Information
Säker transport på studentflak
I studenttider hör det ofta till firandet att färdas med utsmyckade fordon av olika slag.
Normalt sett är det ej tillåtet att färdas på flak eller släp på detta vis men är
Transporstyrelsens krav uppfyllda är det tillåtet vid korta tillfälliga transporter.
Detta gäller vid färd på flak eller släp
• Det är inte tillåtet att ta med så många passagerare, eller placera dem på ett
sådant sätt,
att fara kan uppstå.
• Hållfasta skyddsräcken skall finnas. Höjden bör vara minst 110 cm. Säten eller
bänkar skall sitta fast.
• Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller
skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerare.
• Inga lösa föremål såsom flaggor, plakat och dylikt får medföras på grund av
säkerhetsskäl (högspänningsledning).
• Flaket skall vara utrustat med brandsläckare, minst 6 kg pulversläckare, brandfilt
samt
första-hjälpen-väska.
• Fordonen får inte framföras fortare än 20 km/h.
• Föraren skall vara 21 år fyllda samt inneha rätt behörighet sedan två år.
• Släp till fordonet får användas om sammankoppling är säker.
• Släpet måste vara stabilt så att det inte finns risk för att det ska välta.
•

Om traktor med släp skall framföras måste föraren lägst ha behörighet B samt
uppfylla de tidigare nämnda kraven.

•

På varje kortegevagn skall det finnas en flakvärd som tillsammans med föraren
ansvarar för ordning och säkerhet på flaket. Flakvärden skall vara en myndig och i
övrigt lämplig person som ej deltar i firandet. Flakvärden skall även sköta
signalering mellan flak och förare vid eventuell olycka genom ett tillförlitligt
kommunikationssystem.

•

Passagerare får inte vara märkbart berusade när färden påbörjas och alkohol får
inte heller medtagas eller förtäras under färd.

•

Texter på banderoller får inte vara sexistiska, rasistiska eller kränkande på annat
sätt.

Fordonskontroll
Polisen kan komma att kontrollera studentflaken före avfärd.
De fordon som ej uppfyller kraven kommer inte att få användas.
Fordon där säkerheten äventyras under färd kommer att stoppas från vidare
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Information
Observera att även om du fyllt 18 år och får dricka alkohol på krogen får du
inte dricka eller bära med dig alkoholdrycker. Att köpa ut alkohol till person
som är under 20 år är ett langningsbrott. All alkohol som person under 20 år
bär med sig kommer beslagtas av polis och brottsanmälan upprättas.
Spritdrycker, vin eller starköl får av ovan anledning inte överlämnas som
gåva till den som är under 20 år.
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