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SS-SL LINJE 13   2021-10-27 utg 6 ?00+02+05+15 

 

1964-04-05 Ny tillfällig linje i avvaktan på öppnandet av sydvästra T-banan, delvis ersättande SS spårvägslinje 

16: Södermalmstorg (SLUSSEN) – Hornsgatan – Hornstull – östra Liljeholmsbron västra 

Liljeholmsbron – Liljeholmsplan (nuv Södertäljevägen) – Södertäljevägen – Hägerstensvägen till 

Örnsbergsvägen (ÖRNSBERG T-STN). 

 Trafik tillfälligt denna dag före kl 13.30.  

Enmansbetjänad. 

 _ _ _ _ 

 

2000-07-13 Sprickbildning funnen i tunneltaket mellan Alby och Norsborg, tunnelbanan avstängd.  

Ny tillfällig linje, delvis ersättande T-banelinje 13: Albyvägen från vändplan 300m öster om 

Tingsvägen (ALBY T-STN) – Albyvägen – Hågelbyleden – Tumbakopplet – Hallundavägen – 

Hallundaplan Borgvägen Hallundaplan (vändning) – Borgvägen – Hallundavägen till 

vändplan 100m öster om Tomtbergavägen (NORSBORG T-STN). 

 Trafik som T-banan.  

Entreprenör okänd. 

 

2000-08-05 Nedlagd, faran över. 

 _ _ _ _ 

 

2002-07-08 T-stn Ropsten stängd pga ombyggnad samt renovering av tunnelbanebron över Lidingövägen. 

Återupptagen i ny sträckning, tillfällig linje: slinga Värtavägen – (dåv) terminal vid 

Sandhamnsgatan (GÄRDET T-STN) – Värtavägen – Tegeluddsvägen – Lidingövägen –  

 /slinga Norra Hamnvägens södra ände – Gasverksvägen – terminal – Gasverksvägen  

 \Norra Hamnvägens södra ände Hjorthagskopplet Gasverksvägen terminal – 

 Hjorthagskopplet – Lidingövägen (ROPSTEN T-STN). 

Gasverksvägen – Rådjurstigen – Artemisgatan – slinga Kolargatan – Jägmästargatan –  

 

Skogvaktargatan – Artemisgatan (HJORTHAGEN).  

Direktgående linje.  

Trafik, med vissa turer Gärdet – Hjorthagen och Gärdet – Ropsten övriga turer, som T-banan.  

Entreprenör Busslink. 

 

2002-08-05 Nedlagd i samband med öppnandet av T-stationen. 

 _ _ _ _ 

 

2005-11-07 Vagnbrist på T-banelinje 13.  

Återupptagen i ny sträckning som förstärkning till tunnelbanan, tillfällig enkelriktad linje: 

Hägerstensvägen från Stjernströms Väg (AXELSBERG T-STN) – Hägerstensvägen – 

Södertäljevägen – Nybohovsbacken – terminal(övre planet) (LILJEHOLMEN T-STN).  

Direktgående linje, hållplats endast vid Axelsberg, Örnsberg, Aspudden och Liljeholmen.  

Trafik måndag-fredag i morgonrusningen som förstärkning till tunnelbanan.  

Linjenumret ej skyltat.  

Entreprenör Busslink. 

 

2005-12-03 Nedlagd i samband med minskad vagnbrist. 

 _ _ _ _ 

 

2015-06-22 T-banelinje 13 inställd mellan Sätra och Skärholmen pga underhållsarbeten i tunneln.  

 Återupptagen i ny sträckning, tillfällig linje: Sätra Torg (SÄTRA T-STN) – Eksätravägen till 

Storsätragränd – Skärholmsvägen – Skärholmsplan (SKÄRHOLMEN T-STN). 

Direktgående linje.  

Trafik även natt mot måndag-fredag före kl 01.30 och natt mot lördag-söndag dygnet runt.  

Linjenumret skyltat.  

Entreprenör Westins buss.  

