Miljödriven logistikutveckling

Ett framgångsrikt miljöarbete kan
stärka en organisations konkurrenskraft. Transporter utgör ofta en stor
del av miljöpåverkan från ett
företags
verksamhet.
Eftersom
transporterna
ofta
utförs
av
underleverantörer
har
många
företag egentligen ingen insyn i hur
de exakta transportuppläggen ser
ut, och därmed inte heller vilka
effekter på miljön som blir följden.
TFK Miljölogistik kan hjälpa er att få
den överblick som krävs och föra in
miljöaspekten i logistikplaneringen.
Miljöeffekterna av logistikarbetet
Hur företag lägger upp sina logistikkedjor
är ofta avgörande för verksamhetens totala
miljöbelastning. Det kan vara svårt att få in
miljöaspekten i transportplaneringen utan
en översyn över transportbehovet. TFK
Miljölogistik kan erbjuda en inledande
analys av befintliga logistikkedjor och
deras miljöeffekter. Detta kan kompletteras
med ett förslagspaket med förändringar för
en effektiv och miljöanpassad logistikverksamhet.
Vi hjälper er att få överblick över era
transporters miljöpåverkan och föreslår
nya miljöanpassade logistikupplägg.
För mer miljöanpassade och effektiva
transportlösningar

Våra analyser utgår från ett livscykelperspektiv. Det innebär att transporternas
hela miljöpåverkan inkluderas, även
bränsleproduktion
och
elkraftsframställning. Det gör det lättare att se var
eventuella åtgärder ska sättas in för att få
bästa resultat i en omställning till ett mer
hållbart transportsystem.
Välkommen med ert uppdrag!
Magnus Blinge (överst)
och Lars B Johansson
(nederst) är ansvariga för
området
miljödriven
logistikutveckling.
Magnus är chef för TFK
Miljölogistik i Göteborg.
Lars arbetar även som Environmental
Director vid Banverket.
För offert och mer
information
är
du
välkommen att kontakta
Magnus:
Tel: 031- 772 51 65
E-post:
magnus.blinge@tfk.se
eller Lars: Tel: 070-762 31 91
E-post: lars.b.johansson@tfk.se
Läs mer om vad TFK Miljölogistik kan
erbjuda på www.tfk.se

TFK Miljölogistik analyserar ert företags
transportupplägg,
och
dess
miljökonsekvenser. Våra erfarna miljö- och
logistikexperter föreslår förändringar som,
med bibehållen eller förbättrad effektivitet,
förbättrar miljöprestanda hos er logistik. Vi
gör även studier av alternativ inför ett nytt
logistikupplägg eller en omstrukturering av
företagets verksamhet.
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