2 Målsättningar
2.1 Transportpolitiska mål
Trafikverkets verksamhet styrs av riksdagens transportpolitiska mål (Prop. 2008/09:93 ”Mål för framtidens resor och transporter”). Enligt riksdagens
beslut är det övergripande målet för transportpolitiken ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.”
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: ett
funktionsmål och ett hänsynsmål. För att uppfylla
dessa huvudmål finns också ett antal preciseringar
antagna.

och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och till ökad hälsa.”
För att uppfylla hänsynsmålet för säkerhet bör följande
preciseringar gälla:
•

•

•

2.1.1 Funktionsmål - tillgänglighet
Definitionen av funktionsmålet för tillgänglighet är
följande: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.”

•

•

För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet
bör följande preciseringar gälla:
•
•

•
•

•

•

•

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 resultaten
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är
användbart 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.

2.1.2 Hänsynsmål - säkerhet, miljö och
hälsa
Definitionen av hänsynsmålet för säkerhet är följande: ”Transportsystemets utformning, funktion
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Antalet omkomna inom vägtransportområdet
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med
en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området 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 som är oberoende av fossila
bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de
miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå
uppsatta mål.

2.2 Arkitekturpolitiska mål
Det finns sex nationella mål inom arkitekturpolitiken
som har beslutats av riksdagen enligt regeringens proposition ”Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (proposition 1997/98:117)”.
Målen är i tillämpliga delar aktuella vid planering av ny
infrastruktur.
•
•
•
•

•

•

Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling.
Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas
kortsiktiga ekonomiska överväganden.
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga
miljöer ska tas tillvara och förstärkas.
Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska stärkas och
breddas.
Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på ett föredömligt sätt
behandla kvalitetsfrågor.
Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.

2.3 Nationella miljökvalitetsmål med regionala delmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål med
tillhörande delmål vilka beskriver det tillstånd
i miljön som behövs för att samhället ska vara
ekologiskt hållbart. Miljökvalitetsmålen fungerar som riktmärken för allt svenskt miljöarbete
och är vägledande i tillämpningen av Miljöbalken. Målen är beslutade av riksdagen.

Grundvatten av god kvalitet

Arbetet med miljökvalitetsmålen och tillhörande delmål vilar på fem grundläggande värden. Att en ekologisk utveckling ska:

Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha
en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar.

främja människors hälsa,
• värna den biologiska mångfalden,
• ta till vara de kulturhistoriska värdena,
• bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och
• trygga en god hushållning med naturresurserna.
Nedan redovisas de för projektet mest relevanta nationella miljökvalitetsmålen.
•

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären
ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
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2.4 Regionala mål
I maj 2010 antog landstingsfullmäktige den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010. I den formuleras ett antal strategier,
planeringsmål och åtaganden för planeringshorisonten 2030.
I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras
som kan leda till att visionen – att bli Europas mest
attraktiva storstadsregion – kan uppnås. En av strategierna är att ” öka uthållig kapacitet och kvalitet
inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn. För transportsystemet har strategin konkretiserat i följande planeringsmål:
Transportsystemet bidrar till en ökad regional
tillgänglighet.
• Kvaliteten i resor och transporter är generellt
god och särskilt hög till och inom regioncentrum och till övriga regionala stads kärnor.
Ett antal åtaganden har formulerats för transportsystemet som anger vad som behöver göras för att
nå konkreta mål i planeringen:
•

•
•
•
•

Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, samt styra
och begränsa efterfrågan.
Utveckla förbindelser inom och utom landet.
Stärka förmågan att genomföra investeringar i
infrastruktur.

2.5 Kommunala mål
Enligt plan- och bygglagen, SFS 2010:900, som börjar gälla 2 maj 2011, ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

2.5.1 Nacka kommun
I översiktsplan för Nacka kommun, samrådsversion
november 2010, beskrivs följande utmaningar och
målområden för kommunen:
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•
•
•
•
•
•

Ett effektivt och klimatanpassat
transportsystem.
En attraktiv och hållbar byggd miljö.
Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald.
Mångfald och trygghet i livets alla skeden.
Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om
mötesplatser i hela Nacka.
Ett regionalt tänkande i planeringen.

