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FÖRKLARINGAR TILL DEN GRAFISKA TIDTABELLEN. 4 3 - 5 0 7
.___ _.)

1) Heldragen tåglinje = ordinarie tåg, som är annonserat i
Sveriges Kommunikationer,

Vid driftplatslinjerna avbruten
men eljest heldragen tåglinje = ordinarie tåg, som zcfce är annonserat i

Sveriges Kommunikationer.
Streckad tåglinje (....... ) = extratåg.
Grov tåglinje = snälltåg.
Mindre grov tåglinje = persontåg.
Tunn tåglinje — 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.

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

p = o „ påstigandc eller för avhämtande av gods eller vagn.
x= „ av- eller påstigande éller för avlämnande eller av

hämtande av gods eller vagn enligt gällande trans
portplaner.

vagn enligt gällande transportplaner,
® == „ „ n 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.

Anm. I samtliga dessa fall är såsom avgångstid angiven den beräknade ankomsttiden till 
stationen. Det tör själva uppehållet beräknade tidstlllägget har liksom tillägget för igångsätt
ningen lagts pä 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 = » „ påstiga „
O = att uppehållet icke är avsett för resandes av- eller påstigande eller 

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

O ~ att driftplatsen är obevakad. Detta tecken utsättes dock a) på normal- 
spårslinjer endast vid plats, som skyddas av platsen tillhörig infartssignal, vilken kan 
manövreras från platsen ifråga, b) på smalspär slinjer endast vid stationer, enär övriga 
driftplatser anses vara ständigt obevakade.

Ki att 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 distriktschefs 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 driftplatserna 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) Linjer, där säkerhetsordningens bestämmelser om trafik på trafiksvaga 
bansträckor (säo § 100) i sin helhet tillämpas, utmärkas genom en tjock ranklinje utan
för timstrecket i högra kanten, dragen mellan vederbörande driftplatser.

11) Smalspåriga linjer utmärkas därigenom, att uppgift å spårvidden är intagen 
i tabellens överskrift.

12) Heldragen driftplatslinje -= station enligt säkerhetsorduingen 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 (........) —- annan driftplats än som ovan nämnts, där
tid utsättes i alla eller vissa tågs tidtabell.

13) Driftplatsnamn inom parentes rälsbusshållplats.



Obs. Avstånden d den grafiska /ramstäffningen åro icke 
proporfionetia mot de verkliga avstånden.

STATEWS JÄRNVÄGARS BAN-, MASKIN-OCH TRAHKSEKTIONER
• Sektions huvudstafion Station, som tigger på gränsen m ettan tvenne sektioner, 
® Distrikts • fillbör den sektion, med vilkens beteckning den är understruken
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ÖrebroS-tyatmaran (även lÄäöm spj $

å-./kukmb>{ 
Väsjö-finedåkro, IfcndsknoooH-Kristianstad C, 7brsås- 
Gutibema, 7breås - fifengkvara. Ronneby- 
Ronnebgredd, Ofo/strÖm-Jandbäck, Sölvesborg* 
HÖrvikenf Karlshamn C-bbJnsfoj ttorroryd-Kromamåla 

Unfen Haparanda- finskogränsen härjämte 
narma/spv. även t/nskyiv. tprk+m. '

ita/mårrger- Be/ysJÖ,' töltenbery-limmared, Hut/s/red- 
Växjöt Kalmar C- Berga, KatmarV-Tbrsås, tfons/erås- 
tägenhult, Oskorshamn - ÖHtfcriorp, Bengts/örsV- 
liddevallo hamn, fiksjö-Dsferbymo, Sävsjö -MålHla, 
Bb'da-Oifenby, Västergötlands Järnvägar. 
Gotkindsjärnvägar iiungby/io/rn-fårya Korsholm- 
Västervik, Jenny- rfu/rsfred. Spångenäs-Vimmerby.

,. spv £)
Ängelholm - Klippart & hlgbodo-finskede ** 6öteborg-77ngs/ad- 
-Jannegården o GötebongJTtngsfad-Gåteb.fiihgmnty 
Bofiden--SJind Skeffeffeh.nedre^Drmskor^fikebg^Skrom- 
berga. 7 vissa L KA B. spår i Kiruna v tfommetsigd-Korisvlk 
Sundbyberg M- Lllvsunda ö Spånga -lövs/o^ '



FÖRTECKNING ÖVER DC-LINJER.
(Linjer, tör vilka tidtabellen fastställts av distriktseheferna).

I distriktet.
1 trafiksektionen

Sala—Gävle
Uppsala—Enköping
Örbylius—Dannemora
Orrskog— Söderfors

2 trafiksektionen
Norsholm—Västervik
Linköping—Hultsfred 
Bjärka-Säby—Åtvidaberg 
Mjölby—Hästholmen

3 trafiksektionen
Örebro—Svartå

4 trafiksektionen
Södertälje S—Södertälje C
Södertälje S—Eskilstuna
Läggesta—Mariefred
Åkers styckebruk—Strängnäs 
Stålboga—Skebokvarn

31 trafiksektionen
Enköping—Heby—Runhällen
Ramnäs—Kolbäck
Sala—Tillberga
Kärrgruvan—Ängelsberg
Hässelby villastad—Spånga

37 driftsektionen
Hela driftsektionen

II distriktet.
7 trafiksektionen

Hela trafiksektionen

8 trafiksektionen 
Karlsborg—Skövde 
Vartofta—Tidaholm

.9 trafiksektionen 
Strömstad—Göteborg 
Smedberg—Lysekil 
Bengtsfors—Uddevalla

36 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

Hl distriktet.
11 trafiksektionen

Nässjö—Oskarshamn 
Eksjö—Österbymo

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

28 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

30 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

13

14

16

IV distriktet.
trafiksektionen 
Östersund—Storuman 
Jämtl. Sikås—Hammerdal 
Ulriksfors—Strömsund 
trafiksektionen
Ånge—Sundsvall 
Forsmo—Hoting 
Bergsjö—Harmånger 
trafiksektionen
Hela trafiksektionen

V distriktet.
19 trafiksektionen

Boden—Luleå
Gällivare—Koskullskulle
Gällivare—Tingvallskulle

20 trafiksektionen
Övertorneå—Karungi
Boden—Haparanda
Älvsbyn—Piteå
Jörn—Gällivare
Arvidsjaur—Storuman

21 trafiksektionen
Bastuträsk—Skelleftehamns övre
Vännäs—Umeå—Holmsund
Mellansel—Örnsköldsvik
Storuman—Hällnäs

VI distriktet.
25 trafiksektionen

Hillared—Axelfors
Gånghester—Jönköping
Limmared—Falkenberg

27 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

29 trafiksektionen
Hela trafiksektionen

32 trafiksektionen
Falköping—Landeryd 
Jönköping—Vaggeryd 
Hyltebruk—Torup 
Varberg—Kinnared 
Hestra—Reftele

VII distriktet
33 trafiksektionen

Lilla Edet—Alvhem 
Mellerud—Arvika 
Åmål—Årjäng
Beted—Skillingsfors

34 trafiksektionen
Kil—Torsby
Daglösen—Filipstad V

35 trafiksektionen
Falun—Björbo
Mora—Älvdalen


