælpe unge ind i arbejdslivet. Derfor 
har vi iværksat to initiativer, som vi er meget 
stolte over: Bryd Unges Ledighed Nu! og Ung 
på väg. I Sverige tilbyder vi praktikpladser 
med vejledning, som giver erfaring med ar-
bejdslivet og en fod indenfor på arbejdsmar-
kedet. I Danmark tilbydes unge en mentor 
og gratis adgang til bootcamps, hvor de kan 
lære om arbejdsmarkedet og om, hvordan de 
søger job. Det primære formål er at give unge 
øget selvtillid og forhåbentlig også bidrage 
til et fald i ungdomsledigheden. Vi har en 
stor geografisk 
spredning – fra det 
sydlige Danmark til 
det nordlige Sverige 
– og derfor kan vi 
støtte unge i rigtig 
mange forskellige 
lokalsamfund. Initiativet har været en succes, 
og vi har fået muligheder for at skabe gode 
relationer til unge, samtidig med at det har 
medført en stor grad af interesse og stolthed 
internt hos os.

» 
Vi har fokus på at tilbyde alle vores 
medarbejdere relevant uddannelse.

Uddannelse er  
vejen til succes

Hvordan har Ung på väg hjulpet dig ind 
på arbejdsmarkedet?

– Det begyndte med et rigtigt jobinter-
view, som jo var meget lærerigt, fordi 
jeg fik en fornemmelse af, hvordan man 
bærer sig ad, når man søger job. Jeg har 
i hele praktikperioden fået en meget 
god støtte, og samtidig blev jeg opmun-
tret til at tage ansvar. Efter praktikken 
fik jeg job i OKQ8 ś kundeservice, og til 
sommer skal jeg stå for uddannelse af 
sommerpersonale.

Sofia Gustavsson
tidligere praktikant Ung på väg
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Vi ønsker at være en inkluderende arbejds-
plads og mener, at det er vigtigt med en sund 
virksomhedskultur. Derfor arbejder vi aktivt 
med kulturspørgsmål i hele organisationen. 
Åbenhed og ærlighed skal gennemsyre 
hele vores organisation, og vi skal behandle 
hinanden med respekt og ikke gøre forskel på 
personer ud fra eksempelvis køn, hudfarve 
eller seksuel orientering. Vi bestræber os på, 
at man som medarbejder hos os skal opfatte 
det som en selvfølgelighed. Derfor skal alle, 
som får ansættelse hos os, acceptere vores 
Code of Conduct.

Medarbejdere, som føler sig diskrimineret, 
kan henvende sig til HR-afdelingen. Vi har 
vedtaget nultolerance over for diskrimination. 
Indtil nu har vi dog ikke haft tilfælde, der 
ikke har været muligt at løse ved samtale. 
Vi stræber efter at være en virksomhed, 
som afspejler samfundet. Alle skal have lige 
muligheder, og vi opfatter det som en styrke, 

at kvinder og mænd kan være lige repræ-
senterede på alle niveauer i virksomheden. I 
dag har vi tilnærmelsesvis opnået ligestilling 
mellem mænd og kvinder i organisationen 
som helhed. Vi gør en dedikeret indsats for 
at tiltrække og rekruttere kvinder med de 
kompetencer, vi efterspørger på lederniveau. 

I dag består direktionen af tre kvinder og fire 
mænd. Vi arbejder også aktivt med lønkort-
lægning i begge lande for at få kendskab 
til eventuelle mangler og sørge for, at alle 
lønninger er fastsat på basis af kompetence 
og ansvarsniveau.

Antidiskrimination  
og ligestilling
Alle skal føle sig velkomne og anerkendte hos os. Det gælder både 
medarbejdere og kunder. Det har afgørende betydning for os.
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Kvinder
Mænd

Det har været vores  
målsætning at opnå en 
fordeling mellem mænd 

og kvinder på 60/40 i den 
danske bestyrelse. Det mål 

nåede vi allerede i 2013!

» 
Vi gør en dedikeret indsats for at 
tiltrække og rekruttere kvinder 

med de kompetencer, vi efterspørger på 
lederniveau.

