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1. Ny rutetermin
Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 gjelder ny
"Tjenesterutebok R15" for Ruteområde Øst, seksjon Nord, del I.
Fra samme tidspunkt oppheves "Tjenesterutebok nr. 14.2" for Ruteområde Øst, seksjon Nord,
del I og II samt tilhørende rutesirkulærer.
2. Helligdager
"Helligdag" i tjenesterutebok, rutesirkulære og grafiske ruter gjelder for søndager,
1. og 2. juledag, nyttårsdagen, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 2. påskedag, Kristi
himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 17. mai.
3. Toglederområder
Togledelsen for Ruteområde Øst, seksjon Nord del I er oppdelt i følgende toglederområder:
Oslo toglederområde:
(Filipstad) Skøyen – Oslo S,
(Loenga) – Eidsvoll,
Gardermobanen
Hamar toglederområde:

Eidsvoll - Dombås
Dombås – Åndalsnes

4. Påslag i kjøretidene
Dovrebanen:
På grunn av dobbeltsporutbyggingen på strekningen Minnesund – Espa, er det lagt til et
påslag i kjøretidene med 2 minutt på strekningen Morskogen – Espa.
5. Gjennomgående ruter
Det er utarbeidet gjennomgående ruter slik:
Lokaltog mellom Lillestrøm og Asker/Spikkestad/Drammen .
Merk: Tognummerserier 7105 - 7282 gjelder fram til åpning av Høvik.
Tognummerserier 2105 - 2282 gjelder etter åpning av Høvik.
Lokaltog mellom Dal og Drammen.
Regiontog mellom Lillehammer og Drammen.
Flytogene mellom Gardermoen og Drammen.
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6.

Overgang til sommertid

Sommertid innføres i Norge fra søndag 29. mars 2015 kl. 02.00.
Ved overgang til sommertid skal alle offentlige ur flyttes 1 time fram fra
kl. 02.00 til kl. 03.00.
Togtrafikken
Ved overgangen til sommertid gjelder følgende for togtrafikken:
1. Tog som er underveis søndag 29. mars kl. 02.00 (etter normaltid) fortsetter etter dette
tidspunkt som forsinket tog.
Forsinkelsen skal søkes redusert i den utstrekning det er anledning til det.
2. Tog som etter ruteplanen skal kjøre fra utgangsstasjonen i tiden mellom kl. 02.00 og kl.
03.00 søndag 29. mars, skal kjøre fra utgangsstasjonen snarest mulig etter kl. 03.00
(sommertid).
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7.

Sommertidens opphør – overgang til normaltid

Sommertid opphører i Norge fra søndag 25. oktober 2015 kl. 03.00.
Ved overgang til normaltid skal alle offentlige ur flyttes 1 time tilbake fra kl. 03.00 til kl.
02.00.
Av de dobbelte timer fra kl. 02.00 til kl. 03.00 blir første time å nevne som 2A, 2A 1 minutt
osv. til 2A 59 minutter og den andre timen som 2B på tilsvarende måte.
Togtrafikken
Ved overgangen til normaltid gjelder følgende for togtrafikken:
1. Tog som er underveis søndag 25. oktober, skal når klokken blir 03.00 (etter sommertid)
stoppe ved første stasjon og bli stående inntil rutemessig avgangstid etter normaltid er inne,
hvoretter toget fortsetter i sin rute.
2. Tog som skal kjøre fra sin utgangsstasjon søndag 25. oktober i tidsrommet fra kl. 02.00 til
kl. 03.00 (etter sommertid), skal vente til klokken er stilt en time tilbake og kjøre i sin rute
etter normaltid i B-timen.
3. Hvis et tog skal kjøre fra utgangsstasjonen søndag 25. oktober før kl. 02.00 (sommertid),
men er blitt forsinket slik at avgangen ikke kan finne sted før etter
kl. 02.00, skal det kjøre forsinket i A-timen og fortsette når klokken blir 03.00 etter reglene i
punkt 1.
Oslo, 1. desember 2014
Bjørn Kristiansen
Trafikkdirektør

