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1997-11-10 Ny linje, servicelinje: Axelsbergs Torg vid Hodellvägen (AXELSBERGS SERVICEHUS) – 

Hägerstensvägen – Örnsbergsvägen – Jakobsdalsvägen – Instrumentvägen motsols – 

Jakobsdalsvägen – Örnsbergsvägen – Stenkilsgatan – Torsten Alms Gata – Sigurd Rings Gata till 

vändplan 200m väster om Torsten Alms Gata (vändning) – Sigurd Rings Gata – Torsten Alms 

Gata – Erik Segersälls Väg – Blommensbergsvägen – Hövdingagatan – Manhemsgatan – 

Hägerstensvägen – Sigfridsvägen – Rimbertsvägens västra ände – Sigfridsvägen – Schlytersvägens 

norra del – Nybohovsbacken – Nybohovsgränd till vändplan 300m öster om  Nybohovsbacken 

(vändning) – Nybohovsgränd – Nybohovsbacken – Liljeholmstorget – Nybohovsbacken – 

Liljeholmsvägen – Lövholmsvägen – Grenljusbacken – Ljusstöparbacken till vändplan 250m 

väster om Grenljusbacken (vändning) – Ljusstöparbacken – Grenljusbacken – Lövholmsvägen – 

Gröndalsvägens östra ände Gröndalsvägens västra ände Lövholmsvägen Fregattvägen 

Fregattvägen till vändplan 350m väster om Skonertvägen (vändning) Lövholmsvägens västra 

ände – Gröndalsvägen – Ekensbergsvägen till vändplan 100m väster om Bryggvägen 

(GRÖNDAL). 

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 08.30-15.30. Entreprenör Botkyrkabuss, upphandlad 

ffg. 

 

1997-12-22 Ändrad: AXELSBERGS SERVICEHUS – osv – Stenkilsgatan – Torsten Alms Gata till vändplan 

200m väster om Stenkilsgatan (vändning) – Torsten Alms Gata – Sigurd Rings Gata till vändplan 

200m väster om Torsten Alms Gata (vändning) – osv. 

 

1998-05-04 Ändrad: AXELSBERGS SERVICEHUS – osv – Nybohovsgränd till vändplan 300m öster om 

Nybohovsbacken (vändning) – Nybohovsgränd – Nybohovsbacken till 200m sydväst om 

Liljeholmstorget – Nybohovsbacken till vändplan 100m öster om  Nybohovsbacken (vändning) – 

Nybohovsbacken – Nybohovsbacken – Liljeholmstorget – osv. 

 

1999-03-01 Gröndalsvägen delvis avstängd pga spårläggningsarbete för SL spårvägslinje 22 (Tvärbanan), 

tillfälligt ändrad, delvis ersatt av SL linje 133X: AXELSBERGS SERVICEHUS – osv – 

Ljusstöparbacken till vändplan 250m väster om Grenljusbacken (vändning) – Ljusstöparbacken – 

Grenljusbacken – Lövholmsvägen Gröndalsvägens östra ände Lövholmsvägens östra del 

Fregattvägen Fregattvägen till vändplan 350m väster om Skonertvägen (vändning) 

Lövholmsvägens västra ände – Gröndalsvägen – Ekensbergsvägen till vändplan 100m väster om 

Bryggvägen (GRÖNDAL). 

 

1999-07-30 Spårläggningsarbetet avslutat, delvis ersättande SL linje 133X, ändrad: AXELSBERGS 

SERVICEHUS – osv – Ljusstöparbacken till vändplan 250m väster om Grenljusbacken 

(vändning) – Ljusstöparbacken – Grenljusbacken – Lövholmsvägen – Gröndalsvägens östra 

ände Gröndalsvägens västra ände Lövholmsvägen Fregattvägen Fregattvägen till 

vändplan 350m väster om Skonertvägen (vändning) Lövholmsvägens västra ände – 

Gröndalsvägen – Ekensbergsvägen till vändplan 100m väster om Bryggvägen (GRÖNDAL). 

 

2003-11-13 Nybohovsbackens bro över Essingeleden avstängd för trafik pga rasrisk, ändrad: AXELSBERGS 

SERVICEHUS – osv – Manhemsgatan – Hägerstensvägen – Sigfridsvägen – Rimbertsvägens 

västra ände – Sigfridsvägen – Schlytersvägens norra del – Schlytersvägens södra del – 

Sigfridsvägen – Hägerstensvägen – Södertäljevägen Liljeholmspåfarten – Nybohovsbacken till 

Essingeleden (vändning) – Nybohovsbacken – Nybohovsgränd till vändplan 300m öster om  

Nybohovsbacken (vändning) – Nybohovsgränd – Nybohovsbacken till 200m sydväst om 

Liljeholmstorget – Nybohovsbacken till vändplan 100m öster om  Nybohovsbacken (vändning) – 

Nybohovsbacken – Nybohovsbacken – Liljeholmstorget – osv. 

 

2004-01-01 Färdtjänstnämnden övertar ansvaret för servicelinjen. 

 

2004-08-23 Nedlagd, omnumrerad till SL närlinje 907. 

 _ _ _ _ 

 

2005-06-20 T-stn Thorildsplan stängd pga ombyggnad. Återupptagen i ny sträckning, tillfällig linje: slinga 

FRIDHEMSPLAN – Fridhemsgatan – Sankt Göransgatan – Sankt Eriksgatan – 
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Drottningholmsvägen – Fridhemsplan – Drottningholmsvägens övre plan 

Drottningholmsvägens undre plan – LINDHAGENSPLAN. 

Direktgående linje. T även natt mot måndag-fredag före kl 01 samt natt mot lördag-söndag före 

04. Linjenumret ej skyltat. Entreprenör Flygbussarna Airport Coaches. 

 

2005-08-13 Nedlagd i samband med ombyggnadsarbetets avslutande. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
107    97-00-00 Enl SL-dokument daterat 1997-10-15 är Botkyrkabuss entreprenör,  

men på tdt 1998-06 står det Botkyrka Buss AB. 

107    97-11-10 Trolig upphandling, Botkyrka Buss eller Botkyrkabuss. 

107    03-11-13 DN anger på Inrikes 2004-04-29 att busstrafiken stoppades våren 2003. 

107    03-11-13 – 04-08-23 Ett flertal olika spontana varianter av körvägar förekom på Nybohovsberget. 

 

 

 
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. 

 


