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FÖRTECKNING ÖVER DC-LINJER.

(Linjer, för vilka tidtabellen fastställts av dislriktschefemu).
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STA TENS JÄRNVÄGARS BAN-, MASK/N- OCH TRAF/KSEKT/ONER
® Sektions huvudsdation Sdotion, Sam drgger på gransen md/ar dv en ne sektioner,
@) Disfrik/s dti/bor den sektiog, med ytikens beieckn/ng den ör undersdruken

Obs. Avs/ånden å eden gro/iska Jrams/ätiningen aro icke 
propord/oneddc/ mod de verk/iga ov Hån den.

S.7, spv.
/,067m B dingerna:

Vargö-Bredakra, Kar/skrona/v- Kr/stiansdad Ct Tors ås- 
Gu//berna} Gu/iaboby- Bergkvara. Ponneby- 
Konnebyredd, O/o/s/rörn Jon dback, So/vesborg- 
HÖrviken, Kodshamn C~7da/mshdl Norraryd-Kvarnomo/o

/Jn/en Haparanda- d/nskagränsen bar gömde 
norma/spv- även finsk spv. /^k^m.

med undan/ag av
QSS/_ m. å d/n/erna:

Har/nonger- Bergsjö-, ddtirenberg * d/rnmored, Hutisfred- 
Vetitgö, Ka/marC • Berga Ka/marV-Torsås t Honsderås- 
däger/w/d, Oskarshamn - Bri/ib/orp , BengdsdcrsV- 
dddedevcwcr hamn, Bksgö- Ös/erbymo, SövsJÖ -Hå/ti/a, 
Boda- Otfenby

Av S.7 drafikerade e n sk. sp år
med d,4ö5gn apy

Ånge/ho/m - Ktippan J Nyboda - Gnskede Gö/eborg- 77ngs/ad~ 
Sannegården o Gö/e6org-T7ngs/ad~Gö/eb./Hhamn -N 
Bod/den - S/ind V Sked/efdeh. nedre Sönnskör^dhebg-Skrom  - 
berget y/ssa d.K.A.B. spår iK/runa VGamme/HadSar/sy/k? 
Gun dby berg N- U/vsunda ö Spånga -Aöysda^

Kung/. Jarnvögssfyre/scn 
. .Z77 .̂ Q89/Hl , Banfeknis/a byron
Örebro /- Hfä/maren {aven /Pbtim spy V 
dgungbybo/m Sårgd



FÖRKLARINGAR TILL DE GRAFISKA TIDTABELLEN. 4 3 - 5 a 5

1) Heldragen tåglinje

Vid driftplatslinjerna avbruten 
men eljest heldragen tåglinje

Streckad tåglinje (....... )
Grov tåglinje
Mindre grov tåglinje
Tunn tåglinje

= ordinarie tåg, som är annonserat i 
Sveriges Kommunikationer.

= ordinarie tåg, som icke är annonserat i 
Sveriges Kommunikationer.

= extratåg.
— snälltåg.
= persontåg.
= gods- eller blandat tåg.

2) X efter tågnumret = motorvagn.
Y == rälsbuss eller paketdressin.
Z „ == lokomotortåg.

3) Nedanstående bokstäver och tecken vid tåglinje betyda:
a och p utan tidsangivelse eller i förbindelse endast med avgångstid samt X 

att tåget har behovsuppehåll om högst en minut, varvid
a ==■ uppehåll för resandes avstigande eller för avlämnande av gods eller vagn. 

„ „ påstigande eller för avhämtande av gods eller vagn.
= ” av- eller påstigande eller för avlämnande eller av

hämtande av gods eller vagn enligt gällande trans
portplaner.

a p och X, omgivna av O, att tåget har fast uppehåll om högst en minut, varvid 
® = uppehåll för resandes avstigande eller för avlämnande av gods eller 

vagn enligt gällande transportplaner,
)( påstigande eller för avhämtande av gods eller

vagn enligt gällande transportplaner, \
_ av. eller påstigande eller för avlämnande eller

avhämtande av gods eller vagn enligt gällande 
transportplaner.

t *n » fnii ;ir hArotti aveångstid angiven den beräknade ankomsttiden till
Xen“Ä Sva uppehållet beräknade tidstUlägget har liksom tillägget för Igångsätt
ningen lagts på gången till nästföljande station.
a och p i förbindelse med både ankomst- och avgångstid, att tåget har fast 

uppehåll av angiven tidslängd, varvid
a = resande äga endast avstiga tåget.
p = B påstiga „
O - att uppehållet ieke är avsett för resandes av- eller påstigande el er 

annat trafikutbyte. Detta tecken utsättes dock endast för tåg, som aro upplåtna för 

resande. driftplatsen är obevakad; detta tecken användes dock endast vid
plats, som skyddas av platsen tillhörig infartssignal, vilken kan manövreras fr n 

platsen driftplatsen enligt beslut av vederbörande trafikinspektör är obe
vakad för rälsbuss, ehuru sådana åtgärder icke vidtagits, som enligt särtryck 23, 
Kap. XV, skola utgöra förutsättning härför. (Gäller endast vissa linjer enligt veder
börande diBtrlktschefs beslut).

Om vid en driftplats uppehållstecken saknas och ingen eller endast en tidsan
givelse är utsatt, innebär detta att tåget antingen passerar platsen eller där har sin 
utgångs- eller slutstation.

4) Nedanstående förkortningar användas, då tidtabell för tåg, uppehåll vid viss 
plats etc. gäller viss dag eller visst slag av dagar:
Fredagar = F eller Fred. 
Helgfria == hf
Lördagar = L eller Lörd. 
Måndagar M eller Månd 
Onsdagar = O eller Onsd.

Söndagar = Sönd.
Sön- och helgdagar — Soh
Tisdagar = Ti eller Tisd.
Torsdagar = To eller Torsd.
Vardagar = V eller Vard.

5) Den fyllda cirkeln omedelbart intill stationssignaturen angiver, å vilken sida 
om banan stationshuset eller motsvarande är beläget.

6) Km-uppgifterna vid driftplatsema hänföra sig till de kilometerpålar, som finnas 
uppsatta utefter linjen.

7) Siffrorna vid driftplatsstrecken i profilen angiva driftplatsernas höjdlägen i 
förhållande till havsytan.

8) Siffran efter stationsnamnet vid sektionsgränsstation angiver den trafiksektion, 
stationen ifråga tillhör.

9) Dubbelspår utmärkes genom en tjock linje utanför timstrecket i högra kanten, 
dragen mellan vederbörande stationer.

10) Llnjer, där säkerhetsordningens bestämmelser om trafik på trafiksvaga 
ans rac or (säo § 100) i sin helhet tillämpas, utmärkas genom en tjock ranklinje utan- 
or lms rec et i högra kanten, dragen mellan vederbörande driftplatser.

i tabellens^vTrsk^ift u^raar^as därigenom, att uppgift å spårvidden är intagen

12) Heldragen driftplatslinje -- station enligt säkerhetsordningen och sä-

kerhetsreglementet (även förgreningsväxel 
mellan huvudspår).

Vid timlinjerna avbruten men
eljest heldragen driftplatslinje = a) på normalspår: ständigt obevakad drift

plats, där möte eller förbigång kan 
ske enligt säkerhetsordningens § 100, 

b) på smalspår: tågplats enligt säkerhets- 
reglementet.

Streckad driftplatslinje (........) ... anuan driftplats än som ovan nämnts, där

tid utsättes i alla eller vissa tågs tidtabell.
13) Driftplatsnamn inom parentes — - rälsbusshållplats.


