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SL:s kundtjänst
Du når SL:s kundtjänst via chatten på sl.se eller i SL-appen. 
Du kan också mejla till kundtjanst@sl.se och om du hellre  
vill prata med oss kan du ringa 08-600 10 00. Hos kund-
tjänsten kan du få biljett- och trafikinformation, hjälp med 
bästa resvägen, svar på frågor och lämna synpunkter.  
SL:s kundtjänst har öppet dygnet runt.

sl.se
På vår webbplats finns reseplaneraren, information om 
trafikförändringar, nyheter, SL-trafikens tillgänglighet  
och massor med annan information som du kan vilja ha  
om oss. Informationen fungerar även för dig som surfar  
med mobilen.

Trygghetscentralen
Vill du anmäla pågående hot, våld, skadegörelse  
eller annat som gör dig otrygg, ring Trygghetsnumret 
020-120 25 25 eller kontakta personalen. 
Ring 112 vid nödläge.

En resa för alla
I stora delar är SL-trafiken tillgänglig för dig som har  
en funktionsnedsättning. För att få mer information kring 
just din resa använd någon av nedan kanaler.

• Webben, sl.se  
välj ”start” fliken, nedanför kartbilden hittar du  
”En resa för alla” där du kan hitta specifik information 
per trafikslag

• För information om tillgänglighet ring 020-120 20 22  
eller skicka sms på telefonnummer 070-256 46 81.  
Du kan nå oss dygnet runt, alla dagar i veckan.

• Mejla på adressen tillganglighet@sl.se

Information in English 
SL Customer Services
You can live chat with SL Customer Services at sl.se or in the 
SL app. You can also email to kundtjanst@sl.se or call 
08-600 10 00. Customer services can provide ticket and 
service information, help you plan journeys, answers 
questions and listen to feedback. SL Customer Services is 
open 24 hours a day.

SL Travel Centre 
To report threatening behaviour, violence and vandalism,  
or any other security concerns, call our SL Travel Centre 
on 020-120 25 25 or contact a member of staff. 
Call 112 in an emergency.

Travel for everyone
Many of SL’s services are accessible for passengers with 
disabilities. You can use the following channels to find out 
more about your particular journey.

• For information about accessibility, call 020-120 20 22 or 
send a text message to 070-256 46 81. You can contact us 
24 hours a day, seven days a week.

• E-mail us at tillganglighet@sl.se.

• More information in Swedish is available on our website at 
sl.se. Go to the Start tab, then click on ‘En resa för alla’ 
below the map for specific information about individual 
transport modes.
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