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Föreskrifter om namn 
på trafi kplats för järnväg
– med kommentarer

BV-FS
1997:4

• Föreskrifter (BV-FS 1997:4) om ändring 
i Järn vägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:4) 
om namn på trafi kplats för järnväg

Järnvägsinspektionen föreskriver med stöd av 7 § förordningen 
(1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg dels att 
3 och 4 §§ i inspektionens föreskrifter skall betecknas 4 respektive    
5 §, dels att ny 3 § skall införas av följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från ikraftträd an   -
det.

1 §  Trafi kplats är en gemensam benämning för station, linjeplats, hållplats 
och hållställe.

2 §  Ansökan om nytt eller ändrat namn på trafi kplats skall vara skriftlig och 
inges av spårinnehavaren till Järnvägsinspektionen för prövning senast fyra 
månader innan det avses tas i bruk.

Ansökan skall innehålla karta, uppgift om namn- och signaturför slag (för-
kortning) samt eventuella alternativför slag. Platsens läge anges enligt järn -
vägens längdmätningssystem.

3 §  För trafi kplats som skall inrättas för tillfälligt behov och som kommer 
att fi nnas i högst två år kan Järnvägsinspektionen tillämpa förenklad hand-
läggning utan samråd med berörd kommun och berörda trafi kutövare. 

Järnvägsinspektionen skall dock underrätta dessa om beslut.

4 §  Spårinnehavaren skall till Järnvägsinspektionen inge uppgift om sådan 
ändring som inte innebär ändrat namn, t.ex. ändring från linjeplats till sta-
tion eller nedläggning av trafi kplats.

5 §  Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Järnvägsinspektionen.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997. Forts.

• BV-FS 1997:4
Namn på 
trafi kplats 

för järnväg
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• Kommentarer till BV-FS 1997:4

Paragraferna 3 och 5 saknar kommentarer.

1 §  Trafi kplats är en gemensam benämning för station, linjeplats, hållplats och hållställe.

• Kommentarer till 1 §
Med station menas ett särskilt avgränsat område av banan där en tåg kla re ra-
re närmare kan övervaka tågrörelser och andra verksamheter.

Med linjeplats menas en plats på linjen (utanför station) med växel eller rör -
lig bro.

Med hållplats menas en plats på linjen (utanför station) utan växel och av -
sedd för resandes av- och påstigning

Med hållställe menas en plats inom station som är avsedd för resandes av- 
och påstigning och utmärkt med eget namn.

Med ställverksområde menas ett område innefattande sammanhängande 
sta  tioner som gränsar till varandra och vilka övervakas av en gemensam tåg-
klarerare.

2 §  Ansökan om nytt eller ändrat namn på trafi kplats skall vara skriftlig och inges av spårinne-
havaren till Järnvägsinspektionen för prövning senast fyra månader innan det avses tas i bruk.

Ansökan skall innehålla karta, uppgift om namn- och signaturför slag (förkortning) samt eventuella 
alternativför slag. Platsens läge anges enligt järn vägens längdmätningssystem.

• Kommentarer till 2 §
Även om det i förordningen om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spår -
väg (1990:1165) åläggs Järnvägsinspektionen att samråda med berörda par-
ter, förordar dock Järnvägsinspektionen att spårinnehavaren innan an sök an 
insänds samråder med lokala och regionala intressenter. 

Finns samråd antecknat med berörda kommuner, trafi kutöva re, utövare av 
särskild trafi kledningsverksamhet och trafi khuvudmän i fram ställningen till 
Järnvägsinspektionen fi nns goda utsikter att beslut om namn kan ske utan 
större dröjsmål då inspektionens remisshantering på så sätt är väsentligt för-
enklad. 

Samråd med kommun syftar främst till att ge denna möjlighet att lämna 
syn  punkter på namn som skall användas av allmän heten samt ta hänsyn till 
eventuella utbyggnadsplaner som kan motivera en plats för på- och avstig-
ning för vilken aktuellt namn kanske bör reserveras. Eftersom namnet ofta 
kommer att leva i lång tid gäller det att se denna fråga i ett långt perspektiv.

Samråd med kommun syftar också till att få en noggrann prövning av så 
kallade arbets- och projektnamn. 

Då det gäller tillfälliga trafi kplatser (främst tillfälliga linjeplatser i form av 
byggspårväxlar) torde samrådskravet vara uppfyllt med en underrättelse till 
berörd kommun.
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Bemärk att om det blir aktuellt att stanna med lokala eller regionala tåg är 
det lämpligt att en tätorts namn används för en hållplats med centralt läge. 
Detta omöjliggörs om namnet redan är ockuperat av t.ex. en station för en-
bart internt trafi ktekniska behov i ortens utkant. Det är därför viktigt att en 
tätorts namn endast används på en plats som ligger centralt i den aktuella 
orten.

Platsens läge markeras lämpligen på en kartkopia t.ex. ekonomiska kartan i 
skala 1:10 000 eller 1:20 000. 

Signaturer (förkortningar) används ofta i trafi ksäkerhetssammanhang, t.ex. 
vid ordergiv ning och i järnvägsinternt tidtabellstryck. I syfte att undvika att 
missför stånd uppstår på grund av lika eller snarlika signaturer omfattar Järn-
vägsinspektionens prövning av namn även prövning av signaturer.

