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Transportstyrelsen    
Väg och järnväg 
Box 267, 781 23 Borlänge 
Besöksadress 

Jussi Björlings väg 19, Borlänge 

transportstyrelsen.se 
stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  0243-152 74 T
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Ansökan 

 

Ansökan om behörighet till data i olycksdatabasen Strada genom direktåtkomst 
Här får du information om regler som gäller sekretess och säkerhet vid användning av Strada och data från 
den samt om behandling av dina personuppgifter.  

Transportstyrelsen ger tillgång till uppgifter ur Strada under förutsättning att användaren säkerställer att 
användningen av Strada sker i enlighet med gällande lagstiftning och de krav som ställs i avtalet mellan 
Transportstyrelsen och användarens organisation (Kunden). 

För att få tillgång till Strada måste din organisation (Kunden) ha ett avtal med Transportstyrelsen. Som 
användare av Strada-data via tex. Strada-uttagswebb måste du underteckna denna ansökan och på så 
sätt intygar du att du tagit del av informationen och accepterar de krav vi ställer för säkerheten och skyddet 
för enskildas personuppgifter i Strada.  

Kontakta kontakt- och/avtalsansvarig på din organisation (Kunden) om du har frågor kring denna ansökan 
eller användandet av information ur Strada. 

Transportstyrelsens avtalsuppgifter 
Skriv avtalsnummer (diarienummer) Datum 

Kunduppgifter 
Organisation (Kunden) Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Produkten behövs fr.o.m. Produkten behövs t.o.m. 

Användarens uppgifter 
Kontaktperson (Användare – är en fysisk person anställd av kunden) Personnummer 

Befattning 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer (gärna mobilnummer) E-postadress 



Ansökan 2 (2) 

Underskrift 
Jag intygar att: 

☐ jag har tagit del av informationen och fått godkännande från avtalsansvarig i min organisation
om att bli användare av data i olycksdatabasen Strada

☐ jag har läst, förstått och accepterar de allmänna villkor och åtaganden som ställs i avtalet mellan
min organisation och Transportstyrelsen

☐ uppgifterna enbart ska användas för att framställa statistik inom trafiksäkerhetsområdet och/eller
göra uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbete

☐ uppgifterna inte kommer att sammanföras med andra uppgifter på sådant sätt att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men

☐ data från Strada bara kommer att spridas i aggregerad eller sammanställd form till tredje part
☐ jag inte får överlåta eller låna ut inloggningsuppgifter till annan person
☐ att behörigheten är kopplad till de person- och kontaktuppgifter jag ovan angett samt mina

nuvarande arbetsuppgifter/uppdrag, och om uppgifterna ändras så ska detta skyndsamt
anmälas till Transportstyrelsen

Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

När du ansöker om direktåtkomst till Stada registreras dina uppgifter av Transportstyrelsen. Dina 
personuppgifter behandlas för att kunna administrera ansökan. Vi behandlar dina personuppgifter på grund av 
att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vid din användning av Strada uttagwebb 
kommer dina användaruppgifter att registreras/loggas. Ändamålet är att kunna utföra behörighetskontroller 
och uppföljning av användningen för att förhindra obehörig användning eller åtkomst. Rättslig grund för 
Transportstyrelsens behandling av loggar är att behandlingen är nödvändig på grund av en rättslig 
förpliktelse. Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rätt att få ta del av de 
uppgifter vi registrerat om dig genom att vända dig till oss. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att begära 
rättelse. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens personuppgiftsbehandling, följ länken nedan för att komma 
till sidan, https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/personuppgifter/) 

Transportstyrelsen kommer att hantera ansökan och återkommer till dig (användaren) när ansökan hanterats. 

Skicka din underskrivna ansökan till 
Transportstyrelsen 
Box 267 
781 23 Borlänge 

eller mejla till 
vag@transportstyrelsen.se 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/personuppgifter/
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