Åtgärdsval i praktiken
Mer intressant än det låter

Att välja åtgärder som bidrar till bättre måluppfyllnad för såväl funktionsmål
som hänsynsmål är viktiga för utvecklingen av hållbara transporter. För kommande regionala och nationella åtgärdsplanering kommer åtgärdsvalsstudier
baserade på fyrstegsprincipen att krävas. Trafikverket har genomfört ett antal
testprojekt och det finns nu en handledning för hur denna nya typ av studier
ska gå till. Hos oss kan ni få stöd med att göra bra och effektiva åtgärdsvalsstudier. På andra sidan av detta blad kan du läsa om de olika delar där vi erbjuder
våra tjänster.
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Åtgärdsval i praktiken
Välj stöd efter behov

Processtöd

Effekt- och konsekvensbeskrivningar

I transportsystemets utformning är många intressenter
berörda. Vägen till lyckade lösningar går via såväl samråd,
dialog och förankring som framtagande av adekvata
underlag. Behöver du stöd med processen kan ni få hjälp
hela vägen från tidiga skeden genom hela kedjan fram till
ställningstagande. Ni kan också få stöd genom att vi hjälper
till med att utforma strategier och planer som stödjer en
framgångsrik process.

Olika åtgärder har olika effekt och de fungerar dessutom
ofta olika i olika situationer. Om ni önskar effekt- och konsekvensbeskrivningar för de åtgärdsförlag som genererats i
processen, så erbjuder vi expertbedömningar.

Underlagsmaterial

Ett komplett och adekvat underlagsmaterial är nyckeln till
att kunna förstå och bedöma situationen som grund för en
åtgärdsvalsstudie. Vi bistår er i framtagandet av tillförlitliga och tillräckliga underlag för den vidare åtgärdsvalsprocessen.
Problembeskrivningar

Att förstå en situation är avgörande för vilken typ av
åtgärder som föreslås – och beslutas. Genom strukturerade
metoder får ni vidsynta problembeskrivningar som fångar
in olika uppfattningar av den aktuella situationen.

Förslag på åtgärdskoncept

Vilka åtgärder som får avsedd effekt beror på situation och
sammanhang. Inget fall är det andra likt. Vi hjälper er hitta
de åtgärdskombinationer som bäst bidrar till att utveckla
transportsystemet utifrån den aktuella situationen, avseende
kostnadseffektivitet och måluppfyllelse.
Utbildning

Du kan också utveckla din kompetens i att utföra de olika
delarna i en åtgärdsvalsstudie genom att ta del av de utbildningar som Trivector ger i de metoder och verktyg som
är relevanta i en åtgärdsvalsstudie och dess olika skeden
– bland annat fyrstegsprincipen och hållbar planering, som
sätter fysisk planering och transporter i ett större sammanhang.

Generera åtgärdsförslag

Det finns en stor mängd olika åtgärder att välja på för att
utveckla transportsektorn. Behöver ni förslag på verksamma och kostnadseffektiva åtgärder från fyrstegsprincipens
alla steg – inte minst de första två – kommer vår mångåriga erfarenhet av alternativgenerering att bistå er med
detta. Förslagen bygger alltid på senaste forsknings- och
kunskapsrön.

För dig som vill veta mer
Vill du veta mer om åtgätdsvalsstudier, kontakta:
Joel Hansson 010-456 56 17
Joachim Karlgren 010-456 56 44
Eller mejla till oss på förnamn.efternamn@trivector.se
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