2.5.2 Värmdö kommun
I Värmdö kommun översiktsplan 2010-2030, samrådsversion juni 2010, har kommunen formulerat
tio lokala miljömål med utgångspunkt från nationella och regionala mål. Det övergripande målet är
ett hållbart Värmdö. Målen utgår från internationella och nationella åtaganden inom miljöpolitiken
och Agenda 21. Syftet är att till nästa generation
kunna lämna över ett samhälle där vår tids miljöproblem är lösta.
De tio lokala miljömålen är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hushålla med grundvattnet
Kretsloppsanpassa avloppslösningar
Bygg ut miljöanpassade trafiksystem
Underlätta en miljöanpassad livsstil
Levande kust och skärgård
Kretsloppsanpassa avfallshanteringen
Hushålla med energi
Utveckla kommunens miljöarbete
Samverka med företag och organisationer
Främja en god bebyggd miljö.

2.6 Projektmål
För projektet har ett antal projektmål formulerats.
Projektmålen avser förhållanden som påverkas av
föreslagna åtgärder inom utredningsområdet.
Vid sidan av de specifika projektmålen är ambitionen att upfylla nationella transportpolitiska mål
samt nationella, regionala och lokala miljömål. I
vägutredningens samlade bedömning kommer i huvudsak uppfyllelse av projektmål behandlas men en
en bedömning av uppfyllelse av transportpolitiska
mål och relevanta nationella och regionala miljömål ingår också.

2.6.1 Funktionsmål - tillgänglighet
Förbättrad framkomlighet
Målet innebär att:
• den genomsnittliga fördröjningen per fordon på
Värmdöleden och i trafikplats Björknäs och Skuru
ska minska jämfört med idag,
• tillgängligheten för samtliga trafikantgrupper ska
vara god.

Attraktiv kollektivtrafik
Målet innebär att:
• kvaliteten för busstrafiken på såväl Värmdöleden
som Värmdövägen ska vara god,
• en framtida spårförbindelse över Skurusundet ska
inte omöjliggöras.

Skurubrons kulturmiljövärde ska bestå och
kunna upplevas
Målet innebär att:
• kvaliteter som är väsentliga för kulturmiljövärdet
finns kvar,
• brons nuvarande karaktär och utformning kan
fortsatt upplevas.

Människors hälsa ska inte försämras
Målet innebär att:
• bullerriktvärden för boende uppnås,
• miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids,
• tillgängligheten för oskyddade trafikanter är god,
• vägmiljön med omgivning upplevs som trygg och
säker.

Säkrad framtid
Målet innebär att:
• trafiksystemet ska utformas så att det bidrar till
en god framtida trafikförsörjning av östra Nacka
och Värmdö,
• sårbarheten i trafiksystemet ska minska jämfört
med idag.

2.6.2 Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa
Ökad trafiksäkerhet
Målet innebär att:
• antalet olyckor med döda och svårt skadade per
fordonskilometer ska minska jämfört med idag,
• oskyddade trafikanter ska kunna passera Skurusundet och Värmdöleden på ett tryggt och säkert
sätt.

Skuruparkens värden för friluftsliv, naturoch kulturmiljö ska bestå och så långt
möjligt utvecklas positivt

Minskad klimatpåverkan
Målet innebär att:
• anpassningar genomförs som gynnar kollektivsamt gång- och cykeltrafik,
• särskild hänsyn tas till LCC-perspektivet i
projektet,
• projektet genomförs med metoder och arbetssätt
som begränsar klimateffekterna,
• projektet är anpassat till de klimateffekter som
förväntas på längre sikt.

Ta tillvara och lyfta fram det karaktärsfulla
landskapet vid Skurusundet
Målet innebär att:
• landskapets karaktärer åskådliggörs för
trafikanten,
• den fragmenterade miljön runt trafikplatserna och
Värmdöleden (väg 222) utvecklas och läks ihop,
• den småskaliga miljön vid Skurusundet bevaras.

Målet innebär att:
• områdets ska fortsatt upplevas som tyst och
ostört genom att ljudnivån inte ökar eller endast
ökar marginellt,
• betydelsefulla spår av landskapsparken ska finnas
kvar,
• tillgängligheten för gående ska vara god,
• förutsättningar och kvaliteter av betydelse för en
gynnsam utveckling av rödlistade arter i området
ska finnas kvar.
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