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GRAFISK TIDTABELL nr 160
29 maj 1960 — 27 maj 1961

FÖRKLARINGAR
1) Heldragen tåglinje

= ordinarie tåg, som är annonserat i Sve
riges Kommunikationer.

Vid driftplatslinjerna avbruten
men eljest heldragen tåglinje = ordinarie tåg, som inte är
Sveriges Kommunikationer.
Vid driftplatslinjerna avbruten
men eljest heldragen tåglinje,
vid avbrottsställena försedd med
ett kort tvärstreck parallellt
med driftplatslinjen
= ordinarie tåg, som inte är
Sveriges Kommunikationer
avsändas högst 15 min före
enligt tidtabellen.
Streckad tåglinje (........ )
= extratåg.
Grov tåglinje
= express- och snälltåg.
Mindre grov tåglinje
= persontåg.
Tunn tåglinje
= gods- eller blandat tåg.

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.

annonserat i

• — att station (enligt säo) eller annan plats, där enligt särskilt medgivande av
styrelsen tåganmälan får utväxlas, är obevakad.
Anm. Om station är obevakad för samtliga tåg och det av utrymmesskäl ej går att sätta ut tecknet •
vid alla tåg, anges i stället »(obev) > efter namnet på stationen.

5) Nedanstående förkortningar användes, då tidtabell för tåg, uppehåll vid viss
plats etc gäller viss dag eller visst slag av dagar:

annonserat i
och som får
avgångstiden

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

M eller Månd
Ti eller Tisd
O eller Onsd
To eller Torsd
F eller Fred

Lördagar
Söndagar
Sön- och helgdagar
Vardagar
Helgfria

= L eller Lörd
= Sönd
= Soh
= V eller Vard
= hf

6) Den fyllda cirkeln omedelbart intill stationssignaturen anger, på vilken sida
om banan stationshuset eller motsvarande är beläget.

2) X efter tågnumret = motorvagnståg (utom rälsbusståg)
Y »
»
= rälsbusståg
Z »
»
= tåg, som framföres av lokomotor.

7) Km-uppgifterna vid driftplatserna hänför sig till de kilometerpålar, som
finns uppsatta utefter linjen.
Anm. Två km-uppgifter vid samma driftplats anger, att två km-system med olika utgångspunkter eller
viavägar möts vid platsen. Km-uppgift mellan två driftplatser anger avståndet mellan platserna, då två
olika km-system möts mellan dem.

3) t el
vid korsningspunkt mellan två tåglinjer (oreglerat möte) visar till vil
ken av de på ömse sidor om korsningspunkten belägna stationerna mötet enligt tjän
stetidtabellen är förlagt.

4) Nedanstående bokstäver och tecken betyder:
§ = 29.5—31.8.60
§§ = 1.9.60—27.5.61
d = går dagligen utom dag efter sön- och helgdag

=
=
=
=
=

8) Siffrorna vid driftplatsstrecken i profilen anger driftplatsernas liöjdlägen
i förhållande till havsytan.

9) Siffran efter stationsnamnet vid sektionsgränsstation anger den trafiksek
tion, stationen ifråga tillhör.
Förklaring lämnas
■ även vid varje tid
tabell

a = behovsuppehåll
@ = fast uppehåll

för resandes avstigning eller för avlämning
av gods eller vagn

p = behovsuppehåll
® = fast uppehåll

för resandes påstigning eller för av hämtning
av gods eller vagn

X = behovsuppehåll
® = fast uppehåll

för allt slags trafikutbyte

10) Dubbelspår utmärkes genom en grov linje utanför timstrecket i högra kan
ten, dragen mellan vederbörande stationer.
11) Smalspåriga linjer utmärkes därigenom, att uppgift på spårvidden är intagen
i tabellens överskrift.
12) Heldragen driftplatslinje

När dessa uppehållstecken står utan tid eller tillsammans med endast en tid, är
uppehållstiden beräknad att understiga en minut och inräknad i gångtiden till nästa
driftplats med tidsangivning.

— a) station (enligt säo)
b) annan plats, där enligt särskilt medgi
vande av styrelsen tåganmälan får ut
växlas. Efter namnet anges »(End
tam)».
c) Förgrenings växel mellan tågspår på lin
jen. Efter namnet anges »(Förgrenvxl)».

Streckad driftplatslinje (........ ) = annan driftplats där tid utsättes i alla eller
vissa tågs tidtabell.

O = uppehållet är avsett för annat ändamål än trafikiitbyte; anges endast för
personförande tåg.

13) Driftplatsnamn inom parentes

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

100160

= rälsbusshållplats.

