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Enligt sändlista

Information om regler för tävling och uppvisning på väg
med motorfordon
Länsstyrelsen vill med denna skrivelse informera och uppmärksamma arrangörer
av tävling och uppvisning med fordon på väg om de regler och föreskrifter som
gäller för denna typ av ansökningar. Informationen innehåller också en checklista
över vad ansökan ska innehålla, information om avgifter samt tidpunkt när
ansökan senast ska lämnas in till länsstyrelsen för att tillstånd ska kunna
meddelas. Från och med den 1 oktober 2018 gäller dessutom nya föreskrifter;
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller
uppvisning med motordrivna fordon på väg; TSFS 2018:2, som innebär en del
förändringar.

Gällande lagregler
Tillstånd till tävling och uppvisning med fordon på väg regleras i
trafikförordningen (1998:1276), TrF.
-

Enligt 3 kap. 84 § TrF får tävling eller uppvisning med fordon på väg inte
anordnas utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen. Om en
tävling eller uppvisning berör mer än ett län, prövas frågan av
länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen startar.
Länsstyrelsen ska då inhämta yttrande från övriga berörda länsstyrelser.
Om tillstånd lämnas, ska länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter som
utöver trafikreglerna behövs för att förebygga fara eller olägenhet för
trafiken och för dem som bor eller uppehåller sig vid vägen eller som
behövs av annat skäl.

-

Enligt 10 kap. 1 § tredje stycket TrF får särskilda trafikregler meddelas
genom lokala trafikföreskrifter för sådana tävlingar som länsstyrelsen har
lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §. Enligt 10 kap. 3 § första stycket 2 c
är det länsstyrelsen som meddelar föreskrifterna.

-

Enligt 13 kap. 3 § 2 TrF får länsstyrelsen meddela undantag från gällande
hastighetsbegränsningar om det behövs i samband med tävling.
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Frågor om tillstånd till offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617)
prövas normalt sett av polismyndigheten, men i vissa fall av länsstyrelsen.
-

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket ordningslagen prövar länsstyrelsen även
frågan om tillstånd till offentlig tillställning enligt ordningslagen, om
tillställningen avser tävling eller uppvisning i motorsport eller tävling eller
uppvisning på väg med fordon som kräver beslut av länsstyrelsen. Före
beslut ska länsstyrelsen samråda med polismyndigheten.

Avgifter
Enligt 13 kap. 10 § TrF tas en avgift ut för prövning av ansökan om tävling på
väg. Avgiftsklasserna framgår av 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt
11 § avgiftsförordningen ska avgiften betalas när ansökan ges in. Om detta inte
sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Om så inte sker ska
ansökan avvisas. Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen i Västmanlands län,
bankgiro 5051-8760.
- Tävling som går genom ett län: avgiftsklass 4, avgift 2 300 kr.
- Tävling som går genom flera län: avgiftsklass 6, avgift 5 700 kr.

