
TRANSPORTPOLITIKENS ÖVERGRIPANDE MÅL 
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och närings-
livet i hela landet.

FUNKTIONSMÅL 
Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utveck-
lingskraft i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.

HÄNSYNSMÅL 
Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska an-
passas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra 
till att miljökvalitetsmålen uppnås och 
att ökad hälsa uppnås.

FUNKTIONSMÅL
Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella  
konkurrenskraften.

Tillgängligheten förbättras inom och 
mellan regioner samt mellan Sverige och 
andra länder.

Arbetsformerna, genomförandet och resul-
taten av transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle.

Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktions-
nedsättning.

Barns möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda transportsystemet, och vistas 
i trafi k miljöer, ökar.

Förutsättningarna för att välja kollektiv-
trafi k, gång och cykel förbättras.

Läs den 
transport politiska 
mål prop ositionen 
Mål för framtidens 
resor och transporter, 
prop. 2008/09:93 på 
regeringen.se/transporter

HÄNSYNSMÅL 
Antalet omkomna inom vägtransport-
området halveras och antalet allvarligt 
skadade minskas med en � ärdedel mellan 
2007 och 2020.

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafi ken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 
2007 och 2020.

Antalet omkomna och allvarligt skadade 
inom järnvägstransport området och luft-
fartsområdet minskar fortlöpande.

Transportsektorn bidrar till att miljö-
kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
nås genom en stegvis ökad energieff ektivitet 
i transportsystemet och ett brutet beroende 
av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha 
en fordonsfl otta som är oberoende av 
fossila bränslen. 

Transportsektorn bidrar till att övriga miljö-
kvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.  
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor bety-
delse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

Preciseringar av funktions- och hänsynsmål
För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet föreslås följande preciseringar:
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