Det bör eftersträvas att välja en så kort signatur som möjligt för att undvika 
att det växer upp ”spontana” förkortningar. Fler bokstäver än fyra i en sig-
natur är olämpligt.

Om namnet på trafi kplatsen består av högst fyra bokstäver torde särskild 
signatur vara onödig.

Eftersom ställverksområde används som sammanfattande namn på fl era 
sammanhängande stationer är det självklart att även namn på sådant område 
blir föremål för prövning och registrering.

4 §  Spårinnehavaren skall till Järnvägsinspektionen inge uppgift om sådan ändring som inte inne-
bär ändrat namn, t.ex. ändring från linjeplats till station eller nedläggning av trafi kplats.

• Kommentarer till 4 § 
Krav på prövning av namn uppstår när ett nytt namn på en trafi kplats skall 
användas. Om en trafi kplats ändrar status från t.ex. linjeplats till station med 
bibehållet namn krävs dock inte något godkännande från Järnvägsinspektio-
nen. Krav på anmälan av sådan ändring framgår av 4 §.

Om en plats fl yttas med bibehållen uppgift men inte längre än att det tidiga-
re namnet fortfarande från geografi sk synpunkt kan utgöra benämning på 
platsen, räcker det med en anmälan om förändringen. Uppgiftslämnandet 
mo tiveras av att en tillförlitlig förteckning över godkända namn skall kunna 
föras.

När en trafi kplats avförs, upphör också Järnvägsinspektionens godkännande 
av namnet. Forts.
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• Allmänna utgångspunkter för val av namn

Som namn på en trafi kplats väljs ett befi ntligt geografi skt namn som är i all -
mänt bruk för den avsedda platsen. Med allmänt bruk avses ett namn som 
an vänds av dem som bor på platsen och som kan beläggas på en allmän kar ta 
från Lantmäteriverket alternativt från berörd kommun.

Om en ny trafi kplats inrättas på en plats som saknar bebyggelse eller en bit 
ifrån bebyggelse bör undersökas om traktnamnet (eller fastighets namn) är 
lämpligt. Med lämpligt menas att namnet skall vara lokaliserat och identifi e-
rat samt inte kunna sammanblandas med annat namn i regionen. Traktnamn 
är angivna med versaler på ekonomiska kartan i skala 1:10 000 eller gula 
kartan i skala 1:20 000. 

Om en tätorts namn väljs bör aktuell trafi kplats ligga centralt i denna ort.

Det är olämpligt att ge en trafi kplats ett namn som tidigare funnits på en an-
nan trafi kplats på samma spåranläggning. Detta gäller särskilt om platserna 
ligger nära varandra, i samma region eller om endast en kort tid för fl utit se-
dan namnet tidigare användes.

För att skilja trafi kplatser inom samma (tät)ort åt kan en bestämning läggas 
till huvudnamnet (t.ex. Örebro central och Örebro södra). Om sådant tillägg 
ges bör övriga trafi kplatser med samma huvudnamn också ges ett tilläggs-
namn för att undvika tveksamhet. Tilläggen kan ange väderstreck (norra, 
södra, östra och västra) eller läge inom orten (t.ex. centrum, bruk och kyrk -
by). Det är olämpligt att två tillägg med samma eller likartad betydelse, t.ex. 
central och centrum, förekommer inom samma ort.

För ställverksområden kan dock en tätorts namn utan efterställd bestämning 
används om tätortens namn utgör första led i namnet för fl era stationer, t.ex. 
kan Västerås central och Västerås västra ingå i ställverksområdet Västerås.

Det är av stor vikt att namnfrågan behandlas i ett så tidigt skede som möjligt 
vid projektering av en ny spåranläggning eller ny trafi kplats på en be fi ntligt 
spåranläggning.

S.k. arbetsnamn, dvs. provisoriska namn som kommit i bruk utan vederbör-
lig prövning strider mot de bindande reglerna och får inte förekomma.
Kommersiella intressen bör inte få påverka namngivning av trafi kplatser så 
att trafi ksäkerheten eftersätts.

• Forts. Kommentarer till BV-FS 1997:4
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• Namn i tryck, på skyltar 

Järnvägsinspektionens prövning av namn innebär att namnet granskas från 
trafi ksä ker hetssyn punkt. Det är olämpligt att i allmänhetens tidtabeller och 
liknande annonsera något annat namn än det för platsen fastställda. Det fi nns 
risk för förvirring för berörd personal i trafi ksäkerhetstjänst om ett namn 
används i samtal med allmänheten och i dagligt tal, och ett annat skall använ-
das vid samtal i trafi ksäkerhetstjänst.

Däremot kan tillnamnet till det fastställda namnet utlämnas vid annonsering 
om denna ”kortform” inte i sig är namn på en egen trafi kplats. T.ex. kan 
uppe  hållen vid stationen ”Hallsbergs person bangård” annonseras enbart 
”Hallsberg” eftersom det inte fi nns någon egen trafi kplats med det namnet.
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