Föreskrifter för tävling och uppvisning med motorfordon
Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter; Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på
väg; TSFS 2018:2. Enligt dessa gäller bland annat följande.
- Tillstånd till tävling eller uppvisning på enskild väg får endast ges efter
medgivande av vägens ägare (5 §).
- Tillstånd till tävling eller uppvisning på annan väg än enskild, d v s allmän
statlig eller kommunal väg, får endast ges efter samråd med den
väghållningsmyndighet som har hand om väg- och gatuhållningen (6 §).
- Tillstånd till tävling eller uppvisning på väg som kräver förbud mot trafik med
fordon eller avstängning av vägen för annan trafik än deltagare och funktionärer
får endast ges om fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare längs den
avstängda sträckan inte har några invändningar mot förbudet eller avstängningen.
I annat fall krävs särskilda skäl, eller att fastighetsägare m fl berörda längs
sträckan kan nå sin bostad eller motsvarande via en annan väg eller om förbudet
gäller som längst upp till en timme (7 §).
- Tillstånd till tävling för rallybilar eller liknande tävlingsfordon där
specialsträckor ingår i tävlingen, får endast ges med villkor att anordnare före
tävlingen låter kontrollera att fordonen är tillförlitliga ur säkerhetssynpunkt (9 §).
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- Ansökan om tillstånd till tävling eller uppvisning med fordon på väg ska, om
det inte finns särskilda skäl, ha inkommit till länsstyrelsen senast fyra månader
innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum (11 §).
- Ansökan ska innehålla följande (12 §):
1. Kontaktuppgifter till ansvariga för tävlingen/uppvisningen.
2. Uppgift om vilken typ av tävling/uppvisning/fordon ansökan avser.
3. Datum och tid för tävlingen/uppvisningen.
4. Beräknat antal deltagande fordon.
5. Uppgift om antal funktionärer.
6. Förväntat publikantal, behov av parkering mm.
7. Beskrivning av arrangemangssträckan, d v s samtliga vägavsnitt som ingår i
tävlingen eller uppvisningen, även transportsträckor. Beskriv sträckan i text och
ange vägar/vägnummer, gator, orter samt markera sträckan på en tydlig karta.
8. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens prövning av
ansökan:
- Berörda kommuner och län där evenemanget kommer att äga rum. I det fall
flera län berörs är det länsstyrelsen i det län där tävlingen startar som prövar
ansökan.
- Start- och målplats; ort, kommun, län. Start- eller målplats får inte ligga direkt
intill en allmän statlig väg.
- Beskrivning av behov av skyltningsåtgärder med stöd av
vägmärkesförordningen (2007:90).
- Ange om evenemanget är årligen återkommande och har samma bansträckning
och samma behov av trafikföreskrifter som meddelats tidigare.
Ansökan ska i tillämpliga fall dessutom innehålla följande (13 §):
1. Medgivande av ägare till enskild väg att nyttja vägen för tävling.
2. Uppgifter om fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare och
eventuella medgivanden från dessa.
3. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksfallsberedskap.
4. En tydlig karta som innehåller special-, orienterings- och transportsträckor.
5. Uppgift om avspärrningar och liknande åtgärder.
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6. Beskrivning av behov av särskilda trafikregler eller undantag med anledning
av tävlingen/uppvisningen.
7. Förslag på alternativa vägar eller plan för hur fastighetsägare, boende eller
nyttjanderättshavare längs tävlings- eller uppvisningssträckan bereds möjlighet att
ta sig till och från fastigheterna under tiden för tävlingen.
8. Uppgift om den hos anordnaren som är ansvarig för säkerhetskontrollen av
fordon enligt 9 § och en beskrivning av hur kontrollen ska genomföras.
- Säkerhetsåtgärder ska vidtas så att riskerna för åskådare och utomstående
minimeras i riskområden. På särskilt utsatta platser längs en specialsträcka för
hastighetsprov ska nödvändiga åtgärder vidtas genom avspärrningar eller
motsvarande för att hindra åskådare att uppehålla sig inom riskområdet. Om det
inom riskområdet finns tillräckligt skydd mot fordonen, kan dock åskådare tillåtas
att uppehålla sig inom den del av området som omfattas av dessa skydd (14 §).
- Vid målet för ett hastighetsprov ska det efter målgång finnas ett
säkerhetsområde inom vilket åskådare eller andra utomstående inte får befinna
sig (15 §). Beskrivning av hur säkerhetsområdet ska beräknas finns i 16 § i
föreskrifterna (TSFS 2018:2).
Observera!
- Ansökningstiden och avgiften.
- Om flera län berörs, ska ansökan skickas och avgiften betalas till länsstyrelsen i
det län där tävlingen startar.
- Kontrollera att ansökan är komplett, d v s att samtliga nödvändiga uppgifter
finns med.
- Normalt sett godkänns inte avstängning av allmänna statliga vägar.
- Normalt sett godkänns inte tävling på större allmänna statliga vägar.

Maria Wallander

