Detta gäller vid färd på flak eller släp för
Jönköpings kommunala gymnasieskolor
Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika
slag. På grund av regler ur säkerhetssynpunkt får man normalt sett inte färdas på flak eller släp, men
om kraven i broschyren (”Studentflak och karnevalståg - bjud på säker skjuts”) är uppfyllda så är det
ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.
Jönköping kommunala skolor samarbetar med Polisen, Länsstyrelsen samt Nationalföreningen för
Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) när det gäller studentavslutningarna.

Chauffören ansvarig
Det är alltid chauffören för fordonet, som är ansvarig för att alla krav är uppfyllda och att firandet på
flaket/släpet sker under lugna former.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:
•

Man får endast ta med passagerare i ett
sådant antal och placera dem på ett
sådant sätt att det inte kan uppstå någon
fara.

•

Passagerarna/flakvärd ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt
kommunikationssystem ifall någonting
händer, t.ex. ett snöre fäst i förarens
arm, som man rycker i om det händer
något oroväckande på flaket. Om mobiltelefon används måste samtalet vara
uppkopplat under hela färden.

•

Hållfasta skyddsräcken ska finnas.
Höjden bör vara minst 110 cm. Om
säten eller bänkar finns ska dessa
sitta fast.

•

Utrymme för passagerare får inte ha
farliga ojämnheter, utskjutande delar
eller skarpa kanter som kan öka risken
för skador på passagerarna.

•

Fordonet får inte köra fortare än 20 km i
timmen. Det får endast köra på vägar där
hastighetsbegränsningen är högst 70 km
i timmen.

•

Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort
med rätt behörighet sedan två år. Det
finns inte någon möjlighet att få undantag
för ålderskravet. Om traktor med släp
ska framföras i liknande sammanhang
måste föraren lägst ha behörighet B och
uppfylla de tidigare nämnda kraven.

•

Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man
får bara ha ett släp och det måste vara
så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:
•

Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.

•

Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.

•

En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, ska vara till hjälp under färden och öka
tryggheten. Chauffören ansvarig för att ha en tydlig kommunikation med flakvärden.
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Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade
och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och
tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade. Jönköpings kommunala skolor kommer att
meddela polisen om detta.

OBS: Ingen alkohol på flak eller släp i kortegen
För att få en säkrare kortegefärd kommer föraren av fordonet bli informerad om att det är hans ansvar
om det händer något under kortegevägen. Är studenter för alkoholpåverkade kan det t.o.m. bli tal om
att stoppa detta fordon från början. Det kan också bli fråga om omhändertagande av alkoholdrycker
om det finns sådan på flaken. Låt denna dag bli en minnesrik och nykter dag.
En vädjan till er studenter och vårdnadshavare är att göra denna festdag till en minnesvärd dag och
där alkoholen inte finns med i firandet. Kontroller av studentflak kommer att ske.

Information/utbildning till förare av fordon
När du som förare anmält dig att köra i kortegen, skickar vi en broschyr/information via mail om ditt ansvar som förare. Tillsammans med att du har sagt ja till att köra kortegen ska en flakvärd uppges, som
har kontakt med dig under resans gång via ett snöre kopplat i din arm. Om det händer något på flaket
rycker flakvärden i snöret och du stannar fordonet.
Vi kommer att samla alla förare och flakvärdar 1 timma innan kortegen kör igång för att ge information
om kortegeväg m.m.

Information till studenter
Under vårterminen kommer information ges till avgångseleverna om vad det är för regler som gäller
vid studentavslutningen.

Här finns mer information från Transportstyrelsen
Transportstyrelsens information om studentflak
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Studentflak-och-karnevalstag/
Broschyr Studentflak och karnevalståg - bjud på säker skjuts http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Underniva/Studentflak--karnevalstag/
Föreskrifter Skjutsning på flak (undantag från regler om antal passagerare) http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/Home/DocumentHistory/2007-109
Föreskrifter Skjutsning på släp (undantag från regler om lämplighetsbesiktning)
http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/Home/DocumentHistory/2007-108

Med önskan om ett trevligt och olycksfritt evenemang!
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Anmälan/info kortegefordon
vid studentavslutningen 2016
Sandagymnasiet ansöker om tillstånd för kortegen till polisen, för färd på Jönköpings gator.
Respektive avgångsklass lämnar in denna blankett till Peter Brandt (utbildningsledare) Ifylld blankett
lämnas in senast 2015-05-25

Deltagare i gymnasiets fordonskortege 2016-06-10
Fordonets registreringsnummer
Typ av fordon
Ansvarig för fordonet
Förare av fordonet
Förarens mobilnr
Förarens mailadress
Flakvärd
Flakvärds mobilnr
Klass
Sökandes mobilnr
Sökandes mailadress

Datum
Sökandens underskrift

Examenståget kommer att utgå inifrån Folkets Park. (Fordon kör in genom nedre entren
12:00-13:30 och följer sedan anvisningar från personal för hur man ställer upp.). Färdvägen kommer att vara: Sandagymnasiet – Öxnehagaleden neråt –-Kungsgatan – Esplanaden – Drottninggatan(mot Mjölkafållan) – Torsgatan – Kavlabron – Huskvarnavägen(genom Vättersnäs) – Östra Storgatan – ”Liljeholmbron” – rondell – fortsätt
Storgatan – gågatan fram till kanalen – Kyrkogatan – Skolgatan - S Strandgatan
och fri väg tillbaka till Huskvarna
Fordon med högre höjd än 3,80 meter kör in genom huvudentren
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