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MUSEIBANORNAS RIKSORGANISATION

Till: Transportstyrelsen
Väg och järnvägsavdelningen
781 23 Borlänge

Eslöv den 5 augusti 2015

Remissvar från Museibanornas Riksorganisation (MRO):
Remiss angående föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg.
Ert diarienummer TSF 2014‐247
Museibanornas Riksorganisation (MRO) företräder de museijärnvägs‐ och museispårvägs‐
föreningar som trafikerar egen bana skild från övriga nätet. Trafiken bedrivs på ideell basis utan
avlönad personal och med syftet att visa upp det kulturhistoriska arvet av spårburen trafik. En
presentation av begreppet museijärnvägar finns i vårt PM daterat 22 augusti 2010. Det har titeln
”Museijärnvägen”. PM:et går att hitta på MRO:s hemsida (www.museibanorna.se) eller
rekvireras med hjälp av MRO:s e‐postadress (info@museibanorna.se).

Granskning
MRO tackar för remissen och lämnar härmed följande remissvar1. MRO vill
understryka att MRO och dess medlemsorganisationer arbetar med hög säkerhet
i sin trafik. Vi sätter värde på en korrekt roll för samspelet mellan museijärnvägar
och de föreskrifter i t ex järnvägslagen och järnvägsförordningen samt lagen om
säkerhet vid tunnelbana och spårväg och förordning om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg som är giltiga för oss. Vi sätter också värde på och vill ha ett bra
samarbete med Transportstyrelsen (TS). MRO ser gärna fram mot ett
sammanträffande med representanter för TS, om TS så önskar, när remisstiden
har gått ut.
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Remissvaret har utarbetats med bidrag från Peter Heller TJF/FAS.
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Angående tiden för insändning av remissvar
I remissen som distribuerades under februari 2015 står i Missiven på sidan 2:
Yttranden över de föreslagna föreskriftsändringarna ska ha kommit in till
Transportstyrelsen senast den 25 augusti 2014.
Dels finns det en felskrivning angående årtal, dels − och än värre − i efterhand har
senaste datum flyttats från 25 augusti till 3 april!! Detta utan att säkerställa att
alla presumtiva remissvarare har informerats. Detta är fullständigt oacceptabelt.
Alla inkomna remissvar fram till 25 augusti 2015 måste ingå då remissvaren ska
utvärderas.

Resonemang om TS förslag om ”föreskrifter om namn på trafikplats för
järnväg”
Om förslaget med nya föreskrifter om namn på trafikplats på järnväg införs blir
regelverket tydligare och säkerheten kommer sannolikt att höjas. MRO stödjer
därför förslaget. Alla MRO:s föreningar med säkerhetstillstånd har egna
infrastrukturanläggningar. Remissen berör därför samtliga dessa MRO:s
föreningar.
Ett existerande geografiskt namn för den avsedda platsen bör givetvis alltid
eftersträvas. MRO anser att lokala auktoriteter (kulturavdelning i aktuell
kommun, hembygdsförening eller motsvarande) bör rådfrågas före beslut. Så
viktiga beslut som trafikplatsnamn bör inte ensidigt beslutas över huvudet på
lokala instanser.
Signaturen ska givetvis väljas så kort som möjligt. Den måste dock ha en koppling
till trafikplatsens namn. Signaturen bör därför vara så vald att man från
signaturen enkelt ska kunna härleda platsens namn. Viktiga delar av ett
trafikplatsnamn som ska avspegla sig i signaturen kan vara namnets
inledningsbokstav(bokstäver) kombinerad med slutbokstav(bokstäver), liksom,
eventuell början eller slut på naturliga avstavningar.
Likaså bör signaturen vara vald så att man från trafikplatsnamnet har en rimlig
möjlighet att komma fram till signaturen, åtminstone om man har träffat på den
tidigare.
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Ytterligare kommentar är att för geografiskt näraliggande trafikplatser
tillhörande olika järnvägsnät bör trafikplatsnamn och ‐signatur väljas så att risk
för sammanblandning inte uppstår. Som exempel har flera av MRO:s
medlemsbanor stationer som ligger i nära anslutning till trafikplatser på
Trafikverkets nät.

Vänligen

Ragnar Hellborg
Ordförande
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