Social hållbarhet i trafik- och
transportplaneringen
Kurs som ger nya verktyg och tankesätt
Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och
välbefinnande för olika grupper i samhället. Vi kan genom samhällsplaneringen påverka den sociala hållbarheten på många olika sätt.
Den sociala hållbarhetsdimensionen får alltmer fokus även i trafikoch transportplaneringen. Inte minst sätter Agenda 2030-målen social
hållbarhet på agendan. Nu erbjuder vi en kurs som ger förståelse för
vad social hållbarhet är och för trafik- och transportplaneringens möjligheter att påverka social inkludering, jämställdhet och jämlikhet.
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Så påverkar trafik- och transportplaneringen

Kursprogram:

Trafik- och transportplaneringen påverkar social inkludering, jämställdhet och jämlikhet på många olika sätt.
Sociala perspektiv är en förutsättning för acceptans och
realisering av klimatomställningen av transportsektorn.
Ytterst är det en demokratifråga.
Möjligheten att resa och förflytta sig främjar
inkluderingen av människor i samhället. Tillgängligheten till arbete och studier för olika grupper påverkar
ekonomisk jämlikhet. Inte minst mellan kvinnor och
män.
Goda transportmöjligheter kan vara en social
investering i ett område genom bättre tillgänglighet och
stärkt socialt kapital. Transportsystemet kan också vara
forum för möten och samspel mellan olika grupper i
samhället.
I samhällsplaneringen fördelas ofta resurser, t ex
vid prioritering av olika investeringar, vilket bidrar till
positiva och negativa konsekvenser för olika grupper
och områden. Hur vet vi vem som gynnas och missgynnas? Det blir allt viktigare att på ett systematiskt sätt
synliggöra och hantera nyttor (och onyttor) av planer
och projekt.

• Introduktion till social hållbarhet som begrepp
med översikt för olika aspekter såsom social inkludering,
jämställdhet, jämlikhet, tillit och socialt kapital, trygghet,
barnperspektiv och funktionshinder.
• Varför är det viktigt att arbeta med social hållbarhet i
trafik- och transportplaneringen? Vad kan vi påverka
i olika skeden av planeringen? Teori och reflekterande
diskussion.
• Översiktlig orientering i direktiv och mål på olika
nivåer, t ex Agenda 2030-målen, mänskliga rättigheter och
diskriminering, barnkonventionen och jämställdhetsmålen.
• Hur kan sociala nyttor och konsekvenser bedömas och
beaktas? Utgångspunkt i några konkreta exempel på konsekvensbedömningar inom Sverigeförhandlingen, regional
transportplanering och kollektivtrafik.
• Hur kan olika gruppers förutsättningar, värderingar
och prioriteringar inkluderas i planeringen och utformningen av transportsystemet? Introduktion av 3Hmodellen och exempel från några organisationers arbetssätt
bl a utifrån 3H-modellen.
E Övningsmoment 1: Tillämpning av 3H-modellen på ett
case för att medvetandegöra och strukturera kring olika
gruppers förutsättningar, värderingar och prioriteringar.
E Övningsmoment 2: Hur kan min organisation arbeta
mer med social hållbarhet? En övning för att analysera vilka
verksamhetsområden, och var i planeringsprocessen, som
organisationen behöver stöd och på vilket sätt.
• Hur kan sociala perspektiv påverka acceptans och
realisering av klimat- och miljömål? Om förankring,
dialog och samskapandeprocesser. Teori och reflekterande
diskussion.

Gå en kurs i social hållbarhet
Nu erbjuder vi en kurs som ger förståelse för vad social
hållbarhet är och hur vi genom trafik- och transportplaneringen kan påverka social inkludering, jämställdhet
och jämlikhet. Med kursen får du verktyg och tankesätt för att konkret arbeta med social hållbarhet – med
utgångspunkt i exempel från kommuner och regioner.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar inom
trafik och transporter, samhällsplanering och kollektivtrafik, och som är intresserad av att få kunskaper och
färdigheter inom social hållbarhet.

Möjlighet att anpassa till er organisation
Kursen ges som en öppen kurs med deltagare från olika
organisationer. Den kan också ges anpassad för er organisation. Då används er organisation som utgångspunkt
både när det gäller teoretiska moment och praktiska
övningar.

Vår kompetens inom social hållbarhet
Vi på Trivector har arbetat med social hållbarhet i flera
uppdrag för kommuner och regioner, t ex konsekvensbeskrivningar och framtagning av strategier och åtgärdsprogram. Vi anlitas ofta av Trafikverket, Trafikanalys
och andra aktörer som utredare inom områden som rör
social hållbarhet. Vi är vana utbildare och har gett flera
kurser inom området, både i egen regi och på uppdrag åt
olika organisationer.

Kursdatum, ort, pris och anmälan
På www.trivector.se framgår kursdatum, orter, pris
liksom allmänna villkor och där kan du också anmäla
dig till kursen.
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