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Efterlängtad halkbana hjälper 
tusentals snabbare till körkort 
 
Stockholm City Trafikskola har tecknat ett avtal för att bedriva utbildning i 
halkkörning på Drivelab Stockholms Testbana Test Track 1. Det kommer 
innebära snabbare tillgång till halkbana för tusentals människor i 
Stockholmsområdet som vill ta körkort. 
 

 
Stockholm City Trafikskola bedriver utbildning i halkkörning på Drivelab Test Track 1. 
 
Nu blir vägen till körkortet kortare. Hittills har Stockholmsområdet haft mycket begränsade 
möjligheter och svårt att få tillgång till halkkörningsbana. Många körskolor och elever har därför 
ofta behövt boka in sig på annan ort men den nya halkbanan ligger strategiskt belägen mitt 
emellan Stockholm och Uppsala.  

 
Den nya halkbanan ligger i Drivelab Stockholm, navet för utbildning och events inom 
fordonsindustrin. Det är Drivelabs testbana Test Track 1 som nu har utvecklats med en ny del 
som uppfyller kraven för halkkörningsmomentet i körkortsutbildningen. Den anläggning som nu 
kommer att upplåtas till körkortselever används även av fordonsindustrin för utbildning och 
tester av lätta och tunga fordon. Hållbarhetstänket för halkbanan är genomgående. Här 
används och körs miljövänliga hybridbilar vilket minskar utsläpp och skapar rätt förutsättningar 
för halkkörning. 
 



www.explorearlandastad.se 

 
                  Pressmeddelande 2021-10-06 

 
  
 
 

 
 

– Då halkbanan ligger endast 25 minuter från Stockholm City kommer vi smidigt och 
miljövänligt genom samåkning kunna samla våra elever och bussa ut dem till banan vid 
övningstillfällena. Vi är glada att ha hittat en anläggning på optimalt läge och att kunna erbjuda 
våra elever Risktvåan på Sveriges modernaste och mest miljövänliga halkbana. Här kommer 
de få bästa förutsättningarna att praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet 
reagerar på olika slags underlag och förutsättningar, säger Riyad Racho från Stockholm City 
Trafikskola. 

 
Johan Lundberg Förvaltare, Explore Arlandastad/Drivelab kommenterar tillskottet:   
–  Det är fantastiskt att vi kan hjälpa fler att snabbare förverkliga drömmen om körkort! Vi är 
jätteglada att tillsammans med Stockholm City Trafikskola korta köerna till övningskörning på 
halkbana! Vi gör det dessutom med ett gemensamt hållbarhetstänk som omfattar såväl 
halkbanans förutsättningar som transporten dit. 
 
Mer om DRIVELAB och Explore Arlandastad 
Drivelab Stockholm är en del av Explore Arlandastad. Drivelab rymmer navet för 
fordonsindustrins events och utbildningar och utgör dessutom en tankesmedja och testmiljö för 
bransch, myndigheter och forskning. Här finns tre testanläggningar i världsklass, Test Track 1, 
Test Track 2 och nytillskottet Test Track Terrain som tillsammans erbjuder testkörning på både 
asfalt och terräng i kombination med närmare 20 000 kvm utbildningscenter för lätta samt 
tunga fordon, eventytor, hotell, verkstadslokaler, försäljning och service. Explore Arlandastad är 
ett unikt, 241 hektar stort detaljplanerat område i hjärtat av expansiva Mälardalen. Med 20 
minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och 5 minuter till flygplatsen är Explore 
Arlandastad nära både Sverige och världen. En accelerator för idéer och verksamheter som 
behöver utrymme att tänka stort.  
 
Explore Arlandastad ägs och förvaltas av Arlandastad Group, ett fastighetsbolag vars affärsidé 
är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer 
om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified 
Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 
 
Mer om Stockholm City Trafikskola: 
www.stockholmcitytrafikskola.se 
 
Pressbilder: 
https://explorearlandastad.se/sv/nyheter-press/en-liten-glimt-av-nagot-storre 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

Sara Johansson, Kommunikationschef 
Arlandastad Group AB 
sara.johansson@arlandastad.se 
073 034 63 97 


