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1 Sammendrag 
Dette dokumentet beskriver en total oversikt og utbyggingsplan for et regionalt motorsportanlegg på 

Korsåsen, Lillehammer kommune. Dokumentet er tredje versjon. Første versjon har blitt brukt i politisk 

sammenheng, og for å danne en grunnleggende forståelse for behov og løsningsmuligheter. Andre versjon 

var et underlag for anlegg ved oppstart. Andre versjon ble forelagt alle deler av klubben, alle regionens 

kommuner, samt idrettskretsen og KKD. Tredje versjon er gjennomarbeidet etter at veien inn til anlegget 

er ferdigbygget. Det gjenstår mye detaljering og arbeid før man har en komplett arbeidsplan. Dokumentet 

beskriver i grove trekk hva NMK Sør-Gudbrandsdal mener er nødvendig for å dekke behov i alle grenene 

i klubben. Utbyggingsstrategien for området er å bygge de mest inntektsgivende deler av anlegget først. 

Imidlertid er det viktig å få en Motocrossbane på plass fort, fordi eksisterende anlegg blir nedlagt. 

Dokumentet og planer for anlegget er utarbeidet i samarbeid med anleggskonsulenter i Norges 

Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund. Både Norges Bilsportforbund og Norges 

Motorsportforbund støtter planene. 

 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Klubbens stiftelse 

NMK Sør-Gudbrandsdal ble stiftet 26. mai 1952. Noen entusiastiske, unge soldater og elever ved Hærens 

Sambands fagskole på Jørstadmoen stod bak stiftelsen. De startet NMK Jørstadmoen, som i hovedsak 

kjørte speedway. Motocross ble også fort stor idrettsgren i klubben. I 1956 arrangerte klubben det tredje 

motocross-stevnet her i landet. Det ble en stor suksess, med stor publikumsoppslutning og god 

presseomtale. I 1961 ble det besluttet å endre navn til NMK Sør-Gudbrandsdal. Hensikten var å utvide 

nedslagsfeltet og medlemsgrunnlaget. Klubben har fra den tid og frem til i dag årlig arrangert stevner for 

bil og motorsykkel. I noen år har også snøscooter vært en del av aktivitetene. 

2.2 Klubbens aktivitet 

NMK Sør-Gudbrandsdal er en av Norges største motorklubber. NMK er et fler-idrettslag med stor bredde 

i mange grener. Klubben har stor respekt og anerkjennelse som arrangør, derfor har vi de senere årene 

blitt tildelt mange prestisjetunge løp som Norgescup, Norgesmesterskap og landskamp. I 2011 arrangeres 

også Nordisk Mesterskap i biltrial på en midlertidig bane. I 2020 deltar klubben i å arrangere NM-veka, 

med snøscooter-cross som ett av elementene på en midlertidig bane. 

 

Hovedaktiviteten til klubben målt i antall brukere, er motocross. Motocrossen har tilhold i Hovemoen. 

Der har vi vært, mer eller mindre fast, i over 50 år. Aktiviteten er stor i alle aldersgrupper. I 2001 ble 

reglene for kjøring av motorsykkel i regi av klubber underlagt Norges Motorsportforbund endret. Kjørere 

fra 5 år fikk tillatelse til å kjøre. Regelendringen har gitt stor aktivitet i aldersgruppen fra 5 - 25 år. NMK 

Sør-Gudbrandsdal hadde 200 registrerte medlemmer pr. juni 2011. Antallet pr. 2018 er ca. 130 

medlemmer.  Medlemstallet har variert en del avhengig av aktivitetsnivået, og frustrasjonen rundt 

manglende anlegg. 

 

Motocrossbanen i Hovemoen har ikke lenger status, slik at det ikke lenger kan arrangeres nasjonale eller 

regionale stevner. Dette har ført til at aktiviteten i anlegget har avtatt. Anlegget må vedlikeholdes på 

midlertidig basis, noe som krever årlig dugnadsinnsats uten varig verdi. Stor fleksibilitet utvist av 

Veidekke Industri AS, som skal ta ut grusen i området, er eneste grunn til at vi har klart å fortsette 

aktiviteten. 

