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SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller för nya citylogistiklösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med
hög acceptans.
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Nya hållbara och marknadsbaserade
lösningar
Inom SMARTSET utvecklas logistik- och terminallösningar för
stadsmiljöer, som är konkurrenskraftiga och självförsörjande
efter projektets slut. De stadsområden som ingår i projektet
har olika förutsättningar – från småstäder till medelstora och
stora städer – i olika delar av Europa, med olika typer av utmaningar, och olika potentiella lösningar. Städerna i projektet har en sak gemensamt: behovet av en hållbar affärsmodell som är bred och skapar förutsättningar för att övervinna
marknadsbarriärer.

Affärsmodeller för att övervinna
marknadsbarriärer
Skapandet av hållbara affärsmodeller har under lång tid varit en betydande utmaning vid initiering av nya lösningar för
distribution i stadsmiljö, vilket har resulterat i olika ”felfaktorer” för citylogistikprojekt, som exempelvis:
• Misslyckande att initiera taxor och avgifter efter projektfinansiering
• Avsaknad av fungerande regelverk som främjar utveckling av nya logistiklösningar
• Ofördelaktig lokalisering och organisation av verksamheten
• Bristfälligt engagemang från relevanta aktörer i försörjningskedjorna
SMARTSET’s affärsmodeller är utformade för att övervinna
barriärer, och bygger på innovativa ansatser och lösningar
som kan skapa efterfrågan av nya tjänster. Affärsmodellerna

bygger på nära samverkan mellan aktörer och intressenter
i beslutsprocessen för att skapa effektiva lösningar och hög
acceptans.

Marknadsdriven ansats och samverkan
för hållbara lösningar
Nyckelfaktorerna för att skapa hållbara affärsmodeller inom
SMARTSET är att nå bortom befintliga strukturer, arbetssätt
och erfarenheter, och undersöka möjligheter att öka intresset för nya terminallösningar för rena och samordnade
transporter i stadsmiljö (även kopplat till långväga transporter), samt för att kunna attrahera nya och oexploaterade
marknader kopplade till hållbara distributionslösningar.
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.

