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Transportinköpspanelens syfte är att genom forskning i nära samarbete med näringslivet
bidra till effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter.
Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare
transporter. www.transportinköpspanelen.se

Transportinköpspanelen
 Strategiskt samarbete IVL, Göteborgs universitet, Chalmers
 Olika metoder: kvantitativa enkätstudier, fallstudier och workshops
 TIPS – Transportinköpspanelen i samverkan
 Spin-off-projekt: t.ex. Transportinköp och energieffektiva
godstransporter; IVL, Chalmers, Q3 – Forum för hållbara vägtransporter
 Databas för transportforskning, baserad på enkäten ”Inköp av
transporttjänster – idag och i framtiden”, som skickats ut vartannat år
sedan 2012 till tillverkande företag och partihandlare i Sverige med fler
än 100 anställda
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Vem beslutar om valet av transportslag?
Företagsledningen/koncernledningen
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16%
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I de flesta företag fattas beslut om transportslag av transportchefen.
n=147 (antal företag som besvarat
frågan) – flera val möjligt.

Betalar ni idag ett högre pris för att någon/några av era
transportlösningar ska ge mindre miljöpåverkan?
21 % av företagen betalar ett högre pris för transporter med mindre
miljöpåverkan, och de betalar 5 % mer (median).

Alla företag >20% sjö
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Företag som transporterar mer med sjöfart betalar i större utsträckning
ett högre pris.

Vad beror detta på?

Hur stor påverkan har följande faktorer för att användningen av
kortsjöfart (inom Europa) ska öka?
Störst påverkan:

Minst påverkan:

Högre skatter Mer lagstiftning
(t.ex. CO2)
och reglering

Ökade
bunkerpriser
Bättre infrastruktur i
hamn och farleder

Transportköpare anpassar
sina servicekrav

Transportköpare
anpassar sina tidskrav

