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2006-05-08 Vändning av T-banelinje 14 vid Liljeholmen eller Axelsberg pga ombyggnadsarbete på banan
Liljeholmen – Fruängen. Ny tillfällig ersättningslinje: terminal (undre planet övre planet)
(LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken – Liljeholmspåfarten Södertäljevägen –
Södertäljevägen – Hägerstensvägen – Kilabergsvägen – Tellusborgsvägen – Svandammsplan –
Telefonvägen – LM Ericssons Väg – Pingstvägen – Bäckvägen – Avgiftsvägen –
/Personnevägen till Sedelvägen – Personnevägen – Mickelsbergsvägen till Älvsjövägen
\Personnevägen – Västertorpsvägen – Slättgårdsvägen – Bredängsvägen – Vantörsvägen –
(HÄGERSTENSÅSEN T-STN).

Fruängsgatan – Ellen Keys Gata till terminal 150m norr om Fruängsgatan (FRUÄNGEN T-STN).
Direktgående linje, hållplats endast mellan Liljeholmen och Valutavägen samt Hägerstensåsen,
Västertorp och Fruängen. Trafik Liljeholmen – Fruängen hela trafiktiden samt natt mot måndagfredag före kl 01 och natt mot lördag-söndag före 03.30, Liljeholmen – Hägerstensåsen måndagfredag före 21.30 och lördag-söndag före 22. Entreprenör Swebus.
2006-06-19 Vändning av T-banelinje 14 vid Telefonplan pga ombyggnadsarbete på banan Telefonplan –
Fruängen. Avkortad: Mikrofonvägen från terminal 50m söder om Telefonvägen (TELEFONPLAN
T-STN) – Mikrofonvägen – LM Ericssons Väg – osv – Avgiftsvägen – Personnevägen –
/slinga Västertorpsmotet – Södertäljevägen – Skärholmsvägen – Bredängskopplet –
\Västertorpsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
Bredängsvägen – Slättgårdsvägen – Västertorpsvägen – Personnevägen (VÄSTERTORP T-STN)


Direktgående linje, hållplats endast mellan Telefonplan och Valutavägen samt Hägerstensåsen,
Västertorp och Fruängen. Trafik Telefonplan – Fruängen hela trafiktiden samt natt mot måndagfredag före kl 01 och natt mot lördag-söndag före 03.30, Telefonplan – Västertorp före 22.
2006-06-28 Direktgående linje, hållplats endast mellan Telefonplan och Valutavägen samt Hägerstensåsen,
Västertorp, Västertorps skola och Fruängen.
2006-08-21 Nedlagd i samband med ombyggnadsarbetets avslutande.
____
2011-02-04 Vändning av T-banelinje 14 vid Tekniska högskolan pga byggnadsarbeten med Norra Länken.
Återupptagen i ny sträckning, tillfällig linje: terminal i Valhallavägen från Drottning Kristinas Väg
(TEKNISKA HÖGSKOLAN) – bussgata i Valhallavägen – Valhallavägen från Odengatan –
Roslagstull – Roslagsvägen – avfart mot Bockholmsvägen Gamla vägen Norrtäljevägen
påfart Bergshamravägen Gamla vägen Gamla vägen till Björnstigen (vändning) –
Bergshamravägen – Stocksundsbron – avfart Invernessvägen påfart – Mörbygårdsvägen –
terminal i Mörbygårdsvägen – Mörbygårdsvägen – Golfvägen – Golfbanevägen – Mörbyleden –
terminal i Mörbyplan (MÖRBY CENTRUM)
Direktgående linje, hållplats endast vid Tekniska högskolan, Universitetet, Bergshamra,
Danderyds sjukhus och Mörby centrum. Trafik fredagar kl 22-natt mot måndagar kl 01.
Linjenumret ej skyltat. Entreprenör okänd.
2011-02-28 Nedlagd i samband med byggnadsarbetenas avslutande.
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Körväg enl T-banans ersättningstrafik. Entreprenör. Skyltningsstatus gissning.
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