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SS-SL LINJE 112   2022-09-09 utg 15 akt  

 

1953-11-02 Ny linje: slinga Ulvsundaplan – Tranebergsvägen – Tranebergsplan – Vidängsvägen – 

Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – 

Ulvsundavägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägen – Karlsbodavägen – 

Bällstavägen – Bromstensvägen (nuv Gamla Bromstensvägen) – slinga Trågvägen – Mjölvägen – 

Ankarstocksvägen – Bromstensvägen (nuv Gamla Bromstensvägen) (BÄLLSTA). 

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1954-10-11 Ändrad: slinga Ulvsundaplan – Tranebergsvägen – Tranebergsplan – Vidängsvägen – terminal i 

Vidängsvägen – Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen (ALVIK T-STN) – 

Ulvsundaplan – osv. 

 

1955-12-05 Förlängd: ALVIK T-STN – osv – Bällstavägen – Bromstensvägen (nuv Gamla Bromstensvägen) 

till Sundbyvägen (SUNDBY). 

 

1959-09-07 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata – 

Karlsbodavägen – osv. 

 

1962-02-19 Förlängd: ALVIK T-STN – osv – Bällstavägen – Bromstensvägen (delvis nuv Gamla 

Bromstensvägen-Stormbyvägen) – Spångavägen (nuv Spånga Kyrkväg) – Hässelbyvägen (nuv 

Spånga Torgväg-Sörgårdsvägen) – Värsta Allé – Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1965-04-03 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Spånga Kyrkväg – slinga Hässelbyvägen (nuv Spånga Torgväg-

Sörgårdsvägen) – Värsta Allé – Spånga Stationsplan – Spånga Stationsväg – Gamla Landsvägen 

(nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Kyrkväg (SPÅNGA STATION). 

 

1967-01-01 Trafiken övertagen av SL. 

 

1967-07-06 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Norrbyvägen – Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen) – 

Ranhammarsvägen – osv. 

 

1967-08-17 Gatuarbete i Värsta Allé, ändrad: ALVIK T-STN – osv – Spånga Kyrkväg – Gamla Landsvägen 

(nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Stationsväg – Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1967-09-03 Ändrad i samband med Dagen H: Gustavslundsvägen från terminal i Vidängsvägen (ALVIK 

T-STN) – Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – osv. 

 

1967-12-04 Gatuarbetet avslutat, ändrad: ALVIK T-STN – osv – Spånga Kyrkväg – slinga Gamla Landsvägen 

(nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Stationsväg – Spånga Stationsplan – Värsta Allé – 

Hässelbyvägen (nuv Sörgårdsvägen-Spånga Torgväg) – Spånga Kyrkväg (SPÅNGA STATION). 

 

1967-12-11 Ändrad: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen – 

terminal i Vidängsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – 

Ulvsundaplan – osv. 

 

1968-01-08 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Spånga Kyrkväg – Hässelbyvägen (nuv Spånga Torgväg-

Sörgårdsvägen) – Värsta Allé – Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1968-07-08 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Spånga Kyrkväg – Gamla Landsvägen (nuv Spånga Kyrkväg) – 

Spånga Stationsväg – Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1970-10-26 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Gamla Landsvägen (nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Stationsväg 

– terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1977-03-23 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ulvsundavägens lokalgata – Karlsbodavägens lokalgata – 

Smältvägen – Karlsbodavägen – osv. 
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1985-08-19 Ändrad, delvis ersättande SL linje 110 och 113: ALVIK T-STN – osv – Ulvsundavägen – 

Johannesfredsvägen – Voltavägen – Norrbyvägen – osv. 

 

1986-11-07 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Bromstensvägen (delvis nuv Gamla Bromstensvägen) – Spånga 

Stationsväg – terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1992-08-17 Ändrad mot ALVIK T-STN: som tidigare – Karlsbodavägens lokalgata –  

 /Ulvsundavägens lokalgata                                                        

 \Ulvsundavägens lokalgata till Flygplatsinfarten – Flygplatsinfarten medsols – Ulvsundavägens 

                \ _ 

 

lokalgata/ 

 Ranhammarsvägen – osv. 

