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SS-SL LINJE 115   2023-02-23 utg 24  ?52-66+04+06,akt 

 

1952-11-09 Ny linje, delvis ersättande SS linje 63E: 

I. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

–  

 /Ulvsundavägen – slinga Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägen (ULVSUNDA 

 \Ulvsundavägen – slinga Karlsbodavägen – Bällstavägen – Ulvsundavägen (ULVSUNDA 

 INDUSTRIOMRÅDE).  

 

INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Flygverkstäderna) med enstaka turer måndag-

lördag 

 över Bällstavägen – Karlsbodavägen i morgonrusningen, över Karlsbodavägen – Bällstavägen 

i eftermiddagsrusningen  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

II. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

– Ulvsundavägen –  

 /slinga Karlsbodavägen – Bällstavägen – Ulvsundavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

 \slinga Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Bällsta Bro) med enstaka turer måndag-lördag 

 över Karlsbodavägen – Bällstavägen i morgonrusningen, över Bällstavägen – Karlsbodavägen 

i eftermiddagsrusningen  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

III. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

– Ulvsundavägen till Karlsbodavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Gjuterivägen) med enstaka turer måndag-lördag 

i rusningstid.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1954-04-07 I. Ändrad: ABRAHAMSBERG T-STN – osv –  

 /Ranhammarsvägen – Ulvsundavägen till Bällstavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

 \ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE.  

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Flygverkstäderna) med enstaka turer måndag-

lördag 

 till Bällstavägen i morgonrusningen, över Karlsbodavägen i eftermiddagsrusningen 

 

(1955) I. Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Flygverkstäderna) med enstaka turer måndag-

lördag i rusningstid.  

Vändningen över Karlsbodavägen upphörd. 

 

(1955) III. Förlängd: ABRAHAMSBERG T-STN – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägen – 

Karlsbodavägen till Gårdsfogdevägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Gårdsfogdevägen) med enstaka turer måndag-

lördag i rusningstid. 

 

(1955) IV. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

till Ulvsundavägens lokalgata (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Lintavägen resp Ermi) med enstaka turer 

måndag-lördag i rusningstid.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 
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1959-09-07 I. Ändrad: ABRAHAMSBERG T-STN – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata 

till Karlsbodavägen – Ulvsundavägen till Bällstavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

 

II. Ändrad: ABRAHAMSBERG T-STN – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata –  

 /slinga Karlsbodavägen – Bällstavägen – Ulvsundavägen – Ulvsundavägens lokalgata 

 \slinga Ulvsundavägen – Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägens lokalgata 

 (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE).  

 

(ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

 

III. Ändrad: ABRAHAMSBERG T-STN – osv – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata 

– Karlsbodavägen till Gårdsfogdevägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

 

(1959) V. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen till allmän väg mot Jetverkstäderna 

(ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Jetverkstäderna) med enstaka turer måndag-

lördag i eftermiddagsrusningen.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

(1964-04-05) I. Ändrad destinationsbeteckning: ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE (Flygverkstäderna) = 

ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE (SAS). 

Trafiken nedskuren, Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (SAS) med enstaka turer måndag-

lördag i eftermiddagsrusningen. 

 

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

Ulvsundavägen – Bällstavägen – Karlsbodavägen – Ulvsundavägens lokalgata (ULVSUNDA 

INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafiken nedskuren, Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Bällsta Bro) med enstaka turer 

måndag-lördag i morgonrusningen.  

Vändningen över Karlsbodavägen – Bällstavägen upphörd. 

 

III. Avkortad: ABRAHAMSBERG T-STN – osv – Ulvsundavägens lokalgata – Ulvsundavägen 

till Karlsbodavägen (ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafiken nedskuren, Abrahamsberg – Ulvsunda Industriområde (Karlsbodavägen) med enstaka 

turer måndag-lördag i eftermiddagsrusningen. 

 

 IV. Nedlagd linjegren. 

 

VI. Ny linjegren: Abrahamsbergsvägen från Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – 

Abrahamsbergsvägen – Hemslöjdsvägen – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ranhammarsvägen 

– Ulvsundavägens lokalgata – Ulvsundavägen Karlsbodavägen – Bällstavägen – 

Karlsbodavägen Ulvsundavägen – Ulvsundavägens lokalgata – Ranhammarsvägen – 

Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen) – Norrbyvägen – Voltavägen till Johannesfredsvägen 

(ULVSUNDA INDUSTRIOMRÅDE). 

Trafik måndag-lördag med en enkeltur 

 Abrahamsberg mot Ulvsunda Industriområde (Johannesfred) i morgonrusningen  

 Ulvsunda Industriområde (Johannesfred) mot Abrahamsberg i eftermiddagsrusningen 

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1966-06-18 Nedlagd, delvis ersatt av SS linje 113E och 116E. 

 _ _ _ _ 

 

1968-05-06 Återupptagen i ny sträckning: Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – 

Ångermannagatan – Skattegårdsvägen – Vinstavägen – Kälvestavägen – Hässelbyvägen (nuv 

Sörgårdsvägen) – Sörgårdsvägen till Tenorgränd (KÄLVESTA). 

