
 

Att filma på och vid väg 
Att filma på och vid trafikerade vägar innebär ofta en ökad risk både för filmteamet 
men också för trafikanterna. 

Säkerheten för teamet som arbetar på vägen ökar om trafikanterna följer anvisningarna 
vid inspelningsplats. Det är därför viktigt att vägmärken och anvisningar är korrekta 
och tydliga. Det är också betydelsefullt att de anordningar som används som varning 
och skydd är effektiva och väl placerade.  

Alla typer av filminspelning på och vid väg ska föregås av en riskbedömning som 
klargör vilka risker som finns med att utföra arbetet. Det ska framgå vilka åtgärder som 
är nödvändiga för att miljön ska bli så säker som möjligt såväl för filmteamet som för 
den passerande trafikanten.  

Om ni vill filma på och vid en väg (med eller utan avspärrning) måste ni i förväg 
kontakta väghållaren, dvs de som ansvarar för vägen, och höra efter vad som gäller vid 
avspärrning och arbete på och vid väg. Vägar i Samhällsplanerat område brukar vara 
kommunens och större vägar som exempelvis länsvägar brukar vara Trafikverkets.  

Beroende på typ av avspärrning, vägens storlek och trafikintensitet kan de som ger 
tillstånd för avspärrningen utfärda villkor. Ett sådant villkor kan vara att avspärrningen 
skall ske av utbildade och godkända flaggvakter samt att skyltning skall ske efter 
gällande regler.  

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid filmning på och vid en väg kan du 
kontakta den aktuella kommunen eller trafikverket för mer information. 

Här kan du ta del av Trafikverkets e-learning om att arbeta på väg och vilka risker som 
är förknippade med det: 
www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/Arbete%20pa%20vag
5/index.html 

 

Kom-ihåg-lista:  
• Riskinventering med åtgärdsplan av vägen där ni ska filma 
• Tillstånd av väghållare & ansvarig myndighet   
• Varningsskyltar 
• Flaggvakter 
• Reflexkläder eller reflexväst till alla i teamet som uppehåller sig vid- eller på 

vägen (gäller även vid för- och efterrigg) 
• Säkerhetsgenomgång med team 
• Vid mörker: varningsljus och heltäckande reflexkläder 
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