 

2.3 Klubbens baner 

Klubben startet med bane på Jørstadmoen hvor vi drev motocrossaktivitet i noen år. Hovemoen ble etter 

hvert klubbens arena for bil og motorsykkelidrett. Vi har hatt baner flere steder i Hovemoen. Den første 
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etablert ca. 1965. Vi har hatt bane i Svingvoll og vi har kjørt billøp på travbanen i Gausdal. I flere 

sesonger ble det bygget midlertidige baner for motocrossløp på Sportsplassen. Billøp har vi arrangert over 

hele byen, i fjellet og på Losna og Mjøsisen, Hunderfossen og i VIP-veien. NMK Sør-Gudbrandsdal har i 

mange år brukt mye tid og ressurser på å redde aktiviteten i Hovemoen fra å bli lagt ned på grunn av 

grusuttak. 

 

Klubben har fått oppsigelsesbrev fra Veidekke Industri AS, som skal ta ut grus i området der 

motocrossanlegget ligger. Det er ikke gitt noen endelig dato for oppsigelsen. Et langt eller kort opphold 

fra aktiviteten vil skade klubben og miljøet. NMK SGD har mottatt ny oppsigelse fra Veidekke Industri 

AS. Området kan ikke lenger benyttes fra våren/sommeren 2020. Veidekke Industri AS har behov for 

området i forbindelse med utbygging av ny E6 forbi Lillehammer. 

Klubben startet i 1962 arbeidet for et permanent bane-område men har ikke nådd fram. Vi har utredet 

baneanlegg på flere steder, bl.a. sammen med NMK Gjøvik der Biri travpark ligger og Roverudmyra, der 

Lillehammer kommunes gjenvinningsanlegg ligger. Flere andre områder er undersøkt, men ikke utredet, 

fordi det ligger naturlige hindringer i veien for å få til et baneanlegg. Etter nesten 50 år har vi funnet og 

fått regulert et område som vi mener egner seg meget godt som motorsportsarena. Ut i fra den jobben som 

er lagt ned i de senere år, mener vi at dette er det rette området for å kunne skape stor aktivitet i mange 

grener. Dette stedet kan bli et senter og samlingspunkt for Lillehammer og Sør Gudbrandsdalens 

motorsportsinteresserte i alle aldre. 

3 Finansieringsplan 
Prosjektet på Korsåsen består av mange forskjellige elementer som ikke kan bygges samtidig. Noen 

elementer er ikke spillemiddelberettiget, mens mange andre er det. Anlegget må sees på i en helhet fordi 

noen av elementene er felleselementer for alle andre deler av anlegget. Dette er i hovedsak depot, 

klubbhus og parkering. 

 

Vei og strøm til området bygges sammen med Lillehammer Skytterlag, som har regulert et nabo-område. 

 

Finansieringen av hele anlegget baserer seg på tre grunnelementer: 

- Spillemidler pr. søknadselement 

- Dugnader 

- Egenkapital og lån 

 

Forvaltning, drifts og utviklingsplanen viser i grove trekk elementer som skal bygges og rekkefølgen på 

disse, samt mer detaljert driftsbudsjett for hver av banene. 

 

I første byggetrinn er fokus å bygge for banene for bilcross og motocross. Bilcross-banen vil også måtte 

legge til rette deler av Rallycross-banen og Street Legal, da tanken er å bygge disse slik at de ikke kan 

benyttes samtidig. Dette for å spare utbyggingskostnader og redusere arealforbruket.  
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4 Motorsportens organisering 
Motorsport er organisert gjennom to særforbund.  

 

1. Norges Motorsportforbund(NMF) er underlagt Norges Idrettsforbund. NMF organiserer all 

motorsykkelidrett, motorisert vannsport, snøscooter, ATV og radiostyrt bil. 

2. Norges Bilsportforbund(NBF) er frittstående og organiserer all bilsport. Her har vi grener som 

bilcross, rally, bakkeløp og rallycross. 

 

NMK Sør-Gudbrandsdal har lisensierte kjørere i begge forbund. 

