Referensuppdrag: IKEA

TFK – Institutet för transportforskning, har över 50 års erfarenhet
av forskning inom logistik och
transporter. Miljöaspekten har blivit
en allt viktigare del. TFK samarbetar
med såväl näringsliv och statliga
organisationer som högskolor och
universitet. Detta ger oss en bred
kontaktyta och en inblick i många
olika branscher som bidrar till en
faktabank, till nytta för våra kunder.
Ett
exempel
på
uppdrag
vi
genomfört
är
utformandet
av
miljökrav på leverantörer åt IKEA.
IKEA
Ett internationellt möbelföretag som IKEA
köper en mycket stor mängd transporter i
många olika länder. I enlighet med det
miljöarbete man bedriver fanns ett behov
av att ställa relevanta miljökrav på
transportörerna. Man ville också att kraven
skulle öka allteftersom så att miljöarbetet
gick mot ständig förbättring. Målsättningen
var att få ned miljöpåverkan per
transporterad enhet.
Utmaningen var att hitta relevanta krav att
ställa på transportörer i länder med olika
förutsättningar. TFK gjorde miljöanalyser
av transportbehovet och de marknader man
agerade på. Resultatet blev en kravtrappa
med miljökriterier som skärps successivt.
Bland miljökriterierna fanns krav på:
Emissionskrav från fordon, äldre och
sämre fordon fasas ut
Bränslen, sämre dieselkvaliteter ersätts
av bättre, därefter ska förnybara
bränslen introduceras
Energisnålt körsätt, en allt högre andel
av chaufförerna måste vara utbildade i
Eco-driving

Utöver dessa miljökriterier tog TFK även
fram ett förslag på krav på strategier. Det
innebar att transportörerna skulle redovisa
hur minskad miljöpåverkan kunde
säkerställas. De tre stegen i strategierna, i
kombination med tidigare nämnda
miljökriterier, skulle visa:
Hur mätning och uppföljning av
minskad miljöpåverkan sker
Hur införandet av mätmetoderna sker
Resultatet i form av minskad
miljöpåverkan
Genom att kombinera miljökrav med krav
på mätning och redovisning kan
kvalitetssäkring
av
miljöåtgärderna
uppnås. Det blir synligt hur miljökriterierna ger en minskad miljöpåverkan!
Mot ständig
förbättring
???
Steg 3 – år 3
Steg 2 – år 2
Steg 1 – år 1

Vill du veta mer om hur TFK
Miljölogistik kan hjälpa er att förbättra
logistik- och transportverksamheten?
Välkommen att kontakta oss!
TFK Miljölogistik
Vera Sandbergs Alle 8
412 96 GÖTEBORG
Telefon: 031-772 51 65
E-post: info@tfk.se
www.tfk.se
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