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Information om cruising/uppvisning på väg 
 
Länsstyrelsen i Örebro län vill uppmärksamma berörda föreningar och 
arrangörer på att det krävs tillstånd för s.k. cruising samt övriga liknande 
arrangemang så som till exempel korteger, då det anses som uppvisning på 
väg enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276).  
  
I samband med ansökan om cruising/uppvisning handlägger Länsstyrelsen 
även tillstånd för offentlig tillställning som sker i anslutning till 
cruisingen/uppvisning. Någon separat ansökan behöver därför inte lämnas in 
till Polismyndigheten. Det kan dock finnas andra tillstånd som kan behövas 
för dessa typer av uppvisningar, varför det alltid är viktigt att ta kontakt med 
Polismyndigheten och berörd kommun.   
 
Ansökan om tillstånd för cruising/uppvisning är kostnadsfri.  
 

Lämna in ansökan i god tid 
En ansökan om tillstånd för cruising/uppvisning ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast fyra månader innan uppvisningen ska äga rum (se 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller 
uppvisning med motordrivna fordon på väg, TSFS 2018:2). Undantag med 
ansökningstiden kan ske om det föreligger särskilda skäl, vilket dock är 
mycket ovanligt. I annat fall avvisas ansökan.  

 
Använd rätt ansökningsformulär 
För att Länsstyrelsen ska få in en komplett ansökan bör de formulär som 
finns på vår webbplats användas.  
 

Viktigt med tydliga kartor 
Det är viktigt med tydliga kartor när Länsstyrelsen ska handlägga ansökan. 
Markera aktuella sträckor på ett tydligt sätt och ange vägnummer eller 
vägnamn på kartan. Kartorna ska vara i färg.  
 
Kartor som skickas in med digitala hjälpmedel ska kunna konverteras till 
pdf. Det är därför lämpligt att kartor lämnas i tydliga pdf-format redan i 
samband med ansökan. 
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Arrangörens ansvar 
Arrangören ska ha den kunskap som krävs och bör vara engagerad rörande 
uppvisningen eftersom att denne bär ansvaret för uppvisningen. Det är 
arrangören som ansvarar för att utse lämplig kontaktperson. Det är viktigt 
att kontaktuppgifterna till arrangör och kontaktperson stämmer. Om en 
kontaktperson åker på semester eller på annat sätt blir otillgänglig under 
ansökningstiden så är det mycket viktigt att denne lämnar över sitt ansvar 
till annan lämplig person och snarast meddelar detta till Länsstyrelsen.  
__________________ 
 

 
Kontakt  
Lars Wadström  
Länsjurist  
lars.wadstrom@lansstyrelsen.se  
Telefon 010-224 83 06 
 
Anna Leijonswärd  
Handläggare  
anna.leijonsward@lansstyrelsen.se 
Telefon 010-224 86 02  
 
  


