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Dette spesialnummer av ENCLOSE  
Nyhetsbrev er tilgjengelig på 12 

språk! 

Utgave nr. 10, 1 november 2014 
 

 

Kjære leser, 

Velkommen til den siste utgaven av ENCLOSE 
nyhetsbrev! 

ENCLOSE-prosjektet har nettopp kommet til sin 
konklusjon. De endelige aktiviteter er 
gjennomført og de siste leveranser (D5.2 "Et 
rammeverk for fastsettelse og gjennomføring 
av bærekraftige by Logistikk Planer i historiske 
små / mellomstore byer" og D5.3 "Anbefalinger 
og strategier for utrulling av energieffektiv og 
bærekraftig urban logistikk i europeiske 
historiske byer ") har blitt utgitt. 

Sluttkonferansen i ENCLOSE, ble arranger i 
Brussel den 22 oktober 2014 ble suksess, som 
ble bekreftet av det høye antall deltakere fra 
hele Europa. Under denne konferansen ble 
retningslinjer for planlegging og gjennomføring 
av bærekraftige urbane Logistikkplaner (SULPs)  
presentert og forklart. Som omtalt i Brussel, 
retningslinjene for SULP tar sikte på å støtte 
beslutningstakere og urbane 
logistikkinteressenter til å definere de mest 
egnede logistikkløsninger med hensyn til 
behovene og kravene til byene (spesielt de små 
og mellomstore de, som representerer de fleste 
europeiske byer). SULP er faktisk en konkret 
plan for håndtering av byens logistikkprosesser 
og designe løsninger innen mellomlang horisont 
i perspektiv av integrasjonen med Sustainable 
Urban Mobility Plan (PUMPESUMPENS). 
Dermed har vi vurdert SULP som en viktig del av 
PUMPESUMPENS, spesielt viet til byens 
logistikkutfordringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjene har blitt brukt av de 9 byene 
som har vært deltaker i ENCLOSE for å utvikle 
sine SULPs, og som har blitt presentert under 
sluttkonferansen. Retningslinjer og de ni SULPs 
vil snart være tilgjengelig på hjemmesiden til 
ENCLOSE. 

Det siste møtet i ENCLOSE-prosjektet avholdt i 
Oktober 2014 sammen med en Sluttkonferanse. 
Der ble de samlede resultater og anbefalinger 
fra prosjektet diskutert med tanke på å bane vei 
for fremtidige bærekraftige  resultater. 

Til slutt vil jeg gjerne takke alle partnere i 
ENCLOSE prosjektet for det gode arbeidet som 
er utført og takke alle menneskene som har 
bidratt til suksess for prosjektet. Jeg inviterer 
alle til å holde følge oss, ikke bare gjennom 
prosjektets hjemmeside og google + side 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), men 
også gjennom aktiviteten i Logical Town 
Association som vil videreføre deler av 
prosjektets resultater. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Italy 
ENCLOSE Vedlegge Prosjektkoordinator 

 

 

I denne utgaven 

 
 Brev fra prosjektkoordinator 
 ENCLOSE leveranser og resultater 
 ENCLOSE Sluttkonferanse 
 Aktiviteter om bymesig logistikk i Europa 
 Kontakter 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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ENCLOSE leveranser og resultater 

 

NETTVERK BESTE PRAKSIS 

Erfaringene fra pilotbyene i ENCLOSE-
prosjektet er utveklset med relevante 
europeiske interessenter og byer via en 
kommunikasjonsstrategi, gjennom en 
kontaktdatabase med mer enn 750 kontakter 
til mer enn 200 europeiske byer (inkludert 
rundt 120 interessenter / tettsteder fra ikke-
partnerland). 

 

 Markedsføring og nettverksbygging med 
europeiske små og mellomstore historiske 
byer (selv om de ikke har vært direkte 
involvert i ENCLOSE) på temaene bærekraftige 
og energieffektive logistikk har vært målrettet. 
Det er gjennomført mange formidlingstiltak fra 
partnere i ENCLOSE organisert i ulike tekniske 
studiebesøk (med partnere og ikke-partnere). 
Det er også avholdt flere vellykkede ENCLOSE-
konferanser om bærekraftig varelogistikk, 
(Lucca (IT), Norwich (UK), Växjö (SE), Brussel, 
etc.) for å legge til rette for utveksling av 
erfaringer, fremme utarbeidlese av SULPs og 
studere hvilke utfordringer det er på politisk 
nivå å definere en strategi for å sikre langsiktig 
bærekraft basert på det rammeverktet som 
prosjektet har utarbeidet for en SULP. 