I Danmark har vi opfyldt det, som i den danske årsregnskabslov 
benævnes som ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Der er således to 
kvinder og tre mænd i den danske bestyrelse. Vi gør en aktiv indsats 
i hele koncernen for også at få en mere ligelig kønsfordeling på de 
øvrige lederniveauer. Eksempelvis er der i 2014 skabt en mere ligelig 
kønsfordeling blandt mellemlederne. Vi har takket være vores aktive 
arbejde i 2014 kunnet ansætte tre kvinder på linjechefniveau , bl.a. 
inden for områderne finans og IT. Det er to områder, hvor vi ofte 
oplever en overvægt af mandlige ansøgere.
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røveriforsøg, har vi først og fremmest fokus 
på din og vores medarbejderes sikkerhed. Vi 
har handlingsplaner og rutiner for forskellige 
hændelser, som alle medarbejdere skal have 
kendskab til.

Vi arbejder løbende med at forebygge, at 
vores medarbejdere kommer til skade på 
jobbet. Vi foretager jævnlig opfølgning og 
gennemgang af arbejdsmiljøet og gen-
nemfører kontrolindsatser, som skal afsløre 
eventuelle sikkerhedsrisici.

Vi sørger naturligvis for at støtte vores ser-
vicestationer, så den daglige drift fungerer, 
og vores kunder og medarbejdere føler sig 
trygge. Det betyder eksempelvis, at vores 
stationer skal være veloplyste, og at arealerne 
er skridsikre.

Alligevel sker det, at vores servicestationer 
udsættes for røveri, eller at der sker ulykker. 
Det er desværre umuligt at forudsige alt, 
hvad der kan ske, men vi tager alle uheld al-
vorligt og bestræber os hele tiden på at opnå 
maksimal sikkerhed. Vi har et rapporterings-
system over hændelser, hvor vi registrerer alle 
hændelser, så vi kan udarbejde statistik, se 
tendenser og arbejde forebyggende. Uanset 
om der er tale om skader, sygdom eller 

Tryghed hos os

180

170

160

Udviklingen af vores arbejdsmiljø 2012/13 2013/14 2014/15

Dødsfald 0 0 0

Arbejdsskader med fravær,  
LWC* for egne medarbejdere 20 15 10

Arbejdsskader med fravær,  
LWC* for Contractors 7 4 1

LWC* Severity Rate**  
for egne medarbejdere 3,4 9,3 2,5

LWC* Severity Rate**  
for Contractors 2,3 6,5 0,1

Røveri og røveriforsøg 17 22 8

Safetywalks 2 062 2 493 2 657

Incidentrapporter/næsten-hændelser 590 320 424

Incidenter/ulykker kunder  
(f.eks. skridulykker, påkørsler osv.) 32 39

*Lost Workcase Days
**Antal fraværsdage/antal arbejdede timer x 200

1

0

2012/13 2013/14 2014/15

Arbejdsskader med fravær pr. 200.000 timer 
IDI* frekvens

* Industrial Disabling Incident (IDI) defineres som ulyk-
ker, som fører til mindst én fraværsdag. IDI-frekvensen 
beregnes som antallet af ulykker med fraværsdage pr. 
200.000 arbejdstimer.
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Menneskers behov for at bevæge sig og rejse 
er ikke aftagende – derfor står vi til rådighed 
for dem, der skal videre. Det er ikke afgøren-
de for os, hvordan transporten sker, men vi 
hjælper gerne med at gøre den så behagelig 
og miljørigtig som muligt.

Det er vigtigt for os og vores ejere, at vi kan 
opfylde vores kunders behov og gøre en indsats 
for at drive økonomisk og miljømæssigt bære-
dygtige aktiviteter. Vi skal køre vores forretning 
rentabelt og være lydhøre over for forandringer, 
der har betydning for vores branche. En stor del 
af arbejdet består af omverdensanalyser og 
dialog med vores interessenter.

Etableringen af en skandinavisk organisa-
tion har skabt mange gevinster, og vi vil vove 

den påstand, at vi i dag er større og bedre end 
nogensinde før. Vi optræder som én virksom-
hed på to markeder, og takket være forskellene 
kan vi lære meget af hinanden. Lighederne 
gør, at vi finder mange synergier. Vi har 
eksempelvis lanceret et nyt, friskt madkoncept 
i Sverige og tilbyder i dag flere rigtig gode pro-
dukter til bilisterne i Danmark. Ganske enkelt 
mere af det lækre.

