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FÖRTECKNING ÖVER DC-LINJER.
(Linjer, för vilka tidtabellen fastställts av dislriktschefemu).
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FÖRKLARINGAR TILL DE
1) Heldragen tåglinje

= ordinarie tåg, som är annonserat i
Sveriges Kommunikationer.

Vid driftplatslinjerna avbruten
= ordinarie tåg, som icke är annonserat i
men eljest heldragen tåglinje
Sveriges Kommunikationer.
= extratåg.
Streckad tåglinje (....... )
— snälltåg.
Grov tåglinje
= persontåg.
Mindre grov tåglinje
=
gods- eller blandat tåg.
Tunn tåglinje
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.
*n »
fnii ;ir hArotti aveångstid angiven den beräknade ankomsttiden till
Xen“Ä Sva uppehållet beräknade tidstUlägget har liksom tillägget för Igångsätt

GRAFISKA TIDTABELLEN.

4 3 - 5a5

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.
Söndagar
= Sönd.
Helgfria == hf
Sön- och helgdagar — Soh
Lördagar = L eller Lörd.
Tisdagar
= Ti eller Tisd.
Måndagar
M eller Månd
Torsdagar
= To eller Torsd.
Onsdagar = O eller Onsd.
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 utanor lms rec et i högra kanten, dragen mellan vederbörande driftplatser.
i tabellens^vTrsk^ift

u^raar^as därigenom, att uppgift å spårvidden är intagen

t

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.

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

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).

Streckad driftplatslinje (........ ) ...

13) Driftplatsnamn inom parentes

plats, där möte eller förbigång kan
ske enligt säkerhetsordningens § 100,
b) på smalspår: tågplats enligt säkerhetsreglementet.
anuan driftplats än som ovan nämnts, där

tid utsättes i alla eller vissa tågs tidtabell.
— - rälsbusshållplats.

