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Postadress Leveransadress Telefon vx E-post Bankgiro 

AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan 100 08-686 1600 registrator.tf@sll.se 5215-0364 

195 70 Stockholm Godsmottagningen Fax Internet  

Besöksadress 112 51 Stockholm 08 - 686 3940 sl.se Org.nr 

Lindhagensgatan 100    556013-0683 

 Thorildsplan/Stadshagen     

 

 

 

 

Projekt som påverkar befintlig kollektivtrafik 
 
Berörd av blanketten 
Blanketten vänder sig till den som planerar ett projekt som på ett eller annat 
sätt kommer att påverka kollektivtrafiken. Syftet är att i ett tidigt stadium ta 
reda på vilken/vilka del/ar av kollektivtrafiken som kan komma att bli berörd för 
att underlätta planeringsprocessen av projektet. 

 
Inget projekt får äventyra SL:s anläggnings bärighet, fortbestånd eller 
livslängd. Alla projekt ska påvisa att detta grundläggande krav uppfylls samt 
att ingen påförd last sker. All förändring av SL:s anläggning ska uppfylla 
gällande krav och riktlinjer för kollektivtrafikanläggningar vilket ska bekostas 
av projektet. De ska även utföras i enlighet med Trafikförvaltningens 
anvisningar. 

 
Kontaktinformation till SL 
Blanketten ska skickas in via e-post till registrator.tf@sll.se eller via brev till 
Registrator, Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm.

Tyvärr kan det ta upp till tre veckor att få en handläggare. Vid frågor på blanketten

går det bra att vända sig till 08-686 1600 och fråga efter någon på fastighetsutveckling. 
 
Såhär fyller du i nedstående blankett 

Fyll i företagets namn samt kontaktinformation till dig som handläggare. 
Beskriv därefter vad projektet vill göra samt hur kollektivtrafiken eller någon 
kollektivtrafikanläggning påverkas. Räcker inte raderna till så hänvisa till en 
separat skrivelse. 
 
Uppge tänkt tidplan för när projektet fysiskt vill genomföra en eller flera 
åtgärder. Ange vilken kommun samt vilken eller vilka fastigheter som blir 
berörda av projektet. Är det ett eller flera hela kvarter så ange 
kvartersnamnen. Då fastigheter ibland kan vara väldigt stora ange adress till 
berört område för projektet. Om detta inte är möjligt ange en adress i närheten 
genom att skriva ”I närheten av adress ….”
 

Om området idag berörs av en detaljplan ange vilket diarienummer nuvarande 
detaljplan har. Uppge också om området är under pågående planläggning. 
Ange hur nära närmaste kollektivtrafikanläggning både i det horisontella planet 
samt i det vertikala planet i de fall detta är aktuellt. 

 
Obligatoriska handlingar och påverkade områden 

För att bedöma projektets påverkan är det viktigt att vi får in underlag för 

projektet. Kryssa i för varje punkt om projektet förväntas påverka 

kollektivtrafiken eller kollektivtrafikanläggningar permanent, tillfälligt, både och 

eller inte alls. Detta ska vara projektets ingående bedömning och det är möjligt 

att ändra senare i dialog med trafikförvaltningen. 
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Projekt som påverkar befintlig kollektivtrafik 

Kontaktuppgifter 

Företag Organisationsnrummer 

Kontaktperson (för- och efternamn) 

Utdelningsadress Postnummer Postadress 

Telefon E-postadress 

Kort beskrivning av projektet och trolig påverkan på SL:s anläggning 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________ 

Tidplan för projektet ___________________________________________ 

Allmän information 
Fastighetsbeteckning där projektet planeras:__________________________ 

Adress där projektet planeras:______________________________________ 

Berörd detaljplan:________________________________________________ 

Minsta avstånd från projektet till SL:s anläggning horisontellt är: ________ m 

Minsta avstånd från projektet till SL:s anläggning vertikalt är: ___________m 

Obligatoriska handlingar 

□ Situationsplan (fastighetsgränser, SL:s anläggning, planerat projekt)