Forretningen og kunden
Vores mission er at give muligheder til mennesker i bevægelse.»Etableringen af en skandinavisk organisation 

har skabt mange synergier, og vi vil vove den 
påstand, at vi i dag er større og bedre end nogensin-
de før.
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Vores væsentlighedsanalyse tog udgangs-
punkt i en intern workshop, hvor vi gennem-
gik GRI ś bruttoliste med aspekter og frem-
hævede de GRI-aspekter, som er relevante for 
vores virksomhed. Vi supplerede listen med 
vores egne aspekter, de såkaldte topics.

Ud fra denne virksomhedstilpassede liste 
udarbejdede vi materiale til vores interes-
sentdialog. Den eksterne interessentanalyse 
bestod af dybdeinterview med repræsentan-
ter for vores vigtigste interessentgrupper.

Vores vigtigste interessenter
Følgende interessentgrupper har været 
repræsenteret i både Sverige og Dan-
mark: Ejere, virksomhedskunder, kunder 
fra offentlige institutioner, leverandører, 
samarbejdspartnere, miljøorganisationer og 
andre interesseorganisationer. Dybdeinter-
viewene bestod af både åbne spørgsmål og 
prioriterede oplysninger fra vores liste med 
GRI-aspekter.

For at inddrage perspektivet med private 
kunder lavede vi også en branche- og om-
verdensanalyse. Efter afslutningen af vores 
workshops i Sverige og Danmark vægtede vi 
også resultatet af denne analyse. Analysen 
og vores interne vurdering førte til følgende 
prioriteringer: Se billedet nedenfor.

De anførte begrænsninger og vores mulig-
hed for at påvirke disse væsentlige aspekter 
varierer fra område til område. Uden for 
organisationen ligger kundernes påvirkning 
af miljøet gennem deres valg af brændstof 
samt leverandørkæden af både brændstof-
fer og det øvrige sortiment. For den interne 
organisation har vi opsummeret økonomisk 

præstation, kundetilfredshed, vores sam-
fundsengagement, arbejdsmiljø og sikkerhed 
samt indsatsen for vores kunders og medar-
bejderes sundhed og sikkerhed. Vores arbejde 
med at forebygge og minimere risici for spild 
er begrænset af, hvor stor en del af vores 
værdikæde vi kan kontrollere, dvs. de områder 
hvor vi kan iværksætte tiltag, som nedsætter 
risikoen for spild fra os, de personer, der kører 
vores transporter, og vores kunder.

Med baggrund i overgangen til GRI ś nye, 
reviderede retningslinje, G4, har vi valgt at 
fokusere vores eksterne CSR-kommunikati-
on på de områder, som har vist sig at være 
mest relevante. Der er også områder, hvor 
vi vurderer, at vi på forskellige måder har 
mulighed for at påvirke og gøre en forskel i 
vores CSR-arbejde.

Ud over disse områder arbejder vi na-
turligvis også med at sikre, at vi overholder 
gældende lovgivning på samtlige områder. 
Samtidig arbejder vi med områder, der efter 
vores opfattelse udgør hygiejnefaktorer, f.eks. 
forvaltning af ressourcer og arbejde med ud-
vikling til glæde for alle vores medarbejdere.

Interessentdialog og 
væsentlighedsanalyse
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OKQ8´s prioriteringer (på basis af påvirkning og betydning)

• Opfølgning, bæredygtighed og brændstof
• Kildemærkning, brændstof
• Minimering af risici for spild
• Påvirkning af brændstofvalg
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Sundhed og sikkerhed for kunden
• Sundt sortiment

• Lobbyarbejde
• Ligestilling og mangfoldighed

• Trafiksikkerhed
• Lokale indkøb

• Modarbejdelse af diskrimination
• Ny- og ombygning
• Bekæmpelse af korruption
• Modarbejdelse af risici for karteldannelse
• Afløbsvand
• Vores energiforbrug
• Vores vandforbrug
• Transporter (ekskl. CO2)

• Kundeintegritet
• Whistleblowing – system for afvigelseshåndtering
• Karriere og udvikling, medarbejdere

• Klimapåvirkning – brændselsmix

• Kundetilfredshed
• Samfundsengagement
• Opfølgning af sortiment 
   (miljø og sociale krav)
• Økonomisk præstation

• Kompetenceudvikling, medarbejdere

Øvrige GRI-aspekter, som vurderes som værende 
ikke-væsentlige eller ikke-relevante GRI-aspekter.

