Statens Reproduktionsanstalt 1949

FÖRKLARINGAR TILL DEN GRAFISKA TIDTABELLEN.

1) Heldragen tåglinje

Vid driftplatslinjerna avbruten
men eljest heldragen tåglinje
Streckad tuglinje (........)
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.

efter tågnumret
motorvagn,
rälsbuss eller
n
r»
lokomotortåg.
«
w
3) Nedanstående bokstäver och tecken vid tåglinje betyda'
a och p utan tidsangivelse eller i förbindelse endast med avgångstid samt X
alt tåget har bt hoi sappi Itdll om högst en minut, varvid
a - uppehåll för resandes avsti(iaud< eller för ailainnandc av gods eller vagn.
P
.....................
pdstifpnuic eller for ur/ozm/a/o/e av gods eller vagn.
„
«
n
eller pilslitpiiith' (‘Iler för a i'ld iiihii ndc eller av
hämtande av gods eller vagn enligt gällande trans
portplaner.
n, p och . omgivna av , att tåget har fast upprhdll om högst en minut, varvid
uppehåll for resandes a i\st i(/a ndc eller för aidämnande av gods eller
vagn enligt gällande transportplaner,
r
„
„
pdstiipnide eller tor avhämtande av gods eller
vagn enligt gällande transportplaner,
»
n
«
ur- (dier prtstifiande (dier för avlämnande e]ler
avhämtandc av gods eller vagn enligt gällande
transportplaner.
Anra I samtliga (Lhh.i fall Hr hAhooj avgAngstl 1 iinglvcn den lioriiknndo uokonmttldmi till
atatlonon. Ilet för själva uppehället beräknade ildblillllgget hur liksom tillagget tlir IgAngsätt
ningen lagts pä gängen Ull nästfoljandc station.

a och p i förbindelse med både ankomst- och avgångstid, att tåget har fast
uppehåll av angiven tidslängd, varvid
it
resande liga endast avstiga tåget.
P
„
„
„
påstlga
att uppehållet Iclce lir avsett för resandes av- (dier påstigande eller
annat trafikutbyto. Ilotta tecken utsattes dock endast för låg, som aro upplåtna för
resande.
•
att driftplalsen är obevakad. Hetta tecken utsattes dock a) påtiortnn/spdisltnjer endast vid plats, som skyddas av platsen tillhörig infnrtssignal, vilken kan
manövreras från platsen Ifråga, b) på smitlspdrslinjer endast vid stationer, enar övriga
drlftplatHor anses vara ståndigt obevakade.
Mi
att (liiftplniseii enligt beslut av vederbörande trafiklnspektdr lir obe
vakad for rålsbuss, (huru sådunu åtgärder Icke vidtagit-, som enligt särtryck 23,
Kap XV, skida utgöra lörulsilttnlng härför. (Galler endast vissa linjei enligt veder
börande disti Iktscbi Is beslut).

Om vid en driftplats uppeliållstecken saknas och ingen eller endast en tidsan
givelse är utsatt, innebär detta att tuget antingen passerar platsen eller diir har sin
utgångs- eller slutstation.
4) Nedanstående förkortningar användas, då tidtabell lör tåg, uppehåll vid viss
plats etc. gäller viss dag eller visst slag av dagar:
Fredagar
F eller Fred.
Söndagar
— Sönd.
Son- och helgdagar
Soh
Helgfria
hl
Lördagar
L eller Lord
Tisdagar
Ti eller Tisd.
Torsdagar
To eller Torsd.
Måndagar
M eller Månd.
Vardagar
V eller Vard.
Onsdagar
O eller Onsd.

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

G) Km-uppgilterna vid driftplatserna hanföra sig till de kilometerpålar, som finnas
uppsatta utefter linjen.
7) Siffrorna vid driltplatsstrecken i profilen angiva driftplatsernas hojdlagen i
förhållande till havsytan.
8) Siffran efter stationsnamnet vid scktionsgränsstatlon angiver den trafiksektion,
stationen ifråga tillhör

!l) Dubbelspår utmärkes genom en tjock linje utanlör tlinstn eket I högra kanten,
dragen mellan vederbörande stationer.

10) Linjer, där siikerhetsordningens tiestämmelsei om trafik på trafiksvaga
bansträckor (säo § Håll i sin helhet tillämpas, utmärkas genom en tjock runkllnje utan
lör timstrecket i högra knuten, dragen mellan vederbörande drlftplutser.
11) Smalspåriga linjer ntimirkns därigenom, att uppgift å spårvidden ar intagen
i tabellens överskrift.

station enligt säkerhetsordningen och sll
kerhetsreglementet (a\ en forgretiingsväxel
mellan huvudspår).

12) Heldragen drtftplatsllnje

Vlil timlinjerna inbruten men
eljest heldragen driftplntsllnje

Streckad driltplatslinje (

---)

1.3) Dritlpliitsniiiiin mom parentes

a) på noituulspår ständigt obevakad driftplats, dlii möte eller forblgång kan
ske enligt siikerhetsordningens tj ioo.
ii) på smalspflr: tågplats enligt säkerhets
reglementet.
annan ilriitpluts än som ovan nämnts, där
tid utsiittes i alla eller vissa tågs tidtabell,

i HlsbusshållplutN,

S7A7~£7VS JÄRHVÄ6ARS BAN-,MASK/N- OCH TRAHKSEKHONBR
Obs. Avstånden <åden grafiska fiarnstät/ningen firo icke
propor/ione//a moi de verk/iga avstånden.

