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Studentflaken 2013 – hur gick det?
Bakgrund
Inför Student 2012 togs förslaget fram att införa förbud mot studentflak. Förbudet
skulle gälla kring tillfarterna mot Sergels torg, det vill säga på åtta gator i
citykärnan.

Anledningarna till förbudet var:
1. Bristande framkomlighet för bussar och utryckningsfordon
2. Dålig säkerhet vid i Sergelfontänen på grund av elektricitet, risk för att glaset
spricker och många vassa ventiler.
3. Ökad nedskräpning i City
4. Allmänt störande med många klagomål i Citykärnan
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Förbudet som år 2012 var gällande mellan datumen 28 maj-15 juni, gav ett
mycket positivt resultat. Under 2012 var det tre stycken flak som trots förbudet
kom in i förbudsområdet. Polisen var ändå mycket positiv till förbudet och
upplevde att det fungerade som man hade önskat. Jämfört med tidigare år var
Polisens insats nu tydligare och mer prioriterad, delvis tack vare förbudet.
Trafikkontoret har samarbetat med Polisen, som har en stor roll i arbetet med att
övervaka så att förbudet fungerar. Förbudet minskar trafikstörningar i city men
Polisen har ytterligare anledningar till ett förbud mot studentflak. Det är en
allmänt ökad brottslighet under studentperioden, dessutom har det varit och är
fortfarande problem med trafiksäkerheten på fordonen. Polisen övervakar
ordningen och säkerheten på flaken men de arbetar också med säkerheten för de
människor som rör sig där flaken passerar.
Även Keolis och busstrafiken upplevde förbudet 2012 som något positivt för
trafikflödet. Efter flera år med stökigt trafikläge och stora förseningar för bussarna
så gick studentfirandet så gott som obemärkt förbi det här året. 2012 rapporterades
inga förseningar i busstrafiken på grund av studentflak. På vägarna där
studentflaken åkte i stället flöt trafiken på.
Trafikkontoret införde förbud mot studentflak även under 2013. Förbudet gällde
längs med samma gator i city som år 2012. Förbudet trädde i kraft den 28 maj och
upphörde att gälla den 16 juni 2013.

Återkoppling – så gick det 2013
Polisen
Polisen anser att förbudet fungerat bra. Inga studentflak har rapporterats/passerat
innanför förbudsområdet. Detta trots att fler skolor hade utspring samtidigt. I år
hade som mest 44 skolor avslutning på en och samma dag, det var den 5 juni, mot
cirka 32 skolor den dag som flest skolor sprang ut förra året. Polisen har under det
här året använt sig av ungefär lika mycket resurser som under förra året, men man
har omfördelat dem.
Polisen har arbetat med studentflaken under en två veckor lång period. Den 5 juni,
uppskattade man att omkring 200-300 flak körde runt i innestaden samtidigt som
25 poliser arbetade med övervakningen av dessa. Dagarna den 5, 7, 11 och 12:e
juni var som mest intensiva med flest utspring och under dessa dagar arbetade
minst 12 poliser eller fler.
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Enligt Polisen var en del stökigheter vid skolorna innan flaken hade åkt iväg och
därför riktade man mer insatser till att kontrollera fordon och trafikdirigering för
att slippa stoppa dem senare under färd.
Polisen upplevde inga svårigheter med att övervaka förbudet, utan har bara
positiva reaktioner på hur det hela har fungerat och meddelar att trafiken har rullat
på bra. De upplevde även att kommunikationen har fungerat mycket bra med folk
ute på plats. Likaså har samarbetet med alla inblandade fungerat bra. Polisen är
väldigt nöjda med student 2013 och anser att samarbetet med Stockholm stad i
den här frågan fungerat utmärkt.
Hur man följde förbudet år 2013 var en förbättring i jämförelse med förra året då
tre flak rapporterades innanför förbudsområdet, och i år syntes alltså inte ett enda
flak på gatorna där förbudet gällde.

