
 
 
Projektet SWIFTLY Green har färdigställts –  
130 åtgärder för grönare transporter i Europa 
En ny webbportal och en utvecklingsplan för grönare korridorer kommer att bidra till att göra 
transporter inom Europa mer hållbara. Portalen och planen är resultatet av TEN-T EU-
projektet "SWIFTLY Green", som avslutades i december 2015. Syftet har varit att göra det 
lättare för transportföretagen och beslutsfattare att välja åtgärder som minskar utsläppen av 
växthusgaser utan att höja transportkostnaderna. Projektet leddes av CLOSER på Lindholmen 
Science Park. 

"Efter mer än två års arbete, har vi lyckats producera över 130 konkreta åtgärder som kan bidra till att 
minska utsläppen av växthusgaser och stödja utvecklingen av transportkorridorer i Europa. Dessa 
åtgärder omfattar föreslagna anvisningar till olika individuella aktörer, men visar även hållbara 
lösningar för framtiden. Resultaten har sammanställts i en webbportal och i en utvecklingsplan som 
kan användas av alla som arbetar inom transport och logistik i Europa", säger Sofie Vennersten, 
programchef på CLOSER, Lindholmen Science Park. 

SWIFTLY Green-projektet startade i slutet av 2013 med uppgift att skapa förutsättningar för hållbara 
transporter och gröna logistiklösningar i nio strategiskt utvalda transportkorridorer i Europa. Projektet 
baserar sitt arbete på korridoren mellan Helsingfors i Finland och Valletta i Malta och har fått namnet 
Scandinavian Mediterranean Corridor. 

"Vi hoppas att projektets resultat kommer att utgöra ett värdefullt verktyg för europeiska samordnare i 
sina ansträngningar för att öka hållbarheten i det europeiska transportsystemet", förklarar Sofie 
Vennersten. 

The Green Corridor Portal (den gröna korridorportalen) innehåller webbaserade verktyg som hjälper 
beslutsfattarna med förslag till framtida åtgärder, vilka kommer att ha en inverkan på hållbara 
transporter och därmed utsläppen. Verktygen ger möjlighet att mäta utsläppsdata, bedöma potentiella 
transportmöjligheter och söka relevanta åtgärder via en sökmotor. The Green Corridor Portal 
 
The Green Corridor Development Plan (den gröna korridorens utvecklingsplan) är ett dokument som 
främjar idéer och ger konkreta rekommendationer och exempel på bra lösningar för samordnare av de 
europeiska transportkorridorerna. 

Läs mer om utvecklingsplanen i en intervju med projektledare Stefan Breitenbach, marknad, 
Hamburgs Hamn. 
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Läs mer om projektresultaten på www.swiftlygreen.eu 
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