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SMARTSET nätverk gör det möjligt att ta itu med de hinder som står i vägen för energieﬀektiva och hållbara urbana godstransporter på rätt nivå – regional, nationell eller
transnationell.
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SMARTSET: Plattform för kunskap
och erfarenhet
SMARTSET tillhandahåller en plattform för kunskapsöverföring samt för utbyte av erfarenheter mellan involverade partners och viktiga aktörer på lokal och nationell nivå. Dessutom,
att marknadsföra energieﬀektiva urbana godstransporter på
europeisk nivå genom SMARTSETs internationella nätverk
har den anmärkningsvärda fördelen att vidga perspektivet
bortom nationella gränser vilket kan vara mycket mer eﬀektivt för att nå den kritiska massan och förespråka frågor och
problem rörande hållbara godstransporter än med isolerade
regionala eller nationella startegier.

Bli delaktig i SMARTSET!
Att gå med i SMARTSETs nätverk möjliggör deltagande i pågående diskussioner och utbyte av uppfattningar och perspektiv med kollegor från hela Europa. Nätverket erbjuder
och skapar information om hur man bidrar till ett betydande
genombrott i upptagandet av urbana logistiklösningar och
tillhörande utvecklingspolitik genom att aktivera och göra
det möjligt för berörda aktörer.
Partners i nätverket lär sig att fokusera på de övergripande
fördelarna som framkallas av hållbara och energieﬀektiva
godstransporter.
Samverkan med näringslivet och andra institutioner, samt
att locka intresse för hållbara och energieﬀektiva urbana
godstransporter är viktiga uppdrag för ett levande SMARTSET nätverk.

Nätverkande på tre olika nivåer
• Lokala nätverk i Berlin, Forlí, Göteborg, Graz, Rom,
Sundsvall, Padova och Newcastle ger direkt stöd för dessa
applikationssiter.
• För varje land med en applikationssite så driver SMARTSET ett nationellt nätverk med nyckelintressenter såväl
som med andra regioner intresserade i implemntering av
SMARTSET-liknande åtgärder.
• SMARTSET involverar intresserade efterföljande städer
och regioner likväl som beslutsfattare från EU-nivå inom
sitt internationella nätverk.
För vidare information och vid intresse, besök SMARTSET
webbsida www.smartset-project.eu/networking
SMARTSET projetkkoordinering och kontakt:
Göteborgs Stad Traﬁkkontoret
contact@smartset-project.eu
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Sundsvall ser möjligheterna i mer energieﬀektiva godstransporter, smartare distributionslösningar i centrala delar av staden och fördelarna av internationella relationer.
Genom att delta i SMARTSET kan Sundsvall nätverka och integrera med partners i olika
delar av Europa.

Genom nätverkande i SMARTSET når Sundsvall kontakter i
olika delar av Europa som besitter värdefulla kunskaper och
erfarenheter inom energieﬀektiva och hållbara godstransporter. Sundsvall kan sedan dra nytta av dessa kunskaper
och sprida dem för att intressera näringslivet. Det ﬁnns
många fördelar med att verka för energieﬀektiva och hållbara godstransporter. Vägen dit leds av möten, diskussioner
och samverkan.
Genom starkare kontakter med det lokala näringslivet vill
vi lyfta fram utvecklingsmöjligheter och diskutera hållbara
logistiklösningar. Med energieﬀektiva och hållbara godstransporter växer en mer attraktiv stad fram utan höga partikelhalter och koldioxid i luften, onödigt buller, trängselorsakande distributionsbilar på gatorna eller bristande säkerhet
för gångtraﬁkanter på Stenstans gator.

Nätverkande på tre nivåer
Sundsvall jobbar med nätverkande på tre nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Med intentionen att beskriva en
aﬀärsmodell för att kunna ﬂytta över transporter från lastbil
till tåg krävs ett starkt nätverk med ﬂera aktörer nationellt.
För att stärka den attraktiva miljön i Stenstan betonas vikten
av lokalt nätverkande för att belysa situationen så som butiker och handlare ser den och utforma en modell för varudistribution som underlättar för handeln och trivseln i Stenstan.
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SMARTSET – Sundsvall en del i ett
nätverk utan gränser

Nätverka med SMARTSET!
Projektgruppen i Sundsvall, där deltagare från Traﬁkverket
och Sundsvalls kommun ﬁnns representerade, använder de
verktyg som SMARTSET tillhandahåller för att synliggöra projektet och integrera nyckelaktörer. Möten på olika plan blir
ett centralt begrepp i syftet att skapa relationer.
För vidare information och vid intresse, besök SMARTSET
webbsida www.smartset-project.eu/networking

Kontakt:
Sundsvalls kommun
Johanna With
johanna.with@sundsvall.se

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.