Her følger vores væsentligste 
CSR-aspekter. De udgør samtidig 
kernen i vores CSR-rapport.  
Se vores GRI-indeks side 30-31 

Vi forsøger altid at have en dialog 
med vores interessenter. Det er 
nødvendigt og værdifuldt at have 
kendskab til holdninger og infor-
mation udefra, så vi kan opfylde de 
behov, der findes nu og i fremtiden. 
Før denne rapportering udførte vi en 
væsentlighedsanalyse i samarbejde 
med udvalgte svenske og danske inte-
ressenter for at høre holdninger til de 
CSR-aspekter, der er vigtigst for os.
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Vi gennemfører regelmæssige undersøgelser 
af kundetilfredsheden i forskellige kunde-
grupper, så vi kan måle, hvordan vi lever op 
til vores egne og kundernes forventninger, 
år for år. I 2014/15 gennemførte vi den 
første skandinaviske kundeundersøgelse 
af B2B-segmentet. Undersøgelsen viste, at 
vores primære styrker er leveringssikkerhed, 
høj produktkvalitet og tilgængelighed. På en 
skala fra 1 til 5 blev det samlede gennemsnit 
4,2. Resultatet viser, at vi er på rette spor, og 
at kunderne værdsætter vores bestræbelser.

Vores virksomhed har en stor bredde, 
og vi henvender os til mange forskellige 
kunder. Derfor udfører vi flere forskellige 
undersøgelser, der har til formål at sikre, at vi 

rammer rigtigt med vores varer og ydelser. På 
servicestationerne anvender vi f.eks. Mystery 
Shoppers, som udgiver sig for at være rigtige 
kunder, og de vurderer, hvor gode vi er til at 
opfylde forskellige kundebehov. Vores Myste-
ry Shoppers foretog i 2014 mere end 2.000 
besøg. Resultatet var meget positivt og 
afspejler, at vi har hævet vores serviceniveau 
yderligere. I sommeren 2015 planlægges en 
større kundeundersøgelse af det skandinavi-
ske net af servicestationer.

Kundeservice
Ud over servicestationerne har vi også en stor 
kundeservice-afdeling, hvor du kan henvende 
dig med spørgsmål og få hjælp. Vi modtager 

dagligt tusindvis af mails, telefonsamtaler og 
Facebook-beskeder, som vi forsøger at besva-
re så hurtigt og korrekt som muligt. I kunde-
service måler vi ikke alene tilfredsheden, men 
også tilgængeligheden ved at holde øje med 
ventetiden. Vi bestræber os på at have en 
god tilgængelighed med korte ventetider, en 
høj løsningsgrad og en altid venlig betjening. 
En del af vores kundeservice handler også 
om at give vores kunder gode tips, som kan 
hjælpe dem i deres hverdag. Der drejer sig 
både om at informere om vores muligheder 
for bankydelser, hvilke brændstoffer der kan 
være mest optimale i forhold til kundens 
køretøj, og hvordan man reducerer sin miljø-
påvirkning.

Kundetilfredshed og kundeservice
Det er en forudsætning for vores aktiviteter, at vi har tilfredse kunder. Vi arbejder derfor aktivt med at skabe 
tillid og tilpasse vores tjenesteydelser til kundernes behov.
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Vi har ikke succes hver gang, men målet er, at 
alle skal føle sig velkomne, og at vi skal kunne 
opfylde behovene, så transporten bliver så 
fleksibel som muligt.

Mobilitet og bevægelighed skal være spæn-
dende og ukompliceret. Nogle gange vil man 
gerne ordne bilen selv, men andre gange er 
det bedre at bede os om hjælp til f.eks. at 
tanke, udskifte vinduesviskere og vaske bilen. 
Vi tilbyder smarte kortløsninger, som gør 
det nemmere at tanke, både for private og 
virksomhedskunder. Vi har desuden en bank 
i Sverige. Med OKQ8 Visa vil vi gerne give 

kunderne adgang til gode tilbud, en attraktiv 
rente og én procent tilbage på alle indkøb.

