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Information om giltiga accesskort 
Giltigt från 2021 

 
1. Aktuella kort 

a. I enlighet med Hyresavtalets Allmänna Villkor 13.1§ och 13.2§ skall 
innehavare av personal- och VIP-kort (accesskort) beredas tillträde till 
anläggningen enligt nedan. Obs! kortet skall ha aktuellt år angivet! 
 

b. Orange kort 

 
Innehas av banägare, anläggningsansvariga etc. 

Skall vid uppvisande av kort omgående beredas fullständigt, 
omedelbart och kostnadsfritt tillträde till hela anläggningen inklusive 
parkering inom banområdet. Innehavare av orange kort har 
obegränsade befogenheter när det rör anläggningen i sin helhet och 
har rätt att ålägga Hyresgästen att vidta åtgärder som denne anser 
krävas för att Hyresgästen skall uppfylla gällande villkor enligt 
Hyresavtalet. 
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c. Svart kort 

 
Innehas av underhåll- och supportpersonal, t.ex. kioskpersonal, 
traktorförare etc. 

Skall vid uppvisande av kort omgående beredas fullständigt, 
omedelbart och kostnadsfritt tillträde till hela anläggningen inklusive 
parkering inom banområdet. Innehavare av svart kort har obegränsade 
befogenheter när det rör anläggningen i sin helhet. 

d. Grått kort 

 
Innehas av assisterande personal, kontrollanter från myndigheter etc. 

Skall vid uppvisande av kort beredas fullständigt, omedelbart och 
kostnadsfritt tillträde till hela anläggningen dock endast tillsammans 
med innehavare av orange eller svart kort och som också bär fullt 
personligt ansvar för personen. 
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e. Rött kort 

 
Skall vid uppvisande av kort beredas kostnadsfritt inträde till alla publika 
event på Mittsverigebanan. Vid ej publika event har Hyresgästen rätt att 
neka personen tillträde kortet enbart har en ekonomisk förmån. 

f. Baksida (likadan på alla kort)  
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2. Generella villkor 
a. Hyresgästen bör notera namn på de som under evenemanget får 

tillträde till anläggningen  
b. Hyresgästen har inget ansvar för personer med orange eller grått kort 

utan dessa är officiella representanter för Norrlands Motorpark AB 
c. Personer med rött kort (VIP) är att betrakta som normal besökare och 

har förutom fritt inträde till evenemanget inga förmåner, rättigheter eller 
skyldigheter. Vid eventuella ansvarsfrågor är innehavaren att betraktas 
som normal besökare och med rättigheter och skyldigheter som åligger 
sådan enligt Hyresgästens regler. 

d. Samtliga kort är endast giltiga under det år som är angivet och i de fall 
de är namngivna, personliga 

e. Om Hyresgästen anser att någon missbrukar sina befogenheter eller 
misstänker att besökaren kopierat, förfalskat eller stulit kortet skall detta 
meddelas Hyresvärden via telefon på 0611-50 50 08 vid brådskande 
ärenden eller e-post på info@mittsverigebanan.nu vid ej brådskande 
ärenden 

 


