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Vid arbeten som berör SL:s busshål lplatser 

Allt arbete med bussväderskydd ska anmälas till och godkännas av SL. Detta är nödvändigt då det är SL som kommer 
att söka bygg- eller rivningslov vid eventuell flytt/montering samt att SL har ett informationsansvar gentemot sina 
entreprenörer. SL:s bussväderskydd skall alltid hanteras av SL:s entreprenör Entevor. 

SL förutsätter att den som orsakar flytt (tillfällig eller permanent) av ett väderskydd och/eller annan SL-utrustning 
bekostar detta. Om SL:s utrustning uppgraderas i samband med arbetet, bekostar SL nytt material. 

1. Anmälan till SL 

l a . Platsbesök 
\ | / 10-20 dgr 

l b . Bygglovsansökan, 
ev. Föranmälan El 

10 v / 50 dgr 

2. Beställning av arbete 
(till Entevor) 

3. Färdiganmälan till SL 

2a. Utförande 
20 dgr 

3a. Slutbesiktning 
10+dgr 

1. Anmälan till SL: Anmälan skall skickas till bussvaderskyddrSsl.se före beställning. Anmälan ska innehålla: 
hållplatsnummer, hållplatsnamn, kommun, tidplan samt åtgärd. 

• Minst 6 månader innan: Vid arbeten som kräver omläggning av trafiken. 
o Gator och vägar som trafikeras av buss i linjetrafik ska utformas enligt SL:s riktlinjer, 

RiBuss-08 och RiTill. Maila till bussvaderskvdd(5>sl.se om dessa önskas. 
• Minst 3 månader innan: När ett bussväderskydd behöver flyttas eller om hållplatsen ska 

utrustas med ett nytt bussväderslcydd. 
o Måttsatta ritningar som markerar ny placering av bussväderskyddet med tillhörande 

fastighetsbeteckning ska skickas in till SL, bussvaderskvdd(5)sl.se. 
la. Platsbesök: SL utför platsbesök och förbereder bygg- eller rivningslovansökan (ca 2-4 veckor), 
ib. Bygg- eller rivningslovansökan/ Föranmälan El behandlas (ca 10 veckor). 

• Bygg- eller rivningslov söks för nyuppsättning, rivning eller flytt (mer än 5 meter). 
• SL söker och bekostar bygg- och rivningslov för bussväderslcydd. 
• SL ombesörjer och bekostar föranmälan av nya elanslutningar. 

2. Beställning av arbete: Beställning skall skickas till vaderskydd(5)entevor.se, efter bekräftad och godkänd 
anmälan åter från SL. 
2a. Utförande: Entevor med ev. UE utför beställt arbete tidigast 20 arbetsdagar efter beställning. 

3. Färdiganmälan till SL: Färdiganmälansblankett, foton av slutfört arbete samt i förekommande fall 
underlag för relationshandlingar skall skickas till bussvaderskvdd(5)sl.se. 
3a. Slutbesiktning: Slutbesiktning utförs inom 10-20 arbetsdagar efter färdiganmälan. 

Övrigt 

Vid övriga frågor maila till bussvaderskydd(Ssl.se. 

Bilagor 
• Blankett för 2. Beställning av arbete 
• Blankett för 3. Färdiganmälan 
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