 

5 Idretter innen motorsport og krav til anlegg 
 

5.1 Motorsykkelidretter 

 

5.1.1 Motocross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre banetyper: 

 Barneområde 5-12 år 

 Viderekomne 5-12 år og eldre nybegynnere 

 Standard motocrossbane 

 

Barnebane for nybegynnere 5 år – 12 år 

Kravene til en barneidrett motorsykkel er at den skal skje på et forholdsvis flatt område. 

Nærmeste anlegg Bøverlund, Ringsaker ca. 40km. 

NMK Sør-Gudbrandsdal har anlegg som skal erstattes. 

Lengde 60 meter 

Bredde 60 meter 

Sikkerhetsavstand  

Underlag Naturlig underlag: grus, sand, myr, jord. Ikke røtter eller stor stein. 

Elementer Sandhauger som kan brukes til hopp og sving. Andre elementer som inngår 

i barns naturlige lek. 

Arealbehov 4 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

Ikke fastsatt 

Andre krav  

Kostnadsoverslag Må settes opp! 60mx60m grus med noen grushauger. Noe som ligner på 

den barnebane vi har i Hovemoen nå. 

 

 

 

Et fullverdig motocrossanlegg bør bestå av 

tre baner. På Gardermoen er det i 2004 

bygget et anlegg som har disse elementene. 

 

Det planlegges to størrelser av 

”motocrossbaner”, i tillegg planlegges en 

snøscootercrossbane som kan brukes til 

motocross om sommeren. 
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Viderekomne 7 – 12 år og eldre nybegynnere 

Det eksisterer ikke formelle krav til slike baner. Det er imidlertid en lærdom fra de siste 4 årene med 

barneidrett, at en barnebane blir for lite utfordrende for de viderekomne. En ordinær motocrossbane 

kan av sikkerhetsmessige grunner ikke brukes. Dette fører til at barna stagnerer i utviklingen og 

mister interessen, og noen faller fra.  

 

En fornuftig bane for et slikt formål vil være av samme mål som en snøscooterbane, og kravene er 

derfor dekket i 5.2.1 

 

Fullverdig motocrossbane, der det kan arrangeres statusløp: NM, EM, VM 

Nærmeste anlegg NMK Sør-Gudbrandsdal har hatt anlegg som må erstattes.  

Bøverlund, Ringsaker ca. 40km. 

Lengde 1750-2000 meter (planlagt 1750 meter) 

Bredde Minimum 5 meter anbefalt 8 meter 

Sikkerhetsavstand 10 meter 

Underlag Naturlig underlag: grus, sand, myr, jord. Ikke røtter eller stor stein. God 

drenering. 

Elementer Doserte svinger, flate hopp, dobbelthopp, trippelhopp, trappehopp, woops 

og vaskebrett, dropoff, startslette. 

Arealbehov 35-40 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

55 km/t 

Andre krav Testbane: 50x10 meter 

Ventesone: 8x40 meter 

Banedepot: 60x10 meter flatt 

Startslette: minimum 80 meter, maks 125 meter. Bredde 40 meter v. start. 

Det stilles krav til vanningsanlegg, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Erfaringstall fra andre baneprosjekter i Norge tilsier en kostnad mellom 

700 og 750 kr. pr. løpemeter(2010). Det foreligger egne beregninger for 

denne banen. 

 

 I tillegg kan det være behov for Freestyle Motocross løsninger (FMX), men disse tar liten plass og 

bygges midlertidig inn i et anlegg. 
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5.1.2 Supermotard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Gardermoen ca. 150 km 

Areal Asfalt og grus-traseer i bilcross, gocart og offroad området  

  

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Grus og asfalt 

Elementer Svinger. Hopp.  

Arealbehov 25 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Det er ikke utarbeidet konkrete krav til SuperMotard.. 

Det stilles likevel krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Må settes opp. 20%-30% skal gå på grus. En slik bane kan kombineres 

med deler av formel K. Da må formel K-banen utformes med 

avkjøringsveier i asfalt, for å unngå grussprut inn på asfalten. Grusdelen 

kan planlegges i offroad-området, ca 200 m motocross bane må da 

kostandsberegnes. Ikke avklart om dette er spillemiddelberettiget! 

