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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

SMARTSET – Tillvägagångssätt

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.
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Sundsvalls kommun vill skapa möjlighet för mer hållbara transporter.
I SMARTSET-projektet har vi två mål:
• att ﬂytta över konsumentgods från lastbil till tåg från södra Sverige till Sundsvall
• samordna godstransporter i centrala Sundsvall och/eller i handelsområdet Birsta
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Nätverk skapar aﬀärsmöjligheter
I Sundsvall har vi planerat in tre nätverksträﬀar med lokala
näringslivet under hösten 2013. Genom att knyta ihop transportföretag, logistikföretag och varuägare vid samma tillfälle
skapas tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter. Det kann
sedan på sikt kan skapa nya, mer eﬀektiva och hållbara transportlösningar som gynnar alla parter. På dessa nätverksträffar diskuterar vi hur logistiklösningarna ser ut idag och hur
ser utvecklingsmöjligheterna ut i framtiden med de nya infrastrukturplanerna som ﬁnns i Sundsvall.

Aﬀärsplan för ett godståg
I dag transporteras de mesta av konsumentgodset som ska
till Sundsvall på lastbil. Målet är att vi i Sundsvall ska beskriva
en aﬀärsmodell för att kunna ﬂytta över transporter från lastbil till tåg. För att kunna göra det krävs nätverk och kontakter
med parter på ett nationellt plan men även internationellt.
Vi har påbörjat planeringen av det arbetet och bokat in ett
antal aktiviteter för att knyta närmare kontakter med tänkta
tågoperatörer och varuägare.

Kontakt med handelsföretag

Kontinuerliga telefonmöten
Projektgruppen i Sundsvall, där deltagare från Traﬁkverket
och Sundsvalls kommun ﬁnns representerade, har kontinuerliga avstämningsmöten via telefon. På det sättet delar vi
upp arbeitet, stämmer av och kann diskutera hur olika frågor
ska lösas.
Contact:
Sundsvalls kommun
Hans Dunder
hans.dunder@sundsvall.se

En första kontakt med Sundsvalls kommuns handelsutvecklare har tagits. I Sundsvall ﬁnns en köpmannaförening i centrala Sundsvall, samt i det externa handelsområdet Birsta,
som är Sveriges näst största. Ett första steg är att få träﬀa
samordnarna i dessa föreningar och sedan få komma och
presentera projektet på deras medlemsmöten.

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.