Trafik  

 mot Alvik via Flygplatsinfarten med enstaka turer måndag-fredag kl 22-22.30 

 över Ulvsundavägens lokalgata – Ranhammarsvägen övriga turer hela trafiktiden 

 

1993-08-16 Entreprenör Swebus, upphandlad ffg. 

 

1995-05-08 Byggnadsarbete vid Alviks bussterminal, tillfälligt ändrad: slinga Ulvsundaplan – 

Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen – terminal i Gustavslundsvägen – 

Vidängsvägen – Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – osv. 

 

1996-08-19 Anslutande till Pendeltågen. 

 

1997-05-12 Byggnadsarbete för snabbspårvägen i Alviksområdet, tillfälligt ändrad ändstationsplacering: slinga 

Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen – terminal i 

Gustavslundsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – 

Ulvsundaplan – osv. 

 

1997-06-09 Omarbetat nattrafikkoncept.  

Fortsatt byggnadsarbete, tillfälligt ändrad, delvis ersatt av SL linje 123 samt ersättande SL linje 

111: slinga Drottningholmsvägen – infart 150m norr om Tunnlandsvägen – terminal i 

Skålpundsvägen – Klädesvägen (BROMMAPLAN T-STN) – Drottningholmsvägen – 

Brommaplan – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen) – 

Johannesfredsvägen – osv. 

Trafiken utökad 

 mot Brommaplan via Flygplatsinfarten med enstaka turer måndag-fredag kl 22-22.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt nattetid 

före kl 01 

 

1999-06-14 Byggnadsarbetet avslutat, återändrad, delvis ersättande SL linje 123: terminal i Gustavslundsvägen 

öster om Vidängsvägen (nuv Vidängsplan) (ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – 

Vidängsvägen Tranebergsplan Tranebergsvägen Alviksplan Drottningholmsvägen – 

Ulvsundaplan – Ulvsundavägen – Johannesfredsvägen – osv. 

Trafiken utökad 

 mot Alvik via Flygplatsinfarten med en tur måndag-fredag kl 22.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt nattetid 

före kl 01 

 

2000-10-23 Gatuarbete i Gamla Bromstensvägen, tillfälligt ändrad, delvis ersatt 2000-11-13 av SL linje 112X: 

ALVIK T-STN – osv – Bällstavägen – Travarvägen Norra Travarkopplet Travbanevägen 

Norra Solvallakopplet – Ulvsundavägen – Rissneavfarten Bromstenspåfarten – 

Bromstensvägen – Gamla Bromstensvägen till Sundbyvägen (vändning) – Gamla Bromstensvägen 

– Bromstensvägen – osv.  

 

2000-12-20 Gatuarbetet avslutat, återändrad, ersättande SL linje 112X: ALVIK T-STN – osv – Bällstavägen – 

Gamla Bromstensvägen – Bromstensvägen – osv.  

 

2001-06-17 Trafiken förändrad 

 mot Alvik via Flygplatsinfarten med en tur måndag-fredag  
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o sommartid kl 23  

o övrig årstid kl 22.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2001-08-20 Ändrad mot ALVIK T-STN: som tidigare – Ulvsundaplan – Tranebergsvägen – Tranebergsplan – 

Vidängsvägen – Gustavslundsvägen – terminal i Vidängsplan (ALVIK T-STN). 

 

2002-06-16 Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ranhammarsvägen –  

 /Ulvsundavägens lokalgata 

 \Ulvsundavägens lokalgata till Flygplatsinfarten – Flygplatsinfarten medsols – Ulvsundavägens 

                \ _ 

 

lokalgata/ 

 Karlsbodavägens lokalgata – osv. 

