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TIDER STUDENTFIRANDE GYMNASIESKOLAN ESKILSTUNA 16/6 2018

Skola och antal

Datum

Tid för utspring

Färdväg

Rekarnegymnasiet (452 studenter)

16/6

12.00

Flakkortege från skolan

Kunskapscompaniet (30 studenter)

16/6

12.00

Flakkortege från skolan
Köpmangatan 1

Grillska gymnasiet (96 studenter)

16/6

12.50

Parad från Elite Hotel till
Strömsholmen och
därefter flakkortege

Realgymnasiet (43 studenter)

16/6

13.00

Flakkortege från skolan
Gamla Tullgatan 2

NTI-gymnasiet (36 studenter)

16/6

13.00

Smörparken och därefter
flakkortege

Rinmangymnasiet (363 studenter)

16/6

14.00

Flakkortege från skolan

S:t Eskils gymnasium (162 studenter)

16/6

15.00

Parad till Stadsparken och
därefter flakkortege
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Färdväg
studentkortege
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Regler för flak/ekipage
1. Fordonståget får bara bestå av ett dragfordon och ett till kopplat släpfordon med maxlängd av 24 meter. OBS! Vissa
gathörn kommer att bli svårpasserade med långa fordon. Sammankopplingen måste vara tillförlitlig. Släpfordonet ska
vara stabilt så det inte finns risk för vältning.
2. Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon
fara.
3. På flaket/ekipaget skall det finnas skyddsräcke eller motsvarande med en höjd av minst 110 cm. Om något står längs
väggarna så räknas 100 cm från detta. OBS! Inga rep eller liknande får användas. Skyddsräcke – om annat än
täckta sidor används exempelvis brädor ska avståndet mellan dessa vara max 20 cm.
4. Regelverk för kör och vilotider samt färdskrivare skall följas.
5. Flaket/ekipaget får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan skada passagerarna.
6. Fordonet får inte köra fortare än 20 km/h. Fordonet får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst
70 km/h.

7. Säten, bänkar eller motsvarande anordningar skall sitta fast.

Fortsättning nästa sida
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Regler för flak/ekipage
8. Brandsläckare av godkänd typ skall finnas monterad på en lättillgänglig plats på flaket/ekipaget vilket flakvärden
ansvarar för.
9. Om det inte finns fast monterad påstigningsanordning skall stege eller trappa medföras som kan fästas i flaket
vid av- och påstigning.
10. Föraren måste vara minst 21 år och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock
B-körkort (sedan 2 år tillbaka).
11. Passagerarna/flakvärden skall kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem om
någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtal vara uppkopplat under hela färden.
12. På varje flak/ekipage ska det finnas en flakvärd som är minst 21 år. Flakvärden skall inte vara med och fira själv.
Han/hon ska vara nykter och bära reflexväst. Flakvärdens uppgift är att hjälpa till vid på- och avstigning samt att
ha kontakt med chauffören gällande eventuella pauser, stopp och oförutsedda händelser.

13. Inget får kastas från flaket/ekipaget. Färden stoppas av polisman på grund av brottslig gärning (”framkallade av
fara för annan”).
14. Anmälan om studentflak/ekipage krävs. Ekipagen kommer att besiktas på plats.
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Anmälan om flak/ekipage
• För att få tillstånd att köra i studentkortegen så behövs följande uppgifter:
1. Datum och tidpunkt.
2. Skoltillhörighet.
3. Antal deltagare.
4. Namn på chaufför (ansvarig för transporten) samt telefonnummer till denne.
5. Namn på flakvärd.
6. Slag/typ av fordon.
7. Registreringsnummer på fordonet.
8. Registreringsnummer på ev. släp.
• Anmälan skickas till:
Polismyndigheten LPO Eskilstuna
Områdespolis Per Bergström
Box 348
581 03 Linköping
• Eller mailas till (skriv "Studentflak" i ämnesraden):
per-t.bergstrom@polisen.se

6

Grundregler
Det är i grunden INTE tillåtet att befordra passagerare på flak eller släp. Är ”reglerna för flak/ekipage”
uppfyllda är korta tillfälliga persontransporter tillåtet, till exempel vid studentfirande eller
karnevalståg. (Undantagen finns i sin helhet i Vägverkets författningssamling VVFS 2007:109 samt i VVFS
2007:109).
Om inte ”reglerna för flak/ekipage” är uppfyllda gäller alltså grundregeln:
Man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för
personbefordran.
Fordonsförordningen 5 kap, 1 § 4 p. Straffansvar: 8 kap 9 § (ägare och förare).
Hindra fortsatt färd
En polisman skall hindra fortsatt färd om den fortsatta färden medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller
någon annan väsentlig olägenhet.
Trafikförordningen 14 kap 15§.
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Alkohol
Trafik och alkohol hör inte ihop.
Alkohollagstiftningen och lokala ordningsföreskrifter om alkoholförtäringsförbud gäller även denna dagen.

Läs mer om Eskilstunas lokala ordningsföreskrifter på kommunens hemsida:
https://www.eskilstuna.se/download/18.25694ce315bfbdf5e8c1d32d/1495019967626/Lokala%20ordningsf%C
3%B6reskrifter%20Eskilstuna%20kommun.pdf

Banderoller på flak/ekipage
Det är viktigt att tänka på vad man skriver/ målar och hur man formulerar sig på banderoller som
hängs upp längst med flaket/ ekipaget. Detta för att undvika kränkning, förtal, hets mott folkgrupp
etc. HÅLL GOD TON!
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