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Det här nyhetsbrevet är ett 
specialnummer som finns på 12 

språk! 

Nummer 10, 1 november 2014 
 

 

Hej alla läsare 

Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! 

Projektet ENCLOSE, ”Energismart stadslogistik i 
kulturhistorisk miljö i små och medelstora 
europeiska städer”, är nu klart för 
sammanfattning. Slutaktiviteterna har klarats 
av och de sista leverablerna är publicerade 
(D5.2 ”A Framework for the definition and 
implementation of Sustainable Town Logistics 
Plans in historical small/mid-sized cities” och 
D5.3 ”Recommendations and roll-out strategies 
for energy-efficient and sustainable urban 
logistics in European historical towns”). 

Slutkonferensen i Bryssel 22 oktober 2014 var 
mycket lyckad, det visar inte minst det stora 
antalet deltagare från hela Europa. Under 
konferensen presenterades och förklarades 
riktlinjerna för planering och implementering av 
planer för hållbar citylogistik (Sustainable 
Urban Logistics Plans, SULP). Man diskuterade 
hur riktlinjerna kan stötta beslutsfattare och 
citylogistikaktörer att formulera de lämpligaste 
logistiklösningarna med hänsyn till stadens 
behov och krav (speciellt för de små och 
medelstora städerna, som representerar 
majoriteten av Europas städer). Dessa planer 
handlar specifikt om att hantera utveckling av 
citylogistiken och utforma lösningar på 
medellång sikt, med syfte att integrera dem 
som en viktig del i planer för hållbar mobilitet i 
städer (Sustainable Urban Mobility Plan, 
SUMP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjerna har nu använts för att ta fram 
planer för hållbar citylogistik i de 9 städer som 
deltar i ENCLOSE. Planerna presenterades vid 
slutkonferensen, och kommer att finnas 
tillgängliga tillsammans med riktlinjerna på 
http://www.enclose.eu. 

Det sista projektmötet hölls gemensamt med 
ENCLOSE slutkonferens. Hur de övergripande 
resultaten och framgångarna i projektet ska 
vara fortsatt hållbara diskuterades tillsammans 
med aktörer och representanter för andra 
städer. 

Till slut vill jag tacka alla partner i ENCLOSE 
projektkonsortium för era stora insatser, och 
alla andra som bidragit till projektets 
framgång. Ni är varmt välkomna att fortsätta 
följa oss, inte bara på projektets webbplats och 
google+-sidan 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), utan 
även vad som händer i Logical Town 
Association, som kommer att hålla resultaten 
från ENCLOSE levande. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Italy 
Projektkoordinator i ENCLOSE 

 

 

Ur innehållet 

 
 Några ord från projektkoordinatorn 
 ENCLOSE, resultat och framgångar 
 ENCLOSE slutkonferens 
 Citylogistik, aktiviteter i Europa 
 Kontaktuppgifter 

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, resultat och framgångar 

 

NÄTVERKANDE, GODA EXEMPEL 

Piloterfarenheterna i ENCLOSE har förts vidare 
i nätverk till aktörer och städer i Europa för att 
involveras i kommunikationsstrategin, och att 
utveckla en databas med drygt 750 kontakter 
och 200 städer (inkl. cirka 120 aktörer/städer i 
andra länder än projektpartnernas). 

 

Hållbar och energieffektiv logistik var viktiga 
teman för nätverkande med dessa små och 
medelstora städer (även om de inte var direkt 
involverade i projektet). Man ordnade bland 
annat studiebesök, så kallade technical visits, 
med både partner och icke-partner. Flera 
konferenser och workshoppar om stadslogistik 
och hållbar mobilitetsplanering ägde rum 
(Lucca, Norwich, Växjö, Bryssel m.fl.) för att ge 
tillfälle till utbyte av erfarenheter, främja 
antagande av planer för hållbar citylogistik och 
undersöka nivån på strategisk planering som 
grund för att ta fram en strategi som 
garanterar långsiktig hållbarhet för ramen som 
utformats för stadslogistikplanerna. 

Man deltog i mässor, utställningar och 
internationella evenemang (INTERTRAFFIC, 
TRA, ECOMM; VTI transport forum, Energy 
Cities m.fl.) som kommunikations- och 
spridningsaktiviteter. Kommunikationsmaterial 
togs fram, publicerades och distribuerades och 
ett nyhetsbrev skickades varje kvartal ut till 
över 1 000 kontakter i Europa (städer, aktörer, 
transportoperatörer, forskningsorganisationer, 
experter i branschen). ENCLOSE officiella 
webbplats, www.enclose.eu, finns på 12 språk 
och uppdateras regelbundet om både vad som 

händer i projektet och andra intressanta 
evenemang runtom i Europa. 