 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med en tur lördagar kl 07.30, söndagar 08.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur  

o måndag-fredag  

 sommartid kl 23  

 övrig årstid kl 22.30 

o lördagar kl 18, söndagar 21  

 över Ulvsundavägens lokalgata – Ranhammarsvägen som tidigare 

 

2003-06-15 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med en tur lördagar kl 07.30, söndagar 08.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, lördagar 18, söndagar 21 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2004-08-23 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer lördag-söndag kl 07.30-08.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer lördag-

söndag 18-21 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2004-10-17 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer 

lördagar 18-21, med en tur söndagar 18 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare  

 

2005-08-22 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer lördagar kl 07.30-08.30, med en tur 

söndagar 08.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2005-11-26  Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med en tur lördag-söndag 

18 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2006-08-21 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med en tur söndagar 18 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2008-08-18 Ännu mer omarbetat nattrafikkoncept, tunnelbanan trafikeras dygnet runt natt mot lördag-söndag. 

 Trafiken utökad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare  
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 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 01.30 

 

2008-12-14 Utökad nattrafik på Pendeltågen.  

Trafiken utökad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2009-06-14 Trafiken nedskuren nattetid 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga som tidigare  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 01.30 

 

2009-08-17 Trafiken utökad nattetid 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer lördagar kl 06.30-08.30, med en tur 

söndagar 08.30  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer 

söndagar 18-22.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2009-12-01 Entreprenör Nobina. 

 

2010-01-19 Karlsbodavägens lokalgata avstängd pga byggnadsarbete för snabbspårvägen, ändrad: ALVIK T-

STN – osv – Ranhammarsvägen –  

 /Ulvsundavägens lokalgata                                                                               \ _ 

 \Ulvsundavägens lokalgata till Flygplatsinfarten – Flygplatsinfarten medsols/ 

– Ulvsundavägens lokalgata (till 50m nordost om Ranhammarsvägen) – bussgata (till 25m öster 

om Ulvsundavägen) – Karlsbodavägen – osv.  

 

2010-06-28 Byggnadsarbete för snabbspårvägen i Johannesfredsområdet, ändrad: ALVIK T-STN – osv – 

Ulvsundavägen – Norrbyvägen – Voltavägen – Johannesfredsvägen (till vändplan 200m söder om 

Voltavägen) (vändning) – Johannesfredsvägen – Voltavägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

– osv. 

 

2011-08-22 Trafiken förändrad  

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer  

o måndag-fredag kl 05.30 höst-vinter-vårtid 

o lördag-söndag kl 06.30-08.30  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik 

o med en tur måndag-fredag kl 22.30 sommartid 

o med enstaka turer måndag-fredag kl 22-22.30 övrig årstid 

o med enstaka turer söndagar kl 18-22.30  

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

 

2012-06-22 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga 

o med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30 höst-vinter-vårtid 

o med enstaka turer lördagar kl 06.30-08.30  

o med en tur söndagar kl 08.30  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare  

 

2012-08-20 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer  
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o måndag-fredag kl 05-05..30 sommartid 

o måndag-fredag kl 05.30 övrig årstid 

o lördag-söndag kl 06.30-08.30  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 22-22.30, söndagar 18-

22.30  

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata som tidigare 

Entreprenör Arriva. 

 

2014-08-18 Ändrad, delvis ersatt av SL spårvägslinje 22 (Tvärbanan) och SL 110 samt delvis ersättande SL 

linje 110: terminal i Vidängsplan (ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – Alviksplan – 

Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – Ulvsundavägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen – 

osv.  

Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer  

o måndag-fredag kl 05.30 sommartid 

o måndag-fredag kl 05.30-06 övrig årstid 

o lördag-söndag kl 07-09  

 via Flygplatsinfarten mot Alvik som tidigare 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01.30, natt mot lördag-söndag före 02.30. 

 

2016-06-24 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer 

o sommartid måndag-fredag kl 05.30-06, lördagar 07-09  

o övrig årstid måndag-fredag kl 05.30, lördagar 07-09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 22-22.30, söndagar 21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01.30, natt mot lördag-söndag före 02.30 

 

2016-12-11 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30, lördagar 07-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer 

söndagar 21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2017-06-23 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30-06, lördagar 07-

09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer 

söndagar 21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2017-08-21 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 04.30-05.30, lördagar 

07-09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22.30, med enstaka turer 

söndagar 21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2017-12-10 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 04.30-05.30, med vissa 

turer lördagar 06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22, med enstaka turer söndagar 