Videre har relevante kommunikasjons- og 
formidlingshandlinger blitt gjennomført: 
oppmøte på messer, utstillinger og 
internasjonale arrangementer (Intertraffic, 
TRA, ECOMM; VTI transport forum, Energy 
Cities, etc.), publisering og distribusjon av 
dedikerte kommunikasjonsmateriell og av 

nyhetsbrev distribuert til over 1000 kontakter i 
Europa (byer, interessenter, transport 
operatører, forskningsorganisasjoner , 
bransjeeksperter). Den offisielle nettsiden til 
ENCLOSE, www.enclose.eu, har vært 
tilgjengelig og oppdatert jevnlig på 12 
forskjellige språk om prosjektaktivitete i 
ENCLOSE, samt relevante hendelser i Europa. 

 

BEVISSTGJØRING 

En av målsettingene til ENCLOSE har vært å 
øke bevisstheten om utfordringene for å få til 
en energieffektiv og bærekraftig logistikk i 
europeiske små og mellomstore historiske 
byer. Det har vært viktig å informere om reelle 
muligheter til å oppnå signifikante 
forbedringer og fordeler ved å implementere 
og drifte egnede og effektive tiltak, samt 
regulatoriske ordninger og rammer målrettet 
for hvert enkelt bymiljø. Partnerne i ENCLOSE 
har i løpet av prosjektets varighet organisert 
12 relevante lokale aktiviteter for å øke 
bvisstheten om bærekraftig bylogistikk. Disse 
har tatt sikte på å stimulere til energieffektive 
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urbane logistikkløsninger i Spania (Burgos), 
Portugal (Almada), UK (Dundee), Romania 
(Alba Iulia), Bulgaria (Balchik) og Hellas 
(Serres).  

 

STØTTER SMÅ OG MELLOMSTORE 
EUROPEISKE HISTORISKE BYER 

ENCLOSE-prosjektet har direkte støttet 
utviklingen av bærekraftige urbane logistikk 
Plans (SULPs) i 9 europeiske små og 
mellomstore historiske byer. Prosjektet har 
involveret partnere fra 13 europeiske land - 
Østerrike, Bulgaria, Hellas, Irland, Italia, Norge, 
Polen, Romania, Portugal, Spania , Sverige, 
Nederland og Storbritannia - med et meget 
stort potensial for å nå et bredt publikum. 
Utover de byene som deltatt I ENCLOSE-
prosjektet, har prosjektet gitt informasjon og 
veiledning til interesserte byer, og bidratt med 
å gi dem med en felles strategi, en metodikk 
og et verktøy for bærekraftig 
logistikkplanlegging spesielt utviklet for små og 
mellomstore europeiske historiske byer (se 
nedenfor). 

 

GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFTIGE 
LOGISTIKKTJENESTER OG «MYKE» TILTAK 

Implementering av Pilot logistikktjenester i 3 
historiske Forerunner byer: Lucca (IT), 

Trondheim (NO) og s-Hertogenbosch (NL) og 
myke tiltak i 6 historiske lærende byer: Balchik 
(BG), Serres (GR), Almada (PT) , Alba Iulia (RO), 
Burgos (ES) og Dundee (UK). 

 

RETNINGSLINJER FOR UTVIKLING OG 
GJENNOMFØRING AV EN BÆREKRAFTIG 
URBAN LOGISTIC PLAN (SULP) 

Implementering av retningslinjene for utvikling 
og implementering av et bærekraftig plan for 
bymessig varelogisikk (SULP) i de 9 byene I 
prosjektet, og etablering av et rammeverk for 
utarbeidelse av SULPs (Sustainable Urban 
Logistics Plan) for små og mellomstore 
historiske byer. 

I løpet av den siste måneden, har ENCLOSE-
prosjetet utarbeidet et viktig dokument om 
metodikk for utarbeidelse av bærekraftige 
urbane logistikk planer (SULPs) for små og 
mellomstore historiske byer. Retningslinjene 
for utvikling og utarbeidelse av en bærekraftig 
plan for bymessig varelogistikk (SULP) ble 
presentert under Sluttkonferansen til ENCLOSE 
i Brussel i Oktober 2014. 

 

LEVERING AV UTARBEIDEDE 
SULPS FRA BYENE I ENCLOSE-
PROSJEKTET 

Ifølge retningslinjene 
rapportert ovenfor, har de ni 
historiske byene I ENCLOSE 
levert lokale spesifikke SULPs. 
Disse inkluderer et sett / 
blanding av tiltak som kan 
støtte de lokale 
administrasjoner i å drive 
fram og administrere 
logistikkprosessen i perspektiv 
av byen og innbyggernes 
livskvalitet, reduksjon av 
energi forbruk og CO2-
effekter. Hver SULP refererer 
til den relaterte SUMP 
(Sustainable MUrban Mobility 

Plan. 
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ENCLOSE Sluttkonferanse 
 
ENCLOSE Internasjonale Sluttkonferanse ble 
holdt på den 22. oktober 2014, i Brussel 
(Belgia). 
 

