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Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Område Västra Skaraborg
Projektledare, Trafikverket
Område Södra Skaraborg
Projektledare, Trafikverket

Yttrande om tillstånd för tävling på väg, Kullingstrofén, den
6 augusti 2022, inom Vara, Falköping, Essunga och Herrljunga och
kommuner
Yttrande
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst har inget att erinra mot arrangemanget
Kullingtrofén genomförs på de föreslagna specialsträckningarna.
Vi har inte heller någon erinran mot att beslut fattas om lokala trafikföreskrifter som bedöms vara
behövliga för tävlingens genomförande. Dock får avstängning av de allmänna vägarna ske högst i 8
timmar. Berörd väg är väg 2521 på specialsträcka nummer 3 där körs en kortare sträcka på denna väg.
Vårt yttrande gäller endast de statliga vägarna och under förutsättningar att villkoren uppfylls.

Bakgrund
Kullings Motorsällskap, har till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, ansökt om att få arrangera en
tävling på väg, Kullingstrofén, den 6 augusti 2022. Trafikverket Region Väst har genom remiss med
bifogade kartor fått möjlighet att lämna yttrande till Länsstyrelsen. Tävlingen består av fyra
specialsträckor varav en av sträckorna är delvis belägen på allmän väg.

Skäl
Enligt Transportstyrelsens riktlinjer för tävling med motordrivna fordon på väg (se VVFS 1994:39) ska
avstängning av allmän väg normalt inte tillåtas. Har den allmänna vägen ringa trafik och är vägen inte
av genomfartskaraktär kan en allmän väg få stängas av för tävling, så länge som vissa villkor uppfylls.
Med anledning av att arrangören valt vägar med låg årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) och på grund av att
det inte finns några inrapporterade incidenter i samband med tidigare års arrangemang av samma
arrangör, ser Trafikverket Region Väst inget hinder mot att tillstånd ges för tävlingen förutsatt att
följande punkter följs på den delen som gäller avstängning av allmän väg.

Villkor
Gällande parkering:
-

Parkeringsplatser måste anordnas, så inga fordon parkeras på allmän väg.

-

Ordentlig skyltning ska sättas upp om vart parkeringsplatser finns.

Gällande avstängning av allmän väg:
-

Om Länsstyrelsen beslutar om tillfälliga föreskrifter, som innebär att utmärkning ska utföras
på eller i anslutning till väg där Trafikverket Region Väst är väghållare, ska arrangören
kontakta våra driftområdesentreprenörer enligt följande: Driftområde Södra Skaraborg (010476 15 20), Driftområde Västra Skaraborg (010-476 15 33).
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-

Vägmärkesförordningens bestämmelser om vägmärkens och andra anordningars placering
och användning skall iakttas.

-

Enligt 8 kap 5 § i vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), bekostas uppsättningen av tillfälliga
vägmärken och anordningar för trafikreglering, av den som arrangerar tävlingen.

-

All skyltning inom Trafikverkets väghållningsområde ska utföras enligt Trafikverkets
Kravbilaga.

-

I de fall som mycket publik förväntas till start eller målplats för en specialsträcka, belägen i
närheten av allmän väg, ska arrangören anordna parkeringsmöjligheter för besökarna.

-

Arrangören skall ha planering för att omhänderta och minimera köbildningar på allmänna
vägar i de fall som köer kan uppstå vid specialsträckornas start- eller målplatser.

-

Framkomlighet och tillgänglighet för trafikanterna, på allmän väg som inte är avstängd, får
inte påverkas.

-

I de fall allmänna vägar stängs av genom beslut från Länsstyrelsen, ska information om detta
finnas vid vägarna och anslutande vägar till dessa. Informationen ska sättas upp minst 1 vecka
innan avstängningen. Informationen ska innehålla uppgifter om tävlingen samt datum och tid
för avstängningen. Vägmärken för information skall vara utformade enligt
Vägmärkesförordningen och gällande regelverk. Samtliga fastighetsägare och boende utmed
de aktuella specialsträckorna ska informeras i god tid och godkänna avstängningen. Även
blåljusmyndigheter ska informeras i god tid.