20.30-21.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 
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2018-06-22 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30-06, lördagar 

06.30-09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22, med enstaka turer söndagar 

21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2018-08-20 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med en tur måndag-fredag kl 05, med vissa turer lördagar 

06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 21.30, med enstaka turer 

söndagar 20.30-21.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2018-12-09 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05-05.30 och 22, med 

vissa turer lördagar 06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30 och 21.30-22, med 

enstaka turer söndagar 20.30-21.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2019-06-21 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30, lördagar 06.30-

09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med en tur måndag-fredag kl 22, med enstaka turer söndagar 

21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2019-08-19 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05-05.30 och 22, med 

vissa turer lördagar 06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30 och 21.30-22, med 

enstaka turer söndagar 20.30-21.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 01 och natt mot lördag-söndag före 02 

 

2019-12-15 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05-06 och 22.30, med 

vissa turer lördagar 06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 06 och 22-22.30, med 

enstaka turer söndagar 20.30-21.30 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2020-06-19 Trafiken förändrad 

 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30-06 och 22, med 

vissa turer lördagar 07.30-09.30 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30 och 21.30-22, med 

enstaka turer söndagar 21-22 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2020-08-17 Trafiken förändrad 
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 via Flygplatsinfarten mot Spånga med enstaka turer måndag-fredag kl 05.30 och 22, med 

vissa turer lördagar 06.30-09 

 via Flygplatsinfarten mot Alvik med enstaka turer måndag-fredag kl 06 och 22-22.30, med 

enstaka turer söndagar 20-21 

 över Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata övriga turer hela trafiktiden samt natt 

mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02 

 

2020-12-13 Ny gren på Tvärbanan öppnad från Ulvsunda norra till Bromma flygplats. 

 Ändrad, delvis ersatt av SL spårvägslinje 31 (Tvärbanan) samt delvis ersättande SL linje 110: 

terminal i Vidängsplan (ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan 

– Tranebergsvägen – Ulvsundaplan – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata (till 

50m nordost om Ranhammarsvägen) – bussgata (till 25m öster om Ulvsundavägen) – 

Karlsbodavägen – osv. 

 Trafik även natt mot måndag-fredag före kl 00.30, natt mot lördag-söndag före 02. 

Sträckningen via Flygplatsinfarten upphörd.  

 

2022-07-01 Entreprenör VR. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 112E                      ?66-67+78+85+88+90+96,SB 

 

(1967-03-28) I. Ny förstärkningstrafik med egen linjesträckning, omnumrerad från SS linje 113E: slinga 

Ulvsundaplan – Tranebergsvägen – Tranebergsplan – Vidängsvägen – terminal i Vidängsvägen – 

Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – 

Ulvsundavägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata –  

 /slinga Ulvsundavägen – Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägens lokalgata (SAS). 

 \Ulvsundavägen till Bällstavägen (SAS).                                 

Trafik måndag-fredag 

 över Karlsbodavägen i morgonrusningen  

 till Bällstavägen i eftermiddagsrusningen.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

II. Ny förstärkningstrafik med egen linjesträckning, omnumrerad från SS linje 113E: slinga 

Ulvsundaplan – Tranebergsvägen – Tranebergsplan – Vidängsvägen – terminal i Vidängsvägen – 

Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – 

Ulvsundavägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata – 

Karlsbodavägen – Smältvägen – slinga GJUTERIVÄGEN – Masugnsvägen – Karlsbodavägens 

lokalgata – Smältvägen. 

Trafik med enstaka turer måndag-fredag i eftermiddagsrusningen.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1967-07-06 I resp II. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Norrbyvägen – Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen) 

– Ranhammarsvägen – osv. 

 

1967-09-03 I resp II. Ändrad i samband med Dagen H: Gustavslundsvägen från terminal i Vidängsvägen 

(ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – 

osv. 

 

1967-12-11 I resp II. Ändrad: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen 

– terminal i Vidängsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) 

– Ulvsundaplan – osv. 

 

1969-09-16 II. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Smältvägen – Karlsbodavägens lokalgata – Masugnsvägen – 

GJUTERIVÄGEN till vändplan 100m öster om Smältvägen. 

