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3.4 Viktiga samhällsmål 
3.4.1 Transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 
övergripande målet har regeringen också satt upp 
funktionsmål och hänsynsmål med ett antal priori-
terade områden. Det är i första hand hänsynsmålet 
med dess preciseringar som har bäring på miljökon-
sekvensbeskrivningen. 

Hänsynsmål
Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och an-
vändning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljö-
kvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

Precisering av hänsynsmålet
De preciseringar av hänsynsmålet som bedömts 
som relevanta för den här miljökonsekvensbeskriv-
ningen är:

Antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 
stegvis ökad energieffektivitet i transportsyste-
met och ett brutet beroende av fossila bränslen. 

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökva-
litetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet 
ges till de miljöpolitiska delmål där transport-
systemets utveckling är av stor betydelse för 
möjligheterna att nå uppsatta mål. 

3.4.2 Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet 
för Sveriges miljöpolitik är att till nästa genera-
tion lämna över ett samhälle där landets stora 
miljöproblem är lösta. För att uppnå detta har 16 
miljökvalitetsmål antagits 11. Målen beskriver den 
miljömässiga dimensionen av politiken för en håll-
bar utveckling och anger det tillstånd i miljön som 
det samlade miljöarbetet ska leda till senast år 2025 
(år 2050 för klimatmålet). De nationella miljökva-
litetsmål som bedöms vara mest relevanta för detta 
projekt är: 

Begränsad klimatpåverkan,

Frisk luft,

Grundvatten av god kvalitet, 

God bebyggd miljö, 

Hav i balans samt levande kust och skärgård, 

Ett rikt växt och djurliv,

Giftfri miljö.

3.5 Regelverk
3.5.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella före-
skrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. Normer 
finns beslutande för såväl vatten- som luftmiljöer 
och avser olika kemiska, fysiska och biologiska pa-
rametrar. Kommuner och myndigheter är ansvariga 
för att miljökvalitetsnormer följs och att, inom sina 
respektive ansvarsområden, vidta de åtgärder som 
behöver göras enligt fastställda åtgärdsprogram.

3.5.2 Allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 
(MB) utgör en central del i Sveriges miljölagstiftning. 
Hänsynsreglerna rymmer en rad krav, principer och 
regler vilka samtliga som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet måste följa. Syftet med de 
allmänna hänsynsreglerna är att förebygga nega-
tiva miljöeffekter orsakade av verksamheter och 
åtgärder samt öka den allmänna miljöhänsynen i ett 
projekt. 

3.5.3 Hushållningsbestämmelserna
I 3 kap. miljöbalken finns de så kallade hushållnings-
bestämmelserna. Dessa innehåller bestämmelser om 
vilka allmänna intressen som ska beaktas vid avväg-
ningar mellan olika önskemål när det gäller använd-
ningen av mark och vattenområden. Här ingår både 
bevarandeintressen och nyttjandeintressen. I 4 kap. 
miljöbalken finns särskilda hushållningsbestäm-
melser för vissa geografiskt utpekade områden med 
natur-, kultur och friluftslivsvärden av riksintresse.11. 


