Inbjudan
från GR

Hållbart resande
i samhällsplaneringen
– från teori till verklighet
I DENNA 2,5-DAGARSKURS går vi igenom och testar praktiska verktyg för att
främja hållbart resande i samhällsplaneringens olika. Kursen ger också en historisk
och politisk kontext till frågan om mobilitet i stadsplaneringen, samt diskuterar hur
vi praktiskt får till planeringen så att människor kan resa hållbart i sin vardag.
KURSEN RIKTAR SIG TILL samhällsplanerare, trafikingenjörer, exploaterings
ingenjörer, miljöstrateger, miljöutredare och alla som jobbar med hållbart resande.
För att få maximal nytta av kursen rekommenderar vi starkt att du kommer
tillsammans med kollegor med andra funktioner i kommunen. En viktig del i kursen
är diskussionen över traditionella organisatoriska gränser, vilket forskningen visar
är nödvändig för att nå den klimatsmarta planeringen.
Kursen riktar sig främst till nya deltagare, då innehållet i väsentliga delar är det
samma som förra omgången.

Två heldagar och en halvdag med start 13 november 2018.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Program – Hållbart resande i samhällsplaneringen
KURSINNEHÅLL:

TID OCH PLATS
Heldagar 13–14 november samt
halvdag 12 december 2018.
GR, Anders Personsgatan 8,
Göteborg.

DAG 1 – TISDAG 13 NOVEMBER:

• Introducerande föreläsning: Varför reser vi som vi gör? - En
planeringshistorisk och politisk kontext Karolina Isaksson, VTI.
• Introducerande workshop: Lokalisering av nya områden – Var
ska vi expandera? Workshopens resultat ligger till grund för
vidare diskussioner under resterande delar av kursen.
• Verktyg: Planera klimatsmart – Verktyget kan användas för att
jämföra lika alternativa utbyggnader och få en överskådlig bild av
vilken som är bäst ur klimatsynpunkt, och vilka fysiska parametrar
som kan minska den aktuella utbyggnadens klimatpåverkan.
Magdalena Hedman, FOJAB arkitekter
• Verktyg för att skapa trafikstrategier och handlingsplaner:
TRAST och SUMP – Vilka strategidokument behövs? Hur gör vi för
att följa strategierna? Caroline Mattson, Trivector

AVGIFT
Kursavgiften är 4 400 kr inkl moms.
Lunch och fika dag 1-2 samt fika
dag 3 ingår.
När flera personer deltar från
samma kommun ges rabatt på
kursavgiften enligt följande:
två deltagare från samma
kommun: 3 975 kr/person,
tre eller fler deltagare från samma
kommun: 3 750kr/person.

DAG 2 – ONSDAG 14 NOVEMBER:

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag är
20 oktober 2018.
Anmälan är bindande och vid
återbud efter sista anmälnings
dag debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till
annan person inom kommunen/
förvaltningen.

• Parkering som styrmedel och argumenten för att använda det.
Caroline Mattson och Rasmus Sundberg, Trivector
• Verktyg: Max Lupo – 10 principer för mobility manegement i
samhällsplaneringen. Principerna beskriver metoder att använda i
planeringens alla skeden, från översiktsplanering till bygglov, med
en tyngdpunkt runt detaljplanering och bygglov.
Caroline Mattson, Trivector
• Verktyg: Mobility Management-plan – Planen tydliggör för
fastighetsägare, byggherrar och andra parter hur kommunen
ska använda mobility manegement i både samhällsplanering
och kommunikation, för att uppnå översiktsplanens och
trafikstrategins mål.
• Verktyg: Hållbar täthet – en metod baserad på studien
”Hållbar täthet i stationssamhällen”. Metoden går igenom hur
man kan arbeta med riktlinjer och indikatorer för en hållbar
förtätningsprocess. Anna Gustafsson, GR. Anna Ulvehed och Linda
Andreasson, Kungälvs kommun.
Hemarbete – testa ett av verktygen som vi har gått igenom på
pågående plan eller process i kommunen.

UPPLYSNINGAR
Frågor om kursinnehållet ställs till:
William Schotte,
tel. 0709–72 57 01 ,
william.schotte@grkom.se
Frågor av praktisk karaktär
besvaras av: Staffan Nyqvist,
tel. 031–335 53 10,
staffan.nyqvist@grkom.se

DAG 3 – FÖRMIDDAG ONSDAG 12 DECEMBER :

• Redovisning av hemarbeten – Diskussion och feedback från
aktuell konsult/ föreläsare med koppling till valt verktyg.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

