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Tillstånd för tävling med fordon på väg

Beslut
Länsstyrelsen bifaller ansökan om tillstånd till tävling med 
motorfordon på väg, ”Kullingstrofén” den 6 augusti 2022 i Vara, 
Herrljunga och Falköpings kommun. Tillståndet gäller under 
förutsättning att nedanstående villkor följs och för de sträckor som 
framgår av bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar undantag från bestämmelserna om högsta 
tillåtna hastighet för i tävlingen ingående specialsträckor.

Länsstyrelsen meddelar tillstånd till offentlig tillställning i samband 
med arrangemanget.

Villkor för tillståndet
Tävlingen ska anordnas i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon 
på väg (TFSF 2018:2). 

Vidare ska särskilt beaktas:

 Arrangemanget ska genomföras på markerade sträckor enligt 
bilaga 2.

 Arrangören svarar för att arrangemanget sker under trafiksäkra 
och ordnade former.

 Deltagarna ska uppmärksammas på att trafikförordningens 
regler gäller och att funktionärs anvisning ska följas.

 Arrangemanget ska anordnas så att det inte medför konflikt 
med eventuella utryckningsfordon och övrig trafik på aktuella 
vägar. Stor hänsyn ska tas till övriga trafikanter.

 Funktionärer får inte i trafikreglerande syfte ingripa i eller 
störa den allmänna trafiken. Funktionärer får endast ge 

Beslut 

Datum
2022-06-27

 

Ärendebeteckning 
258-14308-2022 



Beslut 2 (6)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-06-27 258-14308-2022 

anvisningar i trafiken till deltagare i tävlingen. Om behov finns 
att stoppa trafiken ska detta göras av polis.

 Funktionärer som uppehåller sig på eller invid vägen ska bära 
personlig skyddsutrustning såsom reflexväst, jacka, byxa eller 
regnställ med reflekterande och fluorescerande fält.

 Trafiksäkerhetsåtgärder och erforderliga dirigeringar ska 
planeras i samråd med polismyndigheten.

 Om två eller flera tävlande samtidigt och på samma sträcka 
tävlar mot varandra gäller samma krav på 
säkerhetsarrangemang som för tävlande på bana (RPSFS 
2009:09). 

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

 Informationstavla som upplyser om anledningen till 
trafikregleringarna och tiderna för desamma ska sättas upp, 
senast en vecka före arrangemanget. Vidare ska 
trafikregleringarna utmärkas med vägmärken enligt 
vägmärkesförordningen (2007:90).

 Inga varaktiga vägmarkeringar får utföras.

 Inga stopp får ske på platser där trafikfara kan uppstå.

 Arrangören ansvarar för att parkeringsplatser anordnas så inga 
fordon parkeras på allmän väg.

 Polis, ambulans och räddningstjänst ska vara informerade om 
arrangemanget och dess sträckning senast två veckor före 
arrangemanget. Vidare ska sjukvårdskunnig personal snabbt 
kunna tillkallas i händelse av olycka.

 Brandposter, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande inom 
området ska vara åtkomliga och får inte täckas över eller 
skadas.

 Tillståndet ska finnas tillgängligt hos arrangören på plats vid 
arrangemanget.
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Beskrivning av ärendet
Ansökningshandlingarna har varit på remiss hos Trafikverket, 
Polismyndigheten, Herrljunga, Falköping och Vara kommun. Ingen av 
remissinstanserna har haft något att invända mot att tillstånd ges under 
förutsättning att vissa villkor följs. Trafikverket har inget att erinra 
mot att beslut om lokala trafikföreskrifter fattas. De anger vidare att 
avstängning av allmän väg får ske högst i 8 timmar. Arrangören har 
till följd av detta ändrat tiden för önskad lokal trafikföreskrift gällande 
SS3 till 09.30-17.30.

Polismyndigheten har i sitt yttrande angett att arrangemanget är att 
anse som en offentlig tillställning där Länsstyrelsen är behörig att 
bevilja tillstånd. Polismyndigheten anger vidare att de tillstyrker 
ansökan.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att arrangemanget är en tävling med fordon på 
väg enligt trafikförordningen och att den ska ses som en offentlig 
tillställning enligt ordningslagen. 