Dette må vi få inn i tegningene! 

 

 

5.1.3 MC Drag 

Foregår som akselerasjons-konkurranse over 1/8 mile. Kan bruke samme løsning som bil street legal og 

snøscooter drag. 

 

Supermotard er en idrett i vekst. Idretten består i kjøre 

motocross-sykler som er ombygget med asfaltdekk. 

Baner bygges delvis av asfalt og delvis av grus. Ved å 

bygge gocart-bane ved siden av motocrossbaner, kan 

man lage en perfekt løsning uten å bygge spesielle 

traseer for denne idretten. Banelengde 800-1750 meter 

80% asfalt. Bredde 8 meter. Min. 60 meter startslette.  

 

Banebehov er dekket av planlagt gocart, 

snøscootercross og motocrossbaner, forutsatt at disse 

plasseres riktig. 
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5.1.4 Trial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Moelv, Ringsaker ca. 35 km 

Areal 25 dekar 

  

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Naturlig underlag 

Elementer Svinger. Hopp. Klatrevegger må utarbeides, for å gi førerne den riktige 

utformingen og sikkerhetsprofil. 

Arealbehov 25 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Det er ikke utarbeidet konkrete krav til Trial 

Det stilles likevel krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Trial er spillemiddelberettiget. Det er viktig at et Trial område da har en 

kostnad som utløser spillemidler. Minsteutbetaling av spillemidler er 

150.000.  

 

 

5.1.5 Enduro 

Enduro er for motorsyklister, det rally er for biler. Dette er motorsykkelsportens langdistansegren, og går 

på variert underlag. En endurosløyfe kan anlegges langs ytterkant av anlegget, men innenfor inngjerdet 

område. Dette er tatt inn i planene fra desember 2005. En endurosløyfe bygges i sammenheng med 

bakkeløpstrase ref. 5.4.8.  

 

Nærmeste anlegg er Haslemoen, Våler kommune ca. 130 km  

 

5.1.6 ATV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg er Bergermoen, Jevnaker. Ca. 130 km. 

Det er tatt inn i planene for Prosjekt Korsåsen å anlegge trialbane. 

Trial kjøres ofte i skog og på fjell. Det betyr at man enkelt kan 

anlegge trial-løyper i anleggsdelen avsatt til Offroad 

 

 

 
 

 

ATV er en ny gren innen motoridrett. Dette er 4-

hjuls motorsykler. De kjører på samme baner som 

motocross, og er underlagt samme 

aldersbestemmelser og banebehov som motocross. 

Idrettsanlegget vil kunne legge til rette for slik 

kjøring på dager der motocross ikke blir kjørt i 

anlegget. Det er forbudt å kjøre ATV og 

motocrossykler i samme bane samtidig. 

Banebehovet er dekket av planlagte 

motocrossbaner og snoX-baner. 
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5.1.7 Speedway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg er Stryken, Lunner. Ca. 130 km. 

 

 

5.1.8 Minimoto 

 

 
 

 

 

 

 

5.1.9 Road Racing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg er Vålerbanen, Våler ca. 130 km 
 

Det er ikke del av forslaget til Prosjekt 

Korsåsen å bygge bane for Road Racing.  

 

 

 

 

Det er ikke del av forslaget til Prosjekt 

Korsåsen å bygge Speedway-bane eller 

rundbane. 

 

De siste årene har det kommet en ny 

gren under Road Racing. Grenen heter 

Minimoto. Denne grenen kjøres på 

pocetbike som er små roadracere på 

størrelse med en barnemotorsykkel. 

Grenen kan kjøres på et formel-K 

anlegg. Kan kjøres fra en alder av 5 år. 

 

Nærmeste anlegg der det kjøres 

minimoto er Elverum 100km unna. 
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5.2 Snøscooter 

 

5.2.1 SnowCross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Fagernes, ca 100 km 

Lengde 700 meter 

Bredde Minimum 7 meter 

Sikkerhetsavstand 10 meter 

Underlag Helst snø , men underlag på samme nivå som motocross. 

