
* Målformuleringarna och preciseringarna är hämtade från propositionen (2008/09:93), Mål för framtidens resor och transporter. Hänsynsmå-
lets lydelse samt den sista preciseringen av hänsynsmålet justerades i samband med att budgetpropositionen (2012/13:1) antogs av riksda-
gen. Justeringen gjordes som en anpassning till de förändrade begreppen inom målstrukturen för miljöpolitiken.

FUNKTIONSMÅL 

Tillgänglighet 

HÄNSYNSMÅL 

Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingen i 

hela landet. Transportsystemet ska vara jäm-

ställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvin-

nors respektive mäns transportbehov.  

Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dö-

das eller skadas allvarligt samt bidra till att det 

övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 

hälsa.* 

Preciseringar av funktions- och hänsynsmål 

För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har regeringen angett följande preciseringar: 

FUNKTIONSMÅL 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillför-

litlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och stärker den internationella konkurrenskraften. 

Tillgängligheten förbättras inom och mellan  

regioner samt mellan Sverige och övriga länder. 

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 

transportpolitiken medverkar till ett jämställt sam-

hälle. 

Transportsystemet utformas så att det är använd-

bart för personer med funktionsnedsättning 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 

använda transportsystemet, och vistas i 

trafikmiljöer, ökar. 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 

och cykel förbättras. 

HÄNSYNSMÅL 

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halv-

eras och antalet allvarligt skadade minskas med en 

fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritids-

båtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvar-

ligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 

järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 

minskar fortlöpande. 

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet 

Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis 

ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett 

brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör 

Sverige ha en fordonsflotta oberoende av fossila 

bränslen. 

Transportsektorn bidrar till att det övergripande ge-

nerationsmålet för miljö och övriga miljökvalitets-

mål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de 

miljöpolitiska mål där transportsystemets utveckl-

ing är av stor betydelse för möjligheterna att nå 

uppsatta mål.* 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och  
näringslivet i hela landet. 




