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Energieff ektiv varelogistikk i små 
og middels store historiske byer I 
Europa
“Intelligent Energi for Europe” (IEE) Programmet
Intelligent Energy-Europe (IEE) tilbyr hjelp til Orga-
nisasjoner som ønsker å forbedre seg på bærekraftig 
energi. IEE-programmet ble lansert av EU-kommi-
sjonen i 2001, og er en del av et bredt press for å 
skape en mer energi-intelligent fremtid for oss alle. 
IEE er også en del av “EUs Competitiveness and 
Innovation Framework Programme (CIP)”. CIP har 
et totalbudsjett på € 730 mill. Euro som dekker opp 
til 75% av støtteberettigede prosjektkostnader. IEE-
programmet administreres av “Executive Agency for 
Competitiveness and Innovation” (EACI) på vegne 
av EU-kommisjonen, og det støtter energieff ektiv og 
fornybar energipolitikk med sikte på å nå EUs 2020 
mål (20% kutt i utslipp av klimagasser, 20% forbe-
dring i energieff ektiviteten og 20% av energiforbru-
ket er fornybar energi).
Intelligent Energy Europe (IEE) bidrar til bedre vilkår 
for en mer bærekraftig energiframtid på forskjellige 
områder som fornybar energi, energieff ektive bygg, 
industri, forbruksvarer og transport. Forventningen 
er at ved å gjøre dette så vil Europa også øke sin kon-
kurransekraft, energiforsyningssikkerhet og innova-
sjonsevne i årene som kommer.

Prosjektet ENCLOSE
Målet til ENCLOSE-prosjektet er å øke bevisstheten 
om utfordringene knyttet til energieff ektiv og bære-
kraftig bylogistikk i små og mellomstore historiske byer 
I Europa. Prosjektet har til hensikt å beskrive konkrete 
muligheter til å oppnå svært betydelige forbedringer 
og fordeler ved å implementere og drifte egnede og 
eff ektive 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 mellomsto-
re historiske byer i Europa som deltar i prosjektet. EN-
CLOSE involverer partnere fra 13 EU-land - Østerrike, 
Bulgaria, Hellas, Irland, Italia, Norge, Polen, Romania, 
Portugal, Spania, Sverige, Nederland og Storbritannia. 
ENCLOSE har gjennom samarbeidet med European 
Association of Historic Towns (www.historic-towns.
org) og nettverket “Walled Towns Friendshiop Circle” 
(www.walledtowns.com) et stort potensiale for å in-
spirere mange byer i Europa.
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BÆREKRAFTIG BYLOGISTIKK 

Godstransport og varedistribusjon i bysentrum er en 
kjent faktorer når det gjelder energiforbruk og nega-
tive miljøpåvirkninger i europeiske bysentra, og det er 
et økende fokus i EU-landene for å optimalisere lo-
gistikken og redusere den negative effekten.

Basert på fakta er det i dag en voksende enighet om 
at en mer bærekraftig varelogistikk i byer kan føre til 
betydelige fordeler i form av energieffektivisering. Det 
kan oppnås gjennom ulike tiltak som for eksempel: 
Urbane konsoliderings Centre, optimalisert bylo-
gistikk og distribusjonsplaner, miljøvennlige kjøretøy 
og lavutslippsteknologi samt restriksjoner og politiske 
incentiver.

Mens innsats og innovasjonsprosjekter innenfor bylo-
gistikk har blitt gjennomført i de fleste europeiske ho-
vedsteder og større byer (som f.eks Barcelona, Berlin, 
London, Paris, Stockholm, etc.) har små og mellomsto-
re byer, spesielt de som involverer historiske sentrene,  
blitt hengende etter. De møter og må overvinne noen 
flere barrierer (knyttet til f.eks mangel på ressurser, 
kompetanse, organisatoriske strukturer, institusjonell 
oppfølging, osv.) for å effektivt kunne gjennomføre 
innovasjonstiltak, vedta og iverksette hensiktsmes-
sige planer og tiltak for bærekraftig bylogistikk. De har 
også ytterligere begrensninger og utfordringer knyttet 
til spesifikke territoriale, sosiale og økonomiske for-
hold som f.eks vanskelig mobilitet, distribusjonsflyt, 
større virkninger av miljøforurensning på borgere og 
livskvalitet, osv. Likevel er det en økende etterspørsel 
etter effektive tiltak, og det er store potensialer for 
bærekraftige forbedringer av energieffektive løsninger 
for varelogisitkk. 

