KURS: Åtgärdsvalsstudie – för
mer hållbart transportsystem
i teori och tillämpning
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) – en metod som används i tidigt planeringsskede och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer hållbart
transportsystem. Alla transportslag ska ingå och fyrstegsprincipen ska
användas, som innebär att tänka om och optimera innan om- eller
nybyggnation. Alla åtgärder som planeras längs med det statliga vägnätet ska utredas enligt ÅVS-metoden. I den här kursen får du goda
förutsättningar för att delta i eller driva en åtgärdsvalsstudie på ett
systematiskt sätt med god förståelse för de olika stegen i metodiken.
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Åtgärdsvalsstudier
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metod som grundar
sig på dialog och som används i tidigt planeringsskede
och ska leda till lösningar som medverkar till ett mer
hållbart transportsystem och ger större effekt tillsammans. Alla transportslag ska ingå och fyrstegsprincipen
ska användas, vilket innebär att tänka om och optimera
innan om- eller nybyggnation.
Åtgärdsvalsstudier är en metod som används både
av Trafikverket, regioner och av kommuner som vill
ligga steget före nationell och regional planering.
Trafikverket kräver att alla åtgärder som planeras längs
med det statliga vägnätet ska utredas enligt ÅVSmetoden. Alla formella planeringsprocesser och objekt
i länsplaner och nationella planer ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Att förstå och kunna tillämpa åtgärdsvalsmetodiken kommer därför att utgöra ett bärande
inslag i regional planering av transportsystemet, och
vara en nyckel till framgångsrik regional utveckling.

En utbildning i frontlinjen
Den här kursen fokuserar på de olika stegen i åtgärdsvalsstudier. Med ett strukturerat angreppssätt, som
täcker alla viktiga aspekter i åtgärdsvalsprocessen, ger
denna kurs dig förutsättningar för att delta i eller driva
en åtgärdsvalsstudie för att uppnå uppsatta mål. Kursen
baseras på Trafikverkets handledning för åtgärdsval
samt konkreta erfarenheter från ett antal av de åtgärdsvalsstudier som hittills har genomförts.

Efter genomförd kurs…
E kan du beskriva vad en åtgärdsvalsstudie är och när
den bör genomföras och inte genomföras

E har du en god förståelse för de olika stegen i metodiken för åtgärdsvalsstudier och vad de innebär

E kan du delta i eller driva en åtgärdsvalsstudie
E kan du planera och strukturera ditt arbete med
åtgärdsvalsstudier på ett systematiskt sätt
E har du fått med dig en rad goda exempel från genomförda åtgärdsvalsstudier

Detta ingår i kursen:
• Introduktion till åtgärdsvalsstudier
- Vad är en åtgärdsvalsstudie?
- Planprocessen och ÅVS – hur hänger det ihop?
- Fyrstegsprincipen
• Steg 1: Initiera
- Motiv, bakgrund och syfte med ÅVS’en
- Arbetsprocessen och organisering av arbetet – hur gör man?
• Steg 2: Förstå situationen
- Precisera problemen och beskriv nuläge
- Beskriv mål för lösningarna och gör intressentanalys
• Steg 3: Pröva tänkbara lösningar
- Generera lösningar och dela in enligt fyrstegsprincipen
- Paketera lösningar och ansvarsfördela
- Måluppfyllelse och samlad bedömning av effekter – vilka
åtgärder ska väljas?
• Steg 4: Forma inriktning och rekommendera åtgärder
- Övergripande inriktning
- Rekommendera åtgärder efter effektbedömning
• Att avsluta en ÅVS
• Från kurs till vardag: summering och diskussion
Övningar varvas med teori.

Vår kompetens inom åtgärdsvalsstudier
Trivector har sedan införandet av metodiken för åtgärdsvalsstudier medverkat i flertalet ÅVS’er, som process- och
projektledare, för kommuner, regioner och Trafikverket. Vi
medverkade även i framtagandet av handboken för ÅVS’er,
genom att ta fram den åtgärdslista som finns bifogat handboken. Förutom detta har Trivector en gedigen grundkunskap
kring och lång erfarenhet av arbete med fyrstegsprincipen
och hållbara transporter. Vi håller oss alltid uppdaterade
kring det senaste och omvärldsbevakar ständigt vad som
händer i branschen.

Kursdatum, ort, pris och anmälan
På www.trivector.se/utbildningar/hallbara-transporter/ framgår aktuella kursdatum, orter samt pris och där kan du också
anmäla dig till kursen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till trafikplanerare inom kommuner,
trafikmyndigheter, beställarorganisationer och trafikutövare och ger kunskap och förståelse i hur vi på bästa
sätt kan tillämpa åtgärdsvalsmetodiken.

För dig som vill veta mer
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Kontakta gärna Patrik Fridh, patrik.fridh@trivector.se,
010-456 56 51.
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