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Åtgärdsvalsstudier
Metod för dialog om hållbar samhällsplanering i tidiga skeden

 

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metod som används både 

av Trafikverket 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 ÅVS-metoden. Metoden används i tidigt 

planeringsskede och ska leda till lösningar som bidrar till ett 

mer hållbart transportsystem. Alla transportslag ska ingå och 

fyrstegsprincipen ska användas, som innebär att tänka om 

och optimera innan om- eller nybyggnation.
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Trivectors stödkoncept för åtgärdsvalsstudier 
Många intressenter berörs av transportsystemets 
utformning. Vägen till lyckade lösningar går via såväl 
samråd, dialog och förankring som framtagande av 
lämpligt underlag. Behöver ni stöd med processen 
kan ni få hjälp hela vägen från tidiga skeden fram till 
ställningstagande. Vi kan hjälpa er med:
1. Processledare - Vi leder processen och ni tar fram  
 underlag och gör analyser.
2.  Processledare och konsultstöd/utredare - Vi leder  
 processen, tar fram underlag och gör analyser.
3.  Konsultstöd/utredare - Ni leder processen och vi tar  
 fram underlag och gör analyser.

Underlag
Ett komplett underlagsmaterial är nyckeln till att kunna
förstå och bedöma situationen som ligger till grund för 
en ÅVS. Vi bistår er i framtagandet av tillförlitligt och 
ändamålsenligt underlag för den vidare åtgärdsvalspro-
cessen.

Problembeskrivning
Att förstå situationen är avgörande för vilken typ av 
åtgärder som föreslås – och senare beslutas. Genom 
strukturerade metoder får ni en tydlig problembeskriv-
ning som fångar in olika uppfattningar av den aktuella 
situationen.

För dig som vill veta mer
Vill du veta mer om åtgärdsvalsstudier, 

kontakta:

Malin Gibrand 010-456 56 72, 

malin.gibrand@trivector.se

Joachim Karlgren 010-456 56 44, 

joachim.karlgren@trivector.se
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Generera lösningar
Det finns en stor mängd olika åtgärder att välja på för 
att utveckla transportsektorn. Genom workshops med 
berörda aktörer samlas åtgärdsförslag in från fyr-
stegsprincipens alla steg – inte minst de två första. Vi 
kommer att med vår långa erfarenhet av alternativgene-
rering bistå er med vidare åtgärdsförslag. Våra förslag 
bygger alltid på senaste forsknings- och kunskapsrön.

Konsekvensbeskrivningar/beräkningar 
Olika åtgärder har olika effekt och de fungerar dessutom 
olika bra i olika situationer. Om ni önskar konsekvens-
beskrivningar/beräkningar för de åtgärdsförlag som ge-
nererats i processen så erbjuder vi expertbedömningar.

Förslag till åtgärdskoncept
Vilka åtgärder som får avsedd effekt beror på situation 
och sammanhang. Vi hjälper er att hitta de åtgärdskom-
binationer som bäst bidrar till att utveckla transportsys-
temet utifrån den aktuella situationen, med avseende på 
kostnadseffektivitet och måluppfyllelse.

Utbildning
Du kan också utveckla din kompetens i att utföra de 
olika delarna i en åtgärdsvalsstudie. Trivector håller i 
utbildningar i de metoder och verktyg som är relevanta 
i en åtgärdsvalsstudie och dess olika skeden – bland 
annat fyrstegsprincipen och hållbara transporter.
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