Det vigtigste er, at du kan bevæge dig 
– ikke hvordan du gør det. GoMore er en 
virksomhed, som giver gode muligheder for 
samkørsel. Vi har etableret et samarbejde, 
som betyder, at GoMores kunder får lidt 
ekstra værdi undervejs. I Danmark findes 
samarbejdet allerede på alle vores servicesta-
tioner, mens det i Sverige netop nu testes på 
udvalgte stationer. Hvis du er GoMore-kunde 
og kommer ind hos os, byder vi på en kop 
kaffe til alle i bilen. Det blev til 11.666 kopper 

i 2014.

Kundetilfredshed og kundeservice

Vi er til for alle
Vores mål er, at alle skal føle sig velkomne, når de kommer ind til os. Vi 
bestræber os på at give alle en personlig, positiv og hjælpsom betjening. 
Vi ønsker at være til rådighed, at gøre hverdagen lettere og være en ven på 
vejen for alle, der transporterer eller bevæger sig. 

Phishing
Vi bliver af og til gjort opmærksom på falske 
e-mails, som ser ud til at have os som afsen-
der. Det hedder phishing og er en velkendt 
metode til bedrageri, som bruges til at få 
adgang til f.eks. personlige oplysninger, 

koder og kontonumre via nettet. Det 
foregår ofte sådan, at svindleren sender 
en mail, som ser ud til at komme fra en 

kilde, man har tillid til, og hvor modtage-
ren opfordres til at afgive sine oplysninger. 

Vi beder aldrig om person- eller kontooplys-
ninger på mail. Får du sådan en mail, kan du 

være sikker på, at den ikke kommer fra os. 
Vi opfordrer vores kunder til ikke at klikke 
på de eventuelle links. Hvis du alligevel 
har gjort det og afgivet oplysninger, 
kan du ringe til os døgnet rundt for at få 
hjælp til at spærre dit kort.

»Vi byder GoMore-kunder på 
kaffe, når de kommer ind 

på vores servicestationer. 

Udsat for phishing? 
Sverige: 

020-65 65 65  
+46 8 506 811 (fra udlandet)

Danmark: 
8020 8888

Hvad er GoMore, og hvordan fungerer 
samarbejdet mellem jer og Q8 og OKQ8?

– GoMore er en platform for samkørsel 
og biludlejning mellem private. Vi har 
ca. 300.000 medlemmer i Skandinavi-
en. Vi synes, at Q8 og OKQ8 har gode 
produkter, som f.eks. god kaffe, og vi vil 
gerne give vores kunder lidt ekstra. Når 
de kommer ind på en servicestation, 
får de gratis kaffe, og stationen får nye 
kunder – en klar win-win-situation!

Matias Møl Dalsgaard
CEO / Co-Founder GoMore
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Begge ejere er meget engagerede i 
CSR-spørgsmål, og det gennemsyrer hele 
virksomheden. Instruksen fra vores ejere siger 
entydigt, at vi skal arbejde for at være en 
bæredygtig virksomhed, både miljømæssigt, 
økonomisk og socialt. Det afspejler sig i flere 
af de initiativer, vi tager, og ikke mindst i, at vi 
har ansat en ny direktør med fokus på netop 
bæredygtighedsspørgsmål. Hendes job er at 
sikre, at vi bliver endnu bedre til at integrere 
bæredygtigheden i forretningen, så det ikke 
er to separate processer.

Vores miljøaspekter og den måde, vi på-

virker miljøet, styres desuden gennem vores 
Sustainability-råd. Rådet kommer med anbe-
falinger til vores strategi, mål og aktiviteter 
inden for bæredygtighed, som efterfølgende 
vedtages af direktionen.

Vores Sustainability, Social Responsibility 
and Communications Director er formand 
for rådet. Cheferne for følgende funktioner 
er repræsenterede i rådet: Communications, 
HR, Operations Direct Market, Distribution, 
Marketing og Engineering.