Elementer Doserte svinger, flate hopp, dobbelthopp, trippelhopp, trappehopp, woops 

og vaskebrett, dropoff, startslette, banedepot 

Arealbehov 20 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

60 km/t 

Andre krav Startslette: 30 meter bred, hver scooter skal ha 1,5 meter.  

Banedepot: 

Testbane: Må finnes i tilknytning til parkeringsdepot. 

Kostnadsoverslag Erfaringstall fra andre baneprosjekter i Norge tilsier en kostnad mellom 

700 og 750 kr. pr. løpemeter. Det er utarbeidet detaljert kostnadsunderlag 

for dette anlegget. 

Denne banen kan utenom snøscootersesongen brukes til 65/85-bane for viderekomne 7 – 12 år og eldre 

nybegynnere. 

 

5.2.2 Drag/bakkeløp 

En idrett der man kjører snøscooterdrag på 1/8 mile (201,16 m).  

Drag er tatt ut av planene fra 2006. Bakkeløp for snøscooter kan sannsynligvis kjøres med noe 

tilpasning i motocrossområdet eller bakkeløpstrase. 

 

Finnes ikke slike anlegg. 

 

5.2.3 Touring 

 

Løypekjøring med registrerte snøscootere. Ikke planlagt slik aktivitet i dette området. 

 

  

Snøscootercross er en idrett som kjøres på tilsvarende baner 

som motocross, men må utformes noe snillere, slik at en 

ordinær motocrossbane må ombygges hver høst og vår 

dersom den brukes til snøscootercross. 
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5.3 Radiostyrt bil 

Radiostyrt bil er tatt inn i planene fra høsten 2006. Dette grunnet interesse fra miljøet om å få et fast 

område for sin aktivitet. Radiostyrt bil er organisert i samme forbund som motorsykkel og snøscooter 

(Motorsportforbundet). 

Nærmeste anlegg NMK Sør-Gudbrandsdal kjører i Håkonshall og på Birkebeineren  

Grusbane Ca 1000 m2 

Asfaltbane Ca. 1000 m2 

Sikkerhetsavstand 0 

Underlag Grus og asfalt 

Elementer Hopp, svinger, doseringer og bakker 

Arealbehov Ca. 1000 m2 pr bane. 

Kostnadsoverslag Dette må utarbeides. Det må utarbeides kostnadsoverslag for to banetyper: 

grus og asfalt. RC er spillemiddelberettiget.  Minste tildelingssum er 

150.000. 

 

5.3.1 Bensinbiler 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Elektrobiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensinbiler (Fuel) kjøres primært utendørs om 

sommeren. Fuel-klassene det kjøres i er 1:5 og 1:6 

Large Scale, 1:8 Track IC, 1:10 Track IC 235mm, 1:10 

Track IC 200mm, 1:8 Off Road IC.  

 

 

Elektrobilene kjøres både innedørs på teppe, og utendørs på 

sommeren. Klassene som tilhører elektrobiler er 1:10 Touring 

Modified, 1:10 Touring SuperStock, 1:12 Track, 1:10 Off Road 

2wd, 1:10 Off Road 4wd. 
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5.4 Bilsport 

 

5.4.1 Street legal/drag 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Gardermoen, ca. 150 km 

Lengde 201 m + start og bremsestrekke = ca. 450 m 

Bredde 15 meter 

Sikkerhetsavstand Autovern eller 30 meter 

Underlag Asfalt 

Elementer Mindre enn 1% høydeavvik 

Arealbehov 8 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Returbane min 6 meters bredde 

Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Dette må utredes. Street legal er nå spillemiddelberettiget. Det tiliser at vi 

bør ta inn denne idretten i anlegget og sørge for å gjenbruke street legal 

som startstrekke til bilcross og rallycross. Nøkkeltall fra bilsportforbundet 

er 3500,- pr. løpemeter(2005 tall) 

 

5.4.2 Rally 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke eksisterende anlegg. 

 

Street legal/drag. To og to biler kjører mot 

hverandre over 1/8 mile. Bilene er godkjente biler 

for bruk i vanlig trafikk. 

