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Av herr W arburg , om visst tillägg ti ll de säl'skilda
(ö,·esl.-!·i( tcma ( ör automobiltmfik j S tockholm.

Ti ll Stoc kh olm s s tad sfullm ä kti ge .
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A r 1908 till ät un dertecknad sig vticka en motion om åtgärders vidtagande för att förhindra olyckor, då automobi ler passera
förbi spö rvagnar vid hållplats, och erinrade därvid om att icke
sällan olycksfall , därav ett med död lig ntgång, timat vid möten
mellan avstigand e spi\rvagnspassagernre ooh förbi ilande automobiler.
J ag framhöll här vid , att den kungliga förordningen om auto ·
mob iltrafi k av 19 0 6 innehöll stadgnnde ntt i vägkorsningar och å
sådana ställen, där liv ligare trafik räder, automobilföraren ägde färdns så sakta, att autom obilen kan stannas ögonblickligen, samt att
denna bestämmel se borde vara tillämpli g på de nämnda avstigningsplatserna vid spårväg, men att lihäl denna saktare fart faktiskt
icke tilliimpades av antomobilföraren, vadan ett tillägg till föreskriftern a om au tomobiltrafik i Stoekbolm torde vara bebövligt.
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iunan miu motion hunni t genomgå sedvanlig
beredning
överstätbällareämbetets fö rslag till ny kungörelse angående särski lda föresk ri fter för automobi ltrafiken.
Under den fö rberedande behandlingen av detta ärende hade
föreståndaren för centralpoli sen föreslagit fö rbud för att vid M Ilstation eller hållplats fö r spårvagnar, varest spån 'agn stan nar för
avlämna elle,' emottaga passagerare, framdriva automobil med slörre
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måtte anse dessa h lIplatser rara sådanu ställen, .dti~ ll\"hgare trafik
rAder> , Det \"ore därför lämpligt att uttryckligen Inrycka en tydIi" bestämmelse härom i lokalförordningens särskilda före krifter,
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Dånrande ö,.erståthållaren genmälde. att hon trodde sig ha
tillmötesgått just den i min motion framställda öuskan genom att
i förordningen inrycka en föreskrift om att automobilförareu sk ulle
hålla undan för de personer, som å sådana platser stiga ned ifrån
eller .tiga upp på spån'agn, och trodde han, att denna bestämmelse
skulle ,.erka fördelaktigt
F ör miu del tillät jag mig emellertid i allt fall fram hålla,
att det ,.arit lämpligt att i kungörelsen upptaga och på de ifråganrande hållplatserna tillämpa den kungliga förordn ingens bestämmelser om saktande av farten , men medgav, att det i realiteten
ble,.e detsamma, om överståthållareämbetet ville pä annat sätt in,
skärpa den kungl. förordningens bestämmelser hos automobilförarna
och för dem klargöra, att ifrågal' arande bestämmelse skall tillämpas
med avseende å dessa platser,
Nu må det villigt medgivas, att de Beste automobilförare
samvetsgrannt iakttaga särskilt bestämmel sen om att vika undan
för av, eller påstigande passa"erare, Men undantaa finnas och
Säkerligen icke få,
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mIg VIS.., att de nuvarande bestiimmelserna icke göra
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till fylles och att det llr nödvtindio-t att eftertrl'ckligt klar"ö f"
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v~der öran e, att de ICke liga rätt att fara fram med ohejdad fart
nd de sa hällplat er, , Väl I'et jag, att inga än så noggranna bestämmelser kunna förhllld,ra hänsynslösa automobil förare att rusa på,
men nllgot kunde dock Vlllnas, om bestämmel serna förtydligades oeh
tillsynen över dorns tillämpning skärptes.
J ag får därför vördsammast föreslå, att herrar stadsfullmäktige
"ilie hos överståthällareämbetet hemställa om sådant tillägg till föreskrifterna för automobiltrafik i Stockholm , att d;lri uttryckligen
mätto bestämmas , icke blott att automobilförare skall hålla uedan
för personer, som stiga av eller på spårvagn, utan ock att han
skall, då han passerar spärl'agn vid håll plats, färdas så sakta, att
han ögonblickligen kan stanna automobilen .
Stockholm den 19 oktober 1914.

Karl W IWbtwg.
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