 

2015-08-06 Nedlagd i samband med underhållsarbetenas avslutande. 
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Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
13       00-07-13 Oklart om skyltat linjenummer. Körväg gissning. Entreprenör. 

13       02-07-08 Riktig tidtabell saknas. 

13       05-11-07 Körväg gissning. Entreprenör gissning. Skyltningsstatus gissning. 

13       15-06-22 Körväg gissning. Skyltningsstatus gissning. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 13A     . 

 

2021-07-11 T-banelinje 13 inställd mellan Axelsberg och Sätra pga schaktarbeten under spåren.   

 Ny tillfällig linje: Hägerstensvägen från Hägerstens Allé – Hägerstensvägen från Axelsbergs Torg 

(AXELSBERG T-STN) – Hägerstensvägen – Slättgårdsvägen- Mälarhöjdsvägen – Ålgrytevägen – 

Bredängsvägen – Bredängs Allé – Skärholmsvägen till Storsätragränd – slinga Eksätravägen – 

Eksätravägen (från nr 442) – Eksätravägen från Sätra Torgs södra ände – Kungssätravägen – 

Skärholmsvägen (SÄTRA T-STN). 

Direktgående linje, hållplats endast vid Mälarhöjden och Bredäng. 

Trafik  

 söndag efter kl 22 samt nattetid före 01 

 måndag-torsdag hela trafiktiden samt nattetid före kl 01  

Entreprenör Nobina. 

 

2021-07-16 Nedlagd i samband med schaktarbetenas avslutande. 

 _ _ _ _ 

 

2021-10-24 T-banelinje 13 inställd nattetid Liljeholmen mot Axelsberg pga arbeten med växelbyte. 

Ny tillfällig enkelriktad linje: terminal (övre planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken 

– Liljeholmspåfarten – Södertäljevägen – Hägerstensvägen till Axelsbergs Torg (AXELSBERG T-

STN). 

Trafik natt mot måndag-onsdag kl 00-01. 

Entreprenör Nobina. 

 

2021-10-27  Nedlagd i samband med växelarbetenas avslutande. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 13N     ?21 

 

2021-07-18 Vändning av T-banelinje 13 vid Alby nattetid pga spårarbete.   

 Ny enkelriktad tillfällig linje: Tingsvägen från Lagmansbacken (ALBY T-STN) – Tingsvägen – 

Albyvägen – Hågelbyleden – Tumbakopplet – Hallundavägen – Hallundaplan – Borgvägen – 

Hallundavägen till vändplan 100m öster om Tomtbergavägen (NORSBORG T-STN). 

 Direktgående linje, hållplats endast vid Hallunda. 

Trafik natt mot måndag fredag kl 01-01.30. 

Entreprenör Nobina. 

 

2021-08-06 Nedlagd i samband med spårarbetenas avslutande. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
13N   21-07-18 Körväg gissning.  
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2021-07-11 T-banelinje 13 inställd mellan Axelsberg och Sätra pga schaktarbeten under spåren.   
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 Ny tillfällig linje: slinga Södertäljevägen – Södertäljevägens lokalgata – Nybohovsbacken – 

Liljeholmsvägen – Liljeholmsinfarten – Södertäljevägen – Södertäljevägen från Nybohovsbacken 

(LILJEHOLMEN T-STN) – Södertäljevägen Västra Stockholmskopplet Bredängsvägen – 

Skärholmsvägen till Storsätragränd – slinga Eksätravägen – Eksätravägen (från nr 442) – 

Eksätravägen från Sätra Torgs södra ände – Kungssätravägen – Skärholmsvägen (SÄTRA T-

STN). 

 Direktgående linje. 

 Trafik  

 söndag efter kl 22 samt nattetid före 01.30 

 måndag-torsdag hela trafiktiden samt nattetid före kl 01  

Entreprenör Nobina. 

 

2021-07-16 Nedlagd i samband med schaktarbetenas avslutande. 

 

 

 
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.  

Sommartid (ca mitten juni – ca mitten augusti), Högsommartid (ca juli), Utökad högsommartid (lite före och lite efter), Övrig årstid. 

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. 

 


