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3. 1 Forklaring til tabellene

Kolwin» 'ForUvlag K<mimentu'
Nummer

Navn

Kilometrering

Stasjoner og stoppesteder er angitt med
et flresifret nummer. Andre typer ekspedl-
sjonssteder (holdeplasser mv. ) angis med
et undemummer.

l Venstre kolonne oppgts dagens, eNer for
nedlagtB stBder, siste navneform. Hvis ste-
det har e8er har hatt status som stasjon
(S), er navnrt skrevet med store bokste-
ver. Dagens ståfaner har halvfet skrift
Nedlagte steder er skrevet med Innrykk.
Bak stasjonsnavnet angis hva slags sik-
rtngsantegg stedet han

+ Stasjon med sikringsariegg pé strek-
mng uten Ijemstyrtng eUer grensesta-
sjon. Opplysningar om når stas|onen
fikk slikt slkringsanlegg finnes l høyre
kolonne.

a Sta^minadentettsikringsanlegg.
o Stasjon med enkelt Innlgøreignalappa-

cat

For tunneler og bruer biuker vi den skrive-
måte som er benyttet j ÆVs oversikter.

VI bmker l hovedsak samme NJK-nummer som ble benyttet i "Banedata" fra
1985; nummerertngen er kun justert der hmr nye ekspedisjonBstsder har
kommet til. Det underetrekes at nummererlngen ikke har sammenheng med
NSBs egen nummerering av stasjonar og hoUeplasser (tldllgere tryldt 802).
En oversikt over denne finnes pé side 377.
Dereoffl staqonen eller «toppsstedet ble planlagt med et annet navn enn
det tenst biulfte, er iletle navnet oppgitt helt fremst l kolonnen «Fakta» i en

! hakaparentes slik: [plan:..... ]. Små fcrelgeller i skrtvemåte er ImldlBrtld ikke
i tatt inn l slik» UlfBller. KiMer for denne nainsetSnB w i hovedsakde akhielle
i storUngsproposiqoner som Innholder plan og overelag for strekningen.
i Ved steder som har skiftet navn, eller hvorskrivemåtenerendretltidens
løp, står tldllgere nslvn i hByre kolonne Endrede rettskrivningBr i 18S4 og

{1917 medftirte endringer av mange 8tas|onsnavn. EncMnger ffa 1917 ble
j ston sett gjennorofert i 1920(21. og bl.a. ble åa endret U é. Navneendrfnger
l pé prtvatbaner som følga av den nys rettskrtvnlngen er noe flytonde. Wad
l NfisUun-Osbanenble fete. l^sdal sttrevet med åa hdtftam til nedlaggel-
isenl1835, mensRutebokfbrNoigetoklbrukRadali1921.

Mange ekspedl^onsstBder har l tklens lep skiftet navn for é unngi ft>r-
i velcslingermed andTestsder langs Jernbanenettet Ramtoss pé Krødeibanen
j skiftet f.eks. nawi til Kløfletoss for A unngi fbiveksUng med Rautoss. Nye
; hoMeplasser ble ofte tatt l bruk med et midlatidlg navn inntil depaitementet
j godlflente og eventuelt fastsatte et annet navn. B eksempel på det siste er
l Holmlia, hvor det ved opprettelMn av holdaplassen 11932 ble bestsmt é
bluke Holm inntil nåmet var endellg avklart. 1)enestaiuteboka ble sendt til

. trykking med Holm, men Innen tioldeplassen Me opprettet var baslutningen
j om navnet Holmlia kommet, og sifkularet om at hoWeplassen skulle tas l
! bruk, kunne sendes ut med navnet Holmlia. Et eksempel pé navnevalg son)
l NSB foraelds 6 unngå fant vi på Øslre linje, hvor det var to hokleplasser
! med samnne renm, Østreng ved km 10,80 og 37, 65. Begge ble nedlagt i
(1947.
l For de steder hvor NSB biuker et annet navn l sin mariædsfertng enn
. Jembanevertæte ollistolle navn, er dette oppgitt. Oversikt over NSBs mar-
tødsnavn finnes på side 33.

JBVs kilomefErangivelse pr. 2013, eller for
nedtagte baner pr. nedleggingBdato.