 

Behov og etterspørsel etter testveg for rally 

sommer/vinter er betydelig. Behovet vil være 2-4 km 

avsperret veg med godt dekke, variert kurvatur og 

hastighet. Det kan være mulig å bruke adkomstvegen 

til rallytestveg. Dette er ikke tatt inn i planene. 
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5.4.3 Bilcross 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Dokka ca. 55 km. 

Lengde 400-1000 meter (800 meter) 

Bredde Minimum 8 meter, maksimum 12 meter 

Sikkerhetsavstand Autovern, eller 25 meter 

Underlag Asfalt, grus og jord 

Elementer Svinger, bakker  

Arealbehov 40 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

75 km/t 

Andre krav Startslette: Minimum 50 meter rett strekke fra startlinje. Asfalt eller betong 

minimum 10 meter etter startlinja 

Avkjøringssoner i hele banens lengde 

Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot 

Kostnadsoverslag Nøkkeltall fra bilsportforbundet 5500,- pr. løpemeter. Klubbens egen 

beregning foreligger. 

 

5.4.4 Rallycross 

Nærmeste anlegg Lånke – nærmeste internasjonale anlegg 

Lengde 800-2000 meter (1200meter) 

Bredde Minimum 10 meter maksimum 18 meter 

Sikkerhetsavstand Autovern, eller 25 meter – behovet avgjøres av baneinspektør. 

Underlag Min 35%, maks 60% asfalt, resten bestående av veggrus 0,20mm 

Elementer Svinger og bakker. Svinger skal ha samme eller økende radius. 

Arealbehov 7 dekar asfalt + 7 dekar grus + sikkerhetssone ca. 60 dekar (inkl. 

bilcrossbane) 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

Ubegrenset. 

Andre krav Startslette: minimum 100 meter rett strekke fra startlinje til første sving, 

Asfalt eller betong minimum 30 meter fra startlinje. Banebredde i 

startslette + første sving 14,5 meter.  

Avkjøringssoner i hele banens lengde 

Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Nøkkeltall fra bilsportforbundet 8000,- pr. løpemeter. Egen beregning 

foreligger. 

 

 

Bilcross er bilsportens billigste gren. Der brukes 

standardbiler som kun er modifisert av 

sikkerhetsmessige grunner. Bilcross kan kjøres fra 

man har fylt 14 år. 
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5.4.5 Crosscart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6 Formel-K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Elvedalen, Gjøvik. Ca. 50 km 

Lengde 500-1500 meter (planlagt ca. 1000) 

Bredde Minimum 9 meter maksimum 12 meter 

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Asfalt 

Elementer Svinger. Maksimum 5% høydeforskjell.  

Arealbehov 15 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Banedepot: 2,5 x 40 meter 

Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Nøkkeltall fra bilsportforbundet 6000,- pr. løpemeter. Egen beregning 

foreligger. 

 

 

 

Formel-K er også kjent under begrepet gocart. Dette er en 

idrett i sterk vekst der muligheten finnes. Gokart kan kjøres 

fra dert året man fyller 6 år. 

Crosscart kjøres på bilcrossbaner. 

 

Banebehov dekket av bilcross 
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5.4.7 Offroad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste anlegg Finnes ikke anlegg, men områder tilrettelegges midlertidig 

Areal 25 dekar 

  

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Naturlig underlag 

Elementer Svinger. Hopp. Klatrevegger må utarbeides, for å gi førerne den rikige 

utformingen og sikkerhetsprofil. 

Arealbehov 25 dekar 

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Det er ikke utarbeidet konkrete krav til Offroad. 

Det stilles likevel krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Her må vi lage en kalkyle. Denne må være på et nivå som utløser 

minimumsutbetaling for spillemidler på 150.000,- 

 

Offroad kjøres av biler som er bygd for 

klatring i bratt og  ulendt terreng.  

 

Det er avsatt 25 dekar til slikt formål. Dette 

kan med fordel også brukes av 

motorsykkelidrettene Enduro og Trial. 
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5.4.8 Bakkeløpstrase grus 

 
 

Nærmeste anlegg Finnes ikke anlegg, men eksisterende veier tilrettelegges. 

Lengde  

Bredde Minimum 5 meter  

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Grus 

Elementer Svinger.  