Förteckning över linjer, för vilka tidtabellen fastställs av distriktscliefen
(S k Dc-linjer)
A
B
I distriktet

1 trafiksektionen
Uppsala—Enköping
Ramnäs—Kolbäck
Sala—Tillberga
Kärrgruvan—Ängelsberg

Alla smalspårslinjer
Följande normalspårslinjer:

9 trafiksektionen
Strömstad—Göteborg
Smedberg—Lysekil
25 trafiksektionen
Hillared—Axelfors
Gånghester—Jönköping

3 trafiksektionen
Örebro—Svartå

32 trafiksektionen
alla linjer

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

33 trafiksektionen
Mellerud—Arvika
Åmål—Svanskog
Beted—Skillingsfors
Daglösen—Filipstad

III distriktet
II

distriktet

6 trafiksektionen
Kil—Torsby
Vansbro—Kristin ehamn
Nyhyttan—Filipstad
8 trafiksektionen
Karlsborg—Skövde
Vartofta—Tidaholm
Håkantorp—Forshem

10 trafiksektionen
Eslöv—Raus
Billeberga—Landskrona
Landskrona—Kävlinge
Eslöv—Ystad
(Malmö-) Lundavägen—Simrishamn
(Malmö-) Lundavägen—Ystad
Södervärn—Falsterbo
11 trafiksektionen
Nässjö—Oskarshamn

12 trafiksektionen
Ramlösa—Raus
Klippan—Eslöv
Åstorp—Mölle
Åstorp—Värnamo
30 trafiksektionen
alla linjer

35 trafiksektionen
Sala—Hagaström
Orrskog—Söderfors

V

distriktet

19 trafiksektionen
alla linjer

IV distriktet
13 trafiksektionen
Östersund-—Hoting
Jämtl. Sikås—Hammerdal
Ulriksfors—Strömsund
Brunflo—Mora
Ilede—Sveg

24 trafiksektionen
Ånge—Sundsvall
15 trafiksektionen
Ljusdal—Hudiksvall
Kilafors—Söderhamn
Bollnäs—Orsa
54 trafiksektionen
Repbäcken—Björbo—Särna
Ludvika—Björbo
Mora—Älvdalen
Mora—Vansbro

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

21 trafiksektionen
Bastuträsk—Rönnskär
Vännäs—Umeå—Holmsund
Mellansel—Örnsköldsvik
Storumån—Hällnäs
Storumån—Hoting
Hoting—Forsmo

VIII distriktet

2 trafiksektionen
Linköping—Hultsfred
Bjärka-Säby—Åtvidaberg
Mjölby—Ödeshög

1X20

/ v*
jP

/

2^/

r
>T\ 14>/L
/ L
t AK
Dc~r\
l U

23/N? I

771

A/ASS/fy**'*?1

1

/VhQ^jUJC

1

/

fAXELFORS i

/ \2?

YMGGEfYO

14

.577775775 JgRTVVPOPPS 8^N-,^5M7OC.^ 7/?P/7fö557C77O/¥87?
Oös. TfrsZäncfen ö den grc/Tfafra framsfä77n/ngen öro 7a7e
propor77one//b mo7 de verä/Zga avstånden.

37a7/bn3 som 7/yyerpo grc/nsen me/Zan Zi/enne seöd/bne/;
7/7Z5ö'r den sekZ/bn med rs/fäns 6e/ec2n7ng cfen är undersfraäen

® 5e277ons ävwdsT&V/bn.
£>7s7r/7ds
"

mVttrt77O77tt

MS5K/N5£/<noff0?

77c/ymdort för

Tfifff/K5EKT/CW&l

Huvudort får
Z O/s/rfåtf SfåcrtZo/m

I S/sfr/Mef SZocMcZ/t?
3 ös Öreöro
4 « 3öder/ö7/é
24 • ÖtOCZPo/m
3/ • Yäsfetås
t
,
37 drs V/söy
39 drs 5/ocxno7m

tföyudort för

x/eo/vs 7)

I Ofofrifåef 3fc>C/fMt77

7 fö 57ocf/?o/m
5
" '
Öreöro
57oc2T7o/m

7 ms S/ocdMtn
37 « Västerås
57 drs V7söy
39
S O/rriPef'Göteborg

# Z2/J^7ä^/ (ööfeöor^
5 ös
' Oö/eöorg
'
6
77r/'s77ne7>amn
Z&Zteäp/ng
8
9
ööteoorg
25 ös göras
33
32 " /7o/ms7aÖ
36
7Jd/rÖp7ng

SOOS//C

LULEÅ

O/stri/fter Mo/ttzö
/o ös Tfä/mö
//
TZäsiyÖ
77ä/s/naborg 26 ös/(a7mar
72
28
Ystad
27 >• Vd/gÖ
30
ftr/st/anstod
N O/sfr/kfe? &cte/e
73 ös Östersund
74 ‘ 5undsva77
75 - 5forv/7c

4
24

37 drs V/söy

5 ms Oöteöorg
6 * för/st/neT/amn
25 « dorås
£ D/steteteb tea/mö

S D/sfriMer Göteborg
5 fö Göteborg
6 » /fr/s/meöamn
8 - fö/7cöp/ng
9 a Oö7eöora
25 fö öoras
33 •
••
32 - Tfö/msfad.

