
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S    
 

 

Amager Landevej 282  Telefon: +45 3251 0432 www.ska.nu 
DK-2770 Kastrup     E-mail: ska@ska.nu 
CVR: 769 317 12  A/S REG.NR: 101 472 Spks. Sjælland 5292    160885 

 

 

 

  

PRESSEMEDDELELSE 

Holbæk / Tølløse den 4. juli 2019 

Køreteknisk Anlæg i Tølløse indgår aftale om indkøb af ny bilpark hos Toyota i Holbæk 

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, som ejer og driver det køretekniske anlæg i Tølløse har indgået 
aftale med Toyota i Holbæk om levering af helt ny bilpark til brug på det køretekniske anlæg. 

”Det er det mangeårige gode samarbejde med Toyota i Holbæk, som har banet vejen for at vi også denne 
gang valgte Toyota i Holbæk som leverandør af nye biler”, siger Michael Nielsen som er administrerende 
direktør i Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S. 

Niels Ebdrup, Toyota Holbæk er glad for at ordren gik hans vej. ”Vi har i mange år samarbejdet med det 
køretekniske anlæg i Tølløse og vi er rigtig glade for at den nye ordre på 7 biler gik vores vej og vi opfatter 
det som en cadeau til dels vores køretøjer men også til vores service”, siger Niels Ebdrup, Toyota Holbæk. 

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg købte det køretekniske anlæg i 2016 og har siden da arbejdet på at 
udvikle og opgradere anlægget. Dels med hensyn til selve baneanlægget, men også mht. 
undervisningslokaler og køretøjer. 

”Da vi i sommeren 2016 overtog anlægget i Tølløse, anlagde vi med det samme ny glatbanebelægning og 
netop i disse dage så afslutter vi en total renovering af vores undervisnings- og administrationsbygning 
samt opførelse af et helt ny garageanlæg til alle vores biler og motorcykler.” Samlet set så er vores biler og 
anlæg i Tølløse nu i absolut topform og i stand til at skabe de allerbedste rammer for vores mange 
køreskoler og deres køreskoleelever”, siger Michael Nielsen videre. 

”Totalrenoveringen af både bane og lokaler giver os rigtig gode muligheder for at tilbyde køretekniske 
kurser til virksomheder og organisationer i de allerbedste rammer” afslutter Michael Nielsen, 
administrerende direktør i Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S.  

Yderligere oplysninger kan indhentes hos: 

Michael Nielsen  
Adm. Direktør i Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S 
Tlf.: +45 2020 4401 
 

Baggrund: 

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S, www.ska.nu blev stiftet i 1985. Selskabet ejer og driver det 
køretekniske anlæg på Amager (Amager Landevej 282, 2770 Kastrup)  og siden sommeren 2016 også det 
køretekniske anlæg i Tølløse (Stengårdsvej 34, 4340 Tølløse). 

Anlægget på Amager fik i sommeren 2017, som ét af kun 3 anlæg i Danmark, installeret et ”dynamisk 
keglesystem” som giver kursisterne på de køretekniske kurser en særdeles virkelighedstro uddannelse. 

http://www.ska.nu/
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Selskabets mission er: at varetage uddannelse på højeste niveau af trafikanter – såvel nye som erfarne. Vi 
arbejder med udvikling og nytænkning af køreteknik med henblik på moderne og sikker trafikkultur for 
derigennem at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken. 

Selskabet er repræsenteret i bestyrelsen:  ”Foreningen af Køretekniske Anlæg i Danmark”. 

 

Med venlig hilsen 
 
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S 
 
Michael Nielsen 
Administrerende Direktør  


