Ansökan om Trafikanordningsplan vid evenemang
Ansökan skickas med e-post till:

Ansökan om Trafikanordningsplan vid filminspelning

event.tk@stockholm.se

Ansökan om lokal trafikföreskrift vid evenemang

Ofullständig ansökan behandlas inte av staden

Ansökan om lokal trafikföreskrift vid filminspelning

Trafikkontoret är väghållarmyndighet i Stockholms
stad.
Det innebär att trafikkontoret ansvarar för att de kommunala vägnäten,
gång- och cykelbanor, gågator m.m. har god framkomlighet.

Ansökan
• En fullständigt ifylld blankett om ansökan om TA-plan och/eller
LTF.
• En tydlig ritning över hur vägmärken och
avstängningsanordningar kommer att placeras vid området.
• En ansökan ska lämnas in per plats.
Ansökan skall vara upprättad av sökanden och beviljad av
Stockholms stad innan arbete/verksamheten får påbörjas. Om
verksamhet pågår utan beviljad ansökan kommer sanktionsavgifter
att tas ut https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/mark-och- gatuarbeten/gatuarbeten-pa-offentlig-mark/. Kopia av godkänt
tillstånd ska finnas tillgänglig på plats i analog eller digital form.

Handläggningstid
Handläggningstiden för en TA-plan är normalt 15 arbetsdagar.
Handläggningstiden för en LTF är normalt 25 dagar.
Stora avstängningar eller avstängningar som berör busstrafik kan
innebära längre handläggningstid.
Berörs trafiksignaler vid avstängningen är handläggningstiden 25
arbetsdagar.
Notera att handläggningstiden gäller när ansökan är granskningsbar, det
vill säga att ansökan är korrekt ifyllt och skiss/karta är tydlig.

Länkar som kan vara bra att använda vid planering av
ansökan
Parkeringsregler: pakering.stockholm/parkeringsregler
Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats:
www.polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

• Befintlig/permanent skyltning måste täckas/säckas under den
period de tillfälliga skyltarna gäller.
• Återställning till ursprungligt skick ska ske omedelbart när
tillfällig föreskrift upphör

Ansökan om TA-plan
I Stockholms stads TA-planer ska oskyddade trafikanter prioriteras.
Vid avstängning och omledning ska dessa trafikanter beredas trygga

Omledning av gång- och cykelvägar ska:
• Innefatta ett hela resan-perspektiv, där gångväg, korsningspunkter,
entréer, hållplatser, etc. beaktas.
• Vara enkla, orienterbara och attraktiva, samt ha god sikt,
information och vägvisning som gör trafiksituationen tydlig för
gående och cyklister.
• Vara tillgänglighetsanpassade för personer med
funktionsnedsättning.
• Vara trafiksäkra och trygga, med så få konfliktpunkter som
möjligt.
När del av vägar behöver användas måste alltid minimimåtten nedan
upprätthållas:
• Gångbana:1,5 m
• Oseparerad GC-bana: 3,0 m
• Separerad GC-bana: 3,5 m
• Dubbelriktad bussgata: 6,5 m
• Enkelt busskörfält: 3,5 m
• Dubbelriktad lokalgata: 5,0 m
• Enkelt körfält i lokalgata: 3,2 m
Särskild hänsyn skall tas till träd och skydd av träd.

Villkor vid utförande
Det är sökande som ansvarar för att nödvändiga beslut är tagna innan
skylt sättning sker. För det fall ett beslut om tillfällig trafikföreskrift
överklagas ska sökande se till att nödvändiga ändringar görs i TAplanen till dess att beslutet om tillfällig trafikföreskrift har vunnit laga
kraft.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

Vägmärken som tagits ner under evenemanget/filminspelningen skall
återställas senast sista dag då TA- planen gäller annars kan sökande
komma att debiteras av Stockholms stad för merkostnader att återställa
vägmärkena.

Ansökan om ändring av lokal trafikföreskrift (LTF)

När vägmärke C39, stoppförbud, börjar gälla täcks befintliga
vägmärken över eller tas bort. För detta krävs tillstånd från stadens
ansvarige projektledare .

