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Handläggningstid
Handlägga

Handläggningstid. Trafikkontoret

Ansökan filminspelning

10 dagar från när det inkommit från

Övrigt

polismyndigheten till Stockholm stad
Ändring av inspelningsplats

10 dagar från när det inkommit från
polismyndigheten till Stockholm stad

Ej granskningsbar ansökan

Avslås

Kompletteringar inkomna till Stockholm stad
via polismyndigheten

Ytterligare 5 dagars handläggningstid

Ändring av lokaltrafikföreskrift (skyltar)

20 dagar

Skylt sättning ska göras 10 dagar innan förbud inträder. Ej tillåtet att skylta
innan tillstånd givits. Polisanmälan kommer att ske

Ansökan trafikanordningsplan

10 dagar för granskningsbar ta-plan

Skissen måste vara komplett för att kunna granskas. Det går bra att skicka
med skissen i ansökan till polismyndigheten

Separat ansökan parkeringsdispens eller
färddispens

3 dagar

Gäller när ansökan skickas direkt till Dispens.tk@stockholm.se
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Ansökningshandlingar
Fråga

Svar

Övrigt

Antal adresser en ansökan kan innehålla

Max 3 adresser/ ansökan

Ändring av adress anses vara en ny ansökan

Vad ska finns i ansökan

Vad om ska ställas ned på platsen så som

Ändring av LTF (Vägmärken)

Exakt adress, vilka skyltar finns ordinarie samt

filmkamera, rekvisita. Samt ytan
Finns blankett till detta

exakt placering på dessa, vilket skyltar vill ni
ansöka om samt exakt placering på dessa.

Trafiken eller någon trafikantgrupp påverkas

Beskriv detta samt en bifoga en skiss över hur
trafiken leds om, samt eventuella skyddsåtgärder så

Ta-plans skissen kan bifogas polisansökan.

som avstängning, TMA fordon för skydd osv.
Enklast redovisas detta med en TA-plan
Får man tillstånd att kona av dagen innan

Ja redovisa detta i ansökan.

Obs kona av görs dagen innan produktionsdagen. Fordonen som
parkeras under inspelning ska betala p-avgift om det inte handlar
om 5 fordon som har fått markupplåtelse via polistillståndet

Får man tillstånd för bilarna man behöver ha på
parkeringsplats

Max 5 fordon får tillstånd via upplåtelsen på
tillåtens parkering.

På tillåten parkering kan man inte få dispens då det är tillåtet att
parkera. Här parkerar man och betalar p-avgift
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Fordon
Fråga

Svar

Övrigt

Kan utrustningsfordon upplåtas vid inspelning

Ja max 5 fordon.

Obs om ni har sökt ett förbud på gatan gäller detta också era

på offentlig mark

fordon så då behövs en parkeringsdispens. Utrustningsfordon
kan upplåtas via polistillstånd och får då stå på platsen. Övriga
gäller förbudet för

Kan utrustningsfordon upplåtas vid inspelning
där ingen inspelning sker på offentlig mark

Kan rekvisitafordon upplåtas

Ja via polistillståndet, max 5 fordon. Behöver man
tillstånd och saknar polistillstånd för fordonen är det en

Obs om ni har sökt om ett förbud på gatan gäller detta också era
fordon så då behövs en parkeringsdispens alternativt upplåtelse

parkeringsdispens som behövs. Enklast att ansöka om det
direkt hos dispens.tk@stockholm.se

via polistillstånd (5 fordon)

Rekvisita fordon ska anges i polisansökan dessa upplåts
på samma sätt som tex filmkamera.

Kona av platser
Fråga

Svar

Övrigt

Får man ansöka om att kona av en plats

Ja

Obs endast filminspelning kan ansöka om detta

Får man upplåta kona av för 5 utrustningsfordon

Ja om man ansökt om polistillstånd

Ansöks i samma polistillstånd.
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Får man kona av när man filmar någon

Ja om man ansöker om polistillstånd

annanstans än på offentlig plats

Ansöks i samma polistillstånd ange att ni vill kona av samt
exakt plats

Färdtillstånd , när man behöver köra där det inte är tillåtet
Fråga

Svar

Övrigt

Kan färdtillstånd upplåtas via polistillstånd

Nej

Ansöker ni i polistillståndet om färdtillstånd kommer det
tillståndet att skrivas och skickas separat . En färddispens
kan vara vikt, längd eller mot rådande LTF /TrF

Ansökan kan göras i polistillståndet (uppge då detta tydligt)
eller direkt hos dispens.tk@stockholm.se
Obs dispens har en egen avgift se längre ned

Hur får man dispensen? Kommer den

Dessa skickas separat, i polistillståndet kommer det även

tillsammans med polistillståndet?

stå att detta tillstånd har getts. Ansökan kan även göras
direkt till dispen.tk@stockholm.se

