Transportstyrelsens föreskrifter
om namn på trafikplats för järnväg;

TSFS 2018:26
Utkom från trycket
den 15 mars 2018

beslutade den 12 mars 2018.
Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § järnvägsförordningen (2004:526).

JÄRNVÄG

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fastställande och
ändring av namn på trafikplats för järnväg enligt 2 kap. 2 § järnvägsförordningen (2004:526).

Definitioner
2 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse
som i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526).
I dessa föreskrifter används dessutom följande begrepp med nedan
angiven betydelse.
signatur

förkortning av trafikplatsnamn

Fastställande av trafikplatsnamn
3 § En trafikplats namn och signatur ska fastställas innan trafikplatsen
inrättas.

Krav på ansökan om nytt eller ändrat trafikplatsnamn
4 § Infrastrukturförvaltaren ska ansöka om nytt eller ändrat trafikplatsnamn hos Transportstyrelsen.
Ansökan ska göras på det sätt som Transportstyrelsen har fastställt,
senast fyra månader innan trafikplatsnamnet ska tas i bruk.
Ansökan ska innehålla en karta över området för trafikplatsen samt
förslag på namn och signatur. Trafikplatsens läge ska anges enligt infrastrukturförvaltarens längdmätningssystem samt med koordinater i formatet
SWEREF 99 TM.
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Utformning av trafikplatsens namn
5 § Namnet på en trafikplats ska
1. vara utformat så att trafikplatsen inte går att förväxla med nuvarande
eller tidigare trafikplatser,
2. ha koppling till det geografiska namnet på platsen, och
3. följa god ortnamnssed.

Utformning av signatur
6 § En signatur ska vara så kort som möjligt, högst fem bokstäver, och ha
koppling till trafikplatsens namn.
Signaturen ska inte gå att förväxla med nuvarande eller tidigare trafikplatsnamn eller signaturer.

Undantag
7 § Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen.
___________
1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.
2. Genom författningen upphävs Järnvägsinspektionens föreskrifter
(BV-FS 1995:4) om namn på trafikplats för järnväg.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Johan Vestlund
(Väg och järnväg)
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