Mer infonnasjon om kilometrering på side 32

Status Stasjon be^ent av tnaflkkstyrer hete
elter deler av degneL Med ekspedl-
sjon av tog og vanligvis mulighet for
togtayssng
Sx: Stasjonen uten pereontraflkk
S(b): Stesjon ube^ent yed oidinær
toggang, Beg^nes ved behov.

11 en del Uféller ble en sta^on som var gjort ubemannet (ny slafus hp) og
l fortsatt var intakt, igfien opprettet som stasjon for en kortere periode om det |
i var behov for det
Prhratbanene skBte oftB Udæ medom betegnelsene stasjon og stoppested,

l VI har hiidlertid skilt disse ekspedisjonssfBdene og brukt betegnelsen sta-
. a^on tujn der hvor det var ansatt stesjonsmester. éHer hvor v\ vet det var {
l togkryssing.

Kr^singsspor, beflent ved behov.
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[Kolonne fmUartnf^ _ __ . _ IQmmwitar
[mk |kr)Bsingsspor^ippreltetavriiiiifaBre;

hensyn, vanligvis ikke betjent^
fls

!(S

sp

Stasjon flemstyrt av togledér på
flemstyringssentral.
f|sx: Uten pBFsontraflkk (kryssings-
spor)
flsy: Forgrenlngsstasjon enkeltspor]
/ dobbeNspor, ufen toysslngsmulig- i
2!et!-y^P. £5^!?!?!!5?J^
Togmeldingsstasjon, kun betjent fm-1 Ingen andre spor enn togsporfett eller flerej rar undTeiiagTbeflenlngei^
ekspedisjon av togmeldlnaer. \ Denne betegnelsen er fbrtengst gétt lit av bruk.

Betegnelsen stoppested ble fiemet frå NSBs sikkertietsreglement pr.
; 01. 10. 1989. Et mindre antall bemannede ekspedisjonssteder ble av NSB
i før 1946 betegnet som holdeplasser. Dette var steder hvor det var en mer
begrenset ekspedisjon av reisande og gods enn pé stoppastedene. Ved

[et tillegg Ul flenestereglementet av 25. 05. 1B46 ble definisjonen endret slik
at disse flkk betegnelsen stoppested. En definisjon frå 1897 skiller på om
étedet har andre spor enn hovedljnjen. Et stoppested hadde det, en holde-

Dagens definisjon:
Stoppested inne pé stasjon.

Gammel dBfinisjon:
Stoppested. Bet|ent for ekspedi-
sjon av reisende og/eller gods.
Tilleggsopplysninger er angitt sofri
for stasjonen
- Spx: Stoppestedet har ikke per-
sonbafikk, men er ikke formelt ned-
lagt.

plass ikke. Dermed hadde vi den gang bede stoppesteder og holdeplasser |
med og ulen betjening. Ijlerine boka har vi foreekt é benytte den nyere
definisjonen, men mangel på informasjon gjør dette i noen tlHeller vanske-
llg. l mange tilféller ble et stoppested opprettet oa mldlertkllg bemannet som

j stasjon ved behov, f.eks. ved l^jering av ekstratog eller arbeidstog. ]
] Et eksempel frå 1897. Hovedstyrete cirkulære 735, datert 22.12'1897, be- j
i (egner f.eks. Nordstrand, Skaipsno, Bestun, Stabekk og Minde som hol-i
deplasser betjent av ekspedlter. Samtidig hadde mange stoppesteder og
ho deplasser. betjening frå baneavdelingen. De eneste stoppesteder og
holdeplasser uten be(enlng var da stoppestedene Ramfoss (Kløftefoss) og
Hlllevaag samt hddeplassene Gundesø (Gunnararud), HaetB, Gaaseflaa og
SyrtveN. Der skjedde ekspedisjonen ved hjelp av togbefleningen.
Sp fikk fra 13. 12.2009 ny betydning: Stoppested inne pé stasjon. Det er!
!l.er, ?5ent(? sna.kk °m ?". holdePlas8. me" s°"' er skilt lit med egen status