®) LULEA

70 ms föa/mö
27 - Växjö
EZ äsfri/df

»
-

Öo77näs
Oäv/e

70 fö 74a7mö
77
77äss/ö‘
72
27ä/s/ngöorg
26
Vd/gö.
dr/st/anstad
50

WWMVS
<bOä
&SoS

V S/s/ri/fteb Zu/eå
79 ms fö/runa
20 • doden
2/ - Vännäs

Ef O/gfrik/et ööv/e
73 fs ÖsVers/znd
74 - Oandsira//
75 • 3o77näs
34 " fa7un
35 - Oäv/e

<§) 5LrVDSW7Z.L C

V D/srt/rtfeZ U//eå

r o/str/rtrz worrtömg

79 7s Lu/ed
20 • Soden
27 • C7meå

2 ms TVorrZröp/ng

1 GÄVLE C

GÄVLE C

BAVLE C

W OtetrMst rtorrteöp/rg

39 drs
Kär»

Kärt,

X

2 ös TYorräop/ng
33 «

/35
rsy t

i

35

l&f^zXÄaz'7<>» /x

2 fö 77orrdöp/ng
38

t//rm

, >._w

~W S/s/r/Wef /YorrVöp/rtp

g) LULEA

210/5fr7/<fef Ma/m#

73 ms Östersund

75
35

föompÅZo.m. den..ö-d..._ 796.0..

\os

n/p
— P51
6 /34>>;Är<
*®y pA
*j^7 +

<3*

■
ts7

‘•‘.J/to

^3

©•STOCKHOLM

.. t -'

C

© ösrsro c

^2As)
0^0^ SiO
\
Msr\. J,...

'WY~

—5 X
^■^-ix/?4^NORRKÖPIN6

|__NORRKÖPINB C

7""

a

.792.

'

fet N0RRKDPIN6 C

/z/-

ftZÅG

y/>.\ ~\pp

2-

"*\pdj

«K\ /

/nm\ /

/ 5 /

J

\.77r

'^zzz.v,7a

-dd»-® vx

37draV'
i

G

GÖTEBORG C

Åt,c..

6ÖTEB0RB C

“ \

/

/A*5\

Zlrtp

&~'7,e

+

I

*Ar

\

* r \r/d
Söm» ^'s/fyS

Pppwyt

-Ä<\x

T\x.
riG^x\ \30 \

*x

*
+ 3 a^9//öo

MALMO C-<^

MALMÖ C

5.3. spy 7.435m med andanZog av
7.093m å7/n/en0.897m å 77n/ernaEks/ö~ Ösferöymo
fööp/ng-föddaräyfi&n
77ormänger-3ergsjö
7.067m ä77/7/erna:
Jenny~77c/77sfred~ Väyö
öeng2s7brsV-dddev&//a/K?mn
da/msöadö - föar/s/xzma C
Väs7ergö//ands sma/spdnyaJärnvägar
flxe/fors - Ö7vsered
Väx/ö-Önedädra
5ävjJÖ~/r7å7///a
Öreöroö-gorrdöp/ngÖ-drfösc/nd
föarnamå/a~/Yorraryd
öergävam- föar/sfrona
Osfars/x/mn-Ör/äaforp
föc/mme/öy-lö/demczrsr/f
PergmAb/marV
föngs/orp ~2/nföp7ngC~ Vads/ena
föonsZerås- 5andöäc7csöc/77
Z.zn/e/7 Ömdäfra-fbrzneöy c 7?ar
/fa/marC-Törsäs
Tbrnåsa-föofa/aC
jämte rzorma/spy öVen /.osrm.
7C7oc7/rpe -Öo/ensöerg
Z/ryen/Zaparanaä-f/nsäa gränsen fc/r
dÖda-O/fenig
jäm/e norma/spv öven f/nsÅ'spv7624n?
OoZ/andsJärnvägar
förnsfad-T/ors/zo/m- Väs7erv7P
äos/oyensJärnvägar

MALMÖ

+* ***

.

\

|

*

!

*+***®r/z |6Ä

/7v 3.37. /mf/Pemde ensZcspår
med 7.435m spy
7) y/ssa 2.77.77.0. spär7Törana
2)
3) Öo/7den-Ö77ad
4) 5fe77efte7amn nedm-föönnsfär
/TJÖodr-zSasAede
7) 5and7y6e/g/V-67/rsandcrödpångadävs/c?
8) O ~77ngs7ad-Z5cmneg5rden 5 O -77ngs/ad-öä7eåorgs Tr/öamn
$ fdeöy-öfromöerga

TfongZd7ärnyögss/yre/sen
danfeän/da öyrän

