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I samband med ansökan förbinder sig sökande att arbetet skall 

utföras enligt Teknisk handbok samt accepterar att vite kan 

utdelas vid avvikelser i enlighet med handboken. 

För handläggning krävs att tydlig karta över arbetsplatsen 

bifogas med placering av vägmärken och 

avstängningsanordningar. 

Uppgifter med * är obligatoriska. 

Ansökan skickas med e-post till: 

taplaner.tk@stockholm.se

Ärendenummer (endast om kända sedan tidigare) 
Schaktnr (arbetsnr) Händelse nr TA-plan nr

Polisens diarienummer, endast vid sökt markupplåtelse

Ansökan avser 

 Ny ansökan  Ändring av accepterad ansökan  Förlängning 
Orsak till ändring / förlängning 

Arbetets planerade start (datum åå-mm-dd) * Adress/platsbeskrivning * 

Arbetets planerade slut (datum åå-mm-dd) * Typ av arbete * 

Länk till projektwebbplats 

Entreprenör/utförare 
Företagsnamn * Arbetsledare *

E-postadress * Telefon *

Utmärkningsansvarig (ska ha daglig tillsyn av arbetsområdet) 
Företagsnamn * Namn *

E-postadress * Telefon *

Jouransvarig (ska kunna nås dygnet runt alla dagar i veckan) 
Företagsnamn * Namn *

E-postadress * Telefon *

Uppdragsgivare / beställare av arbete 
Företagsnamn * Kontaktperson *

E-postadress * Telefon *

Faktureringsuppgifter till sökande (endast om Trafikkontoret är beställare ska entreprenörens uppgifter anges) 
Namn / företagsnamn * Personnummer/Organisationsnummer * 

Adress * Postadress * 

Kontaktperson * Telefonnummer * 

Fakturareferens / Qref * 

P
lats fö

r stäm
p
e
l 

Elektronisk faktureringsadress/E-faktura 

Peppolid 
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Övriga uppgifter från sökande 

Ytterligare information kan bifogas

Ansökan inskickad av 
Namn Telefonnummer E-postadress

Övriga upplysningar från Trafikkontoret, Stockholms stad (här beskrivs eventuella avsteg från teknisk handbok) 

Ytterligare information kan bifogas

Trafikkontorets noteringar 
Inkommen Gäller från 

P
lats fö

r 

stäm
p
e
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Handläggarens telefonnummer Gäller till 

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. 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-

dataskydd/trafikkontoret/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. 
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