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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.; 

beslutade den 28 mars 2012. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik-

förordningen (1998:1276) och beslutar följande allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller tillstånd enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen 

(1998:1276) att anordna tävling eller uppvisning på väg med cykel eller där 

sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket trafikförordningen 

deltar. 

Definitioner 

2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 

som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen 

(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.  

Tillstånd m.m. 

3 § I 2 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) finns bestämmelser om 

tillstånd till offentlig tillställning som avser tävling eller uppvisning med 

fordon. 

Utmärkning m.m. 

4 § I vägmärkesförordningen (2007:90) finns bestämmelser om 

anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom bland 

annat vägmärken, tecken av vakt och tecken av polisman m.fl. samt om vem 

som får sätta upp och ta bort vägmärken och andra anordningar samt utföra 

tecken.  
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Förutsättningar för tillstånd 

Krav på medgivande m.m. 

5 § Tillstånd till tävling eller uppvisning på enskild väg får endast ges 

efter medgivande från vägens ägare. 

 

6 § Tillstånd till tävling eller uppvisning på annan väg än enskild får 

endast ges efter samråd med den väghållningsmyndighet som har hand om 

väg- och gatuhållningen. 

Allmänna råd 

I samband med tävling eller uppvisning på väg kan det behöva vidtas 

åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till 

olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande för vilka tillstånd 

krävs enligt 43 § väglagen (1971:948). 

 

7 § Tillstånd till tävling eller uppvisning på väg med moment 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 något att erinra 

mot förbudet eller avstängningen. Detta gäller dock inte om avstängningen 

eller förbudet är av ringa betydelse för fastighetsägare, boende eller 

nyttjanderättshavare längs tävlings- eller uppvisningssträckan, eller om det 

annars finns särskilda skäl för det. 

Allmänna råd 

Innan lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon 

meddelas bör det av en konsekvensutredning enligt förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning framgå vilken 

betydelse förbudet har för fastighetsägare, boende eller 

nyttjanderättshavare längs tävlings- eller uppvisningssträckan. 

Förbudet får anses vara av ringa betydelse om fastighetsägare, 

boende eller nyttjanderättshavare längs tävlings- eller 

uppvisningssträckan via någon annan väg kan nå sin bostad eller 

motsvarande, eller om förbudet endast gäller upp till en timme. 

Allmänna råd till 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) 

Beslut om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg bör normalt 

inte fattas senare än två månader innan tävlingen eller uppvisningen 

ska äga rum. 

Föreskrifter som länsstyrelsen enligt 3 kap. 84 § andra stycket 

trafikförordningen (1998:1276) utöver trafikreglerna kan behöva 

meddela är föreskrifter med krav på 

1. minsta antal funktionärer och hur dessa ska kunna urskiljas 

från deltagare eller publik, 
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2. att funktionär som uppehåller sig på eller vid vägen bär 

personlig skyddsutrustning, såsom reflexväst, overall, jacka, byxa 

eller regnställ med reflekterande och fluoricerande fält, 

3. avspärrningar och andra åtgärder vid publikområden, 

4. information till dem som, direkt eller indirekt, berörs av 

tävlingen eller uppvisningen, 

5. kommunikationssystem på särskilt riskfyllda vägavsnitt, 

6. säkerhetsorganisation och sjuk- och olycksberedskap, samt 

7. underrättelse till polis, räddningstjänst och sjukvård om 

tävlingen eller uppvisningen. 

Undantag från hastighetsbegränsning 

8 § I 13 kap. 4 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) finns 

bestämmelser om förutsättningar för att medge undantag från vissa 

bestämmelser om högsta tillåtna hastighet.  

Ansökan om tillstånd m.m. 

9 § En ansökan om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg ska, om det 

inte finns särskilda skäl för det, ha inkommit till länsstyrelsen senast fyra 

månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum. 

 

10 § Ansökan ska innehålla följande. 

1. Kontaktuppgifter till ansvariga för tävlingen eller uppvisningen. 

2. Uppgift om tävlingens eller uppvisningens art. 

3. Tidpunkt för tävlingen eller uppvisningen. 

4. Beräknat antal deltagande i tävlingen eller uppvisningen. 

5. Uppgift om antal funktionärer i tävlingen eller uppvisningen. 

6. Förväntat publikantal, behov av parkering för besökare och 

funktionärer och liknande uppgifter. 

7. Uppgifter om avspärrningar och liknande åtgärder. 

8. Beskrivning av tävlings- eller uppvisningssträckan samt en karta över 

denna i lämplig skala. 

9. Uppgift om säkerhetsorganisation samt sjuk- och olycksberedskap. 

10. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för länsstyrelsens 

prövning av ansökan. 

 

11 § Ansökan ska, utöver vad som sägs i 10 §, i tillämpliga fall innehålla 

följande. 

1. Medgivande som avses i 5 §.  

2. Uppgifter om fastighetsägare, boende eller nyttjanderättshavare som 

avses i 7 § och eventuella medgivanden från dessa. 

3. Beskrivning av behov av särskilda trafikregler med anledning av 

tävlingen eller uppvisningen. 
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4. Beskrivning av behov av åtgärder med stöd av vägmärkesförordningen 

(2007:90). 

5. Förslag på alternativa vägar för de som berörs av förbud mot trafik 

med fordon eller avstängningen av vägen.  

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2012 när Trafiksäkerhets-

verkets föreskrifter (TSVFS 1987:42) om tillstånd till cykeltävling på väg 

ska upphöra att gälla. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Niclas Nilsson 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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