. l fordi den llgger Inne pé det som er definert som stasjon. Nationaltheatret, i
[Vikingskipet, Melhus skysstasjon, Marienborg, Skansen og Innherred syke-1
[ hus flkk frå nevnte dato betognelsen Sp. !
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[Kolonne Fortdaifny ____ _ _____. _4f<tanunsntar.
hp jHoldeplass, dvs. pdstigningsplatt-INSBbiuktelnntil 1948 også betegnelsen hp pé an del steder hvor det var

fonn med elter uten uværeskur, trening. Fram U 1946 ble betegnelsane ptattfonnholdeplasser eller vei-

BP

eventuell tMligere stas.jon eller l loyssholdeplasser brukt fer en del holdeplaaser. Vi har l denne boka ikke
stoppested hvor ekspedlsjonsbyg- j sl"lt mellom disse og øvnge holdeptasser. Vi sldller heller tkke på midler-l
nlngen benyttes som venterom. - ' ; udlS® elle''. *°reeksyi8 °PPrettsde holdeplasser, som ote senere bla feste. ',
l hpx: Holdeplassen har il*e pereon- j1 "range tiNBlter ble en hoMeplass som fldigere hadde vart stasjon eller j
!trafl . men Brikke formelt nedlant. i st°.PPasted. opprettst^og midterfldig ̂ bemannet som stasjon ved behov,;
isom~nedteggtagsdato"er'nornSitj^ete-Jred^ø_rf^w. el<^^^

: j Som holdeplasser har vi ogsS tatt med en del steder som hadde II
' i over et lengre ddsrom, men som ikke var deflnert som hoMeplasser i NSBs i

^av^oveiBMenejjenesæru- j y^^^ siN<e"stopp var vanllgvls oppfert med an fotnote i nrten for bestemte i
jtobBker og senae drifehéndbø-j^^^-^y;'|, 'n;|,;';7s|3:tøn;'gji^a,b;id;fo|k.''
'hel, om den da ikke er angitt som|'"' "
j nedlagt l særskilt sirkulære. Dette l
tidspunkt er ofte ikke identisk med j
i tidspunktet for sløyfing av togstopp,; |
i som er mafksrt med hpx dersom i
l fldspunlttet er kjent.
Blokkpost Et sie?på linjen soiner. utetyrt medbtoidæignal

A og B angir kjøreretnlng, hhv ekende og avtagende kilometer.
UA og UB angir det samme på venstre dobbeltspor
Disse koder gjelder ogsi evrige hovedslgnaler

Sikringsan-
legg

Biuer

[Tidspunkt for innføring av sikringsanlegg, j
hart Iqente anlegg av den "Ikke-komplette"

! typen (fer 1922), er taft med
Kttometsrangivelse glelder mklt på biua. ; Dsrsom brua er anlagt etter banens épning, er årstall madtatt der dette er
l hovedsak er bare bruer med lengde 201 l<jent. Byggeméte er angitt på bruer bygget av tre, stein eller betong, men
meter eller mer er med i overeikten. | ikke for stålbmer.

Tunneler j Kilometerangivetee gjelder tunnelens be-j Deraom en tunnsl er anlagt etter banane épning, ar éretall medtatt der dette
gynnetee, dvs. tunnelépningen med lavest1 er Idsnt.
kilomefeiveidi. Samfllge tunneler er med i
oversikten. J

Tidsangh/el- Tidspunkt for de aktuelle hendeteer oppgis En del tidspunkt er vanstollg a angi helt nøyaktig ut (ra de data som fbre-
som eksakt dato dersom denne er kjent, j UBSW. Noen unøyaktlgheteT kan derfor fbretonime. DeBe gjeklCT l mange i
Eventuelt oppgis bare ératall eller "?*. _\ tilteller overgang frå holdeplass til stoppested og frå stoppested til stasjon. ;

LinjBom-
legginger

; Større llnjeomlegglnger er markert til høyre iqedebrudd pé 50 meter eller mor er oppgitt i tabellene (se også punkt 3.2).
i tekstspalten med en toddrett, prikket blå i
istrek. i

Plassering l høyre kolonne markeres plassering av
bygningen eller hoMeplassen til høyre etter
i venstre for sporet, sett frå utgangsstasjo- i
nen. For steder hvof plasseringen er en-1
dret, brukes siste plassering. |
. - stasjon ;
® - stoppested eller holdeplass ;
O - nedlagt ekspedisjonssted _[
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Tabellene for infratruktur
Stasjonsbygnlnger

Lokomotivstasjoner

i Sidespor og lengre stas/onsspor

! Der bygningene er tegnet av ansatte ved NSBs ariafektkontor (foikortet NSB AR), og
hyor flare arkitekter som oftest var invohrert, er ari(itektens(enes) navn av plasshensyn
utelatt. Årstall for bygging gjelder férdigsUlling, men har l mange tilfeller vært vanske-
llg é flnne. l en del Utfeller er det derfor biiikt fonmuleringen "tii" og éretall Vorbanens
épnlng.

