Utforma gaturummet!
Lär dig använda VGU-guiden
Trafikverksskolan erbjuder en tvådagars kurs där du lär dig hur du ska använda VGU-guiden
och hur du med hjälp av guiden kreativt kan lösa olika problem i gaturummet.

Guide för vägar och gators utformning,
VGU-guiden, är ett stöd för planerare,
projektörer och andra som är involverade
i att utforma gaturum inom tätorter.
Guiden utgår från de råd och riktlinjer som
formulerats för utformning av tätorters
trafiksystem i handboken
Trafik för en attraktiv
stad, TRAST, samt de
krav och råd om mått för
de olika trafikelementen
som finns i Trafikverkets
skrift Vägars och gators
utformning, VGU, från
2015.
Som stöd för ditt val
av principutformning
presenterar guiden dels
en metodik, ett systematiskt arbetssätt,
dels referenser till aktuella handböcker.

Har du ett behov av att lära dig mer om
utformningen av tätortsgator och vägar?
Är du intresserad av att ta del av de
nyheter som den uppdaterade utgåvan
av VGU och den nya VGU-guiden
innehåller?
Trafikverksskolan
erbjuder kursen
”Utforma gaturummet!
Lär dig använda
VGU-guiden”. Det
är en tvådagarskurs
där teoriavsnitt
lägger grunden
och där praktiska
övningsuppgifter
används för att skapa
förståelse för olika
sammanhang.

Tid och plats
Tisdag-onsdag, 8-9 mars 2016, Scandic Uplandia i Uppsala
Tisdag-onsdag, 12-13 april 2016, Trafikverksskolan i Ängelholm
Tisdag-onsdag, 13-14 september, Scandic Crown i Göteborg
Avgift
Kursen kostar 12.500:- per deltagare. I priset ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe
samt lunch. Observera att logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris.
Anmälan
Du anmäler dig med kurskod BVVGU-TO till kursen via ett formulär på www.trafikverksskolan.se
alternativt genom att kontakta Trafikverksskolans kursbokning via telefon på 010-124 30 30 eller via
e-post till: trafikverksskolans.kursbokning@trafikverket.se
Förberedelser
Under kursen kommer flera grupparbeten att genomföras. Till dessa behövs viss dokumentation som
du som deltagare behöver ha med dig.
Ladda ner följande dokument från www.trafikverket.se:
• Vägar och gators utformning - Råd
• Vägar och gators utformning - Krav
Ladda ner följande dokument från webbutik.skl.se:
• Guide för vägar och gators utformning

Dag 1

Dag 2

09.30 Kaffe och registrering

08.00 Sammanfattning av gårdagen

10.00 Inledning

Övning Sektion - detaljutformning

Kursens syfte gås igenom
Deltagarnas förväntningar stäms av
VGU:s uppbyggnad presenteras
Övning Sektion introduceras
12.00 Lunch
Övning Sektion - mål, förankring och
gaturumsbeskrivning
15.00 Kaffe
Övning Sektion - principutformning
17.00 Slut på dag 1

09.30 Kaffe
Gemensam genomgång av korsning och
busshållplats
12.00 Lunch
Gemensam genomgång av gångpassage
och cykelpassage
15.00 Kaffe
Goda exempel på sektion, korsning, busshållplats, gångpassage och cykelpassage
16.00 Avslutning

Ett samarbete mellan Trafikverksskolan och Sveriges Kommuner och Landsting