-

I de fall som allmänna vägar stängs av, ska utryckningsfordon ändå kunna använda vägarna.

-

Vägvisning vid omledning ska utföras tydligt och enligt gällande regelverk i de fall vägarna
stängs av för allmän trafik.

-

I de fall allmänna vägar stängs av för allmän trafik, ska arrangören, Trafikverket,
och Trafikverkets driftområdesentreprenör, gemensamt besikta vägarna, både
före och efter tävlingen.
Protokoll som beskriver vägarnas tillstånd ska skrivas vid båda tillfällena.
Skador som uppkommit på vägarna, pga. tävlingen, ska åtgärdas av Trafikverkets
driftområdesentreprenör på arrangörens bekostnad. Arrangören ska snarast
efter avslutad specialsträcka, återställa vägen i ursprungligt skick och i enlighet
med dokumentationen. Anmälan sker därefter till Trafikverkets
driftområdesentreprenörer för slutbesiktning.

-

Väg 2521 tillhör område Västra Skaraborg.

-

Tävlingen får inte medföra några kostnader för Trafikverket.

-

Tävlingsarrangören ska själv kontakta Trafikverket, telefon 0771 – 921 921, för att förvissa sig
om framkomligheten med hänsyn till eventuella vägarbeten och eventuellt andra störningar,
under den tid som tävlingen pågår.

-

Anmälan om tävlingen skall göras till SOS ALARM på följande mailadress:
kundsupport112@sosalarm.se

-

Anordningar som hör till tävlingen eller som har samband med denna får inte vara till men för
oss som väghållare. Tillbörlig hänsyn till enskilda och allmänna intressen ska iakttas.

-

Arrangören bör inför kommande tävlingar, i första hand, använda sig av enskilda vägar till
specialsträckor. Allmänna vägar är till för allmän samfärdsel och ska hållas öppna för allmän
trafik.
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Övriga upplysningar
Trafikverket önskar ta del av Länsstyrelsens beslut i ärendet. Vänligen översänd kopia
på beslutet till trafikverket@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen,
Box 810, 781 28 Borlänge. Ange ärendenummer TRV 2022/54323.
Karin Gustafsson
Trafikingenjör

Bilaga
Krav vid utmärkning av tillfälliga arrangemang
Brev till arrangörer
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Kravbilaga
Krav vid utmärkning av tillfälliga arrangemang
Trafikverket har upprättat krav för allt arbete som bedrivs på statliga vägar. Kraven bygger på den lagstiftning som finns och
ska alltid följas för att tillgodose trafikanternas säkerhet och framkomlighet. Dessa villkor anger vilka krav ni,
eller den ni anlitar, måste följa för att sätta ut vägmärken för ert arrangemang. Som arrangör ansvarar ni för att
kraven följs.
Som arrangör har ni eller den som ni anlitar arbetsmiljöansvaret för personalen. Personalens säkerhet regleras i
arbetsmiljöförfattningarna.

Allmänna råd
 Vägmärken i samband med tillfälliga arrangemang sätts lämpligen på vägbanan.