Vid en sammantagen bedömning finner Länsstyrelsen att tillstånd kan 
meddelas med angivna villkor. Ansökan ska därför bifallas. 

Länsstyrelsen meddelar även tillstånd till offentlig tillställning i 
samband med arrangemanget.

Länsstyrelsen kommer att besluta om tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i ett separat ärende.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) prövar 
Länsstyrelsen frågor om bland annat tillstånd för tävling eller 
uppvisning på väg med fordon. Om tillstånd lämnas ska Länsstyrelsen 
meddela sådana föreskrifter som utöver trafikreglerna behövs för att 
förebygga fara eller olägenhet för trafiken och för de som bor eller 
uppehåller sig vid vägen, eller som behövs av annat skäl. 

Länsstyrelsen får, enligt 10 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen, 
meddela särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter för 
sådana tävlingar som Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 
kap. 84 § trafikförordningen.

Av 13 kap. 3 § andra punkten trafikförordningen framgår att den 
myndighet som meddelar tillstånd för tävling får meddela undantag 
från hastighetsbegränsning rörande tävling eller träning för tävling.
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Enligt 2 kap. 4 § första stycket ordningslagen (1993:1617) får 
offentliga tillställningar inte anordnas på offentliga platser utan 
tillstånd. Enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag prövas frågan om 
tillstånd av länsstyrelsen om den offentliga tillställningen avser bland 
annat tävling eller uppvisning på väg med fordon och det för att 
genomföra tillställningen krävs beslut av länsstyrelsen i något annat 
avseende. Ett sådant tillstånd ska föregås av samråd med 
Polismyndigheten.

Information
Du som arrangör ska hålla dig uppdaterad om eventuella 
begränsningar för offentliga tillställningar i lag, förordning och 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Även om du nu får tillstånd för den offentliga tillställningen behöver 
du avgöra om den är tillåten eller inte.

Nya förordningar och rekommendationer kan komma med kort varsel 
och det är ditt ansvar som arrangör att följa dem.

Det är arrangörens ansvar att ansöka om de ytterligare tillstånd som 
kan behövas för arrangemanget.

Förutsättning för att använda detta beslut är att berörda mark-
/vägägare gett sitt tillstånd. Information om arrangemanget bör ges i 
god tid till boende och andra berörda. 

Arrangören har ansvar att meddela lokaltrafiken liksom 
räddningstjänsten och SOS Alarm kundsupport112@sosalarm.se 

Arrangören ska själv förvissa sig om framkomligheten för 
uppvisningen med hänsyn till eventuella vägarbeten som pågår 
samtidigt med uppvisningen. Upplysning i sådana frågor kan fås av 
Trafikverkets driftentreprenörer.

Arrangören får själv kontakta projektledarna på Trafikverket för att 
säkerställa att det inte ska genomföras några andra arbeten som kan 
störa arrangemanget.

Då 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 (010-476 15 20), Driftområde Västra Skaraborg (010-476 
15 33). Kostnad för utmärkningen bekostas av arrangören.
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Då allmänna vägar stängs av för allmän trafik, ska arrangören, 
Trafikverket, och Trafikverkets driftområdesentreprenör, gemensamt 
besikta vägarna, både före och efter tävlingen.

Arrangören bör ge information i förväg om att personer med 
sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till 
evenemanget.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster hittas 
på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-
till-arrangorer-av-evenemang/

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Hazem Alromhen med handläggare 
Caroline Eiman som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Polisen (A253.729/2022)
Trafikverket (TRV 2022/54323)
Herrljunga kommun (TK 157/2022)
Vara kommun
Falköping kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning
2. Karta över arrangemanget
3. Trafikverkets yttrande
4. Polismyndighetens yttrande

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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Överklagandehänvisning
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter

Du kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet 
hos Transportstyrelsen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-
post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det Transportstyrelsen som beslutar om 
tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior 
på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 
Ange diarienummer 14308-2022. 
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