
 

 

Svenska Bilsportförbundet 
                                           Nationell Banlicens MNBF-DG-01-22-241231-PJ  

Gäller tom 2024-12-31 
Avseende racingbanan Mittsverigebanan i enlighet med nedanstående uppgifter, som vid datumet för licensen 

utfärdande överensstämmer med standard och det minimum av säkerhetskrav som Svenska Bilsportförbundet 

instiftat för de bilklasser och tävlingar anordnade enligt dess regelverk. 

Licensen gäller för tävling, träning och provapå/frikörning i Drifting. 

Licensen utgår från RA MnBf-220101-MC med tillägg. 

 

 

Banans längd i kilometer:        1,950m 

Banans Körriktning:                  Medurs och Moturs                                     Patrik Johansson 

Antal startande:                         Se Not i bilaga                                                SBF DG Banbesiktare 
Krav för licensen giltighet: 

Not 1:  Endast för och av Svenska Bilsportförbundet (SBF) sanktionerad verksamhet, i SBF-anslutna klubbars regi. 

Licensen endast giltig tillsammans med adressuppgifter och banskiss som var och en måste vara undertecknad och                       

godkända. (bil 1), samt att stipulerade avgifter erlagts till SBF. 

 

Not 2: Vid besiktning av banor uppträder Svenska Bilsportförbundet och berört utskotts utsedda banbesiktare i egenskap av rådgivare i säkerhetsfrågor och 

baserar sin bedömning på studier och försök över hela världen. SBF och dess organ ikläder sig inget ansvar i händelse av att den olycka skulle inträffa på en 

besiktad bana, oavsett användning av deras rekommendationer och direktiv. 

 

Not 3: Licensen giltighet baseras på det minimum av säkerhetsstandard som SBF kräver under den angivna giltighetstiden. SBF förbehåller sig rätten att 

återkalla, tillfälligt upphäva eller ändra licensen på grund av myndighetsbestämmelser, eller på rekommendation av Banbesiktare. 

 

Not 4: Varje år under giltighetstiden, skall SBF inspektera banan. SBF förbehåller sig även rätten att inspektera bana närhelst behov anses föreligga.  

 

Not 5: Banans konfiguration och dess anläggningar vid tidpunkten för SBF inspektionen skall visas i en plan som arkiveras av SBF och Banägaren, denna skall 

utgöra en gällande del av licensen. Denna skall på begäran göras tillgänglig för berörd Tävlingsledare ev. Domare mm. 

Berörd Tävlingsledare får göra förändringar under pågående evenemang för att bibehålla säkerheten, dessa skall då rapporteras till berört SBF utskott för att 

licensen fortsatt skall gälla. 

 

Not 6: Efter utfärdande av denna licens, upprättad i enlighet med den mest grundläggande säkerhetsstandarden med avseende på layout, installationer och 

arrangemang på banan, kan SBF aldrig på något sätt hållas ansvarig om en incident eller en olycka inträffar under tävling, träning eller testkörning. 

Inträffar en händelse under tävling, träning eller testkörning som leder till sjukhusvård för någon inblandad person, betydande skador på fordonets 

förarutrymme eller på banans säkerhetsanordningar (eller visar effekten på dessa vid en högenergiincident) är Banägaren ansvarig för att upprätta en detaljerad 

rapport över omständigheterna. Rapporten skall innehålla uppgifter på skadade personer, skador på inblandade fordon och på banans säkerhetsanordningar Om 

möjligt skall rapporten även innefatta video/foto upptagning av fordon och plats för incidenten omedelbart efter händelsen, teknisk rapport av fordon, 

medicinsk rapport och funktionärs och ögonvittnesuppgifter.    



Bil 1. Nationell Banlicens MNBF-DG-01-22-241231-PJ 

 

 
 

 

 

 

Banans Namn:   

  

 

 

 

MITTSVERIGEBANAN  

 

Polisdistrikt:    

  

HÄRNÖSAND, Polisdistrikt Nord.    

