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LAGRÅDET                 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-06-08 

 

Närvarande:  f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger 

Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 27 maj 2004 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i ordningslagen (1993:1617). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Mårten 

Unbeck. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

4 kap. 5 § 

 

För att tydliggöra att det är förbjudet att utan tillstånd av spårinne-

havaren eller trafikföretaget beträda ett spårfordons utsida föreslås i 

remissen att ett sådant förbud införs genom ett tillägg till 4 kap. 5 § 2 

ordningslagen. 

 

I sin gällande lydelse innehåller den nämnda punkten ett förbud mot 

att vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordning-

ar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång. Enligt författ-

ningskommentaren (prop. 1992/93:210 s. 306) omfattar bestämmel-

sen inte åtgärder som mera är av ordningskaraktär och som inte kan 

anses medföra hinder för trafiken. 
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I kommentaren till den nu föreslagna bestämmelsen, som innebär 

förbud att på tunnelbana eller spårvagn åka t.ex. mellan vagnar, på 

fotsteg vid dörr eller på vagntak, framhålls att bestämmelsen är till-

lämplig på sådana beteenden oavsett om de medför hinder för trafi-

kens utövande eller inte. 

 

I och för sig kan det hävdas att de beskrivna beteendena till sin ka-

raktär är sådana att de generellt sett måste anses utgöra hinder för 

trafikens behöriga gång. Under alla förhållanden hindrar de de facto 

trafiken så snart de upptäcks av ansvarig trafikpersonal. 

 

För att den i författningskommentaren uttalade avsikten skall komma 

till tydligt uttryck bör emellertid, enligt Lagrådets mening, en viss om-

redigering ske av den föreslagna lydelsen av 4 kap. 5 §, t.ex. enligt 

följande mönster: 

 

”Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får inte någon 

 

1.  beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av spårvägs 

     spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på    

     annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde, 

 

2.  beträda spårfordons utsida, 

 

3.  vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordning- 

ar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång.” 

 

Övergångsbestämmelserna     

 

I remissen har inte berörts hur de ärenden enligt 2 kap. 8 § andra 

stycket som kommit in till polismyndigheten före den 1 april 2005 

men som ännu inte avgjorts skall handläggas. 
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Enligt Lagrådets mening bör i en övergångsbestämmelse klargöras 

att dessa ärenden skall handläggas av länsstyrelsen enligt den nya 

bestämmelsen. 

 

 


