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Målet til ENCLOSE-prosjektet er å øke be-
visstheten om utfordringene knyttet til ener-
gieffektiv og bærekraftig bylogistikk i små og 
mellomstore historiske byer I Europa.  Pro-
sjektet har til hensikt å beskrive konkrete 
muligheter til å oppnå svært betydelige for-
bedringer og fordeler ved å implementere og 
drifte egnede og effektive tiltak, samt innføre 
reguleringer og ordninger spesielt innrettet 
mot små og mellomstore historiske byer.
ENCLOSE-prosjektet støtter utarbeidelse av 
planer for bærekraftige bylogistikk (SULP) i 9 
små og mellomstore historiske byer i Europa 
som deltar i prosjektet. ENCLOSE involverer 
partnere fra 13 EU-land - Østerrike, Bulgaria, 
Hellas, Irland, Italia, Norge, Polen, Romania, 
Portugal, Spania, Sverige, Nederland og Stor-
britannia. ENCLOSE har gjennom samarbei-
det med European Association of Historic 
Towns (www.historic-towns.org) og nett-
verket “Walled Towns Friendshiop Circle” 
(www.walledtowns.com) et stort potensiale 
for å inspirere mange byer i Europa. 

ENCLOSE – prosjektet – Mål 
ENCLOSE-prosjektet, som er basert på operative løsninger i 3 
foregangsbyer i prosjektet, har som mål å dele erfaringer om 
tiltak som kan bidra til bærekraftige løsninger for energieffektiv  
varelogistikk i byer ved å
1) identifisere spesielle behov, utstyr, muligheter og prioriterin-
ger i små og mellomstore historiske byer. Videre demonstrere 
og vurdere mulige og bærekraftige løsninger, samt utarbeide 
planer for bærekraftige og energieffektiv bylogistikk
2) øke kunnskapen i europeiske små og mellomstore historiske 
byer  om løsninger for bærekraftig og energieffektiv bylogistikk, 
samt spre kunnskap om god praksis og egnede strategier for å 
integrere varelogistikk i generelle transportplaner 
3) vurdere bruken av miljøvennlige kjøretøy og flåter (LVEF, 
PHEVs, Bio-gass)  i bydistribusjon og  bylogistikk ut fra de behov 
og krav som små og mellomstore historiske byer har.
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Foregangsbyer og lærende byer
Ikke alle små og mellomstore historiske byer 
har råd til  investeringer og den innsats som 
trengs for å få erfaringer med egnethet og nyt-
te av nye  energieff ektive og bærekraftige lo-
gistikkløsninger i rettet mot varelogistikk i by-
sentra. Med utgangspunkt i allerede etablerte 
løsninger for  varedistribusjon i byene Lucca, 
Trondheim og Den Bosch (foregangsbyer), 
vil demonstrasjon og erfaringsutveksling fra 
løsninger i disse byene spille en motiverende 
rolle for hvilke tiltak som kan iverksettes og 
hvilke eff ekter det kan gi i de lærende byene 
i ENCLOSE. Pilotprosjekter  gjør det mulig å 
dele erfaringer fra mange viktige aspekter av 
interesse for de lærende byene som organi-
satoriske spørsmål, operative løsninger, bane-
brytende teknologi og forretningsmodeller 
som støtter off entlig politikk og institusjonel-
le rammeverk, etc.. Demonstrasjonene vil gi 
et sammenhengende sett av mulige logistikk-
løsninger som kan tilpasses mot spesifi kke 
mål, krav og egenskaper i de lærende byene 
i ENCLOSE. Dette kan videre føre til vurde-
ring av overførbarhet av tilsvarende løsninger 
og de fordeler de kan bidra til det store antall 
små og mellomstore historiske byer i Europa 
som er knyttet til de organisasjonene som 
ENCLOSE  samarbeider med.
Både foregangsbyene og de lærende byene i 
ENCLOSE skal utarbeide Plan for bærekraftig 
bylogistikk (SULP).  

Forventede resultater 
ENCLOSE ønsker å ha en synlig påvirkning på de logistikk-
løsningene som velges og som skal fremme energieff ektiv og 
bærekraftig varelogistikk i små og mellomstore historiske byer 
i Europa. Ved å demonstrere implementerte tiltak og utveksle 
erfaringer i møter og aktiviteter i de 13 EU-landene ønsker 
ENCLOSE å  øke  bevisstheten om hvordan lokale myndighe-
ter og andre interessenter  kan bidra til en mer bærekraftig og 
energieff ektiv varelogistikk. 

Innenfor prosjektets livssyklus forventer ENCLOSE å redusere 
mer enn 50 toe / år i energisparing og en reduksjon av klima-
gassutslipp på ca. 900 tonn CO2/år. På lengre sikt (2020 mål) 
anslås betydningen av ENCLOSE til en total energibesparelse 
på 2600 toe/år og en reduksjon av klimagassutslipp på mer 
enn over 55.000 t. CO2/år.

Samlet sett vil ENCLOSE oppnå følgende viktigste resultatene:
1)  Vurdere anvendbarhet og fordelene av energieff ektiv og 

bærekraftig bylogistikk spesielt rettet mot små og middel-
store historiske byer i Europa, etter gjennomføring av (1) 
prøvedrift i tre urbane sentre i Italia, Norge og Nederland 
og (2) gjennomførbarhet og overførbarhet av analyse og 
gjennomføring av myke tiltak som er gjennomført i 6 his-
toriske byene i Bulgaria, Hellas, Portugal, Romania, Spania 
og Storbritannia.

2)  Utvikling av Planer for bærekraftig bylogistikk(SULP) i de 
9 byene som er partnere i ENCLOSE. Videre å utarbeide 
et rammeverk for utarbeidelse av tilsvarende planer som 
kan brukes av mange andre små og mellomstore histo-
riske byer. 

3)  Påvirke nettverket av europeiske små og mellomstore 
historiske byer til å fokusere på temaene bærekraftige og 
energieff ektive logistikk, legge til rette for utveksling av 
erfaringer og bidra til at disse byene ser betydningen av 
og ønsker å utarbeide Planer for bærekraftig bylogistikk.
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