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ENCLOSE Press meddelande  2014-01-03

Projektet ENCLOSE (www.enclose.eu) kommer att närvara vid VTI Transportforum i
Linköping genom att besöka seminarier om stadslogistik. Dessa hålls på Forum den 8:e

januari (session 14, kl. 13.00-17.30).
ENCLOSE representeras vid
Transportforum av Energikontor
Sydost AB, Växjö, som är svensk
partner i projektet.
ENCLOSE syftar till att dela sina
resultat och ta del av nordisk expertis
rörande hållbar stadslogistik. Bland
annat har ENCLOSE  tagit emot VTI på
studiebesök till Lucca, Italien, i maj
2012 med de ansvariga för de lokala
åtgärder som rör hållbar stadslogistik
(www.luccaport.it) samt med
ENCLOSE experter. Staden Lucca har
närvarat i SUT konferens, anordnad av
Chalmers i Göteborg i april 2013. SKL

(Sveriges Kommuner och Landsting) var officiell talare vid ENCLOSE internationella konferens
den 6 december i Lucca.

Projekt ENCLOSE
ENCLOSE står för ‘ENergy efficiency in City LOgistics Services for small and mid-sized
European Historic Towns’. 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.

Innovativa stadslogistikprojekt
har redan genomförts i många
europeiska huvudstäder och
större städer, t ex Barcelona,
Berlin, London, Paris, etc. Små
och medelstora historiska städer
dock har hittills inte generellt
kunnat följa dessa exempel,
eftersom de har varit tvungna att
möta och övervinna betydande
hinder, ofta relaterade till deras
storlek. Dessa inkluderar brist på
resurser, professionell expertis,

VTI studiebesök till Luccaport samlastcentral i Lucca, Italien

Alba Iulia, Rumänien, efterföljarestad i ENCLOSE
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och otillräcklig storlek i fråga om omfattning av distributionsverksamheten för att effektivt
kunna anta och genomföra lämpliga planer och åtgärder i riktning mot en hållbar
stadslogistik.
Ändå finns det en utveckling i många av Europas historiska städer, inspirerade av vad som
har uppnåtts på annat håll, om behovet av att övervinna dessa hinder och ta itu med
konsekvenserna av miljöförstöring på den historiska miljön och livskvalitén för sina
medborgare. Att leverera hållbar stadslogistik till små och medelstora historiska städer i
praktiken kräver dock vägledning om vad som är möjligt och det är det övergripande syftet
bakom ENCLOSE projekt.
Projektet syftar till att avsevärt öka
införandet av god praxis i logistiken i
europeiska små och medelstora
historiska städer. Detta kommer att ske
genom att visa praktiska lösningar och
öka medvetenheten genom lokal
spridning och mediehändelser i alla 13
partnerländer. Projektets slutsats och
rekommendationer kommer att allmänt
spridas genom Heritage Europe och
Logical Town Association´s nätverk av
små och medelstora historiska städer
till över 30 europeiska länder.

ENCLOSE Föregångare och efterföljare städer
Många små och medelstora historiska städer i Europa har inte råd med investeringarna i

startskedet och arbetsinsatsen som behövs för att
utvärdera planerna för energieffektiv och hållbar
citylogistik. Föregångarstäderna Lucca, Trondheim
och Den Bosch kan inspirera med sina konkreta
lösningar på infrastruktur för citylogistik, system och
tjänster som redan är igång och fungerar, och
presentera vinsterna med dem. Efterföljarstäderna
(Burgos, Spanien; Dundee, UK; Serres, Grekland; s-
Hertogenbosch, Holland; Balchik, Bulgarien; Alba
Iulia, Rumänien) kommer att kartläggas i pilotstudier
som tar upp organisation, drift, användbar teknik,
servicekedjor, affärsmodeller och offentliga
strategier, ramverk m.m. Föregångarstäderna bidrar
med kriterier för utformning av citylogistik samt
parametrar för utvärdering, som kan anpassas till
efterföljarstädernas planer för hållbar citylogistik och
utvärdering av energianvändningen. Eftersom
städerna tillsammans, med olika geografiska lägen,
storlek, ekonomisk struktur, lokal kultur,
mobilitetsfrågor m.m. är representativa för
europeiska förhållanden, kan lösningarna också

