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1 Hensikt 
Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre hvilke planer NMK Sør-Gudbrandsdal har for 

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av motorsportsanlegget som er planlagt på 

Korsåsen. Dokumentet klargjør en framdriftsplan fram til komplett anlegg. Driftsbudsjettene 

er laget med utgangspunkt i komplett anlegg. 

 

2 Omfang 
Omfanget av utbyggingen i første trinn, vil innbefatte et Bilcrossanlegg godkjent for 

statusløp, og et Motocrossanlegg godkjent for statusløp.  

 Fellesutstyr for hele anlegget: 

o Parkeringsdepot 

o Tidtakingsutstyr 

o Startanordning 

o Ventesone 

o Nødvendig bygg pr. baneelement 

 

Trinn 1 omfatter ikke: 

 Reguleringsplanarbeidet og kommunale avgifter 

 Strøm til anlegget 

 Vei til anlegget 

 Klubbhus 

 Lysanlegg 

 Opparbeiding av publikumsparkering 

 Gokartbane 

 Driftingbane 

 Bakkeløpstrase 

 SnoX og Knattecross 

 Rallycrossbane 

 Street Legal 

 Offroad/Trial 

 Enduro 

 

3 Utvikling 
NMK Sør-Gudbrandsdal ser på de forskjellige elementene i motorsportsanlegget som egne 

moduler fram til en fullstendig komplett løsning. Alle delelementer beskrevet i dokumentet 

”Prosjekt Korsåsen: Motorsportsanlegg” vil bli finansiert og driftet som egne moduler. De 

forventes også å ha egne balanserte driftsutgifter og driftsinntekter. De vil ellers bidra med 

større inntektsmuligheter i utleie av depot-strøm, trykkluft og utleie av vaskeanlegg. 

 

Sett i dagens perspektiv, har NMK Sør-Gudbrandsdal små muligheter til å klare å ferdigstille 

alle delene av anlegget samtidig. Vi ser derfor for oss en arbeidsplan der vi ikke har for 

mange krevende aktiviteter gående samtidig. Vi har imidlertid mulighet for å forsere slik 

utbygging, dersom vi klarer å skaffe ressurser og finansiering til å drive fram utbyggingen 

raskere.  
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 Bilcross er det anlegget vi må prioritere høyest, og vil ha med i 1. byggetrinn. Dette fordi 

løpene på et slikt anlegg gir størst inntektspotensiale. Et slikt anlegg kan også brukes til 

”events”. 

 

Motocross er også et anlegg som vi gjerne skulle hatt på plass så tidlig som mulig, og som vi 

vil ha med i første byggetrinn. Dette fordi klubben har mange aktive motocrossutøvere, og 

klubben har levd på nåde fra Veidekke Industri AS i Hovemoen siden 2006. Klubben har 

imidlertid håp om å få fortsette i Hovemoen til nytt anlegg er på plass.  En motocrossbane er 

også godt egna i et utleie henseende, og klubben har tatt initiativ til en Idrettslinje 

m/motocross ved Gausdal videregående skole. Dette tilbudet kan startes opp så fort anlegget 

er fungerende. 

 

Driftinganlegg anses også som viktig, fordi dette kan være ungdommens regulerte ”fristed” 

for breisladd. Et slikt anlegg har også et inntektspotenisale fra Gatebil-miljø, men vurderes 

likevel i senere byggetrinn. 

 

Gokart er et anlegg vi gjerne skulle hatt på plass tidlig, fordi dette gir gode utleiemuligheter. 

Både til bruk for ”events” og til føreropplæring for motorsykkel, der det finnes nye regler fra 

01.01.05 som krever kjøring på bane i tillegg til trafikk. I tillegg har vi inngått 

intensjonsavtale med Bilsportforbundet om at de skal arbeide for å få en linje på NTG for 

bilsport på Lillehammer.  For klubben er naturligvis idretten som skal drives av 

klubbmedlemmer likevel det viktigste, og gokart er en gren med sterk vekst. 

 

Vedtatte overordna tidplan for utbygging er slik: 

 
 

Dette er en skisse som viser hvilken rekkefølge NMK SGD mener baneanlegget skal 

utbygges. Det vil bli søkt spillemidler for hver anleggsdel.  

Denne skissen er gyldig pr. 01.09.2019. 

 

4 Drift og vedlikehold 
Drifts- og vedlikeholds-budsjettene er satt opp med bakgrunn i de elementer som er nevnt i 

kapittel 2. Budsjettene baserer seg på kunnskap om drift av vårt tidligere motocrossanlegg i 

Hovemoen og drift av andre klubbers anlegg innen bilsport. Motocross driften er oppskalert 

noe, basert på antagelser om mere bruk av anlegget. Dette fordi anlegget blir moderne og vil 
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 ha fasiliteter vi ikke har i det gamle anlegget. ATV og Snøscooter er idretter i stor vekst, som 

vi tidligere ikke har hatt mulighet for å utøve og få inntekter fra. 

 

5 Årlig driftsbudsjett 
Driftsbudsjettene for Bilcross og Rallycross er kvalitetssikret av Norges Bilsportforbund. 

 

 

 

Bilcrossbane: 
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 Gokartbane: 

 
Tallene for Gokart er ikke oppdatert for 2019
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 MX bane: 

 
 

De tre driftsbudsjettene anses som realistiske med tendens mot å være konservative med 

hensyn til inntektsmulighetene. 
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6 Betjening av lån 
 

De to banene som inngår i 1. byggetrinn gir mulighet for betjening av lån: 

 


