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Kommunikation

main event partner

Plats: Växjö Konserthus
Datum/Tid: 7: e april /13:00 till 17:30

Om workshopen
Ämnet är ”Planering för hållbar stadslogistik,

policys och åtgärder i små och medelstora
europeiska städer”.

Syftet är att nätverka och sprida de resultat som
nio små och medelstora europeiska städer i
ENCLOSE kommit fram till, halvvägs genom
projektperioden och ta del av nordisk expertis
rörande hållbar stadslogistik. Det är ett tillfälle att
diskutera gemensamma frågor, utmaningar och
resultat tillsammans med ett antal svenska
kommuner.
ENCLOSE står för ‘ENergy efficiency in City LOgistics
Services for small and mid-sized European Historic
Towns’(www.enclose.eu). Projektet finansieras av
EU-kommissionen genom programmet Intelligent
Energy - Europe (IEE) som stödjer organisationer som
arbetar för hållbar energi. Projektet pågår från maj
2012 till november 2014 och dess viktigaste mål är
att skapa energieffektiv och hållbar citylogistik i
europeiska små och medelstora historiska städer
med effektiva konkreta åtgärder som ger rejäla
miljöförbättringar och vinster. Projektet arbetar med
att öka medvetenheten inför denna utmaning.

Workshopen modereras av Cecilia Mårtensson,
Sverige kommuner och landsting (SKL).

Workshopen är kostnadsfri
Anmälan senast 30 mars

På http://simplesignup.se/event/39972

Program
13.00 Stadslogistikplan för hållbar

rörlighetsstyrning och smartare städer
Giorgio Ambrosino, Memex

13.20 Goda exempel
- Lina Samuelsson, Umeå kommun
- Rocío Rojo Arauzo, Asociación Plan

Estratégico, Burgos
- Max Hanander, Malmö kommun
- Mauro Di Bugno, Lucca kommun

14.20 Fika

14.40 Nulägesanalys för stadslogistik i Europa:
aktuella trender och nya lösningar för små
och medelstora historiska städer
Stefan Guerra, Logical Town Association

15.00 Godstransporter ur ett urbant
utvecklingsperspektiv
Jenny Karlsson, Swedish National Road and
Transport Research Institute

15.20 Att mobilisera aktörer för hållbara
godstransporter i staden
Maria Lindholm, Chalmers/ Lindholmen
Science Park

15.40 Vägtransporters bidrag till luftkvalitet och
miljöpåverkan från urbana godstransporter
Alfredo Sánchez Vicente, European
Environment Agency

16.20 Rundabordssamtal med samtliga deltagare
(ordförande: Växjö kommun – med bl a
s’-Hertogenbosch, Trondheim, Almada,
Serres, Alba Iulia, Balchik, Dundee)

17.00 Sammanfattning och avslutning