Allmänna krav
 Personer som utför arbete på vägen, ska bära tillåten varselklädsel.
 De vägmärken som sätts på vägbanan ska placeras och vara konstruerade så att de inte för-orsakar skada på
trafikanter eller någon annan om märkena blir påkörda. De ska vara väl synliga från alla körriktningar.
 Vägmärken och andra anordningar ska sitta rakt och med räta vinklar i förhållande till de kör-fält som de är
avsedda för.
 Vägmärken som används ska vara hela och rena och vara reflekterande.
 Vägmärken och anordningar som placeras på vägbanan ska ha god synbarhet även från bak-sidan. De ska på baksidan
vara försedda med minst en gul reflex i storleken 100 x 150 mm på den del av vägmärket som är närmast
trafiken.
 Vägmärken får inte sättas ut från fordon som inte är väghållningsfordon. När fordon används, som inte är
väghållningsfordon, ska fordonet parkeras på tillåten plats och vägmärken utplaceras från vägbanans kant, eller
från plats utanför vägbanan.
 Vägmärken och andra anordningar som inte gäller under arrangemanget ska täckas över eller tas bort
och återställas till ursprungligt skick när arrangemanget avslutas. Det kan exempelvis vara ett hastighetsmärke som
anger en högre hastighet än den tillfälliga hastighetsbegränsning som gäller för ert arrangemang. Det görs
enklast genom att dra en sopsäck över märket.
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Kravbilaga:
Krav vid utmärkning av tillfälliga arrangemang
Trafikverket har upprättat krav för allt arbete som bedrivs på statliga vägar. Kraven bygger på den lagstiftning som
finns och ska alltid följas för att tillgodose trafikanternas säkerhet och framkomlighet. Dessa villkor anger
vilka krav ni, eller den ni anlitar, måste följa för att sätta ut vägmärken för ert arrangemang. Som arrangör
ansvarar ni för att kraven följs.
Som arrangör har ni eller den som ni anlitar arbetsmiljöansvaret för personalen. Personalens säkerhet regleras i
arbetsmiljöförfattningarna.

Allmänna råd
 Vägmärken i samband med tillfälliga arrangemang sätts lämpligen på vägbanan.

Allmänna krav
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Personer som utför arbete på vägen, ska bära tillåten varselklädsel.
De vägmärken som sätts på vägbanan ska placeras och vara konstruerade så att de inte förorsakar skada på
trafikanter eller någon annan om märkena blir påkörda. De ska vara väl synliga från alla körriktningar.
Vägmärken och andra anordningar ska sitta rakt och med räta vinklar i förhållande till de körfält som de är
avsedda för.
Vägmärken som används ska vara hela och rena och vara reflekterande.
Vägmärken och anordningar som placeras på vägbanan ska ha god synbarhet även från baksidan. De ska på
baksidan vara försedda med minst en gul reflex i storleken 100 x 150 mm på den del av vägmärket
som är närmast trafiken.
Vägmärken får inte sättas ut från fordon som inte är väghållningsfordon. När fordon används, som inte är
väghållningsfordon, ska fordonet parkeras på tillåten plats och vägmärken utplaceras från
vägbanans kant, eller från plats utanför vägbanan.
Vägmärken och andra anordningar som inte gäller under arrangemanget ska täckas över eller tas bort och
återställas till ursprungligt skick när arrangemanget avslutas. Det kan exempelvis vara ett hastighetsmärke
som anger en högre hastighet än den tillfälliga hastighetsbegränsning som gäller för ert
arrangemang. Det görs enklast genom att dra en sopsäck över märket.

Trafikverket
Box 810
781 28 Borlänge
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D,
Skövde

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Page 5 of 6

Karin Gustafsson
Trafikmiljö
Direkt: 010-123 30 92
karin.gustafsson@trafikverket.se

1 (1)
Dokumentdatum

2022-02-22

Samtliga vägmärken för arrangemang på statlig väg och i vissa fall enskild väg
ska hanteras av Trafikverket
Trafikverket har utrett det arbetssätt som hitintills gällt för vägmärken som placeras ut, tillfälligt, i
samband med arrangemang. Utredningen visar att vi behöver göra förändringar med tanke på både
rättssäkerhet och trafiksäkerhet. Därför justerar vi vårt arbetssätt.
Det innebär att:




I fortsättningen kommer samtliga vägmärken som är aktuella för ett
arrangemang på statlig väg att hanteras av Trafikverket.
Kostnaden för åtgärderna kommer att belasta den aktuella arrangören som kommer att
faktureras av Trafikverket.
Det justerade arbetssättet börjar användas succesivt och senast 2023-01-01 ska justeringen
vara helt och hållet genomförd.

Åtgärder på statlig väg och vissa lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar utanför tättbebyggt
område omfattas.

TMALL 0422 Brev 3.0

Det justerade arbetssättet innebär ingen förändring i ansökningsförfarandet.
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