 

ÖKA MEDVETENHETEN 

ENCLOSE mål är att öka medvetenheten om 
utmaningen att ordna energieffektiv hållbar 
citylogistik i Europas små och medelstora 
städer med kulturhistoriska miljöer, och om 
möjligheterna att verkligen åstadkomma 
förbättringar som märks, med hjälp av bra 
åtgärder, planer och ramar för varje specifik 
stadsmiljö. Under projektet har partnerna 
arrangerat 12 lokala aktiviteter för att öka 
medvetenheten och stimulera till 
energismarta stadslogistiklösningar och stötta 
olika initiativ som arbetar för det och för 
mobilitet i städer i Spanien (Burgos), Portugal 
(Almada), Storbritannien (Dundee), Rumänien 
(Alba Iulia), Bulgarien (Balchik) och Grekland 
(Serres). 

 

 



 

 3 

w
w

w
.e

n
cl

os
e.

eu
 

 

STÖTTA SMÅ OCH MEDELSTORA STÄDER I 
EUROPA MED KULTURHISTORISKA MILJÖER  

ENCLOSE har direkt stöttat utvecklingen av 
planer för hållbar citylogistik i 9 små och 
medelstora städer med historiska miljöer. I 
projektet deltog partner från 13 länder – 
Österrike, Bulgarien, Grekland, Irland, Italien, 
Norge, Polen, Rumänien, Portugal, Spanien, 
Nederländerna, Storbritannien och Sverige – 
och dessutom var potentialen för att nå ut till 
en ännu bredare publik mycket stor, tack vare 
att europeiska och internationella 
organisationer och nätverk deltog och gav en 
arena för vidare spridning och lansering. 
Utöver partnerstäderna har andra 
intresserade städer fått information och 
vägledning, samt tillgång till en allmän strategi, 
metoder och verktyg för hållbar 
logistikplanering specifikt utformad för små 
och medelstora städer med historiska miljöer 
(se nedan). 

 

IMPLEMENTERING AV 
PILOTLOGISTIKTJÄNSTER SAMT MJUKA 
ÅTGÄRDER 

Implementering av pilotlogistiktjänster i 3 
föregångarstäder: Lucca (Italien), Trondheim 
(Norge) and s-Hertogenbosch (Nederländerna) 
och mjuka åtgärder i 6 följarstäder, alla med 

kulturhistoriska miljöer: Balchik (Bulgarien), 
Serres (Grekland), Almada (Portugal), Alba 
Iulia (Rumänien), Burgos (Spanien) och 
Dundee (Storbritannien). 

 

RIKTLINJER FÖR UTVECKLING OCH 
IMPLEMENTERING AV PLANER FÖR HÅLLBAR 
CITYLOGISTIK 

Implementera riktlinjer för utveckling och 
genomförande av plan för hållbar citylogistik i 
föregångar- och följarstäderna, samt skapa en 
användbar ram för att definiera planer för 
hållbar citylogistik för små och medelstora 
städer med kulturhistoriska miljöer. 

Den sista månaden har projektkonsortiet tagit 
fram ett viktigt dokument om metoden för att 
definiera och utveckla planer för hållbar 
citylogistik i små och medelstora städer med 
kulturhistoriska miljöer. Dokumentet bygger 
på erfarenheter från föregångarstäderna och 
följarstäderna i ENCLOSE och anger en lämplig 
ram för att definiera planer för hållbar 

citylogistik. Riktlinjerna för 
framtagande och 
implementering av dessa 
planer presenterades under 
slutkonferensen i Bryssel. 

 

FRAMTAGANDE AV LOKALA 
PLANER FÖR HÅLLBAR 
CITYLOGISTIK I 9 STÄDER 

De 9 historiska städerna har 
använt riktlinjerna vi beskrivit 
ovan för att ta fram sina 
planer för hållbar citylogistik 
med en rad åtgärder som kan 
stötta lokala förvaltningen att 
driva och hantera logistiken 
med hänsyn till staden och 
livskvaliteten för dess 

invånare, minskad energianvändning och CO2-
utsläpp. Varje sådan plan hänvisar till 
kommunens övergripande mobilitetsplan (t.ex. 
hållbarhetsplan och strategiska prioriteringar), 
och tar med viktiga aktörer i diskussionen om 
lämpliga lösningar och vägen till att få den 
antagen av de lokala myndigheterna. 
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ENCLOSE slutkonferens 
 
ENCLOSE slutkonferens hölls 22 oktober 2014 i 
Bryssel. 
 