Denne overeikten er Ikke komplett da det Ikke flnnes noen samlet, tilgjengellg byg-
ningsoverslkt.

Steder som har eller har hatt lokomotivstaller og svingskiver er tatt med. Anlegg som
fortsatt eksisterer er skrevet med kursiv skrift At de fortsatt finnes betyr nedvendigvis
ikte at de fremdeles er i bruk og en del av jernbanenettet.
Denne utgaven Inneholder kjente sidespor pé linjen, l Ulegg er det tatt med lengre spor
som går ut fra stasjonsomiéder. Det sktlles tkke meliom~private (opprinnelig benevnt
privat tasteplass, PLP) og staUge spor (opprinnelig lasteplass, LP), l mange tilfBller
ble sidespor bekostet av private brukere og som da vanllgvis mette gi garanti for en
viss frakUnntekt til Jernbanen, l en del tllfeller er sklespor flyttet eUer er-endret fra g)en-
nomgangsspor Bl buttspor - eller omvendt, l tabellene bmkes om Ikke annet er angitt
siste plassering/status. l høyre kolonne markeres hvordan sporvekselens tungespfes
var plassert og hvllke side av banen sidesporet la, sett da utgangsstasjonen. l noen fe
. ilfeltor er sponmkselens plassering ul^ent, men sporets plassering kjent Symbolene
sier ikke noe om antall spor péstedet.

TogframfBringsfbreknften definerer i dag et sidespor som alle andre spor på Snjen
enn hovedspor og som er bemgnat på sklfting, l dagens forekrNl heter det at det skal
ptasseres langsgående skilt med anglvelse av sldesporets navn, Idlomeferanghelse
og mellom hvllks stasjoner sidesporet llgger.

l tabellene l denne baken har vi for enkelthets skyld kalt alle silke spor for sMespor,
slik NSB også gjorde UdligerB, U.a. I bykk 802 og l sidespoitontraktBne. l en del tllfel-
er ble stasjonsomiéder utvklet slik at sidespor som var anlagt utenfbr stasjonsgrensen
ble llggende innenfor grensen, noe som forenklet skiftlngen^

NSBs navn pé sidesporet er biukt séfremt denne er kjent Foikortelsen D.W. ster for
Deutsche Wehrmacht, dvs skfespor anlagt for den tyske okkupasjonsmakten under 2.
verdenskrig.
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MK-nr. nam tods sfafus
1101 (OSLO S) OSL S

Haven
St Hafranfe tunnel
Osfogate tunnel

1121 LOENGA LOE Sx

Slurseya AÆ/UB
EkebagUA EKB Bp
Bekkelagstunnelen

1301 BEKKELAGET

1301. 01 Bekkelaget
1301. 1 BEKKELAGET BEK flsx

Nordstrand U/A NOS Bp
1302 NORDSTRAND hp

1303
Undergang Ljabruvegen
LJAN" ~ - UA fjs'

LJabnjA/UB
So/e hinnel

1304 Hauketo
HaukeUA/B

1304. 1 HOLMLIA
1304.01 Holmlia

Holmlia A/B
Rosenholm

1304. 02 Rosenholm
1305 KOLBOTN

1305.01 Solbfåtan
SolbrétanA/UB

Myrvoll A/B
1306 MYRVOLL

1306.01 Grevemd
1307 OPPEGARD

Tusse A/UB
1307.01 Vevelstad

LanghusA/B
1308 LANGHUS

1309
Roés
SKI +

LBU Bp

hp'

HLM flsx"
hp'

ROM Bp
hp

KOL fls

hp
SBT Bp

MYV fls"

hp3
OPG gs'

