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Trafikverket startar den 1 april 2010

Planerarroll i förändring?
Detta måste framtidens 
planerare kunna! 

PERSPEKTIV: STATEN 
Susanne Ingo Trafikverket 

Onsdag 14 mars kl. 13.00 - 
17.00, KTH
Föreningen för Samhällsplanering 
och KTH Stadsbyggnadsakademin
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10 minuter om planerarrollen i staten

1. Hur kan den svenska planerarrollen, både inom offentlig och 
privat regi, utvecklas för att både säkra demokrati och skapa 
förutsättningar för hållbar utveckling och därigenom bidra till 
en fortsatt hållbar välfärdsutveckling? 

2. Vad innefattar planerarrollen? 
3. Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt?
4. Och kommer rollen för planerare att ytterligare förändras? 
5. Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?
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Planerare i statlig 
verksamhet?
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Planerare i statlig verksamhet?

• Regeringskansliet
• Myndigheter, exempel

– Boverket
– Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Svedavia, Sjöfartsverket
– Naturvårdsverket
– Lantmäteriet
– Energimyndigheten
– Tillväxtverket, tillväxtanalys

• Länsstyrelser
• Statligt ägda bolag, institut....
• Statligt finansierade verksamheter, exempel

– Europasamarbetet
– Svensk representation utomlands
– Exportfrämjande verksamhet… 

• Universitet och högskolor

Utredare, ärendehandläggare, chefer, beställare, experter, planerare…
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Planerare i Trafikverket?

Våga tänka vidare….
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Trafikverkets uppdrag
• ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet 

för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

• ansvarar för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och  järnvägar

• verkar för tillgänglighet i kollektivtrafiken genom bland 
annat upphandling av avtal

• prövar frågor om statligt bidrag till svensk 
sjöfartsnäring

Trafikverkets verksamhetsvolym är cirka 51 miljarder 
kronor/år varav

– Investeringar cirka 26 miljarder
– Drift och underhåll cirka 16 miljarder
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Samhällsplanerare i Trafikverket

• Ca 70 samhällsplanerare 
• Hälften kvinnor, alla åldrar
• Generationsväxling pågår 
• Även andra roller
• Goda karriärmöjligheter

Tillsvidareanst Visstidsanst Totalt
K 2274 82 2398
M 4036 81 4278
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Totalt 6 676 personer 
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Därför bildades Trafikverket?

• Ett trafikslagsövergripande synsätt

• Ett tydligare kundperspektiv

• Stärkt regional förankring

• En effektivare organisation

• Stödja innovation och produktivitetsförbättring i 
anläggningsbranschen

8
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 Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare
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Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 - 2021

• Ett energieffektivt transportsystem
• Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna
• Effektiva transportkedjor för näringslivet
• Robust och tillförlitlig infrastruktur
• Mer nytta för pengarna
• Trafikverket - en modern myndighet
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Nya planeringsförutsättningar
Proposition våren 2012

• Nytt planeringssystem för åtgärder i 
transportsystemet

• En effektivare sammanhållen fysisk 
planeringsprocess

Väntas träda i kraft före nästa val
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Planeringsprocessen

Identifiera hur 
transportsystemet 
ska utvecklas med 
externa

Planera transport-
systemet Planera åtgärder Operativa tjänster

Samverka
Samarbeta

(Affärsmässigt)

Trafikverket vill 
stärka planeringen i 

tidiga skeden
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Renodlad beställarroll

Trafikverket ska 
verka för ökad  produktivitet och ökad 
innovationsgrad i anläggningsbranschen
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