Ansökan om direktåtkomst till
uppgifter i Transportstyrelsens
olycksdatabas Strada

1) Sökande
Organisation

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Kontaktperson

E-post kontaktperson

2) Ändamål med direktåtkomsten
☐ Framställning av statistik inom trafiksäkerhetsområdet
☐ Planering, uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbete.
3) Närmare beskrivning av hur uppgifterna kommer att användas

Underskrift
Datum

Namnf örtydligande

TSV7091, v01.00, 2019-04-18

Underskrift

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge
Besöksadress

Jussi Björlings väg 19, Borlänge

transportstyrelsen.se/strada

Telef on
Telef ax

0771-503 503
0243-152 74
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Information kopplat till ansökan
Direktåtkomst
Transportstyrelsen ansvarar för olycksdatabasen Strada och får ge myndigheter som anges i 15 § lagen om
Transportstyrelsens olycksdatabas (2021:319) direktåtkomst till Strada för vissa ändamål. Direktåtkomst
innebär att ha direkt tillgång till någon annans register eller databas, och på egen hand kunna söka efter
information, men utan att kunna påverka innehållet i registret eller databasen. Transportstyrelsen ska se till att
det inte förkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker ur säkerhetssynpunkt.
Det krävs ett beslut från Transportstyrelsen för direktåtkomst till olycksdatabasen Strada.
Ändamål
Sökningar i Strada får endast ske för de ändamål som är angivna i 7 § lag om Transportstyrelsens
olycksdatabas. Dessutom ska enligt 18 § samma lag den som har medgetts direktåtkomst enligt 15 § ansvara för
att tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.
Villkor m.m.
Transportstyrelsen får förena ett beslut om att medge direktåtkomst med villkor, t.ex. vad gäller behörighet och
säkerhet kring direktåtkomsten. Medgivandet till direktåtkomst får återtas om det inte längre finns
förutsättningar för det eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det. (9 § förordningen
(2021:511) om Transportstyrelsens olycksdatabas.)
Användare
De användare som ska använda sig av den medgivna direktåtkomsten ska ansöka om personlig inloggning,
ansökningsformuläret kan laddas ner på Stradas hemsida transportstyrelsen.se/strada
Skicka ansökan till
vag@transportstyrelsen.se
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

