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1950-06-01 Ny linje: ISLANDSTORGET – Bergslagsvägen (delvis nuv Bergslagsplan-Lövstavägen till 50m 

öster om Skattegårdsvägen) – (dåv) Bergslagsvägen – (dåv) Stockholmsvägen (delvis nuv 

Lövstavägen) – Berghamnsvägen (nuv Sandviksvägen) till SANDVIKSVÄGEN (nuv 

Berghamnsvägen). 

Trafik även nattetid. Enmansbetjänad. Anslutande till SS spårvägslinje 11. 

 

1952-10-26 Förlängd: Blackebergsvägen från Zornvägen (ISLANDSTORGET T-STN) – Blackebergsvägen – 

Islandstorget – Bergslagsvägen (delvis nuv Bergslagsplan-Lövstavägen till 50m öster om 

Skattegårdsvägen) – osv. 

 Anslutande till T-banan. 

 

1952-11-09 Nedlagd, omnumrerad till SS linje 119. 

 _ _ _ _ 

 

1954-04-04 Återupptagen i ny sträckning, omnumrerad från SS linje 118: Abrahamsbergsvägen från 

Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – 

Kvarnbacksvägen – Ulvsundavägen – Bällstavägen till allmän väg (nuv Travbanevägen) 

(SOLVALLA). 

Direktgående linje. Trafik i samband med evenemang på travbanan. Enmansbetjänad. Anslutande 

till T-banan. 

 

1959-03-01 Nedlagd, omnumrerad till SS linje 111. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SS LINJE 82E     . 

 

1950-06-01 Ny förstärkningstrafik med egen linjesträckning: ISLANDSTORGET – Bergslagsvägen (delvis 

nuv Bergslagsplan-Lövstavägen till 50m öster om Skattegårdsvägen) – (dåv) Bergslagsvägen – 

(dåv) Stockholmsvägen (delvis nuv Lövstavägen) – Trädgårdsvägen (nuv Lövstavägen) – enskild 

väg (nuv Lövstavägen) till vändplan vid Försvarets Tvätt- och Reparationsanstalt (LÖVSTA). 

Trafik med enstaka turer måndag-lördag i rusningstid. Enmansbetjänad. Anslutande till SS 

spårvägslinje 11. 

 

1952-10-26 Förlängd: Blackebergsvägen från Zornvägen (ISLANDSTORGET T-STN) – Blackebergsvägen – 

Islandstorget – Bergslagsvägen (delvis nuv Bergslagsplan-Lövstavägen till 50m öster om 

Skattegårdsvägen) – osv. Anslutande till T-banan. 

 

1952-11-09 Nedlagd, omnumrerad till SS linje 119E. 

 

 

 
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. 

 