Kan man upplåta mot nattförbudet

Nej

se ovan

Kan man upplåta för trafik i gamla stan

Nej

se ovan
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Base camp
Fråga

Svar

Vad är en base camp enligt Tk.s definition

En base camp är lite olika beroende på storlek av produktion.
Det är generellt den plats där man har sina saker som inte

Övrigt

behöver vara så nära inspelningsplats. Där har man
skådespelare, smink, kostym och produktionsavdelningen.
När svenska produktioner tex åker runt och filmar från
biltrailer så har man en base camp någonstans längs vägen
där man kan rigga om och byta kläder, sminka om
skådespelare mm.
Kan man upplåta base camp

Ansökan för base camp ska anges i ansökan till

Base camp har oftast inte direkt koppling till

polismyndigheten. I base camp ska det anges exakt vad det är
som finns där tex husvagn, trailer eller tält samt vad dessa

inspelningsplatsen ytan kan finnas en bit bort. Base camp
innehåller aldrig utrustningsfordon.

ska användas till.
Om man vill parkera fordon som en base camp

Base camp hanteras för varje tillfälle ansökan inkommer

En base camp innehåller mestadels större fordon inte

får man det

anses det att det inte är en base camp utan att det är parkering
som ska göras hänvisas det vidare till parkeringsdispens

personbilar
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Trafikvakter/flaggvakter
Fråga

Svar

När behövs flaggvakter

Alltid när trafikanter stoppas

Kan flaggvakten stoppa vid en trafiksignal

Flaggvakten ska ställas 30 m från signalen. Om signalen
inte ska användas behöver den släckas en sådan ansökan ska
inkomma minst 25 dagar innan

Vem kan vara flaggvakt

Den som har flaggvakts utbildning

Övrigt

Kontakta www.ATA.se

Ta-plan
Fråga

Svar

Övrigt

Räcker det med en skiss i polisansökan

Ja det behöver inte vara en separat skiss och faktablad finns

Större trafikpåverkningar bör läggas in i GW för att skapa

alla uppgifter som behövs i ansökan är detta godkänt som taplan

trafikinfo samt för att andra ska se vad som händer. Skapa
gärna bevakningsområde är det centralt att inget vägarbete
finns under tillfället så skapa ett låst bevakningsområde

Tillfällig ändring av lokal trafikföreskrift (LTF)
Fråga
Handläggningstid för en lokal trafikföreskrift (LTF)

15-20 dagar

Tex stoppförbud eller parkeringsförbud

Får sökande skylta själv

Ja om man har rätt kunskap. Saknas kunskapen är det ett nej

Obs viktigt med korrekt återställning

i ansökan
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Får filmteamet stå parkerad på förbudet

Nej

1.Utrustningsfordon upplåts (max 5 st) dessa reg
nummer måste finnas i polistillståndet
2.Teamet måste ansöka om parkeringsdispens

Vi ska filma en epokfilm och behöver tidsenlig
skylsättning samt tidsenliga fordon

Beskriv detta i er ansökan. Fordonen som behöver vara
tidsenliga anses vara rekvisita. Att ändra skyltar till

Ansök i väldigt god tid om detta

tidsenliga skyltar kräver trafikkontorets godkännande

Avgifter
Typ av tillstånd

Taxa

Övrigt

Parkeringsdispens

800kr

Gäller per fordon

Färddispens på tex parkväg/torg (rådande LTF

300kr

Kan sökas direkt på dispens.tk@stockholm.se

Färddispens vikt

1350kr

Kan sökas direkt på dispens.tk@stockholm.se

Färddispens längd

700kr

Kan sökas direkt på dispens.tk@stockholm.se

Färddispens Gamla stan/Sibelius gången

0kr

Kan sökas direkt på dispens.tk@stockholm.se

Nattdispens

1350 kr

Kan sökas direkt på dispens.tk@stockholm.se

Ta-plan med polistillstånd

0kr ingår i upplåtelsetaxa

Ta-plan utan polistillstånd (upplåtelse)

Engångsavgift på 1950 kr samt veckoavgift efter 7dagar

alternativt TrF)

Kan sökas direkt på event.tk@stockholm.se meddela att
polistillstånd inte söks och orsak till detta
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Kona av

Samma taxa som ordinarie filminspelning

Upplåtelse för filminspelning

254 kr per timme

Obs endast filminspelning kan ansöka om att kona av

Kontaktuppgifter

Frågor om:
Uppstartsmöte innan ansökan skickas in
Filmfrågor generellt
Ändring av lokal trafikföreskrift (trafikskylt)
Dispenser för färd, längd, natt, parkering, gällande
trafik föreskrift

Mailadress
Event.tk@stockholm.se

Dispens.tk@stockholm.se

Övrigt