Vi har desuden nedsat en gruppe, som 
styrer spørgsmål med særligt fokus på miljø, 

sikkerhed og sundhed. Cheferne for vores 
divisioner indgår i denne gruppe.

OK ekonomisk förening er den største af syv 
OK-foreninger i Sverige, som i alt har lige under 
en million medlemmer. Kuwait Petroleum 
International har hovedsæde i Holland og ejes 
af Kuwait Petroleum Corporation, som igen 
er ejet af den kuwaitiske stat. Der blev i 1999 
indgået et joint venture mellem OK ekonomisk 
förening og Kuwait Petroleum International. 
Den 1. august 2012 stiftede svenske OKQ8 og 
Q8 Danmark A/S sammen en af Skandinavi-
ens største brændstofvirksomheder.

Organisation og ejere

50/50

OK-Q8 AB ejes 50% af henholdsvis OK ekonomisk förening og Kuwait Petroleum International.  
OK-Q8 AB ejer samtidig Q8 Danmark A/S, men vi opfatter os som ét selskab med fælles opgaver.
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Økonomi og styring

Bestyrelsen for OK-Q8 AB:

Medlemmer af bestyrelsen,  
OK ekonomisk förening
Göran Lindblå formand 
Ines Uusmann 
Lennart Hjalmarson

Medlemmer af bestyrelsen,  
Kuwait Petroleum International
Anthony Saunders 
Azzam Almutawa 
Khaled AL-Mushileh

Medarbejderrepræsentanter
Torbjörn Hage (Unionen) 
Ny repræsentant udpeges  
snarest (Transport) 

50/50

Vores samlede økonomiske resultat for 
2014/15 udgjorde SEK 421 mio. før skat. 
Trods et omsætningsmæssigt godt år med 
generelt fastholdte volumener er årets finan-
sielle resultat dårligere end året før. Dette 
skyldes primært den indregnede effekt af 
det kraftige prisfald på oliemarkedet. På den 
baggrund ser vi alligevel tilbage på et positivt 
år for koncernen.

Vores branche er følsom over for konjunk-
turudsving og politiske initiativer. Priserne 
på råvarer til vores brændstoffer er under 
påvirkning af en lang række faktorer, som er 
vanskelige for os at kontrollere. Politiske og 
religiøse uroligheder samt naturfænomener i 
oprindelseslandene er blot nogle af disse fak-

torer. På hjemmebanen påvir-
kes vi primært af udviklingen i 
brændstofbeskatningen.

Vores bestyrelse udarbejder 
strategi, mål og retningslinjer 
og kontrollerer, at vi har et 
velfungerende kontrolsystem, 

og at love, aftaler og etiske retningslinjer 
overholdes. På bestyrelsesmøderne gennem-
gås den seneste udvikling i virksomheden 
inden for sundhed, miljø og sikkerhed.

»Vores branche er følsom 
over for konjunkturudsving 

og politiske initiativer. 

Økonomisk værdi – genereret og fordelt SEK mio

Nettoomsætning, koncernen 37.238

Indkøb af varer og tjenesteydelser (leverandører) 22.197

Punktafgifter (stat – samfund) 13.944

Lønninger og honorarer (medarbejdere) 695

Selskabsskat (stat) 44

Finansielle omkostninger (långivere) -21

Donationer (samfund) 2

Resultat (tilbage i virksomheden) 377

I 2014/15 oversteg vores renteindtægter renteomkostningerne. Ovenstående finansielle 
resultat afspejler årets resultat efter skat og finansielle poster. Donationer til samfundet 
indeholder en oversigt over vores direkte donationer til velgørende organisationer. Beløbet 
omfatter ikke de ressourcer, vi dedikerer i form af arbejdstid i vores samfundsengagement. 
Dokumentation til tabellen herover er hentet i koncernens finansielle resultat, der som 
helhed er gengivet i årsrapporten.

