Svensk författningssamling

SFS 1998:1281

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1165) om
säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg;

Utkom från trycket
den 13 oktober 1998

utfärdad den 17 september 1998.
Regeringen föreskriver att 10, 13, 14 och 16 §§ förordningen (1990:1165)
om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg skall ha följande lydelse.
10 § I fråga om förare av spårvagn gäller i tillämpliga delar 2 kap. 1, 3,
4 §§, 5 § första stycket 1, 5 § första stycket 2 såvitt avser skyldighet att
lämna fri väg för järnvägståg, 6 §, 7 § såvitt avser korsande av järnväg och
8 §, 3 kap. 1, 2, 5, 14, 15 §§, 17 § första stycket, 20, 50, 62, 64, 65, 67, 68,
76, 78 och 77 §§ samt 4 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276).
I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag från 3 kap. 17 §
första stycket trafikförordningen. Sådant undantag skall anges med tilläggstavla på det vägmärke som anger den enligt 3 kap. 17 § första stycket trafikförordningen tillåtna färdhastigheten.
13 § Förare av spårvagn skall följa anvisning
genom en särskild signal eller särskilt märke för spårvägstrafiken,
trafiksignal,
vägmärke som avser trafikregel som enligt 10 eller 12 § gäller honom.
Om en anvisning som avses i första stycket innebär en avvikelse från en
trafikregel, gäller anvisningen framför regeln. En särskild anvisning för spårvägstrafiken gäller framför en anvisning genom trafiksignal eller vägmärke. I
övrigt äger 2 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) motsvarande tillämpning i fråga om spårvägstrafiken.
En sådan anvisning som avses i 2 kap. 3 § trafikförordningen gäller framför annan anvisning.
14 § Bestämmelserna i 10–13 §§ gäller i tillämpliga delar även i fall där en
spårvagn framförs på annan plats än väg som avses i 1 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276). De gäller dock inte i fall där spårvagn framförs på särskild banvall utan plankorsningar.
16 §1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelse
som anges i 10 § döms med tillämpning av 14 kap. 3 § trafikförordningen
(1998:1276).
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 eller 13 § döms
till penningböter.
Till straff enligt första och andra stycket skall ej dömas, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
På regeringens vägnar
INES UUSMANN
Åsa Kastman Heuman
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