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Executive summary 
 
Projektet ENCLOSE, Energieffektiva logistiklösningar i små och medelstora historiskt intressanta 
städer, närmar sig slutet, och nu återstår bara några aktiviteter. Det är dags för den andra 
omgången av lokala aktiviteter för att öka medvetenhet och stimulera arbetet för hållbar 
stadslogistik i följarstäderna.  
Aktiviteterna i ENCLOSE utgör en bra grund och bidrar till en användbar ram för att definiera 
planer för hållbar stadslogistik i små och medelstora historiska städer. Under det senaste året har 
projektpartnerna framför allt arbetat med att sammanställa utvärderingarna som gjorts i 
deltagande städer och presentera lärdomarna från dem. Lärdomarna har överförts  till (1) 
policyrekommendationer och (2) råd om bästa sättet att ta efter dessa förebilder och åtgärder i 
andra europeiska städer. Definitionen av planer, SULP,  för hållbar stadslogistik i små och 
medelstora historiska städer baseras på hur tillämpbara dessa åtgärder för energieffektiv logistik 
bedöms vara och vilka vinster de ger för de små och medelstora städerna, något man undersökt 
med pilotfall samt överförbarhets- och genomförbarhetsanalys.  Planer för hållbar stadslogistik i 
små och medelstora historiska städer är ett centralt verktyg för europeiska städer, beslutsfattare 
och andra aktörer. De innehåller tydligt definierade mål för energi och hållbarhet, åtgärder och 
alternativ för att nå målen, stöd och förutsättningar för arbetet, indikatorer och 
bedömningskriterier med mera.   
Vid projektmötet i Växjö i april 2014 presenterade och diskuterade man de utkast till planer för 
hållbar stadslogistik som föregångarstäderna och följarstäderna tagit fram.  
Dagen före mötet hölls en internationell workshop om planering för hållbar stadslogistik, 
”Planning for sustainable city logistics policies and measures in small and mid-sized European 
cities”, som organiserades av Energikontor Sydost i samarbete med hela projektkonsortiet för 
ENCLOSE. Det blev en framgång, där många skandinaviska städer och andra aktörer som 
European Environment Agency, Chalmers tekniska högskola, Trafikverket och statliga Väg- och 
transportforskningsinstitutet deltog.  
I nyhetsbrevet finns mer att läsa om vad som hänt på sistone när det gäller stadslogistik, och om 
konferenser som ENCLOSE deltagit i. Slutkonferensen i ENCLOSE kommer att äga rum i Bryssel 
den 22 oktober 2014. 
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