 
Värd för konferensen var Spaniens ständiga 
representation i EU, och den blev mycket 
lyckad med många deltagare från hela Europa. 

Under ett nätverksmingel fick deltagarna 
bekanta sig med städerna och de andra 
partnerna i ENCLOSE.  En poster session gav 
goda tillfällen till nätverkande och diskussion 
om vad som försiggått i ENCLOSE. 

Målet med konferensen var själva nätverkandet 
och att sprida resultaten från de 9 små och 
medelhistoriska städerna som deltog i 
projektet, för att ta tillvara deras erfarenheter 
av hållbar citylogistik. På en workshop 
diskuterades allmänna frågor, utmaningar och 
resultat med de andra deltagarna från aktörer 
och kommuner. 

 

 
Citylogistik, aktiviteter i Europa 
 
SMART MOBILITY WORLD, TURIN 2014 
 

 
Smart Mobility äger rum i Turin, Italien, och 
handlar om en europeisk guide för utveckling 
av IT-tjänster och info-mobilitet för smarta 
städer, samt teknikutveckling för miljöbilar och 
hållbara transporter. 

Evenemanget New components är en utökning 
av det väl etablerade evenemanget Konferens 
& Expo (13–14 november 2014), så 
programmet för Smart Mobility World 2014 
sträcker sig nu över 3 dagar. 

Läs hela programmet: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 
2014 POLIS CONFERENCE 

 
Den varje år återkommande 2014 Polis 
Conference är en viktig plattform för städer, 
storstadsområden och regioner att diskutera 
sina transportutmaningar. Sessioner i plenum 
på hög nivå jämte tekniska sessioner visar 
innovationer i strategi och praktik över hela 
transportspektrumet. 

Polis Conference 2014 äger rum 27–28 
november 2014 i Madrid, och ger tillfälle för 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
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städer, storstadsområden och regioner att visa 
sina nya transportlösningar för en större publik, 
och för alla med intresse för transporter att 
träffa representanter för städer och regioner 
med innovativa transportlösningar.  

Läs mer: http://www.polisnetwork.eu 

 
 
INTERTRAFFIC ISTANBUL 2015 

Sjunde upplagan av Intertraffic Istanbul (27–29 
maj 2015) är Eurasiens och Mellanösterns 
ledande evenemang för infrastruktur och trafik. 
Förra året deltog 5 286 yrkesutövare inom 
infrastruktur, IT/trafikledning, säkerhet och 
parkering från 79 länder över hela världen. Fler 
än 200 utställare från över 30 länder 
presenterade sina produkter och tjänster. 
 
 
 
 
 
LOGICAL TOWN ASSOCIATION  
Årlig konferens  
 
 
 
 
 
Den årliga internationella konferensen som 
arrangeras av Logical Town Association går av 
stapeln  i Lucca. The event is organised by the 
Logical Town Association in collaboration with 
the Municipality of Lucca. 

Huvudteman är tekniska och normativa 
aspekter på hållbar citylogistik, med deltagande 
av många europeiska aktörer med erfarenhet 
av miljövänlig varudistribution, teknik i 
framkant och specifikt utformade planer för 
små och medelstora städer med historiskt 
intressanta miljöer. Årets fokus ligger på 
elfordons- och cykellogistik, och många goda 
europeiska exempel presenteras.  

Logical Town Association började som ett 
resultat av aktiviterna i ENCLOSE, för att 
åstadkomma en relevant minskning av 
energianvändningen och signifikanta 
beteendeförändringar hos aktörer och 
operatörer för varudistribution i städerna. 
Logical Town Association ska ingå som medlem 
i Heritage Europe (http://www.historic-
towns.org) för att bättre kunna samordna 
nätverksaktiviteter i Europa. Giorgio 
Ambrosino, ENCLOSE projektkoordinator, leder 
den vetenskapliga kommitten.  

Mer information om konferensen finns på 
webbplatserna Logical Town Association 
(www.logicaltown.eu) och ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTUPPGIFTER 
För mer information, kontakta 
Projektkoordinator 
MemEx Srl, Italy, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Italy) 
Ph.+39 0586 211646 
 
ENCLOSE Projektkoordinator 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

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