 
Koneransen ble adminstrert av Den faste 
representasjon av Spania til Den europeiske 
union, hadde en stor suksess på grunn av det 
høye antallet deltakere fra hele Europa. 

Under en nettverk cocktail, ble deltakerne 
introdusert for å ENCLOSE-byene og andre 
prosjektpartnerne. En egen plakat sesjon 
innbød til gode muligheter for nettverksbygging 
og diskusjon om aktiviteter I ENCLOSE. 

Formålet med arrangementet var å bygge 
nettverk og formidle resultatene fra de 9 små 
og mellomstore europeiske byer i prosjektet. 
Workshopen innbød til å diskutere felles 
problemstillinger, utfordringer og resultater 
sammen med en rekke europeiske aktører og 
kommuner.  

 

 
Aktiviteter I Europa relatert til bylogistikk 
 
SMART MOBILITET WORLD, TORINO 2014 
 

 
Smart Mobility er et initiativ organisert i Torino, 
med sikte på å være en europeisk guide for 
utvikling av  tjenester og Info-mobilitet for 
"Smarte byer", og for utvikling av teknologier 
for grønne biler og bærekraftig transport. 

Arrangementet Nye komponenter vil berike 
veletablert Conference & Expo (2014, 13 til 14 
november), utvide planen for Smart Mobility 
Verden 2014 som vil bli arrangert over 3 dager. 

For hele programmet: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
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2014 ANNUAL POLIS CONFERENCE 

 
2014 Polis Conference er en av de viktigste 
arenaene for byer, byområder og regioner for å 
diskutere på sine transportutfordringer. High-
level plenum kompletteres av tekniske sesjoner 
som viser innovasjon og praksis på tvers av 
transportspekteret. 

Ordinær Polis Conference 2014 (27 til 28 
november 2014 i Madrid) vil gi en mulighet for 
byer, byområder og regioner til å vise frem sine 
transport prestasjoner til et stort publikum. 
Mer informasjon: http://www.polisnetwork.eu  

 
 
INTERTRAFFIC ISTANBUL 2015 

Den syvende utgaven av Intertraffic Istanbul 
(27 til 29 mai 2015) har nok en gang bevist sin 
posisjon som det ledende trafikkteknologi 
arrangement for Eurasia og Midtøsten. Showet 
engasjererer fagfolk i infrastruktur, ITS / 
trafikkstyring, sikkerhet og parkering fra 79 land 
over hele verden. Mer enn 200 utstillere fra 
over 30 land presenterer sine produkter og 
tjenester. 
 
 
 
 
 
LOGISK TOWN ASSOCIATION 
Årskonferanse 2014 
 
 
 
 

 
Den årlige internasjonale konferansen av 
Logical Town Association vil bli holdt i Lucca. 

Arrangementet er organisert av Logical Town 
Association i samarbeid med kommune Lucca. 

Hovedtema som vil bli diskutert under 
arrangementet vil være både de tekniske og 
normative aspekter ved en bærekraftig 
tilnærming til byens logistikk, som involverer 
flere europeiske interessenter innenfor 
miljøvennlig frakt distribusjon, cutting-edge 
teknologi og operasjonelle ordninger som er 
spesifikke for mellom- og små store historiske 
byer. Spesielt i år vil konferansen fokusere på 
FEV og sykkel logistikk: flere europeiske beste 
praksis vil bli presentert. 

The Logical Town Association ble født som et av 
resultatene av aktivitetene I ENCLOSE-
prosjektet for å oppnå en relevant reduksjon av 
energiforbruk og vesentlige endringer i 
løsninger av urbane frakt distribusjons 
interessenter og operatører. Foreningen blir 
snart medlem av Heritage Europa for å bedre 
koordinere nettverksaktiviteter i Europa. 
Giorgio Ambrosino, prosjektkoordinator I 
ENCLOSE, leder Vitenskapskomiteen i 
foreningen. 

Mer informasjon om konferansen vil bli snart 
tilgjengelig på Logical Town Association 
www.logicaltown.eu og på www.enclose.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTs 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt 
MemEx Srl, Italy, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Italy) 
Ph.+39 0586 211646 
 
ENCLOSE Prosjektkoordinator 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.polisnetwork.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