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 nytte av nye energieffek-
tive og bærekraftige logistikkløsninger i rettet mot 
varelogistikk i bysentra. Med utgangspunkt i alle-
rede 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 til-
tak som kan iverksettes og hvilke effekter det kan gi 
i de lærende byene i ENCLOSE. Pilotprosjekter gjør 
det mulig å dele erfaringer fra mange viktige aspek-
ter av interesse for de lærende byene som organisa-
toriske spørsmål, operative løsninger, banebrytende 
teknologi og forretningsmodeller som støtter of-
fentlig politikk og institusjonelle rammeverk, etc. 
Demonstrasjonene vil gi et sammenhengende sett 
av mulige logistikkløsninger som kan tilpasses mot 
spesifikke mål, krav og egenskaper i de lærende by-
ene i ENCLOSE. Dette kan videre føre til vurdering 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 orga-
nisasjonene som ENCLOSE samarbeider med. Både 
foregangsbyene og de lærende byene i ENCLOSE skal 
utarbeide Plan for bærekraftig bylogistikk (SULP). 

ENCLOSE – prosjektet - Mål
ENCLOSE-prosjektet, som er basert på operative løs-
ninger 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 
prioriteringer 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 mellom-
store historiske byer om løsninger for bærekraftig 
og energieffektiv bylogistikk, samt spre kunnskap 
om god praksis og egnede strategier for å inte-
grere 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.

SUMP og SULP
Begrepet (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) har 
blitt utviklet de siste årene gjennom ulike EU-doku-
menter (f.eks handlingsplan for Urban Mobility - COM 
(2009) 490 final or White Paper Roadmap - COM (2011) 
0144 final) og gjennomføres i flere EU-land (og spesi-
elt fra prosjektene i sammenheng med IEE-program-
met). Detaljert og oppdatert informasjon om SUMP 
og tilnærminger er tilgjengelig på dette nettstedet: 
wwwmobilityplans.eu, utviklet av IEE-prosjekt Eltisplus 
(2010) hvor man blant annet kan finne retningslinjer 
for utvikling av en SUMP og detaljerte forklaringer på 
den metodikk som er foreslått. 
En SUMP kan sammenlignes med tidligere planer for 
mobilitet eller transport som mange byer har utviklet 
og tatt i bruk i løpet av de siste årene for å ta opp pro-
blemer på temaet transport og urban mobilitet. 
ENCLOSE-prosjektet har som mål å adressere utarbei-
delse av “Plan for bærekraftig bylogistikk”/Sustainable 
Urban Logistics Plan (SULP) som en viktig del av en 
større og mer kompleks Sustainable Urban Mobility 
Plan (SUMP). Prosjektet har derfor som målsetting at 
slike planer skal utarbeides i de byene som er med i 
ENCLOSE-prosjektet.

FORVENTEDE RESULTATER 

ENCLOSE ønsker å ha en synlig påvirkning på de lo-
gistikkløsningene som velges og som skal fremme 
energieffektiv og bærekraftig varelogistikk i små og mel-
lomstore 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 myndigheter og an-
dre interessenter  kan bidra til en mer bærekraftig og 
energieffektiv varelogistikk. 

Innenfor prosjektets livssyklus forventer ENCLOSE 
å redusere mer enn 50 toe / år i energisparing og en 
reduksjon av klimagassutslipp 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 re-
sultatene:

1)  Vurdere anvendbarhet og fordelene av energief-
fektiv og bærekraftig bylogistikk spesielt rettet mot 
små og middelstore historiske byer i Europa, etter 
gjennomføring av (1) prøvedrift i tre urbane sentre 
i Italia, Norge og Nederland og (2) gjennomførbar-
het og overførbarhet av analyse og gjennomføring 
av myke tiltak som er gjennomført i 6 historiske by-
ene 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 tilsva-
rende planer som kan brukes av mange andre små 
og mellomstore historiske byer. 

3)  Påvirke nettverket av europeiske små og mellom-
store historiske byer til å fokusere på temaene bæ-
rekraftige og energieffektive 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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