Trafikföreskriftsamling:

Trafikkontoret kan genom lokala trafikföreskrifter (LTF) besluta om
hastighetsbegränsning, parkeringsförbud, stopp- eller väjningsplikt
samt om vissa andra typer av trafikregler.
När en sökande vill utrymma en gata eller en sträcka på en gata, krävs
att den lokala trafikföreskriften för platsen ändras. För att ansöka om
detta behöver du:
• Ta fram en tydlig karta/ritning över vilken sträcka det gäller.
• Ange vilken föreskrift du önskar ändra till t.ex. parkeringsförbud,
stoppförbud eller annat.
• Skriv mellan vilka datum och klockslag du vill att föreskriften ska
gälla.
När trafikkontoret har godkänt ansökan ska du som utförare tillse att
skyltning sker på platsen. Du ansvarar för, och får själv bekosta,
införskaffande och utplacerande/återställande av skyltar.
Skyltarna ska vara enligt Trafikverkets författningssamling 2007:305
• Senast 10 dagar innan trafikföreskriften skall gälla måste skyltar
om utrymning ställas ut för att parkeringsvakterna ska kunna vara
behjälpliga.
Trafikkontoret, Flemmingggatan 4, Stockholm
Ansökan skickas med e-post till: event.tk@stockholm.se

Om en personskada uppstår till följd av brister i utförande och
kommunen blir skadeståndsskyldig, faktureras skadeståndssumman och
ärendehanteringskostnader vidare till sökande.
Stockholms stad kontrollerar utförd utmärkning stickprovsmässigt. Om
denna inte överensstämmer med godkänd ansökan eller om sådan
saknas kan Stockholms stad omedelbart stoppa evenemanget/
filminspelningen och på sökandes bekostnad utföra de rättelser som
krävs på platsen samt ta ut sanktionsavgifter från sökande.
Stockholms stad kan begära att utförararen reviderar befintlig ansökan
om trafikfara uppstår trots följd ansökan. För det fall utföraren inte
inkommer med en reviderad ansökan inom den tid Stockholms stad
anger, kan staden återkalla befintlig godkännande. Om ansökan
återkallas är det sökandes ansvar att inkomma med en ny ansökan till
trafikkontoret.
Ansvarig ska vara tillgänglig alla dagar dygnet runt för åtgärd av
eventuella fel och brister.
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Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Telefon

Adress

Kontaktperson

E-postadress

Postadress

Faktureringsadress (om annan än postadress)

Ansvarig på plats dygnet runt namn/telefonnummer

E-postadress till ansvarig

Skäl till ansökan

Ytterligare information bifogad

Ansökan gäller på följande plats
Adress/Plats

Sökande har samrått med
Polisen

Räddningstjänst

Närboende

Trafik Stockholm

SL / Bussentreprenör

Stockholm vatten och avfall

Ansökan gällande lokal trafikföreskrift
Föreskrift (1)

Ansökan avser plats (adress) / Skyltens placering (skiss nedan)

Första etableringsdatum och tid

Sista avetableringsdatum och tid

Föreskrift (2)

Ansökan avser plats (adress) / Skyltens placering (skiss nedan)

Första etableringsdatum och tid

Sista avetableringsdatum och tid

Föreskrift (3)

Ansökan avser plats (adress) / Skyltens placering (skiss nedan)

Första etableringsdatum och tid

Sista avetableringsdatum och tid

Bifogas kopia av gällande föreskrift

Ja

Nej

Gällande föreskrifter kan hämtas ur Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).
https://rdt.transportstyrelsen.se/

Beskrivning av platsen. Skiss samt karta ska innehålla beskrivning av de sökta föreskrifternas sträckor dessa ska skickas in som bilagor till ansökan

Ytterligare karta/skiss bifogad

Ansökan gällande trafikanordningsplan – bifoga skiss
Första etableringsdatum

Sista avetableringsdatum

Händelse-/TA-plansnummer (ifylles av TK)

Stadens ärende nr M.U.S

Alla ansökningar om trafikanordningsplan debiteras, se mer information tillstand.stockholm/gatuarbeten

Övrig information

Information om behandling av
personuppgifter
Trafiknämnden i Stockholms stad är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och
kommunicera handlingar med dig.

Ytterligare information bifogad

Stadens Beslut
Ansökan godkännes

Sign

Telefon

Trafikkontoret, Flemmingggatan 4, Stockholm
Ansökan skickas med e-post till: event.tk@stockholm.se

Beslutsdatum

Läs gärna hela vår information om behandling
av personuppgifter på
start.stockholm/dataskydd-trafikkontoret, där
beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in
och behandlar dina personuppgifter
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