© Sektions huvudsia/ion
(g) Distrikts

S.J, spv. /.böfim. med undantag
0,89/ m. d /interna:
7,067m tå tinjerna:
Växjö-Bredåkm, ttar/skrona/d- KristianstadCf Torsås’
Harmånger- Bergsjöt' kä/kenberg-timmared, Hirf/sfredfiu//bernuf Gid/aboby- Bergkvara. RonnebgVdxjb/ KaJmorC ~ Berga, Ka/mgrP-7brsås, tfönsderåsKonnebyredd, O/o/strom Sandbäckf SÖKesborgRagerhtrft, Oskarshamn - BrHfcrforp, BengdstbrsV//de/evat/a hamn, fiksjö-Osferbyn%ot Sövsjö -Må/H/a,
HÖrvikent Kar/shamn C~Ha/msfod) Körmryd-Kvarnamå/a
Böda-Offenby t i/ästergottands yörnvägar.
thyen Haparanda~ finskagransen harJärnfe
6o/kmdsjamvggar: tjungbyho/m-fånga
narmalsfiv. dven 77nsks/>v.m.

S/cdion, som figger fia gränsen me//an '/venne sektioner,
7///hör den sekfion. med id/kens beteckning den är understruken

Av S.7. trafikerade ensk. spår
..
hÖJm jppy
^a^ed $89/m.y>v
.,
Ange/ho/m - Kfippan J Hybodo-finskede fiÖ7GOorg-77ngsradÖrebro å-tja/maren (ånsn /fftstn spy -y
-Sannegården o Oöteborg-Trngstad-Gafeb.-frihqmn ty
Ba/iden-S/irtd y Ske/teffeh.nedre-fionnskör^fikebySkrämberga p trissa L.K.A.B. spår iKrruna V fiamme/s/qd-kbr/sdk ™
Sandbyberg H- U/vsunda a Spånga -tavsta^

fungi. "Jörnvdgss/yns/sen
BanhHmiska byrån

FÖRTECKNING ÖVER D(-LINJER.
(Linjer, för vilka tidtabellen^ fastställts av distriktscheferna).
I

distriktet.

1 trafikseklionen
Sala—Gävle
Uppsala- Enköping
Örbyhus—Dannemora
Orrskog-Söderfors
2 trafiksektionen
Linköping-Hultsfred
Bjärka-Säby Åtvidaberg
Mjölby—Hästholmen
3 trafiksektionen
Örebro—Svartå
4 trafikselction.cn
Södertälje S-Södertälje C
Södertälje S—Eskilstuna
Läggesta—Mariefred
Åkers styckebruk —Strängnäs
Stålboga - Skebokvarn
31 trafiksektionen
Enköping lleby Hunbällen
Ramnäs- Kolbäck
Salu—'Lill berga
Kärrgruvan — Ängelsberg
Hässelby villastad—Spånga
37 driftsektionen
Hela drlftsektionen

V distriktet.
io trafllcsektlonen
Hoden Luleå
Gällivare Kofikullnkullfl
Uällivaro Tlngvallskulle
20 traflkselctionen
övertorneå —Karungl
Boden■ Haparanda
Älvsbyn -Piteå
Jörn -Gällivare
Arvidsjaur- Storuman
21 traflkselctionen
Bastuträsk —Skelleftehamnn övre
Vllnniis —IJmeå—Holmsund
Mellansel — örnHköldHvlk
Storunum - IllillnäB

II distriktet.

7 trafiksektionen
Hela trafiksektionen
8 trafiksektionen
Karlsborg—Skövde
Vartofta—Tidaholm
9 trafiksektionen
Strömstad-Göteborg
Smedberg—Lysekil
Bengtslors—Uddevalla

36 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

in distriktet.
11 trafikseklionen
Nässjö—Oskarshamn
Eksjö Österbymo

12 trafiksektionen
Ängelholm—Klippan
Klippan—Eslöv
Billesholm -Landskrona
Åstorp - Mölle
Åstorp—Värnamo
trafiksektionen
Hela trafiksektionen
trafiksektionen
Hela trafiksektionen

VI distriktet.

VII distriktet

25 trarilcselcllonen
Hillared Axolfors
Gånghester--Jönköping
Limmared-Falkenberg
27 trafllcsektlonen

trafiksektionen
Ulla Edot—Alvhem
Mellerud Arvika
Åmål—Årjäng
Beted—Sklllingöfors

Hela trnflksektionon

trafiksektionen
Hela truflksektionen
32 trafiksektionen
Falköping - Landeryd
Jönköping Vuggeryd
Hyltobruk Torup
Varberg - Klnnared
llöBlru Hoftole

34 trafiksektionen
Kli Torsby
DaglÖsen 1'lllpstad
35 trafikseklionen
Enlun- Björbo
Mora -Älvdalen

IV distriktet.
13 tratikselctionen
Östersund—Storuman
Jämtl. Sikås—Hammerdal
Ulriksfors—Strömsund
14 trafiksektionen
Ange—Sundsvall
Forsmo—Hotlng
Bergsjö - Harmånger
16 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