Arealbehov  

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Må beregnes. Dette må tegnes inn i kartet som  

a) En del av veien inn til anlegget eller 

b) Transportveien rundt anlegget. 

 

Biler kjøres i motbakker. Kjente 

traseer som har vært brukt til slike 

arrangementer er VIP-veien 

Lillehammer(asfalt). Transportveien i 

Bob og akebanen Lillehammer(grus). 

Det kjøres en bil om gangen. 
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5.4.9 Drifting 

 
 

Avstand til nærmeste 

anlegg 

Det eksisterer ikke slike anlegg i Norge i dag.  

Korsåsen er første anlegget som tilrettelegger for denne idretten. 

Lengde 775 meter 

Bredde Minimum 10 meter  

Sikkerhetsavstand Avstand til publikum minimum 10 meter. 

Underlag Asfalt 

Elementer En rett strekke og 3 svinger.  

Arealbehov  

Maksimal 

gjennomsnittshastighet 

 

Andre krav Det stilles krav til brannsikkerhet, vaskeanlegg, sanitæranlegg, 

høyttaleranlegg, legerom, løpskontor og dataanlegg, førerdepot  

Kostnadsoverslag Anslag fra Bilsportforbundet er 9000,- NOK pr. lm. Her må vi lage en 

beregning som viser reelle kostnadsanslag. Vi tegner dette inn i kartet i 

Formel K-anlegget og beregner kostnaden. 

 

Depotvurdering – for særskilt vurdering fra Departementet for større motorsportanlegg  

 

Ungdommens egen idrett. 

Drifting er en nyere ungdomssport. To 

biler kjører mot hverandre. Godkjente 

trafikk-kjøretøy kan brukes. Slike 

arrangementer samler mye folk. 
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5.5 Andre behov i anlegget 

5.5.1 Lysanlegg 

Fra desember 2005 er det også tatt inn to lysanlegg i planene. Disse skal dekke Bilcross og 

Motocrossbanen.  

 

5.5.2 Behov for innhold i bygg/klubbhus 

 Kafe 

 Allrom og undervisningsrom 

 WC 

 Dusjer og garderobeanlegg for begge kjønn 

 Kontorer, arkiv 

 Lager 

 Garasjer og oppstillingsplasser for maskiner 

 Lege og medisinsk område 

 Juryrom 

 Overnattingsmulighet 

 Teknisk rom 

 

5.5.3 Parkeringsdepot 

 Arealbehov for parkeringsdepot ca. 25 dekar 

 Elektrisk forsyning til kjørere 

 Vaskeplasser med miljøanlegg 

 

5.5.4 Publikumsparkering 

 Arealbehov for publikumsparkering ca. 10 dekar 

 

5.5.5 Eksterne kiosker og hus 

 Kiosk for salg v/baneområder og samlingsplasser 

 Dommertårn 

 Tidtakingsrom 

 Rundetellerbuer 

 

5.5.6 Inngjerding av området 

Området skal inngjerdes i følge intensjonsavtale med grunneiere. 

 

5.5.7 Beredskapsvei, HC atkomst 

Det er planlagt en beredskapsvei rundt anlegget for å kunne ha framkommelighet for 

utrykningskjøretøyer. Denne traseen skal også tilrettelegge atkomsten for rullestolbrukere. 

 

5.6 Adkomstveg 

Adkomstveg må tåle tunge kjøretøyer, bredde minimum 6 meter, og må tåle trafikk i all slags vær. 

Nødvendig drenering er påkrevd. Atkomstveien skal også benyttes av trafikkskoler til opplæring i 

mørkekjøring. 

 

5.7 Totalt arealbehov 

Det totale arealbehovet for motor og bilsportsanlegget anslås til ca. 360 dekar.  
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5.8 Plan for drift 

Det er fra desember 2005 utarbeidet driftsplaner for anlegget. Disse er forelagt og diskutert med Norges 

Bilsportforbund. 