Var körde flaken istället?
Precis som förra året så åkte många flak till Östermalm. I stället för att köra på
gatorna vid Sergels torg åker studentflaken nu bland annat på Strandvägen,
Narvavägen, Karlavägen, Birger Jarlsgatan och vid Karlaplan. Många flak kör
runt i Karlaplansrondellen men det har inte hindrat framkomligheten. Polisen har
inte upplevt att det har varit några problem med att flaken åker på dessa gator utan
snarare anser de att dessa vägar lämpar sig bättre för flaken eftersom de är bredare
och har mindre trafikflöden.

Trafikförvaltningen
Keolis trafikledning tycker att förbudet har fungerat bra och det har gett goda
resultat men att det varit ganska stökigt kring Karlaplan.
Keolis fick lägga om en busslinje vid Vanadisvägen (mellan Hagagatan och
Norrtullsgatan) med anledning av utspring på uppmaning från polisen. Busslinjen
lades om under en timme för att sedan återgå till sin normala rutt igen.

Information och skyltning
Ett pressmeddelande gick ut i mars om att samma förbud som gällde förra året
skulle gälla även i år. Information om förbudet lades ut på Stockholm stads
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hemsida.
I slutet av maj publicerades annonser i Stockholms alla Mittitidningar med karta
och information om vilka dagar förbudet gällde. Vägmärken som informerade om
avstängningarna sattes upp vid infarterna, liknande de som placerades ut förra året
– se bild nedan. Information gick även ut till alla skolor med en uppmaning till
rektorer samt lärare att sprida informationen till alla elever.
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Studenterna
Enligt Polisen har studenterna själva uttryckt önskemål om att få ner antalet dagar
för när man kör runt med studentflak till en eller ett par dagar, och att man gör
firandet till mer av en ”karneval”.

Media
Medierapporteringen har bestått av inslag och artiklar i bland annat TV4
Nyheterna, Sveriges Radio, Metro, Sveriges Television, Dagens Nyheter.
Göteborgs-Posten jämförde situationen i Stockholm med den i Göteborg och
Expressen publicerade en artikel där man frågade allmänheten om vad de tycker
om förbudet. Rapporteringen i media har i stort sett gått ut på att informera om att
samma förbud som infördes för första gången 2012 även gäller under 2013.

5 (7)

2013-06-20
PM

DN

Expressen

DN

6 (7)

2013-06-20
PM

Ärenden inkomna till Trafikkontoret
Det har varit väldigt tyst och få klagomål har kommit in från allmänheten.
Studenterna själva har heller inte hört av sig med reaktioner på årets förbud.
”Första året 2012 var det en del reaktioner men i år verkar det som att de har
accepterat förbudet, för det har varit väldig lugnt.” ”Folk verkar ha lugnat ner
sig”.

Nedskräpning
På Södermalm har det inte varit några problem med nedskräpning, kanske någon
enstaka ölburk men inga störningar att tala om.
Peab låter meddela att det på Norrmalm var skräpigt runt Odenplan och lite extra
nere vid Sveavägen.
På Östermalm så märktes en stor ökning av skräp runt Karlaplan och en del längs
med Karlavägen, speciellt allén. Krossat glas förekom runt
Karlaplansrondellensamt även flera sopsäckar fyllda med skräp från flaken vid
papperskorgarna.

Olyckor på släpen
Endast en olycka har rapporterats där två personer ramlade av flaket på grund av
att en bräda brast. Ett fåtal fordon blev fick stanna på grund av att de inte
uppfyllde säkerhetskraven eller saknade dispens.

Utbildningsförvaltningen
En mycket viktig aktör i sammanhanget är Utbildningsförvaltningen som är
ansvarig för gymnasieskolorna i staden. Frågor finns kring nästa års
studentfirande och möjligheter till gemensamma datum och/eller nya alternativ.
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