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 Vägverkets författningssamling 

 
 
Vägverkets författningssamling VVFS 1994:39 
 
Utkom från trycket den 15 december 1994 
 
Allmänna råd markeras med indragen text 
 
Vägverkets föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg; 
 
beslutade den 12 december 1994. 
 
Vägverket föreskriver med stöd av 162 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) följande. 
 
0. Tillämpningsområde 
 
 Dessa föreskrifter gäller tävling med motordrivna fordon på väg och tillstånd till sådan 

tävling. 
 
1. Definitioner 
 
1.1 I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. 
 

Beteckning Betydelse 
 
Specialsträcka Vägavsnitt där hastighets- eller manöverprov eller annat 

liknande tävlingsmoment utförs och för vilket särskilda 
trafikföreskrifter erfordras. 

 
Orienteringssträcka Vägavsnitt längs vilket tävlingsmomentet utgörs av 

orientering. 
 
Transportsträcka Vägavsnitt till, från och mellan special- eller 

orienteringssträckor. 
 
Tävlingssträcka Samtliga i en tävling ingående delsträckor 

 
 
2. Ansökan om tillstånd till tävling 
 
2.1 Ansökan skall insändas till länsstyrelsen i det län inom vilket tävlingen skall genomföras 

minst två månader, eller, om tävlingen berör flera län det län inom vilket tävlingen startar, 
minst tre månader före planerad första tävlingsdag. 

 
2.2 Ansökan om tillstånd till en tävling på väg skall innehålla följande. 
 

• = Namn och adress på arrangören samt den ansvarige tävlingsledaren. 
• = Uppgift om tävlingens art. 
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• = Tidpunkt för tävlingen. 
• = Beräknat antal startande tävlingsfordon. 
• = Skriftlig beskrivning av tävlingssträckan med uppgift om förekommande special-, 

orienterings- och transportsträckor samt en karta i lämplig skala med motsvarande 
uppgifter införda. 

• = Uppgift om säkerhetsanordningarna vid tävlingen. 
• = Uppgift om säkerhetsorganisationen, sjuk- och olycksberedskapen. 
• = Skriftligt medgivande från ägarna till berörda enskilda vägar om att vägavsnitt som 

skall vara specialsträcka får avstängas under tävlingen. 
• = I förekommande fall polismyndighetens tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen 

(1993:1617) att använda offentlig plats. 
• = Förslag till erforderliga trafikföreskrifter i samband med tävlingen. 

 
3. Ianspråktagande av en väg 
 
3.1 Ett tävlingsmoment som kräver avstängning för annan trafik än tävlande och funktionärer 

skall normalt inte tillåtas på allmän väg. 
 
3.2 En allmän väg med ringa trafik och som inte är av genomfartskaraktär får dock avstängas 

för en tävling under följande villkor.  
• = De fastighetsägare och boende längs den avstängda sträckan som inte kan nå sin 

fastighet respektive bostad längs annan väg, skall inte ha något att erinra mot 
avstängningen. 

• = Den myndighet som enligt väglagen (1971:948) svarar för väghållningen på den 
aktuella vägen har tillstyrkt avstängningen. 

 
3.3 Vad som angetts under 3.1 och 3.2 gäller i tillämpliga delar även annan väg som inte är 

enskild. 
 
3.4 En orienteringssträcka bör inte förläggas till starkt trafikerad väg. 
 
4. Säkerhetsarrangemang 
 
4.1 En tävlingsarrangör skall vidtaga sådana säkerhetsåtgärder att riskerna för åskådare och 

utomstående minimeras. Därvid skall följande beaktas. 
 
4.2 På särskilt utsatta platser längs en specialsträcka för hastighetsprov skall erforderliga 

åtgärder vidtagas genom avspärrningar eller motsvarande för att på så sätt hindra åskådare 
att uppehålla sig inom riskområdet. Riskområdets storlek kan beräknas med användande 
av den formel som beskrivs i 4.3 för beräkning av säkerhetsområde. 

 
4.3 Vid målet för hastighetsprov skall det efter målgång finnas ett säkerhetsområde inom 

vilket åskådare eller andra utomstående inte får befinna sig. Säkerhetsområdet utgörs av en 
sektor med spetsen i målet och sidorna 30° åt vardera sidan i körriktningen räknat. 

 
 BILD 
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 Sektorradien beräknas enligt formeln R = V²  
        K 
 där R = sträckans längd i meter, V = hastigheten i km/h och K en konstant. På barmark och 

på snötäckt mark där snödjupet överstiger 30 cm används K = 150. I övriga fall används K 
= 75. 

 
4.4 Om det inom riskområde enligt 4.2 eller skyddsområde enligt 4.3 finns tillräckligt skydd, 

får åskådare uppehålla sig inom området. 
 
4.5 Tillräckligt skydd enligt 4.4 kan utgöras av naturliga hinder, exempelvis nivåskillnader, 

eller särskilt anordnade skydd, exempelvis räcken, av sådan art att skyddet inte kan 
forceras av tävlingsfordon. 

 
4.6 På de olika delsträckorna i en tävling bör det normalt vara ett startmellanrum på minst en 

minut mellan varje tävlande. 
 
4.7 Lämnas tillstånd till tävling på väg där två eller flera tävlande samtidigt och på samma 

sträcka tävlar mot varandra, skall, i tillämpliga delar, ställas krav på säkerhetsarrangemang 
motsvarande vad som gäller för tävling på bana enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter 
(RPSFS 1986:37) för ansökan om tillstånd att anordna hastighetstävling med bil eller 
motorcykel på bana, föreskrifter (RPSFS 1986:38) för ansökan om tillstånd att anordna 
tävling med bil eller motorcykel på is eller de senare föreskrifter som ersätter dessa. 

 
4.8 Start- och målpunkter på en special- eller orienteringssträcka skall förläggas så att de 

tävlande som väntar på start eller stannat efter målgång inte utgör hinder eller fara för 
annan trafik. 

 
4.9 Service och reparation av tävlingsfordonen får inte ske på sådana platser och på sådant sätt 

att annan trafik hindras eller störs. 
 
5. Trafikreglering 
 
5.1 Undantag från bestämmelser om hastighet får medges endast på specialsträcka avsedd för 

hastighetsprov och där annan trafik är förbjuden under den tid provet pågår. 
 
6. Tillstånd till tävling 
 
 Utöver vad som följer av punkterna 3 - 5 bör tillstånd till tävling vid behov innehålla 

följande. 
 

• = Erforderliga lokala trafikföreskrifter t ex om stannade och parkering. 
• = Föreskrifter om ordning och säkerhet samt minsta antal funktionärer. 
• = Bestämmelser om klädsel och kännetecken på funktionärer. 
• = Bestämmelser om avspärrningar och andra åtgärder vid publikområden. 
• = Bestämmelser om information till de som, direkt eller indirekt, berörs av tävlingen. 
• = Krav på kommunikationssystem på särskilt riskfyllda vägavsnitt. 
• = Krav på underrättelse till sjukvårdsinrättningar som kan komma att nyttjas vid 

eventuell olycka under tävlingen. 
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• = Krav på sjukvård och räddningstjänst. 
• = Erinran om att tillstånd till tävlingen kan krävas enligt 2 kap 8 § ordningslagen 

(1993:1617). 
 
              
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1995 då Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1987:41) 
om tillstånd till tävling med motorfordon på väg skall upphöra att gälla. 
 
 
 
PER ANDERS ÖRTENDAHL 
 Bengt Holmström 


