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Projektet SMARTSET syftar till att utveckla och demonstrera lösningar kring hur godstransporter i Europeiska städer kan ske mer energieﬀektivt och hållbart, genom bättre
nyttjande av godsterminaler för både längväga transporter, och transporter i stadskärnor (”last mile distribution”).

Om SMARTSET

SMARTSET – Tillvägagångssätt

Godstransporter står för en betydande del av de utsläpp som
genereras inom transportsektorn, likväl som de är en starkt
bidragande orsak till trängsel i städer. Godstransporter genererar upp till 20 % av straﬁken, 30 % av trängseln och 50 % av
utsläppen av växthusgaser.
För att nå det övergripande målet om mer energieﬀektiva
och hållbara transporter i städer, tillhandahåller SMARTSET
exempel på bra lösningar som kan stödja städer, regioner och
länder att bidra till EU´s 20-20-20 mål för reduktion av koldioxidutsläpp, och förbättring av energieﬀektivitet.
SMARTSET är ett nytt projekt som delﬁnansieras av EU (IEE)
via programmet ”Intelligent Energy – Europe”, som utgörs av
14 partner från Österrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien.

SMARTSET har en struktur som bygger på tre kärnområden
för att skapa framgångsrika och attraktiva terminallösningar:
• Marknadsbaserade aﬀärsmodeller tillhandahåller allmänna principer för olika strategier och distributionslösningar för implementering inom olika typer av organisationer, processer och system.
• Introduktion av rena och energieﬀektiva fordon, för
”last mile distribution”, och användning av intermodala
transportlösningar ingår också som dellösningar i projektet, för att skapa mer attraktiva stadskärnor.
• Incitament och regelverk ger bättre förutsättningar för att
skapa lönsamma och ekonomiskt hållbara aﬀärsmodeller.

Bli delaktig i SMARTSET!
SMARTSET engagerar aktörer som har möjligheter att skapa
genomslag kring introduktion av mer hållbara och energieffektiva transportlösningar i städer. Detta innebär skapande
av förutsättningar och speciﬁka möjligheter för en bred kommunikation, engagerad diskussion och samarbete.
Informera, medverka och lär av kollegor från hela Europa.
Besök www.smartset-project.eu för att upptäcka mer kring
projektet, och anslut till nätverket för att medverka i diskussionen och dela dina synpunkter med andra.
SMARTSET – koordinator och kontakt:
Göteborgs Stad Traﬁkkontoret
contact@smartset-project.eu
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Upphovsmännen har ensamma ansvaret för innehållet i detta nyhetsbrev. Det företräder inte
Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av
användning av informationen som finns i dokumentet.

