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Kungliga Automobila Klubben
info@kak.se

Tillstånd till tävling på väg och offentlig tillställning: 
Midnattssolsrally den 5 – 9 juli 2022 

Beslut
Länsstyrelsen i Örebro län meddelar med stöd av 2 kap. 8 § andra 
stycket ordningslagen (1993:1617) och 3 kap. 84 § trafikförordningen 
(1998:1276) tillstånd för Kungliga Automobila Klubben att anordna 
tävling på väg: Midnattssolsrallyt den 5 – 9 juli 2022. 

Arrangör: Kungliga Automobila Klubben

Ansvarig fysisk person: Kalle Andersson tfn 070-
2653966

Start/mål: Gälleråsens Motorstadion

Tävlingstid: Den 5 – 9 juli 2022 kl. 07.00-
23.00

Bansträckning: Enligt bilaga 2

Antal deltagare: Cirka 185

Detta tillstånd förutsätter att arrangören har respektive väghållares eller 
markägares tillåtelse att använda de vägar och den mark som berörs.

De sträckor som går inne på Gälleråsens motorstadion omfattas inte av 
detta tillstånd.

Vid inställd tävling ska arrangören, i så god tid som möjligt, meddela 
berörda parter. Det åvilar den ansvarige anordnaren att, om denne själv 
är förhindrad att närvara, utse en ansvarig person med vilken 
polismyndigheten kan ta kontakt.

Beslut 

Datum
2022-06-07 

 

Ärendebeteckning 
258-2107-2022
 

mailto:info@kak.se
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Undantag från hastighetsbegränsning

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 13 kap. 3 § 2 p trafikförordningen 
undantag för tävlande och funktionärer från gällande 
hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen och från de 
föreskrifter som meddelats med stöd av samma paragraf. Undantaget 
gäller endast på de specialsträckor av vägarna där tävlingen äger rum 
och endast under den tid tävlingen pågår där. 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter
Kommunen ska meddela tillfälliga lokala trafikföreskrifter för de vägar 
inom tättbebyggt område som berörs i samband med aktuell tävlingen, 
med stöd av 10 kap. 3 § första stycket 1 trafikförordningen. 

Säkerhetsföreskrifter
 Arrangören ska uppmärksamma deltagarna på att 

Trafikförordningens (1998:1276) bestämmelser gäller.

 Räddningsfordon under utryckning ska utan hinder ges möjlighet 
att komma fram där så erfordras. 

 Den säkerhetsplan som arrangören tagit fram ska följas. 

 Allmänna vägar får inte stängas av helt eller delvis med undantag 
för de som ingår i tävlingen. Framkomligheter och tillgänglighet 
för trafikanterna på allmänna vägar får inte påverkas. 

 Arrangören ska ha planering för att omhänderta och minska 
köbildning på allmänna vägar i de fall som köer kan förväntas 
uppstå. Arrangören bör säkerställa tillräckligt antal 
parkeringsplatser samt p-vakter så att inte besökare parkerar så 
att de riskerar att blockera ej avlysta vägar för utryckningsfordon 
eller allmänheten. 

 Parkering, även för åskådare, ska anordnas på sådant sätt att 
trafiksäkerheten tryggas för såväl tävlande, åskådar och andra. 

 Arrangören ska i god tid, minst en vecka innan tävlingen, 
upplysa boende som berörs om att de enskilda vägarna är 
avstängda för fordonstrafik. Lämpliga åtgärder är skyltning i 
båda ändarna av dessa vägar. 

 Arrangören ska uppmärksamma tävlingsdeltagarna på att de 
ordnings- och säkerhetsföreskrifter som polismyndigheten kan 
finna skäl att meddela före arrangemangets början eller under 
dess gång ska efterkommas. 

 Arrangören bör informera deltagarna om vikten att köra enligt 
trafikreglerna mellan aktuella specialsträckor. 
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 Funktionärer med kunskap och erfarenhet för uppgiften ska 
finnas i tillräckligt antal för att garantera de tävlandes och övriga 
trafikanters säkerhet. 

