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Trafikverkets remissyttrande gällande Öppna data-utredningens
huvudbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55
Trafikverket ser att mängden offentlig data är en viktig resurs för att möjliggöra ett tillgängligt
transportsystem och ett långsiktig hållbart samhälle. Offentlig data kan förbättra gränsöverskridande
innovation som bygger på digital information samtidigt som en rättvis konkurrens kan upprätthållas.
Trafikverket instämmer med utredningen i att en ny lag är det mest ändamålsenliga sättet att
genomföra öppna data direktivet i svensk rätt. Samt att nu gällande lag (PSI – lagen 2010:566) ersätts
och upphör att gälla.
Det är viktigt att möjligheter och risker balanseras då en ökad tillgång till information, särskilt i form
av öppna data, tillhandahålls i digitala format i större omfattning. Trafikverket vill därför särskilt lyfta
upp vikten av en mer formaliserad struktur för samverkan kring förvaltningsgemensamma
informationssäkerhetsfrågor, främst utifrån information som aggregeras, se vidare punkt 17. 7.
Trafikverket ser att det finns behov av att dessa frågor förtydligas för att möjliggöra intentionerna i
den föreslagna nya lagen med att tillgängliggöra offentlig information för vidareutnyttjande på eget
initiativ.
För att Trafikverket ska kunna följa lagens intentioner krävs en än mer omfattande hantering av
information och data vilket kommer att innebära prioriteringar om det ska hanteras inom befintligt
anslag.
Föredragande, samråd och sakgranskning

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Föredragande har varit Britt-Marie
Calles centralfunktion Ekonomi och styrning. I den slutliga handläggningen har ekonomidirektör
Patrik Brännström och Karl-Johan Johansson centralfunktion Ekonomi och styrning, Lars-Olof Hjärp
verksamhetsområde Trafik, Björn Pauli, verksamhetsområde Planering, Anders Henningsson
verksamhetsområde Information och kommunikationsteknik, Christer Hårrskog central funktion
Strategisk utveckling samt Per Tuvall centralfunktion Juridik och Planprövning, deltagit.
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