
Kortfattet oversikt over noen retningslinjer for aktiviteter på Vålerbanen, Norsk 
Trafikksenter. 
 
 
Generell informasjon: 
Aktiviteter på alle baner reguleres av vegtrafikkloven (registrerte kjøretøyer) eller Norges 
Bilsportforbunds reglement for motorsport (uregistrerte kjøretøyer eller ”registrerte 
spesialkjøretøyer,” for eksempel rallybiler) eller Norges Motorsykkelforbunds reglement for 
motorsport (uregistrerte og registrerte motorsykler). 
 
Videre krever virksomheten på Vålerbanen spesiell tillatelse fra Statens forurensningstilsyn 
(SFT). Slik tillatelse gjelder helgeaktiviteter, motorsportstevner, motorsporttreninger, tester 
med banebiler og treff. Vålerbanen, Norsk Trafikksenter har tillatelse til å gjennomføre 
overnevnte aktiviteter, men med visse begrensninger. Disse begrensningene berører hvilke 
dager det kan gjennomføres aktiviteter, hvor mange aktivitetsdager det kan gjennomføres pr. 
år, hvilke tider på døgnet aktiviteten kan skje, hvor mye støy aktiviteten kan ha, hvilken type 
aktivitet som kan gjennomføres og krav til kjøretøyer.  
 
Nedenfor fremkommer en kortfattet orientering om hvilke begrensninger som gjelder for deres 
aktivitet.  
 
Kjørekurs med registrerte biler og/eller motorsykler: 

1. Føreren må ha gyldig førerkort 
2. Kjøretøyet må være registrert og være i forskriftsmessig teknisk stand. Prøveskilter 

tillates ikke. (Biler med prøveskilter kan tillates hvis de har dokumentasjon fra 
forsikringsselskapet på at de har lov til å kjøre på Vålerbanen). Vegtrafikkloven 
gjelder, det kan ikke kjøres med registrerte og lisensierte kjøretøy på banen samtidig. 

3. I den grad Vålerbanen har kapasitet, så skal veiledere engasjert av Vålerbanen delta på 
alle kjørekurs som gjennomføres på Vålerbanen. Arrangøren av kurset er ansvarlig for 
gjennomføringen. Han/Hun er forpliktet til å følge det til enhver tid gjeldende lovverk 
og retningslinjer for bruk av banene.  

4. Alle arrangører kan gjennomføre kurs fra mandag-fredag så lenge kursene skjer 
innenfor vanlig åpningstid, dvs. kl. 8.00 – 21.00. 

5. Bedriftskurs kan i tillegg gjennomføre i helger.  Kurset må gjennomføres i tidsrommet 
kl. 8.00-19.00 lørdag og/eller kl. 13.00-19.00 søndag. Unntak gjelder juli måned da 
ingen helgekurs tillates. 

6. Det er forbudt å arrangere rene hastighetskonkurranser på alle kjørekurs. 
7. Støyen skal ikke overstige 90 db(a) målt iht. NBF eller NMF sitt reglement. Hvis 

kurset arrangeres en mandag er støygrensen 100 db(a).  Det er montert en støymåler på 
banen. Hvis støyen overskrides her vil kjøretøyet bli nektet videre kjøring. 
Ved overtredelse av støygrense vil Vålerbanen ilegge leietager miljøavgift/bøter med 
kr. 5.000,-.pr. overtredelse. 

8. Leietaker forplikter seg til og tilbakelevere anlegget i den stand det ble overtatt. 
9. Leietakerens virksomhet foregår for egen risiko.  Ethvert ansvar, det være seg 

arrangør, deltakere eller publikum påhviler leietaker.  
10. Leietaker forplikter seg i tillegg til leieprisen å betale for de skader på baneanlegget og 

materiell som måtte oppstå pga. uaktsomhet, ulykker, hærverk, tyveri og lignende. 
Leietaker må da betale en egenandel oppad til kr. 10.000,- 



11. Leietaker er ansvarlig for opprydding etter arrangementet. Dersom Vålerbanen må 
rydde opp, blir det en tilleggsavgift på kr 500,- pr time pr ansatt. I tillegg kommer 
oljesanering. 

12. Det påhviler leietaker å sikre publikum og funksjonærer tilstrekkelig. Vålerbanen har 
rett til å bryte inn og stoppe et arrangement der det er klare brudd på leieavtalen, samt 
gitte retningslinjer fra NBF og NMF. Dette gjelder når sikkerheten til deltagere, 
funksjonærer og publikum ikke er ivaretatt. 

13. Leietaker forplikter seg til å følge opp at deltagerne følger reglementet / gitte 
bestemmelser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


