Godstransporter i stadsplaneringen
grundkurs
Godstrafik har länge varit bortglömt inom stadsplaneringen. Trots
detta är väl fungerande godstrafik helt avgörande för en stads funktion.
Den här kursen lyfter fram godstrafiken inom stadsplaneringen
och ger dig grunderna inom planering för godstrafik. Du lär dig vilka
frågeställningar som är centrala på olika planeringsnivåer och får bra
och mindre lyckade exempel på hur de kan hanteras.
Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med stadsplanering
eller trafikplanering. Det kan vara på strategisk nivå, detaljplaneringsnivå eller med drift, underhåll eller reglering.
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En utbildning i frontlinjen

Kursprogram:

Godstrafik har länge varit ett område satt på undantag när det gäller den kommunala planeringen. Idag
uppmärksammar allt fler städer hur en ökad bebyggelsetäthet och omprioritering av ytor från biltrafik till kollektivtrafik, gående och cyklister ger ändrade förutsättningar för godstransporterna i staden.
Under kursdagen varvas teori och mer praktiska
moment, bl a genom ett lokalt studiebesök som visar på
olika godslösningar i staden.
Trivector har under hösten 2014 haft i uppdrag att ta
fram en godstrafikutbildning för Malmö stads anställda.
Malmöutbildningen är en del i lanseringen av stadens
nya godstrafikprogram, och är Sveriges första skräddarsydda godstrafikutbildning för kommunala tjänstemän.
Delar av kursen har inspirerats av detta uppdrag.

• Crash course i godstransporter
Vad är godstransporter?
Godstransporters betydelse för den goda staden
Utmaningar med godstransporter
Introduktion till godstransportsystemet
Trender – vad är på gång?
• Gods i staden
Godstrafik i städer: tillgänglighet, framkomlighet och angöring
Reglering av godstransporter
Framtidens utmaningar
• Lokalt studiebesök
Studiebesök som visar på olika typer av problematik som
förekommer i staden samt exempel på bra och mindre bra
lösningar för att hantera detta
• Gods på en strategisk nivå
Lämpliga frågor att behandla på strategisk nivå
Utmaningar på strategisk nivå
Att ta hänsyn till andra planeringsnivåers behov
På gång inom strategisk nivå
• Gods på detaljplans/bygglovsnivå
Lämpliga frågor att behandla på denna nivå
Utmaningar på detaljplans/bygglovsnivå
Att ta hänsyn till andra planeringsnivåers behov
På gång inom detaljplans/bygglovsnivå
• Gods i byggskede, trafikdrift och reglering
Lämpliga frågor att behandla på denna nivå
Utmaningar i byggskede, trafikdrift och reglering
Att ta hänsyn till andra planeringsnivåers behov
På gång inom i byggskede, trafikdrift och reglering
• Interaktiv läraktighet
Här övar deltagare tillsammans på att hantera godstrafikfrågor
på den planeringsnivå som de arbetar inom

övergripande plan och vilka aktörer som är inblandade

E vet du hur godstrafik kan hanteras på olika nivåer i
E
E
E

E
E

planeringsprocessen
har du en ökad förståelse för godstransporternas
betydelse för det goda stadslivet
har du utökat din kunskapsbank med goda och
mindre goda exempel
känner du till hur förändringar i stadsplaneringen
med t ex ökad täthet påverkar godstransporternas
förutsättningar samt exempel på hur detta kan hanteras
känner du till trender som är på gång inom godstrafiken
har du ökat förtroende för din egen förmåga att
hantera godstrafik i ditt arbete

Möjlighet till anpassning till er stad
Kursen ges som en allmän kurs, där deltagare från
olika delar av landet blandas, men kan också ges i en
specialanpassad form för er stad. I en stadsspecifik kurs
används den egna staden som utgångspunkt både när
det gäller beskrivning av dagens godstransporter och i
praktiska moment. Studiebesöket ger exempel på godstransporter och lösningar i den egna staden.

Kursdatum, ort, pris och anmälan
På www.trivector.se/traffic/utbildningar framgår kursdatum, orter, pris liksom allmänna villkor och där kan
du också anmäla dig till kursen.
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Vår kompetens inom godsområdet
Trivector arbetar främst med godstrafik utifrån det kommunala planeringsperspektivet. Kombinationen av stort
kunnande kring både den kommunala planeringsprocessen
och planering för godstrafik är ett signum.
Vi arbetar också med mer specifika utredningar inom
godsområdet, t ex inom samordnade varutransporter,
logistiklösningar på företagsområden och effekter av olika
transportsätt och färdvägar. Dessutom är vi engagerade i ett
antal forskningsprojekt inom godsområdet, t ex effekter av
en ökad e-handel (person- och godstransporter i ett system)
och utvärdering av citylogistikprojekt.

För dig som vill veta mer
Kontakta gärna Hannes Englesson, hannes.englesson@trivector.se,
010-456 56 21
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Efter genomförd kurs…
E vet du hur godstransportsystemet fungerar på ett