Økonomisk stabilitet er en del af at være en bæredygtig virksomhed. En 
stabil økonomi giver os forudsætninger for at arbejde langsigtet med vores 
sociale og miljømæssige ansvar.
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GRI indeks
Årsrapporten omfatter regnskabsåret 1. marts 2014-28. februar 2015. Dette er koncernens første fælles CSR-rapport. Hermed sker der en 
sammenlægning af OKQ8 Sveriges og Q8 Danmarks tidligere rapporter. CSR-rapporten er afgivet på basis af Global Reporting Initiatives´ 
(GRI) retningslinjer G4, på niveauet ”Core”. En ekstern revisor har foretaget review af rapporten for at sikre, at den sammen med den danske 
årsrapport opfylder kravene til CSR-rapportering i dansk lovgivning (årsregnskabsloven, § 99 a og b). Rapporten har ikke været forelagt 
yderligere revision. OK-Q8 AB, herunder Q8 Danmark A/S og øvrige datterselskaber, tilsluttede sig i 2014 FN ś Global Compact, og denne 
rapport er således samtidig koncernens første Communication on Progress.

Generelle GRI-indikatorer

Indikator Beskrivelse Kommentar Sidehen- 
visning

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. 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. 20

G4.10 Samlet medarbejderstyrke med opdeling efter ansættelsesform, køn og region. Rapporteret medarbejderstyrke uden opdeling efter ansættelsesform og region. 20

G4.11 Antal medarbejdere, som er omfattet af kollektive aftaler. 20

G4.12 Organisationens leverandørkæde. 14-15

G4.13 Væsentlige forandringer i rapporteringsperioden vedrørende størrelse, struktur og 
ejerforhold.

2

G4.14 Hvorvidt og hvordan forsigtighedsprincippet finder anvendelse. Forsigtighedsprincippet er medtaget i svensk miljølovgivning i Miljöbalken. I Dan-
mark findes tilsvarende krav i miljøbeskyttelsesloven. I koncernen tager vi hensyn til 
forsigtighedsprincippet ved indkøb af varer og materialer.

30

G4.15 Økonomiske, miljømæssige og sociale principper og standarder, som organisatio-
nen har underskrevet eller støtter.

United Nations Global Compact. 5

G4.16 Aktive medlemskaber af organisationer, f.eks. branchesammenslutninger og 
interesseorganisationer.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, Klimatneutrala godstransporter på 
väg, Energi- og olieforum, Danske olieberedskabslagre.

30

G4.17 Eventuelle forskelle mellem, hvad der indgår i den finansielle rapportering og i 
nærværende rapportering.

Ikke  
relevant

G4.18 Processer til definition af rapportens indhold. 25

G4.19 Væsentlige aspekter, som er identificeret. 25

G4.20 For alle væsentlige aspekter – rapportér, om en påvirkning har væsentlig betydning 
inden for rammerne af organisationen og i givet fald for hvilke dele.

25

G4.21 For alle væsentlig aspekter – rapportér, om en påvirkning har væsentlig betydning 
uden for organisationen og i givet fald hvor.

25

G4.22 Korrektioner sammenlignet med tidligere rapport(er). Dette er den første integrerede rapportering, og derfor har mange nøgletal 2014/15 
som nyt basisår. Øvrige forandringer kommenteres i forbindelse med nøgletallene.

30

G4.23 Væsentlige ændringer, som er gennemført siden sidste rapporteringsperiode med 
hensyn til omfang og områdeafgrænsninger.

Dette er vores første integrerede rapportering, som dermed kun i visse dele er sam-
menlignelig med tidligere rapporter fra OKQ8 Sverige og Q8 Danmark.

30

G4.24 Liste over interessentgrupper, som organisationen har kontakt med. Kunder, både privatkunder og virksomhedskunder, myndigheder, kommuner, rege-
ring, leverandører, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, erhvervsorganisati-
oner, fagforeninger, ejere, långivere, naboer til servicestationer og medarbejdere.

25, 30

G4.25 Principper for identifikation og udvælgelse af interessenter. De grupper, som berøres af eller påvirker virksomhedens aktiviteter, f.eks. medlem-
mer, kunder, interesseorganisationer, myndigheder og leverandører, og som har den 
opfattelse, at de har en interesse i at bidrage til OKQ8 ś og Q8 ś CSR-arbejde.

25, 30

G4.26 Metoder til interessentdialoger, opdelt efter type dialog, interessentgruppe og 
hyppighed.

