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Executive Summary 

 
ENCLOSE-prosjektet går inn i sluttfasen med sine aktiviteter. Den andre runden med lokale 
arrangement for å øke bevisstheten om og stimulere til aktiviteter for å forbedre energieffektive 
logistikkløsninger i de 6 lærende byene i ENCLOSE-prosjektet gjennomføres i løpet av Juni, Juli og 
August. Aktiviteter i regi av ENCLOSE-prosjektet viser seg å være nyttig for å bygge opp et egnet 
og brukbart rammeverk for å utarbeide planer for bærekraftige logistikkløsninger (SULP) for små 
og mellomstore historiske byer i Europa. Med bakgrunn i aktiviteter i ENCLOSE-prosjektet det 
siste året har prosjektdeltakerne i hovedsak fokusert på kartlegginger og evalueringer som er 
gjort i hver sine byer. Sammen med erfaringer fra gjennomførte tiltak i pilotbyene i ENCLOSE har 
man identifisert et mulig veikart hvor man ivaretar de lokale behovene samt erfaringer som 
andre har gjort. 
 
Definisjonen av SULP (Sustainable Uraban Logistics Plan) har blitt bygget på resultatene av 
vurderingen av anvendbarhet og fordelene med energieffektive og bærekraftige urbane 
logistikktiltak spesielt rettet mot små / mellomstore europeiske historiske byer. SULP er tenkt å 
være et nyttig verktøy for europeiske byer, beslutningstakere og andre interessegrupper. SULP 
skal inneholde en klar definisjon av energi-effektive og bærekraftige mål, forslag om  tiltak etter 
grundige vurderinger.  
 
Siste prosjektmøte i ENCLOSE ble holdt i April 2014 i Växjö (Sverige). Her ble utkast til SULP for 
hver by i prosjektet presentert og diskutert. Dagen før prosjektmøtet ble det avholdt en 
internasjonal workshop om "Planlegging for bærekraftig bylogistikk - politikk og tiltak i små og 
mellomstore europeiske byer" i regi av den lokale energibyrået for Sørøst-Sverige (Sverige) og i 
samarbeid med ENCLOSE-prosjektet. Arrangementet ble en suksess, og flere skandinaviske byer 
deltok på konferansen i tillegg til flere andre europeiske interessenter som Det europeiske 
miljøbyrå, Chalmers University, den svenske National Road og Transportforskningsinstitut. 
 
ENCLOSE-prosjektet avsluttes høsten, og 22. Oktober 2014 blir “Final ENCLOSE international 
Confrence” holdt i Brussel. 
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