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A/B-banan

D

Halkbana

Halkbana buss/lastbil

Halkbana i stadsmiljö för övning av körning på smala,

En 400 meterlång halkbana anpassad för övning av undan-

En 600 meter lång halkbana anpassad för övning av un-

krokiga vägar i halt väglag.

manöver och bromsteknik i olika hastigheter i personbil.

danmanöver och bromsteknik i hög hastighet för i huvudsak tunga fordon.

E

F

E-banan

G

F-banan

MC-banan

En 800 meter lång vägslinga ger möjlighet till trafik- och

Manöverplan för träning av undanmanöver på grus och

En bana för övning av manöver- och bromstekniker på

backträning för av alla typer av fordon.

asfalt. Här finns stora fria ytor som kan disponeras för

olika typer av underlag på motorcykel.

exempelvis trafiksäkerhetsträffar/utställningar.

H

I

Terrängbana

J

Vägslingor

Rondell

Utmanande och spännande banor med olika svårighets-

Vägnät i autentisk miljö för övningar i exempelvis obser-

En autentisk cirkulationsplats för trafikövningar i

grad där föraren ges möjlighet att testa bilens egenska-

vationsförmåga och hantering av olika typer av hinder

syfte att uppdatera och förbättra kunskaper och

per under extrema förhållanden.

som kan uppstå i trafiken.

körfärdigheter i rondell.
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Kvarntorpshögen

Gruvan

På Kvarntorpshögen med en lutning på 18° demonstre-

I en 3,6 mil lång gruva demonstreras avståndsbedöm-

ras alpkörning för att ge ökad kunskap i hantering av de

ning, olika siktförhållanden samt reflexens betydelse vid

olika situationer som kan uppstå.

mörkerkörning.

Trafikcenter – norra Europas största körupplevelseanläggning för trafikutbildning
Trafikcenter öppnar vägen till säkrare, roligare, miljövänligare och mer ekonomisk
körning samtidigt som vi höjer kompetensen och säkerheten bland såväl
yrkesförare som privatbilister. Vi erbjuder körning på alla underlag, manöverplan
för alla typer av fordon och har dessutom en modern anläggning med säkerhetshall
samt utbildnings- och konferenslokaler.

Trafikcenter Scantec AB
Ytongbanan SE-692 92 Kumla
Tel: 019-57 29 10

Trafikcenter är ett helägt dotterbolag till Länstrafiken i Örebro län och vår anläggning
är strategiskt belägen mitt i Sverige, vid Kvarntorp strax öster om Kumla. Hit
kommer cirka 11 000 personer per år för att förbättra sina körfärdigheter.

Fax: 019-57 24 70
E-post: info@trafikcenter.se
Hemsida: www.trafikcenter.se
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