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 lagre – her med særlig fokus på sikkerheds-
spørgsmål. Vi har gennem vores sælgere en løbende dialog med vores virksomhedskun-
der. Vi deltager i møder og konferencer, hvor mange interessenter (NGO ér, kunder, andre 
brancher og myndigheder) er repræsenterede, og hvor vi fører dialog.

25, 30

G4.27 Emner, som interessenter har bragt op i dialoger, og hvordan disse er håndteret. Se beskrivelse ovenfor af vores væsentlighedsanalyse. 25, 30

G4.28 Rapporteringsfrekvens. Regnskabsåret marts 2014-februar 2015. 30

G4.29 Dato for offentliggørelse af forrige rapport. Maj 2014 i Sverige og Danmark. 30

G4.30 Rapportperiode. 1-årig. 30

G4.31 Kontaktperson for rapporteringen og indholdet af rapporten. Malin Eklund, Head of Communications and CSR. 30

G4.32 GRI-indeks. 30-31

G4.33 Politik om review af rapporten. 30

G4.34 Ledelsesstruktur, herunder udvalg, samt bestyrelsesansvar for økonomisk, miljø-
mæssig og social påvirkning.

28, 29

G4.56 Værdier, principper og codes of conduct. 5
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Global Compact referencetabel

Produktion: Futerra Sustainability Com
m

unications

Væsentlige GRI-aspekter og -indikatorer

Aspekt Disclosure on Management Approach (DMA) Kommentar Sidehen- 
visning

ØKONOMI

Økonomisk præstation DMA 29

EC 1 Direkte genereret og fordelt økonomisk værdi, herunder omsætning,  
driftsomkostninger og aflønning af medarbejdere.

29

MILJØ

Udledning DMA 5, 16-17

EN 15 – direkte udledning af drivhusgasser (Scope 1). 16

EN 16 – indirekte udledning af drivhusgasser (Scope 2). 16

EN 17 – anden indirekte udledning af drivhusgasser (Scope 3). 16

EN 19 – reduktioner af udledning af drivhusgasser. 12, 16

Reducere risiko for 
spild

DMA Omformuleret aspekt. 18

EN 28 – Væsentlige spild. 18

SOCIALT

Arbejdsmiljø DMA 5, 20-24

LA 6 – Dødsfald, arbejdsskader, sygefravær. Inkluderer kundeulykker. Skader og fravær rapporteres ikke efter region eller køn. 23

Sundhed og sikkerhed 
for kunden

DMA Omformuleret aspekt. 23

Antal kundeulykker. Egen indikator. 23

Kundetilfredshed DMA 26

PR 5 – Kundetilfredshed. 26

ØVRIGT

Samfunds-engage-
ment

DMA Eget formuleret aspekt, såkaldt topic. 21

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

3, 5, 21

Bæredygtig leveran-
dørkæde – øvrige 
sortiment

DMA Eget formuleret aspekt, såkaldt topic. 8-9

Ingen indikatorer. For dette aspekt er der ikke rapporteret indikatorer for 2014/15. –

Sporbarhed, brænd-
stoffer

DMA Eget formuleret aspekt, såkaldt topic. 14-15

–

Sundt sortiment DMA Vores væsentlighedsanalyse har ført til dette aspekt. Vi arbejder på flere forskellige 
måder med aspektet i vores sortiment, men kan for 2014/15 ikke rapportere vores 
CSR-styring i forbindelse med dette aspekt.

–

Ingen indikatorer. For dette aspekt er der ikke rapporteret indikatorer for 2014/15. –

Afgræsninger af rapporterede indikatorer og øvrige nøgletal er mere udførligt rapporteret på okq8.se og q8.dk.

Princip Sidehen- 
visning

MENNESKERETTIGHEDER 

Princip 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder på det område, hvor den kan påvirke, og

8-9, 14-15

Princip 2 bør sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 8-9, 14-15

ARBEJDSVILKÅR 

Princip 3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling,

5, 20, 29

Princip 4 afskaffe alle former for tvangsarbejde, 8-9, 14-15

Princip 5 effektivt afskaffe børnearbejde, og 8-9, 14-15

Princip 6 afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 22

MILJØ

Princip 7 Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 5, 14-15, 30

Princip 8 tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, og 5, 12-13

Princip 9 tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 5, 12-13

KORRUPTION

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

5, 13
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Kør forsigtigt


