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NTF:s synpunkter 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har tagit del av utredningen gällande 

finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada.  

Transportstyrelsens förslag att vårdgivare ska ersättas med ett riktat statsbidrag för 

inrapportering till Strada, tycker vi är ett bra förslag eftersom det återspeglar vårdgivarens 

faktiska kostnad för inrapportering. Vår förhoppning är att detta förslag ska öka antalet 

skaderapporter.  

När det gäller Transportstyrelsens andra förslag, att elektroniskt utlämnande av uppgifter ska 

vara avgiftsfritt för statliga myndigheter, kommuner och landsting samt för forskningsändamål 

har vi en viktig fråga: Gäller detta även för NTF? 

I dagsläget har personer som arbetar med trafiksäkerhet kostnadsfri tillgång till Stradas 

uttagswebb efter att ha genomgått utbildning hos Transportstyrelsen. Vi är nu oroade för att 

denna tillgång inte längre ska vara möjlig för NTF. En del av NTF:s användning av Strada-

uppgifter kan anses utgöra ”forskningsändamål”, men NTF är inte något forskningsinstitut, 

universitet eller högskola. Om det krävs en sådan organisation för att få tillgång till avgiftsfri 

tillgång till Stradas uttagswebb kommer det att slå hårt mot NTF:s arbete. 

Många medarbetare inom NTF runt om i landet har gått Strada-utbildningen och använder 

Stradas uttagswebb i den dagliga verksamheten, både nationellt och lokalt. Detta gäller även en 

del av våra medlemsorganisationer som arbetar för, och bidrar till, ökad trafiksäkerhet. NTF 

använder också uppgifter från Strada som underlag i den olycksdatabas som finns på vår 

webbplats. Genom olycksdatabasen informeras allmänhet, media och kommuner om den 

nationella och lokala olycksutvecklingen. Vi bidrar därmed till ett ökat engagemang och ökad 

trafiksäkerhet. Att följa och informera om olycksutvecklingen är en förutsättning för att arbeta 

opinionsbildande för trafiksäkerhet och bidra till Nollvisionsarbetet. 



I vår roll som konsumentorganisation kommunicerar vi årligen med 1 miljon människor. En viktig 

del i detta är information kring trafiksäkerhetsutvecklingen samt att göra den avpersonifierade 

skadestatistiken tillgänglig. På detta sätt avlastar vi Transportstyrelsens och andra myndigheters 

administration.  

Uppgifter från Strada används också när vi skriver projektansökningar och genomför projekt, 

vilka i stor utsträckning är finansierade av Trafikverkets stöd till ideella organisationer. Uppgifter 

från Strada är en viktig utgångspunkt för att öka kunskapen om, och behovet av ökad 

trafiksäkerhet. Strada-uppgifter behöver därför utgöra en grund i de målgruppsanpassade 

informations- och kunskapshöjande trafiksäkerhetsinsatser som NTF gör för barn, unga, äldre, 

olika trafikantgrupper, kommunpolitiker, kommunala tjänstemän med flera. Självklart behövs 

också olycksuppgifter från Strada när vi informerar i sociala media och i kontakter med tv, radio, 

press och annan media.  

Att begränsa NTF:s arbete genom att kräva finansiering och därmed erhålla en ökad 

administration hos både oss och Transportstyrelsen gynnar inte det trafiksäkerhetshöjande 

arbetet. Vi förutsätter att förslaget inte begränsar NTF:s och andra ideella organisationers 

möjlighet till avgiftsfritt elektroniskt utlämnande av uppgifter från Strada. 

 

Avslutning 

I detta ärende har generalsekreterare Marie Nordén beslutat. Trafiksäkerhetsansvarig Susanne 

Wallhagen har varit föredragande.  

  

Marie Nordén  

Generalsekreterare NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande 

 

 


