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Remissvar avseende FormatE  

 

Trafikverket har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på remissen 

avseende FormatE som föreslår nya föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets 

föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för 

elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). 

Trafikverket har nedanstående synpunkter. 

Remissmaterialet är mycket omfattande och komplicerat, vilket gör det svårt 

för enskilda remissinstanser att svara på det specifika innehållet.  

Trafikverket ser det som positivt att det kommer ny styrning inom detta 

område. Riksarkivets kravställning kring format är en viktig pusselbit i 

Sveriges digitala utveckling.  Det är bra att den nya styrningen förespråkar ett 

proaktivt förhållningssätt till skapandet av elektroniska handlingar för att 

kunna uppfylla det långsiktiga tillgängliggörandet av information. 

Trafikverket tycker att det är viktigt att tydliggöra hur denna styrning ska 

kunna implementeras. Riksarkivets rådgivning och vägledande kompetens 

kommer att behövas. Det är nödvändigt att de vägledningar som Riksarkivet 

planerar att ta fram utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga och 

begripliga för alla de grupper som ska tillämpa dem.  

Trafikverket tycker att det inte är tillräckligt tydligt i remissen hur tillsynen 

kommer att ske och hur denna tillsyn ska hjälpa myndigheter att uppfylla de 

krav som ställs. 

För Trafikverket som hanterar och bevarar stora mängder data för 

infrastrukturanläggningar är formuleringarna kring IFC tillfredsställande, 

men det kommer att krävas en hel del fortsatt hantering som sektorn 

(anläggningar finns idag i alla större samhällssektorer som energi, 

stadsbyggnad, kommunikationer m.fl.) kommer att få utarbeta.   

  
  
 

Patrik Brännström 

Ekonomidirektör 
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Trafikverket 

Adress: Box 810, 781 28 Borlänge 

Telefon: 0771-921 921 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 
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