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SS-SL LINJE 7   2020-01-11 utg 6 . 

 

1965-09-13 Trafiken på SS spårvägslinje 7 nedlagd kvällstid och ersatt med busstrafik. Ny linje: 

VANADISPLAN – Vanadisvägen – Norrtullsgatan – Odenplan – Odengatan – Roslagsgatan – 

Birger Jarlsgatan – Eriksbergsplan – Birger Jarlsgatan – Engelbrektsplan – Birger Jarlsgatan – 

Stureplan – Birger Jarlsgatan – Nybroplan – Strandvägen – Djurgårdsbron – Lejonslätten (nuv 

Djurgårdsvägen) – Djurgårdsvägen – slinga Ryssviksvägen – Djurgårdsvägen medsols 

(DJURGÅRDEN). 

Trafik från mitten av september till mitten av april efter kl 19 samt nattetid. Enmansbetjänad. 

 

1967-01-01 Trafiken övertagen av SL. 

 

1967-04-14 Nedlagd i samband med indragning för säsongen. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SS LINJE 7B     . 

 

1951-09-17 Vändning av SS spårvägslinje 7 vid Roslagstull pga gatuarbete i Vanadisvägen. Ny tillfällig linje: 

VANADISPLAN – Vanadisvägen – Sveavägen – Sveaplan – Cedersdalsgatan – ROSLAGSTULL. 

 Trafik även nattetid. Enmansbetjänad. 

 

1951-09-28 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SS spårvägslinje 7. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SS-SL LINJE 7E     ?64-67 

 

1964-09-14 Ny förstärkningstrafik, ersättande SS linje 47: 

 ODENPLAN – Odengatan – Roslagsgatan – Birger Jarlsgatan – ERIKSBERGSPLAN – Birger  

 

slinga Nybroplan – Birger Jarlsgatan – Smålandsgatan – NORRMALMSTORG – Hamngatan  

 Jarlsgatan – Engelbrektsplan – Birger Jarlsgatan – Stureplan – Birger Jarlsgatan\ _ 

 

                                                                                                                                / 

Nybroplan – Strandvägen – Djurgårdsbron – Lejonslätten (nuv Djurgårdsvägen) – Djurgårdsvägen 

– slinga Ryssviksvägen – Djurgårdsvägen medsols (DJURGÅRDEN). 

Trafik Odenplan, Eriksbergsplan resp Norrmalmstorg – Djurgården från mitten av april till mitten 

av september vid behov som förstärkning till SS spårvägslinje 7. Enmansbetjänad. 

 

1967-01-01 Trafiken övertagen av SL. 

 

1967-09-03 Nedlagd i samband med Dagen H, delvis ersatt av SL linje 47E. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
7E     64-09-14 – 67-09-03 Trafiktider mer preciserat. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 7X     . 

 

2013-09-30 Vändning av SL spårvägslinje 7 (Spårväg City) vissa tider vid Liljevalchs konsthall pga 

ombyggnadsarbete av spårvägshållplatser på Djurgården. Ny tillfällig linje: slinga Djurgårdsvägen 

– Alkärret – Falkenbergsgatan – Allmänna Gränd (LILJEVALCHS/GRÖNA LUND) – 

Djurgårdsvägen – södra Djurgårdslätten (till Beckholmsvägen) södra Djurgårdsslätten 

norra Djurgårdsslätten Sollidsbacken – Djurgårdsvägen – slinga Ryssviksvägen – 

Djurgårdsvägen motsols (DJURGÅRDEN). Trafik måndag-torsdag hela trafiktiden samt nattetid 

före kl 02 och fredagar före 17. Anslutande till SL spårvägslinje 7 (Spårväg City). 
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2013-11-30 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SL spårvägslinje 7 (Spårväg City). 

 

 

 
Allmänt om Linjehistorikerna  

Finns frågetecken/tveksamheter ett visst år anges detta med två siffror längst upp till höger och specificeras längst ner.  

Tillfälliga ändringar kortare tid än 3 månader redovisas inte (med vissa undantag).  

VERSALER i körvägen anger linjens destinationer. 

Understreck i körvägen anger den gata eller väg där avgående ändstation är placerad.  

Tidsangivelser i trafikering anges till jämna halvtimmar.  

Om ändring i nattrafik anges dagtrafikdygnets datum.  

© Jimmy Bergman. Använd gärna historiken hur du vill, men glöm inte att ange källan. 

 