Banägare:     

  

Norrlands Motorpark AB   

Adress:    Mejselvägen 14, 853 50 Sundsvall   Tel: 0611-50 50 08      

          

   

 

Kontaktman:    Per-Erik Axehult        Tel: 0703-48 00 95  

   

pererik.axehult@mittsverigebanan.nu     

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

Bil 2. Nationell 

Banlicens MNBF-DG-

01-22-241231-PJ 
 

ÖVRIGT:  
  

Telefon finns:    

  

Mobil (anges i tillståndsansökan)    Tel:   

               

Närmaste ambulansstation:  HÄRNÖSANDS Brandstation.   

  

  9 km.  

Närmaste sjukhus:  Sundsvalls sjukhus:   

  

  41 km.  

Närmaste vårdinrättning:  Hälscentalen Södra Sundet                                                   
            

                  8 km 

  

GODKÄND PERIODEN 2022-01-01 – 2024-12-31.  
  

MED VIDTAGNA ÅTGÄRDER ENL. DEN NATIONELLA BESIKTNINGEN DEN 23 April 2022.  

Banlicens TYP 1 

Banlicensen kan bli föremål för förändring efter rapporter och dokumentation av begärda åtgärder.  

ÖVRIGT: SE NOT. PÅ BILAGOR samt RPSFS 2009:09, FAP 512–1.     

 

Not 1:  
Banlicensens första sida skall, så länge den är giltig, anslås på väl synlig plats i banans informationscentra.  
  

Not 2:  
Släckutrustning som används vid träning och tävling skall vara väl fungerande och i gott skick. 

Underhåll och omladdning av handbrandsläckare (www.svebra.org).  
Släckmedel skall vara lämpad för den typ av bränsle som används.  

 

Not 3: 

Race Control har kameraövervakning (och ljuspuckar i fordon) som hjälper Tävlingsledaren/Träningsansvarig 

att göra ett säkert arrangemang, när detta är i drift avgör Tävlingsledaren/Träningsansvarig antalet 

posteringar och mängden Funktionärer, med stöd av DG`s regelverk 

 

Not 4: 

• Grönt område får användas till tävling, träning eller prova så länge FAP 512–1 följs, med minst 1 

Funktionär med brandsläckare och kommunikation med TL för övervakning av ”sladdgården” avgränsning 

mot publika områden med betongsuggor eller liknande bör användas. Detta område max 2 fordon åt 

gången beroende på bilklass. Ex standard utan vagnsbok 1 st. bilar med vagnsbok godkända för twinköring 

får vara två om plats finnes.  

• Rött område tävling, träning eller prova, vid max 3 fordon samtidigt på slingan räcker det med 1st 

räddningsfordon och 1st postering som sköter utsläpp/start.  

• Rött område 4 till 8 fordon bör det finnas 2 posteringar utöver starten som bemannas med minst 1 

funktionär/postering. 

• Blått område är ordinarie banslinga och får användas till tävling, träning eller prova max 20 fordon 

samtidigt men detta avgör ansvarig från tillfälle till tillfälle och om det finns nodrift zoner. Körning ska 

vara så säker det går och att bilar utan bur kan drifta utan att komma i twindrifitng situationer  



 

 

Not 5: 

• Vid större mängd fordon i bandepån, minst 2 funktionärer som övervakar säkerheten. 

• Funktionär som övervakar depåutfart 

• Huvudpostering ska vara bemannad 

• Blått område skall vid frikörning och prova på ha sådan bemanning att god säkerhet uppnås. 

Använda befintliga och antal posteringar och rescuefordon som anses lämpligt för att ha godtagbar 

säkerhet tillsammans med kameraövervakning. Rekommenderat 5 st. bemannade. Vid denna typ av 

körning är endast Medurs godkänt.  

 

Not 6: 

Vid tävling och träning där ”tävlings slinga” används för bedömning och körträning anpassas 

bemanning till ändamålet och enligt DG´s Tävlingsregler. Här får banan köras både med och moturs 

under förutsättning att åtgärder vidtags så inte banans säkerhetsstruktur skapar farliga situationer ex 

montering av convirebelt på amcoräcke för att inte bilar ska fastna i kanterna, ställa ut däckpack mm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Besiktning utförd av Patrik Johansson 0703567297 LotsID 74013 


