Miljöanalys av transportkedjor

Transporter av människor och gods
är nödvändiga för att samhället ska
fungera. Samtidigt medför de i
många fall en onödigt stor negativ
påverkan på miljön. Som köpare
eller säljare av transporter kan ni
minska miljöpåverkan, och därmed
öka
konkurrenskraften
för
er
verksamhet. TFK Miljölogistik kan
erbjuda analyser av ert transportbehov ur ett miljöperspektiv.
Som stöd i miljöarbetet
Ett framgångsrikt miljöarbete kan stärka en
verksamhets konkurrenskraft. Kraven ökar
på att produkter och tjänster ska
framställas med större hänsyn till miljön.
Transporter utgör ofta en stor del av
miljöpåverkan
från
ett
företags
verksamhet. Syftet med en miljöanalys av
transporterna är att ge ert företag överblick
över miljöpåverkan. Den kan utgöra ett
första steg mot att styra om verksamheten
till ett mer effektivt och hållbart
utnyttjande av transportsystemet.
TFK Miljölogistik hjälper er med
miljöanalysen och med att skapa en
plattform
för
miljöanpassning
av
transportbehovet.
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Analyser för olika tillfällen
Ni kan låta göra en miljöanalys av
företagets nuvarande transportbehov. Eller
så gör vi en studie av ett enskilt transportupplägg. Vi gör även studier av alternativ
inför omstruktureringar eller nya upplägg.
På så vis kan ni på ett enkelt sätt få med
miljöfrågan vid utökning eller förändring
av verksamheten.
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!
Sebastian Bäckström är
produktansvarig
för
TFK:s miljöanalyser av
transporttjänster. Han har
bedrivit
forskarstudier
inom
livscykelanalyser
och
varit
teknisk
sekreterare
i
NTM,
Nätverket för transporter och miljön, sedan
1996.
För offert och mer information är du
välkommen att kontakta Sebastian:
Tel: 031- 772 51 62
E-post: sebastian.backstrom@tfk.se
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Läs mer om vad TFK Miljölogistik kan
erbjuda på www.tfk.se
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