 

1970-05-19 I. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ulvsundavägens lokalgata – 
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 /slinga Ulvsundavägen – Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägens lokalgata (SAS). 

 \slinga Karlsbodavägen – Bällstavägen – Ulvsundavägen – Ulvsundavägens lokalgata (SAS). 

Trafik måndag-fredag 

 över Bällstavägen – Karlsbodavägen i morgonrusningen  

 över Karlsbodavägen – Bällstavägen med enstaka turer i eftermiddagsrusningen 

 

1971-08-16 II. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Smältvägen – GJUTERIVÄGEN till vändplan 100m öster om 

Smältvägen. 

 

1971-09-07 I. Ändrad: ALVIK T-STN – osv –  

 /slinga Ulvsundavägen – avfart (nuv Södra Travarkopplet) – Travarvägen – Bällstavägen –  

 \slinga Karlsbodavägen – Bällstavägen – "Solvallainfarten" (nuv Travbanevägen) – påfart (nuv 

 Karlsbodavägen – Ulvsundavägens lokalgata (SAS).   

 

Södra Travarkopplet) – Ulvsundavägen – Ulvsundavägens lokalgata (SAS). 

 

1973-01-29 II. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Smältvägen – slinga Karlsbodavägens lokalgata – 

Masugnsvägen – GJUTERIVÄGEN – Smältvägen. 

 

1977-03-23 I. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ranhammarsvägen –  

 /slinga Ulvsundavägens lokalgata till Flygplatsinfarten – Ulvsundavägen – Södra Travarkopplet – 

 \slinga Ulvsundavägens lokalgata – Karlsbodavägens lokalgata – Smältvägen – Karlsbodavägen – 

 Travarvägen – Bällstavägen – Karlsbodavägen – Smältvägen – Karlsbodavägens lokalgata –  

 

Bällstavägen – Travbanevägen – Södra Solvallakopplet – Ulvsundavägen till Flygplatsinfarten – 

 Ulvsundavägens lokalgata – Ranhammarsvägen (SAS). 

 

Ulvsundavägens lokalgata – Ranhammarsvägen (SAS). 

 

II. Ändrad: ALVIK T-STN – osv – Ulvsundavägens lokalgata – slinga Masugnsvägen – 

GJUTERIVÄGEN – Smältvägen – Karlsbodavägens lokalgata – Ulvsundavägens lokalgata. 

 

1977-10-25 II. Ändrad ändstationsplacering: ALVIK T-STN – osv – slinga Masugnsvägen – 

GJUTERIVÄGEN – Smältvägen – Karlsbodavägens lokalgata – Ulvsundavägens lokalgata. 

 

(1978-10-19) I. Trafiken förändrad, måndag-fredag 

 över Bällstavägen – Karlsbodavägen i morgonrusningen  

 SAS mot Alvik över Karlsbodavägen – Bällstavägen med enstaka turer i 

eftermiddagsrusningen 

 

II. Trafiken förändrad, endast med enstaka turer Gjuterivägen mot Alvik måndag-fredag i 

eftermiddagsrusningen. 

 

1982-06-07 I. Trafiken förändrad, måndag-fredag 

 sommartid  

o Alvik mot SAS över Bällstavägen – Karlsbodavägen i morgonrusningen  

o SAS mot Alvik över Karlsbodavägen – Bällstavägen med enstaka turer i 

eftermiddagsrusningen 

 övrig årstid  

o över Bällstavägen – Karlsbodavägen i morgonrusningen  

o SAS mot Alvik över Karlsbodavägen – Bällstavägen med enstaka turer i 

eftermiddagsrusningen. 

 

1985-08-19 I. Nedlagd, ersatt av SL linje 111. 

 

II. Ändrad, delvis ersättande SL linje 110 och 113: ALVIK T-STN – osv – Ulvsundavägen – 

Johannesfredsvägen – Voltavägen – Norrbyvägen – osv. 

 

1988-06-11 II. Nedlagd. 