TUS Bp
hp'

LÅN ijs3

RS Bp
SKI S

Am m.oJi. faktø
0,27' 3 se Hovedbanan

0,21 Bp ca 1958, nedi. 04.05. 1881 (fcun hovedspor Oslo S-Ski)
0,39 ny 14.04. 1929, lengde 198 m2
0,75 ny 14.04. 1928, lengde 63 m
1.08 Sx km 1,48, (ikompl. s!kr. anl. 1902/03, sikr. anl. 28. 11. 1929,

-* km 1,081?59, underiagt Osto S 06.12. 1986 (togeksp.
10. 05. 1999-)
Igedsbrudd km 2, 18 -656 m

2,34 Bp 26.05.1987; nedi. ca 2006 (signal UAkm 2,32)
2, 98 Bp ca 1958 (signal A/UB km 3, 08, B km 3, 13)
3,08 ny 07.09. 1958, lengde 578 m
3, 34 15 S 02. 01. 1879 Bækkelaget, ukompl. sikr. anl. 01. 01. 1901,

-> Bekkelaget 04. 1921, sikr. anl. 12. 1926, nedi. 07.09. 1958
3,80 hp 07. 09. 1958, nedi. 2S.05. 1983
4, 30 flsx26. 05. 1987
5, 62 Bp ca 1958 (signal A/B/UB km 5, 65)
5,95 40 hp31.06. 1880, Sp01.01. 1892, S 1900, sikr. anl. 20. 01. 1927,

Sp 07. 09. 1958, hp 01. 10. 1970
7,06 lengde 33 m
7, 15 51 S 02. 01. 1879 Lian km 7, 18, -> Ljan 04. 1894, ukompl. sikr. anl.

01. 01. 1901, sikr. anl. 12. 05. 1926, -»km 7, 15 03. 07. 1987, fls
18. 12. 1987, ubemannet 01. 04. 1988 (plattform km 7, 18)

8, 07 Bp 28. 10. 1987 (signal B/UAkm 7, 98)
8,33 ny 15.02. 1925, lengde 73 m
8,68 64 Sp 15. 02. 1925, hp 29. 09. 1980 (oppr. v. side)
8, 88 Bp ca 1937, nedi. 31. 08. 1987
9,85 flsx2B. 10. 1987

10,20 hp 22. 05. 1932 km 10,40, -> km 10,20 02.06. 1982 4
10, 56 Bp ca 1937, nedi. 31. 08. 1S87
11, 18 Bp16. 12. 1987
11, 35 hp01. 07. 1988
12,88 101 Sp 01.06. 1895 Kultebunden, S 10. 10. 1910. -> Kolbotn

01. 09. 1922, slkr. anl. 30. 08. 1928, (s 27. 06. 1988
14, 05 hp01. 10. 1939
14,60 Bp 27.06. 1988 (sinnalB/UAkm 14,76)
15,32 Bp 17.10. 1940, nedi. 24.05.1988 (signal B km 1S.39)

15, 72 120 hp 08. 07. 1919 Myrvold km 15, 78, -> Myrvoll 04. 1921,
S22.05.1932, Sp 17.10.1940, hp 13.08.1968,
fls/-1. km 15, 72 27. 06. 1988 (plattform km 15, 78)

17,36 hp01. 10. 1939
18,26 98 S 02.01.1879 Oppegaard, ukompl. sito-.anl. 01.01. 1901,

-^ Oppegérd 04. 1921, sikr. anl. 18.09. 1940, fls 21.07. 1988,
ubemannet 01.01. 1991

19,22 Bp 20.12.1988 (signal B/UA km 19, 16)
20, 12 hp02. 06. 1985
20, 30 Bp 26. 03. 1941 (signal B km 20, 69), nedi. ca. 1988

20,77 111 Sp 01.05. 1919 km 20,82, S 22. 05. 1932, sikr. anl. 13.06. 1932,
Sp 26, 03. 1941, hp 29. 09. 1980, ̂ s 20. 12. 1988,
-> km 20, 77 28. 05. 1989 (plattform km 20, 82)

22,25 Bp 28.06. 1976 (før flemstyringen ved km 21 ,72)
24, 31 129 S 02.01. 1879, utompl. sikr. anl. 05.04. 1911, slkr.anl. 09.08. 1942

