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Godstransporter står för en betydande del av de emissioner som genereras av transportsektorn.
SMARTSET-projektet har utvecklat och demonstrerat lösningar på hur godstransporter i europeiska städer och regioner kan utföras mer energieffektivt och hållbart. Nu, vid slutförandet av
SMARTSET, är det dags att se tillbaka på tre år av framgångsrika tillämpningar av lösningar, samt
genomförande av olika åtgärder hos städer och regioner som varit partners i projektet.

© Fred DOTTER, FGM-AMOR

Ett gemensamt mål för 8 partners:
Renare, säkrare och mer energieffektiva transporter
De städer och regioner som har utgjort demomiljöer inom
SMARTSET, har arbetat tillsammans för att påvisa behovet av
effektivare logistiklösningar som bidrar till minskat trafikarbete, och är ekonomiskt bärkraftiga. SMARTSET tillhandahåller goda exempel som kan stödja städer, regioner och länder
i arbetet med att nå EU’s “20-20-20”-mål för reduktion av
koldioxid och förbättrad energieffektivitet.

Marknadsbaserade affärsmodeller
Inom SMARTSET har marknadsbaserade affärsmodeller utvecklats, vilka har en mycket viktig roll inom utvecklingen av
energieffektiva transportlösningar.

Inroduktion av rena fordon
SMARTSET-projektet har introducerat rena fordon för last
mile distribution, samt bidragit till att underlätta användning
av intermodala transportlösningar. Genom att använda mindre eldrivna fordon vid distribution kan den lokala närmiljön
förbättras drastiskt med avseende på utsläpp av koldioxid och
partiklar, trängsel och trafiksäkerhet, samt trivsel.

Utveckling av regelverk och incitament
Olika typer och tillämpningar av regelverk och incitament
har utvecklats inom SMARTSET, vilka är nödvändiga för att
understödja utvecklingen mot mer energieffektiva godstransporter med samlastningslösningar och rena fordon.
Flera befintliga lösningar har också studerats.

SMARTSET partners

Identifiering av rätt målgrupp, samt förmedling av rätt budskap vid rätt tidpunkt
SMARTSET har tillhandahållit en plattform för överföring av
resultat, kunskap och erfarenheter mellan projektets partners. Bland åhörarna har SMARTSET bland annat associerats
med kvaliteer som innovativa och framtidsinriktade ideer
och tillvägagångssätt.

Projektresultat
Verksamheter och positiva effekter från SMARTSET förväntas
utvecklas och leva kvar långt efter att projektet avslutats.
Alla resultat är nu tillgängliga på projektets webplats:
www.smartset-project.eu.
SMARTSET projektkontor och kontaktinformation:
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
E-mail: contact@smartset-project.eu

Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta nyhetsbrev. Det företräder inte
Europeiska gemenskapens åsikter. Varken EASME eller Europeiska kommissionen ansvarar för
någon form av användning av informationen som finns i dokumentet.

