
ENergy efficiency in City LOgistics 
Services for small and mid-sized 
European Historic Towns
Om projektet
ENCLOSE  ska öka medvetenheten om 
hållbar energieffektiv citylogistik i Eu-
ropas små och medelstora historiska 
städer, och vilka konkreta åtgärder och 
planer som behövs på vägen dit.

ENCLOSE stödjer arbetet att ta fram 
planer för hållbar citylogistik i 9 små 
och medelstora historiska städer. Part-
ner från 13 länder deltar – Österrike, 
Bulgarien, Grekland, Irland, Italien, 
Norge, Polen, Rumänien, Portugal, 
Spanien, Sverige, Nederländerna och 
Storbritannien. 

Det finns stor potential att nå ut ännu 
vidare tack vare europeiska och inter-
nationella organisationer och nätverk 
för historiska städer som ger bra tillfäl-
len att sprida information (European 
Association of Historic Towns, 
www.historic-towns.org, och nätverket 
där s’-Hertogenbosch kommun är ord-
förande, Walled Towns Friendship Cir-
cle, www.walledtowns.com).
 

Mål 
ENCLOSE ska sprida kunskaper om energieffektiva trans-
porter i städer, och lösningar som bygger på föregång-
arstädernas exempel och kunskaper genom att:

1)  visa exempel på lösningar och planer för hållbar city-
logistik som utgår från specifika behov, krav, valmöj-
ligheter och prioriteringar hos europeiska små och 
medelstora städer

2)  klargöra behovet av hållbar och energieffektiv citylo-
gistik och godsdistribution i Europas små och medel-
stora historiska städer, samt ta fram och sprida goda 
exempel och strategier för att integrera logistikplan-
erna i deras planer för hållbar mobilitet i städer

3)  analysera vilka drivmedel som kan vara lämpliga  för 
citydistributionens miljöfordon och gröna fordons-
flottor, med utgångspunkt från de små och medel-
stora historiska städernas behov och krav, t.ex. energi-
effektiva fordon, pluginhybrider, biogas. 
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Föregångarstäder och efterföljare
Alla små och medelstora historiska 
städer 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 re-
dan är igång och fungerar, och presen-
tera vinsterna med dem.

Efterföljarstäderna kommer att kartläg-
gas i pilotstudier som tar upp organi-
sation, drift, användbar teknik, ser-
vicekedjor, affärsmodeller och offentliga 
strategier, ramverk m.m. 

Föregångarstäderna bidrar med krit-
erier för utformning av citylogistik samt 
parametrar för utvärdering, som kan an-
passas till efterföljarstädernas planer för 
hållbar citylogistik och utvärdering av 
energianvändningen. Eftersom städer-
na tillsammans, med olika geografiska 
lägen, storlek, ekonomisk struktur, lokal 
kultur, mobilitetsfrågor m.m. är repre-
sentativa för europeiska förhållanden, 
kan lösningarna också fungera mer ge-
nerellt. Både föregångarstäder och eft-
erföljarstäder tar fram lokala planer för 
hållbar citylogistik och utvärdering av 
energianvändningen och dess påver-
kan.

Förväntade resultat  
ENCLOSE ska inspirera till bra lösningar för citylogistik 
i Europas små och medelstora historiska städer. Konk-
reta exempel som visas upp och lokala aktiviteter ger 
uppmärksamhet i medierna och ökar medvetenheten, 
inte minst hos de lokala myndigheterna. Detta sker i 13 
EU-medlemsländer och indirekt i alla 27 EU-länder via 
Association of European historic towns. 

Under projekttiden förväntas
•	 energibesparingar på 0,6 GWh/år
•	 minskade växthusgasutsläpp med cirka 900 ton 

CO2-ekvivalenter/år.

På längre sikt, som del av EU:s 202020-mål, förväntas
•	 totala energibesparingar på 30 GWh/år
•	 minskade växthusgasutsläpp med minst 55 000 ton 

CO2-ekvivalenter/år.

ENCLOSE ska 
1)  visa på fördelarna med åtgärder för hållbar energi-

effektiv citylogistik i små och medelstora historiska 
städer genom att dels genomföra pilotaktiviteter 
i 3 stadskärnor i Italien, Norge och Nederländerna, 
dels göra förstudier och analyser som leder till mjuka 
åtgärder i 6 historiska städer i Bulgarien, Grekland, 
Portugal, Rumänien, Spanien och Storbritannien

2)  ta fram planer för hållbar citylogistik i 9 föregång-
arstäder och efterföljarstäderna, och bygga ett nät-
verk för att ta fram planer för hållbar energieffektiv 
logistik i europeiska små och medelstora historiska 
städer

3)  främja nätverkande mellan städerna kring hållbar 
energieffektiv logistik för att ge tillfälle till erfar-
enhetsutbyte som kan underlätta antagandet av 
planer för hållbar citylogistik, och undersöka möj-
ligheten att ta fram strategier för att planerna ska bli 
långsiktigt hållbara. 
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