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Trafikverkets anpassning till ny statlig 
regional indelning

Trafikverket överlämnar härmed redovisning av följande uppdrag, 

”Trafikverket ska redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver 
förändras för att den ska anpassas till och överensstämma med de 
civilområden som kommer att inrättas på regional nivå inom det civila 
försvaret. Uppdraget ska genomföras i dialog med Försvarsmakten.” 

Sammanfattning
• Trafikverket kommer att anpassa nuvarande geografiska indelning i 

regioner till den nya regionala indelning som regeringen beslutat.

• Trafikverket kommer även fortsättningsvis vara indelat i sex regioner.

• Den geografiska indelningen mellan Trafikverkets regioner kommer 
att justeras i enlighet med civilområdena. 

• Trafikverket kommer att ha ett regionkontor i varje region. 

• Trafikverket behöver också anpassa verksamheterna till följd av 
civilförsvarsområden och sektorsansvaret för transporter, till den nya 
regionala indelningen. 

• Trafikverket kommer genomföra en organisationsförändring för 
anpassning till den nya regionala indelningen.

• Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2024. 

Uppdraget
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndighetens 
regionala indelning behöver förändras för att den ska anpassas till och 
överensstämma med de civilområden som kommer att inrättas på regional 
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nivå inom det civila försvaret. Uppdraget ska genomföras i dialog med 
Försvarsmakten. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2022 till Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet).

Bakgrund
Regeringen beslutade den 25 maj 2022 om en ny regional indelning om sex 
områden för statliga förvaltningsmyndigheter. Den nya indelningen syftar till 
att skapa bättre förutsättningar för samverkan på regional nivå. 

Behovet av en mer ändamålsenlig och enhetlig regional indelning av statliga 
myndigheter har visat sig tydligt i samband med olika kriser, såsom under 
pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. En gemensam regional 
indelning kan fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter 
och andra aktörer kan analysera problem, ta fram lägesbilder och identifiera 
behov av insatser.

Den nya indelningen syftar till att underlätta samordning och samverkan 
inom staten, mellan stat, region och kommun samt med medborgare och 
företag. Indelningen omfattar de myndigheter som regeringen bestämmer, 
men myndigheter kan också på eget initiativ välja att anpassa sina 
organisationer till den gemensamma indelningen. De sex områdena 
sammanfaller med indelningen av de nya civilförsvarsområdena.

Den nya gemensamma myndighetsindelningen

• Norra området: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och 
Norrbottens län

• Mellersta området: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, 
Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län

• Östra området: Stockholms och Gotlands län

• Sydöstra området: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län

• Västra området: Hallands och Västra Götalands län

• Södra området: Kronoberg, Blekinge och Skåne län
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Anpassning av geografisk indelning 
Den nya indelningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för samverkan 
på regional nivå, underlätta samordning och samverkan inom staten, mellan 
stat, region och kommun samt med medborgare och företag. Trafikverket 
samverkar och samarbetar idag med andra myndigheter, regionala och lokala 
aktörer och näringslivet. För Trafikverket är det mot bakgrund av detta 
naturligt att anpassa myndighetens regionala indelning enligt regeringens 
beslut, samt att genomföra anpassningen så snart som möjligt. 

I bilden nedan presenteras dels Trafikverkets nuvarande regionala indelning, 
dels den regionala indelning regeringen beslutat. 

Trafikverkets nuvarande regionala indelning i kartan till vänster. Kartan till höger 
visar den beslutade regionala indelningen i civilområden.

Trafikverket har idag sex regioner. Den nya regionala indelningen innebär att 
den geografiska indelningen förändras för samtliga nuvarande regioner i 
Trafikverket, förutom Stockholm. I samtliga regioner kommer Trafikverket ha 
ett regionkontor. 
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Anpassning av verksamhet och organisation 
I Trafikverket är verksamheten organiserad i verksamhetsområden, centrala 
funktioner och resultatenheter. Flertalet verksamheter är i sin tur geografiskt 
indelade. Trafikverkets verksamheter kommer att vara organiserade och 
geografiskt indelade utifrån verksamheternas behov som t.ex. i arbetet med 
sektorsansvaret för transporter i civilområdena.

Tidplan för genomförandet
Trafikverket ser fördelar med att anpassa myndigheten till den nya regionala 
indelningen. Det innebär att Trafikverket beslutat att starta ett arbete med en 
organisationsförändring för att implementera den nya regionala indelningen. 
Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2024.

Dialog med Försvarsmakten
Trafikverket har haft dialog med Försvarsmakten och tagit del av hur 
Försvarsmakten tänker anpassa sig till civilområdena på kort och längre sikt. 
Försvarsmakten ser det som positivt att Trafikverket genomför anpassningen 
till den nya regionala indelningen till den 1 januari 2024 för att skapa 
förutsättningar för en god samordning och samverkan med civilområdena om 
utveckling av totalförsvarsfrågorna och civil planering för höjd beredskap.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Roberto Maiorana. Före-
dragande har varit projektledare Catherine Kotake. Samråd om svaret har 
skett med Trafikverkets ledningsgrupp. I den slutliga handläggningen har 
senior rådgivare Håkan Wennerström och senior rådgivare Bo Netz vid 
generaldirektörens kansli deltagit.

Roberto Maiorana

Generaldirektör
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Catherine Kotake
Projektledare Ny regional indelning

catherine.kotake@trafikverket.se
Direkt: 010-123 12 25
Mobil: 070-724 54 75

Trafikverket
Adress: 781 85 Borlänge
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trafikverket.se
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