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Grafisk tidtabell

T96.3
Trafikplatser m m
Tplllnje utan B, O, LP:
Tplllnje med B:

Station som är bevakad för alla i tdt angivna tåg (vut).
Station som är bevakad för i tdt angivna tåg (vut) som
ankommer elier avgår under den tid som anges i an
märkningskolumnen.

Tpliinje med O: Station som är planeniigt ständigt obevakad.
Tpliinje med LP: Linjeplats (endast på vutbana).
Tpl utan tpliinje: Linjeplats, tiåliplats eller håilstäile.
Understruken stationssignatur Innebär att stationen har minst tre tågspår.
Symbol —• betecknar melianblocksignal på enkelspår.

Tåg (vut)
Grov tågiinje: Resandetåg.
Tunn tågiinje: Annat tåg eller vut (70000-79999 = vut).
Streckad tåglinje: Går endast på särskild order, E.

Gångdagsangivelser för ordinarie tåg (vut): M = måndag. TI = tisdag. O = onsdag.
TO = torsdag, F = fredag. L = lördag. S = söndag. R = dag med reducerad trafik.
A = se uppgift i anmärkningskolumnen. Vid helger gäller det trafikeringsaiternativ
som fram går av trafikeringskalendern överst på varje sida.

W. O. H. Z, Y. J = trafikeringsperioder. datum anges överst på varje sida.

För tåg (vut) som går dagligen sätts ingen gångdagsanglvelse ut.

Vid oreglerade möten anger pilen (Ti) vid vilken av de närmaste stationerna mötet
skall ske.

Om ankomsttid annonseras som avgångstid (AVG=ANK). markeras detta med ' = '
vid avgångsvinkeln för berört tåg.

Tåguppehåll m m
Avbrott i tågilnjen: Fast uppehåll.
Tvärstreck vid ank och avg: Annonserat uppehåll.
Tvärstreck endast vid ank: Annonserat för avstigande.
Tvärstreck endast vid avg: Annonserat för påstigande.
Tvärstreck utan avbrott: Behovsuppehåil (annonserat).

C-anmärkningar
C invid tåglinje förklaras i anmärkningskolumnen.

AVG 0000: Annonserad avgångstid 0000.
EFTER: Anger tågföijden vid bl a oreglerad förbigång.
GMFT: Genomfartståg.
OBEV: Stationen är obevakad, se linjeboken.
UPP: Uppspår.
NED: Nedspår.
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