Trondheim,Norge, föregångarestad i ENCLOSE

Burgos, Spanien, efterföljarestad i ENCLOSE
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fungera mer generellt. Både föregångarstäder och efterföljarstäder tar fram lokala planer för
hållbar citylogistik och utvärdering av energianvändningen och dess miljöpåverkan.
Efterföljarstäderna har idag redan genomfört konkreta genomförbarhets- och
överförbarhetsstudier som bidrog till att identifiera de mest lovande lösningarna för
optimering av lokala distributionssystem samt demonstrerade några mjuka åtgärder som
kan bidra till detta mål. De mjuka åtgärder som valts av varje efterföljarestäder går från nya
förordningar om tillträde till det historiska centrat, med särskilda kriterier för
lastning/urlastning (Burgos, Spanien) till förordningar om tidsfönster (Alba Iulia, Rumänien)
samt till förbättring av lastningsområdens synlighet (Balchik, Bulgarien; Dundee, UK) och till
lokala kampanjer, m.m.
Alla efterföljarestäder har debatterat de valda lösningarna genom informationskampanjer
(s.k. Awareness Raising Events) som hölls av de sex ENCLOSE efterföljarestäder i perioden
mars-juli 2013 som planerat. De strukturerades längs två logiska spår som fokuserar dels på
att presentera goda exempel från efterföljarestäder och dels till att presentera den allmänna
systematiken i SULP. Målgrupper var berörda lokala aktörer som deltar i genomförandet i
syfte att öka deras medvetenhet om stadslogistikfrågor och identifierade behov på lokal
nivå.
De nio ENCLOSE städerna kommer att utveckla innan juni 2014 vars sin hållbar stadslogistisk
plan som bygger på de genomförbarhets- och överförbarhetsstudier och allmän kunskap,
mål och underlag som de lokala informationskampanjer och studiebesök till
föregångarestäder har bidragit till att utveckla. Informationen skall spridas till mer än 1000
städer som tillhör nätverken Heritage Europe och Logical Town Association.

The ENCLOSE International Conference om hållbar stadslogistik i Lucca, Italien
Tillägnad stadslogistikutveckling i små och medelstora historiska städer avslutades

konferensen med stor succé fredagen den 6
december i Lucca, Italien. Konferensen
anordnades i samarbete med det europeiska
projektet ENCLOSE av Lucca kommun och
den europeiska föreningen Logical Town
(www.logicaltown.eu).
Med mer än hundra deltagare från många
städer runt om i Europa, rönte konferensen
stort intresse, tack vare engagemang från
företrädare för flera historiska europeiska
städer inklusive Trondheim (Norge), 's-
Hertogenbosch (Nederländerna), Burgos
(Spanien) och medverkan av SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting. Förekomsten av
olika experter i ämnet bekräftade
konferensen i Lucca som ett av de viktigaste
eventen 2013 i Europa tillägnad
mobilitetshantering och logistiktjänster i
praktiken i små och medelstora städer.
Konferensen upplivades av presentationen av
Logical Town Award 2013 som delas ut årligen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltagande i
ENCLOSE International Conference i Lucca, Italien
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till en stad i Europa som har bidragit till att skapa innovativa system till optimerad hantering
av stadslogistik - levererade av borgmästaren i Lucca, Alessandro Tambellini, som
hedersordförande i föreningen Logical Town. Priset gick till staden Burgos, Spanien, för sina
exceptionella kunskaper i utvecklingen av dess historiska centrum och dess förhållningssätt
till stadens logistiktjänster med smart deltagande av lokala aktörer, små företag,
entreprenörer och medborgarorganisationer.
Konferensen avslutades med ett besök i det samlastningscenter i Lucca, Luccaport,
www.luccaport.it, under vilket deltagarna kunde uppleva den verksamhet och de tjänster
som erbjuds av Luccaport, som stöds av Lucca kommun, med målet att minimera
miljöeffekterna av godstransporter i den historiska stadskärnan.
Den internationella konferensen registrerade ett växande intresse för processoptimering av
mobilitet och lyfte fram behovet av att främja innovation i citylogistik i europeiska små och
medelstora historiska städer som ett sätt att optimera den totala mobiliteten för en mer
dräglig och hållbar framtid för europeiska städer.

ENCLOSE Workshop om stadslogistik i Växjö, 7:e april 2014.
I april kommer projektet att ha sitt konsortiummöte i Växjö. Alla 15 europeiska partners
(inkl. 9 städer: Lucca, s’-Hertogenbosch, Trondheim, Burgos, Almada, Serres, Alba Iulia,
Balchik, Dundee) kommer till Sverige under värdskap av Energikontor Sydost, för att
diskutera de sista sex månadernas verksamhet i projektet. Dagen före mötet kommer en
halv dags workshop att anordnas i samarbete med svenska organisationer där de 9
utländska städerna i projektet kommer att ha möjlighet att möta och diskutera med
särskilda svenska städer utmaningar och möjligheter för genomförandet av hållbar
stadslogistik.

KONTAKT
För ytterligare information, vänligen kontakta
MemEx Srl, Via Cairoli, 30
57123 LIVORNO (Italy)
Tel.+39 0586 211646

ENCLOSE projektkoordinator
Giorgio Ambrosino - giorgio.ambrosino@memexitaly.it

ENCLOSE kommunikationschef
Giuliano Bianucci - giuliano.bianucci@lab-mc.com

Kommunikation i Norden:
Jan Sjökvist - jan.sjokvist@energikontorsydost.se
Stefan Guerra – stefan.guerra@lucense.it

ENCLOSE Newsletters: http://www.enclose.eu/content.php?p=6.5
MEDIA PARTNER: Logical Town Association www.logicaltown.eu