ØstTB linje

o

Fotlobanen, Oslo-Skl
Et 22,5 km langt dobbeltspor, hvor 20,5 km skal ligge l tunnel, er

under planlegging. Tunnelen skal ha to adskilte løp. Det planleg-
ges byggestart i 2014 med ferdigstilling i 2019. Se side 456.
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Stas/onsbygmnger
Stecf
Bekkelaget
Nordstrand 1
Nordstrand 2
Ljanl
L)an2
Hauketo
Holmlia
Kolbotn 1
Kolbotn 2
Myrvoll 1
Myrvoll 2
Oppegård
Langhus 1
Langhus 2
Skli
Ski 2

Arfote/rf
BlK

P. Due
Blbt
NSB AR
NSB Åk
NSB Åk

f^as

NSB Åk
Blbt

NSB Åk
Bite

til 1878

1893
til 1879
1923
ca 1925
1982
ca 1895
1912

1930
1878
ca 1922
1954
til 1879
198S

Kwnnwntør
revet 1959
revet 1893

revet
ft-edet

flyttet BJergeseter

revet
revet 2007

revet

revet 1993
leie i foiretnlngsbygg

LokomotivstsBér og svingsMver (kuisivwte eksisterer
Oslo Ø se Hovedbanen
Ski lokstall, swngskive

Større llifleomlegglnger
Tunnel under SlHalvards plass (se kart side 38) 14.04. 1929
Bekkelagstunneten, ca. km 3,0-3,85 07.09.1958
Ny linje Ljan-Holm (3,4 km) 15. 02. 1925

Eratattet den 235 m tw\ge Ljansviadukten ved km
7, 87. Banen er omkJtometrert uten kjedebrudd

Sidespor og spor fn stes/oner / dag
Sjursø^, ca 1939- l

En del nedlagte sidespor og spor frå stasjoner
1, 90 Sørenga

10,67 Ljanskollen sidespor, tidl. D.W. (Deutsche Wehrm.)
sidespor, 1944-1983 (reetablert spor på søndre
del av gammel linje mot Ljansviadukten), 900 m,
pukkverk. Betonmast sidespor, 1954-1983, avgre-
net frå Ljanskollen sidespor nær sørenden

19,91 Vevelstad sidespor, oppr. K. Kleveland sidespor,
1903-1937

Østfoldbanens gamle 0-punkt få 0,61 km frå buffer spor 8 Osto Ø.
Banen har i dag Igedebrudd ved km 2, 18, lin|eforiengelse 656 m.

2 Tunnelen har frå Oslo S også to tøp til Lodalen, tatt l bmk i 1928,
3 Mdtom Oslo S og Ski er det Ikke samsvar mellom strekningens sik-

kertietsmrøsJQe inndeling i hhv. stasjoner og linje, OQ enkelte av
plattformenes beliggenhet. l hovedsporet Oslo S-Ski ligger plattfor-
men pé Myrvoll utenfor Myrvoll st l hovedsporet Slu-Oslo S Itgger
plattformene på Langhus, Oppegård, Holmlia og Ljan utenfor sta-
sjonene med samme navn. Vevelstad hp. ligger inne på Langhus
st.. Grevemd hp. på Oppegérd st og Hauketo hp. på Holmtia st.
Stasjonerte mellom Oslo S og Ski er med unntak av Kolbotn spor-
sløyfierfor kjøring fira det ene hovedsporet til det annet.

4 Holmlia hadde billettsalg i regi av NSB 29. 10. 1690-01. 1992 og
senerefta20. 07. 1992 til 1985, (ten siste tiden salg ved aøenfc

fc. S.O

BeUil

y Linjeomlégging
Bekkelagstunnelen 07.09.1958
Km ca. 3, 0-3, 85

Årsak: Utbedring etter et større
ras07. 10. 1953.

tttS
W3

Æ^-*p"

Lfnjeomlegging
Ljansvladukten 15.02.1925

Årsak: Omlegging for é
unngå Ljansviadukten.
Linjeforiengejse 423 m,

Ljansviadukten ble revet
(sprengt) 03. 08. 1929.

Ljans-
Viadukten

km 7,87
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