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1950-09-24 Trafiken på SS spårvägslinje 8 nedlagd nattetid pga ombyggnadsarbete för södra T-banan. Ny
tillfällig linje: slinga Södergatan (nuv Söderleden) – (dåv) Brännkyrkagatan (delvis nuv
Guldgränd) – Södermalmstorg – Hornsgatan (SLUSSEN) – (dåv) Södergatan (delvis nuv
Hornsgatsavfarten-Söderleden) – (dåv) Katarina Bangata – Götgatan – Skanstullsbron (delvis nuv
Johanneshovsmotet) – Olaus Magnus Väg Nynäsvägens övre plan – Nynäsvägen –
Arkadvägen till Pelargatan (vändning) – Arkadvägen – Nynäsvägen (delvis nuv Sandsborgsplan) –
slinga Sockenvägen (delvis nuv Statsrådsvägen) – Skattmästarvägen (delvis nuv Talmansgränd) –
Tistelvägen – Tyresövägen (nuv Gamla Tyresövägen) – Sockenvägen (SKARPNÄCK).
Direktgående linje, hållplats endast vid Slussen, Medborgarplatsen och Ringvägen samt mellan
Johanneshov och Skarpnäck. Trafik nattetid.
1950-10-01 Nedlagd i samband med öppnandet av södra T-banan.
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1949-06-13 Vändning av SS spårvägslinje 8 och 19 vid Ringvägen pga ombyggnadsarbete i Södertunneln. Ny
tillfällig linje: Södergatan (nuv Söderleden) från (dåv) Brännkyrkagatan (50m söder om nuv
Riddarfjärdspåfarten) (SLUSSEN) – (dåv) Södergatan (delvis nuv Söderleden) – (dåv) Katarina
Bangata – Götgatan – (dåv) Ölandsgatan – slinga Älvsborgsgatan (nuv Ringvägens säckgata) –
RINGVÄGEN – (dåv) Götgatans lokalgata – (dåv) Ölandsgatan.
Direktgående linje, hållplats endast vid Slussen, Medborgarplatsen och Ringvägen. Trafik även
nattetid. Enmansbetjänad.
1949-08-08 Enmansbetjänad provbuss insatt i trafik dessa dagar.
tom 08-09
1949-08-15 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SS spårvägslinje 8 och 19.
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1950-09-17 Vändning av SS spårvägslinje 8 och 19 vid Johanneshov nattetid pga ombyggnadsarbete för södra
T-banan. Ny tillfällig linje: slinga Södergatan (nuv Söderleden) – (dåv) Brännkyrkagatan (delvis
nuv Guldgränd) – Södermalmstorg – Hornsgatan (SLUSSEN) – (dåv) Södergatan (delvis nuv
Hornsgatsavfarten-Söderleden) – (dåv) Katarina Bangata – Götgatan – Skanstullsbron (delvis nuv
Johanneshovsmotet) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) till Gullmarsvägen
(JOHANNESHOV).
Direktgående linje, hållplats endast vid Slussen, Medborgarplatsen, Ringvägen och Johanneshov.
Trafik nattetid.
1950-09-23 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SS spårvägslinje 8 och 19.
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