 

6 Prioritering og overordna framdriftsplan 
 

Reguleringsplan godkjent i kommunen 27. september 2007 

Reguleringsplan godkjent i fylket 10. juni 2008 

Veien inn til anlegget bygget i 2017/2018. Ferdigmeldingsattest i juli 2018 

Kommunalt vedtak om å kjøpe området i 2018 

Det arbeides med å få på plass strøm inn i området i 2019 

 



                                                                                                                                  

Prosjekt Korsåsen: Motorsportsanlegg versjon 3.01     side 21 

 

7 Andre interessenter 
NMK Sør-Gudbrandsdal har, eller vil ha, kontakt med følgende som er eller kan være interessert i bruk 

eller samarbeid om anlegget. 

 

Hvem Formål Kommentar 

Politiet Øvingsbane for 

utrykningskjøring 

Uavklart 

Ambulanse opplæring Opplæring er under revisjon. 

Mulighet for at mye av kjøring 

må foregå på bane. 

 

Statens Vegvesen, Autoriserte 

trafikkskolers landsforbund 

Nye forskrifter for 

førerkortopplæring for MC, 

betinger kjøring på asfalt bane. 

En gokart-bane er godt egnet 

for formålet. 

ATL anser dette for å være et 

bedre alternativ enn dagens 

løsning. ATL og statens 

vegvesen er villige til å inngå 

intensjonsavtale om bruk av 

anlegget. 

Statens Vegvesen Nye forskrifter for 

førerkortopplæring for bil er 

også på trappene. 

 

NTG Behov for bilsportlinje Bilsportforbundet har inngått 

en intensjonsavtale med 

klubben om å opprette 

bilsportlinje på NTG så fort 

gokartbane er på plass i 

anlegget. 

Vargstad videregående Opplæring byggfag Vargstad har inngått 

intensjonsavtale med klubben 

om å ta all oppmåling, 

nivellering og bygging av 

lokaler. 

Gausdal videregående Allmennfag idrett Gausdal videregående skole har 

kunngjort muligheten for 

Motocross-linje. 

Statens vegvesen, Autoriserte 

trafikkskolers landsforbund 

Trafikkopplæring Mørkekjøring, akselerasjon og 

nødbrems for klasse B på 

atkomstsvei er ønsket. 

ATL anser dette for å være et 

bedre alternativ enn dagens 

løsning. ATL og statens 

vegvesen er villige til å inngå 

intensjonsavtale om bruk av 

anlegget. 

NAF Trafikksikkerhetsarbeid?  

KNA Trafikksikkerhetsarbeid?  

Trygg trafikk Trafikksikkerhetsarbeid?  

Politiet Trafikksikkerhetsarbeid?  

Statens vegvesen Trafikksikkerhetsarbeid?  
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Lillehammer modellflyklubb Kan bruke eksisterende 

banetraseer som start og 

landingsslette 

Har hatt kontakt. 

Modellflyklubben er 

interessert. 

Lillehammer modellbilklubb Kan bruke tilrettelagte områder 

i Korsåsen.  

Bane inne i planene fra 2006 

Amcar klubb Street legal Tatt ut av planene fra høsten 

2006. 

Dekkprodusenter Aktuelle brukere av rallyveg  

Bilimportører Aktuelle brukere av rallyveg og 

andre deler av området 

 

Vegdirektoratet Aktuelle brukere av rallyveg  

Gausdal kommune Del av region Bør ha synspunkter på 

regionanlegg. Kontakt opprettet 

med Idrettsråd i Gausdal 

kommune 

Øyer kommune  Del av region Bør ha synspunkter på 

regionanlegg. Kontakt opprettet 

med Idrettsråd i Øyer 

kommune 

Lillehammer Cykle Klubb/ 

downhill/dirtride 

Opparbeidelse av dirtpark. Kan være aktuelt i samband 

med barne-motorsykkel og 

lekeapparater.  
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8 Baneskisser og alternative traseer for atkomstvei 

Disse skissene viser i grove trekk hvordan baner kan 

utformes. Skissene er illustrative, og ikke detaljert. De 

forskjellige elementene er plassert slik de er planlagt i 

området. 
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9 Kart som viser områdets plassering 
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10 Flyfoto av området 
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11 Støysoner 
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12 Planlagt disponering av området 

  

 
 