□ Fotografier från platsen

□ Sektionsritning för projektet inkl. SL:s anläggning (ange noggrannhetsgrad)

□ Gällande detaljplan
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Beskriv nytta för SL samt vad projektet förväntar sig att 
trafikförvaltningen ska bistå med 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________ 
 
 
Tidigare handläggare om sådan finns 

 
_____________________________________________ 

 

Tidigare diarienummer om sådant finns 

 
_____________________________________________ 

 
Av projektet påverkade områden 
Nedan listas tänktbara påverkansområden. Kryssa i för alla områden om 
påverkan bedöms vara permanent, tillfällig eller om ingen påverkan förväntas 
ske.  

 
Permanent Tillfällig Inte alls Påverkansområden 

    Stopp av busstrafiken 
 

 
 

   Flytt av busshållplats/er 
 

 
 

   Påverkan av gata med busstrafik 
 

 
 

   Reglerplatser (platser där bussen 
kan vänta in eller ha paus) 

    Infartsparkering 
 

 
 

   Stopp av tågtrafik (tunnelbana, 
lokalbana eller pendeltåg) 

    Byggnadskonstruktion (exempel 
biljetthallar) 

 
 

   Depåer 

    Tunnelkonstruktion 
 

 
 

   Spår 
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Permanent Tillfällig Inte alls Påverkansområden 

    Gångtunnel eller gångväg till SL:s 
anläggning 

    Broar 
 

    Skyddszon (10 meter från 
tunnelbanan) 

    Teknikhus, likriktar- eller 
transformatorstationer 

 

    Kontaktledningar 
 

    Fastighets- eller rättighetsgränser 
 

    Plattform 
 

    Konst 
 

    Båttrafiken 
 

 
 
 

Underskrift och Datum 

 

_______________________________________ 



2. Ärendet 
registreras

3. Kontakt

4. Intern utredning

5. Genomförande-
avtal

6. Produktions-
samordnare

8. Klart för 
genomförande

7. Planering och 
kravställning

1. Blankett
Fyll i Blankett för anmälan av arbete i närheten av kollektivtrafikanläggningen
och skicka till registrator.tf@sll.se.

När du har skickat in blanketten registreras ett ärende hos oss och får ett 
diarienummer samt en handläggare.

Handläggaren kontaktar dig och meddelar kontaktuppgifter samt 
diarienummer. Vid behov begär handläggaren in saknade handlingar till 
blanketten. 

Handläggaren utreder tillsammans med en teknikförvaltare om avtal behöver 
skrivas samt skickar inkomna handlingar på internremiss  till berörda förvaltare. 
Handläggare och teknikförvaltare avgör även om en produktionssamordnare 
behöver tillsättas i tidigt skede innan genomförandeavtal undertecknas. 

Om projektet efter bedömning anses ha påverkan på 
kollektivtrafikanläggningen tecknas ett genomförandeavtal, eventuellt 
tillsammans med ett förvaltningsavtal.

När genomförandeavtalet är undertecknat lämnar handläggaren över ärendet 
till teknikförvaltaren som utser en produktionssamordnare till ärendet. 

Produktionssamordnaren deltar i projektet i den omfattning det berör 
kollektivtrafikanläggningen. Under planeringen kravställer och begär 
produktionssamordnaren in olika handlingar samt samordnar arbetet med 
Trafikförvaltningen och våra entreprenörer. All nedlagd tid och kostnader som 
uppkommit i projektet faktureras.

När produktionssamordnaren ger grönt ljus kan arbetet påbörjas. 
Produktionssamordnaren följer upp projektet till dess alla arbeten som berör 
kollektivtrafikanläggningen har genomförts. 

Processbeskrivning – rutiner för arbeten som sker i 
närheten av kollektivtrafiken

Planerar du ett arbete i närheten av SL:s spåranläggning eller ett arbete som på ett eller annat sätt kan 
komma att påverka kollektivtrafiken? Här beskrivs vad du behöver göra och hur Trafikförvaltningen, 
steg för steg, hanterar din förfrågan. 
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