 

1990 From nu ingen kontroll över E-linjer. Endast spridda data. 
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1990-06-11 II. Återupptagen i oförändrad sträckning: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – 

Alviksplan – Gustavslundsvägen – terminal i Vidängsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan – 

Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – Ulvsundavägen – Johannesfredsvägen – 

Voltavägen – Norrbyvägen – Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen) – Ranhammarsvägen – 

Ulvsundavägens lokalgata – slinga Masugnsvägen – GJUTERIVÄGEN – Smältvägen – 

Karlsbodavägens lokalgata – Ulvsundavägens lokalgata. 

Trafiken förändrad, måndag-fredag, sommartid endast med enstaka turer  

 Alvik mot Gjuterivägen i morgonrusningen, indragen högsommartid   

 Gjuterivägen mot Alvik i eftermiddagsrusningen, indragen högsommartid 

 

1993-08-16 II. Entreprenör Swebus, upphandlad ffg. 

 

1995-05-08 II. Byggnadsarbete vid Alviks bussterminal, ändrad: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen 

– Alviksplan – Gustavslundsvägen – terminal i Gustavslundsvägen – Vidängsvägen – 

Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – osv. 

 

(1996-08-19) II. Nedlagd. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
112E:1 67-03-28        Omnumrering 113E till 112E, datum. Alt 660618. 

112E:2 67-03-28        Omnumrering 113E till 112E, datum. Alt 660618. 

112E:1 78-10-19        Förändrade trafiktider, datum. 

112E:2 78-10-19        Förändrade trafiktider, datum. 

112E:2 85-08-19 Trolig ändring pga 112. 

112E:2 88-06-11 Nedlagd enl Oscar. 

112E:2 90-01-01     Ingen kontroll över E-linjer. 

112E:2 90-06-11     I tdt talas om hpl Smältvägen i st f Gjuterivägen. Kan vara 112 utan E. 

112E:2 96-08-19        Sista trafikdag enl vanlig tdt är 960818. 

SB        67-03-28        Vad menas med din blyerts-kommentar "Sant?". 

SB        77-10-25        Jag tolkar det vid överföringen som ändrad ändstationsplacering. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 112X     . 

 

2000-11-13 Gatuarbete i Gamla Bromstensvägen, ny tillfällig linje med egen linjebeteckning och 

linjesträckning, delvis ersättande SL linje 112: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA 

STATION) – Spånga Stationsväg – Bromstensvägen – slinga Bromstenspåfarten – Ulvsundavägen 

– Norra Solvallakopplet – Travbanevägen – Bällstavägen – Gamla Bromstensvägen – 

Bromstensvägen (SOLVALLA). 

 Trafik måndag-fredag kl 09-15.30.  

Entreprenör Swebus, upphandlad ffg. 

 

2000-12-20 Nedlagd i samband med gatuarbetets avslutande, ersatt av SL linje 112. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 112Y     . 

 

2019-04-29 Tvärbanan stannar inte vid hpl Karlsbodavägen och Norra Ulvsunda p.g.a. byggnadsarbeten för 

spårvägsförlängningen till Kista.  

Ny förstärkningstrafik med egen linjesträckning: terminal i Vidängsplan (ALVIK T-STN) – 

Gustavslundsvägen – Alviksplan – Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – Ulvsundavägen – 

Norrbyvägen – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata (till 50m nordost om 

Ranhammarsvägen) – bussgata (till 25m öster om Ulvsundavägen) – Karlsbodavägen – Bällsta 

Bro – Landsvägen – Landsvägen vid SUNDBYBERGS TORG – Landsvägen till Cirkusgränd. 

 Trafik  
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 mot Sundbybergs torg måndag-fredag med en tur kl 05.30 

 i övrigt vid behov 

 

2019-06-21 Trafiken utökad 

 mot Sundbybergs torg måndag-fredag med en tur kl 05, lördag-söndag med en tur 05.30 

 i övrigt vid behov 

 

2019-08-19 Trafiken förändrad  

 mot Sundbybergs torg dagligen med en tur kl 05.30 

  i övrigt vid behov. 

 

2020-06-19 Nedlagd.  

 

 

 
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. 

 