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

 Funktionärer och vakter ska för att kunna kännas igen vara 
försedda med personlig skyddsutrustning, såsom reflexväst, 
overall, jacka, byxa eller regnställ med reflekterande och 
fluoriderande fält. 

 Sjukvårdskunnig personal ska finnas tillgänglig. 

Övrigt
 I 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90) anges vem (den 

statliga väghållningsmyndigheten, kommunen eller ägaren till 
enskild väg) som ansvarar för att sådana anordningar och tecken 
för anvisning för trafiken sätts upp, tas bort, underhålls och utförs 
i den omfattning som anges för respektive plats. 

 Enligt 8 kap. 5 § i vägmärkesförordningen, bekostas uppsättandet 
av tillfälliga vägmärken och anordningar för trafikreglering av 
den som arrangerar tävlingen. 

 För utmärkning på eller i anslutning till väg, där staten är 
väghållare, ska arrangören själv kontakta Trafikverket Region 
Östs driftsentreprenör.

 Anordningar, som hör till tävlingen eller som har samband med 
denna, får inte vara till men för Trafikverket. 

 Hänsyn till enskilda och allmänna intressen ska iakttas. 

 Tävlingen får inte medföra några kostnader för Trafikverket. 

 Tävlingsarrangören ska själv kontakta Trafikverket, telefon 020-
290 290 för att förvissa sig om framkomligheten med hänsyn till 
eventuella vägarbeten under den tid som tävlingen pågår. 

 Då det beslutas om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, som 
innebär utmärkning, uppsättning och nedtagning, ska utföras på 
eller i anslutning till väg där trafikverket är väghållare, ska 
arrangören själva kontakta entreprenörerna. Detta ska ske minst 
20 arbetsdagar innan arrangemanget.
Ansvariga entreprenörer är: 
- Beträffande väg 782, kontakta område Nora. Område Nora, 
Svevia AB, tel. 010 – 458 19 95.
- SS 2 = Skanska Östra Värmland, 010 – 476 15 24.
- SS 3 = Svevia Västra Värmland, 010 – 476 15 16 och Svevia 
Sydvästra Värmland, 010 – 476 15 35
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- SS 4 = PEAB Sydöstra Värmland, 010 – 476 15 23 och Svevia 
Västra Värmland, 010 – 476 15 16
- SS 5 och 6 = PEAB Sydöstra Värmland, 010 – 476 15 23
- SS 7 (delen i Värmland) = Skanska Östra Värmland, 010 – 476 
15 24
- SS 13 Rudskoga (tidigare SS 12) = Skanska Östra Värmland, 
010 – 476 15 24

Konsekvensbeskrivning 
Dessa föreskrifter föranleder ingen annan kostnad än skyltning samt 
kostnader för återställande av berörda vägavsnitt till ursprungligt skick. 

Det är en årligen återkommande tävling. Polismyndigheten, Trafikverket 
och berörd kommunal förvaltning har getts tillfälle till yttrande. 
Ytterligare åtgärder enligt 4 § förordningen 2007:1244 om 
konsekvensutredning vid regelgivning erfordras inte. 

Information
Fr.o.m. den 3 juni 2022, har cykelleden ”Vänerleden” samma sträckning 
som första delen av SS 12. Ledhuvudmannen för cykelleden kommer att 
lägga ut på sin hemsida att de gör en tillfällig omdragning av leden den 8 
juli 2022.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefsjurist Anna Mia Johansson med handläggare 
Anna Leijonswärd som föredragande.

Kopia till
Länsstyrelsen i Värmland
Trafikverket
Polismyndigheten Region Bergslagen
SBBergslagen
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Karlskoga kommun
Laxå kommun
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Bilagor
1. Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
2. Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 

18TFS 2022:19 i samband med Midnattssolsrallyt den 7 – 9 juli 
2022, inom Värmland och Örebro län. 

3. Karta 
4. Yttranden samt Trafikverkets brev till arrangören 
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Ni kan överklaga beslutet hos Transportstyrelsen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos Transportstyrelsen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; 
orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

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

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

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

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

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange 
diarienummer 2107-2022. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning Transportstyrelsen
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