 Anslutande till T-banan. 
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1970-08-29 Ändrad: slinga Ångermannagatan (till nuv Vällingbyvägen) – (dåv) Vällingbyvägen (till 150m 

norr om nuv Jämtlandsgatan) – Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – Grimstagatan – Bergslagsplan – 

Kirunagatan – Kirunaplan – Kirunagatan (GRIMSTA) – Ångermannagatan – Skattegårdsvägen – 

osv. 

 

1971-04-01 Förlängd: GRIMSTA – osv – Hässelbyvägen (nuv Sörgårdsvägen) – Sörgårdsvägen till 

Soprangränd (KÄLVESTA). 

 

1971-11-01 Förlängd: slinga Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan – Kirunagatan – Bergslagsplan – 

Grimstagatan – Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – 

Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) Ångermannagatan (till 100m 

söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (vändning) – 

Kirunagatan (RÅCKSTA SJUKHUS) (nuv Koppargården) – Ångermannagatan – 

Skattegårdsvägen – osv. 

 

1975-09-01 Trafik med inhyrda bussar lördagar, egna bussar övrig tid. 

 

1976-02-01 Trafiken med inhyrda bussar upphörd. 

 

1976-08-30 Förlängd: RÅCKSTA SJUKHUS – osv – Skattegårdsvägen – Björnmossevägen – Sörgårdsvägen 

– vändplan i Soprangränd – Sörgårdsvägen – Hässelbyvägen (nuv Sörgårdsvägen) – Värsta Allé – 

terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION). 

 

1977-06-22 Ändrad: RÅCKSTA SJUKHUS – osv – Björnmossevägen – Sörgårdsvägen – Hässelbyvägen (nuv 

Sörgårdsvägen) – osv. 

 

1980-03-15 Ändrad: slinga Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan – Kirunagatan – Bergslagsplan – 

 /Grimstagatan                                                                           \ _ 

 \Grimstagatan – Silversmedsplan (vändning) – Grimstagatan/  

Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – Ångermannagatan (till nuv 

Multrågatans norra anslutning) – (dåv) Ångermannagatan (till 100m söder om nuv 

Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (vändning) – Kirunagatan 

(RÅCKSTA SJUKHUS) (nuv Koppargården) – Ångermannagatan – osv. 

Trafik  

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-17, över Grimstagatan övrig tid 

 

1985-08-19 Nedlagd, ersatt av SL linje 118 och 540. 

 _ _ _ _ 

 

1994-08-15 Återupptagen i ändrad sträckning, delvis ersättande SL linje 118, enkelriktad ringlinje: Kirunaplan 

(VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – Bergslagsplan –  

 /Grimstagatan                                                                           \ _ 

 \Grimstagatan – Silversmedsplan (vändning) – Grimstagatan/  

Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – enskild väg (nuv 

Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus (nuv Koppargården) – Ångermannagatan (till nuv 

Multrågatans norra anslutning) – (dåv) Ångermannagatan (till 100m söder om nuv 

Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN). 

Trafik  

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-16.30, över Grimstagatan övrig tid.  

Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.  

Anslutande till T-banan. 

 

1996-08-15 Gatuarbete i terminalen i Kirunaplan, tillfälligt ändrad: Ångermannagatan (VÄLLINGBY T-STN) 

– Kirunagatan – Bergslagsplan – osv – enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus 

(nuv Koppargården) – Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) 

Ångermannagatan (till 100m söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan (VÄLLINGBY 

T-STN). 

 

1996-08-19 Trafiken förändrad 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-17, över Grimstagatan övrig tid 
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1996-12-02 Gatuarbetet avslutat, återändrad: Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – 

Bergslagsplan – osv – enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus (nuv 

Koppargården) – Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) 

Ångermannagatan (till 100m söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – 

Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN). 

 

1997-04-02 Gatuarbete i terminalen i Kirunaplan, tillfälligt ändrad: Ångermannagatan (VÄLLINGBY T-STN) 

– Kirunagatan – Bergslagsplan – osv – enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus 

(nuv Koppargården) – Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) 

Ångermannagatan (till 100m söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan (VÄLLINGBY 

T-STN). 

 

1997-09-01 Gatuarbetet avslutat, återändrad: Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – 

Bergslagsplan – osv – enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus (nuv 

Koppargården) – Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) 

Ångermannagatan (till 100m söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – 

Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN). 

 

1998-08-17 Trafiken utökad 

 via Silversmedsplan och över Grimstagatan som tidigare 

 även nattetid före kl 00.30 

 

2000-08-14 Ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Jämtlandsgatan – Råckstavägen –  

/Råckstavägen                                                                                           

\Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) till Bromma Sjukhus huvudentré (vändning) –  

                                                                        \ _ 
 


Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan)/ 

Råckstavägen – enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta Sjukhus (nuv Koppargården) – 

osv. 

Trafik  

 via Silversmedsplan och över Grimstagatan som tidigare 

 via Beckomberga med vissa turer kl 07-21.30 

 

2003-08-18 Trafiken förändrad 

 via Silversmedsplan och över Grimstagatan som tidigare 

 sommartid över Bromma Sjukhus hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30 

 övrig årstid  

o över Råckstavägen med vissa turer måndag-fredag i rusningstid  

o över Bromma Sjukhus övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30 

 

2004-11-06 Ändrad, uppdelad (för läsbarhetens skull): 

 I. VÄLLINGBY T-STN – osv – VÄLLINGBY T-STN. 

Trafiken förändrad 

 över Råckstavägen och över Bromma Sjukhus som tidigare 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-17 utom Alla Helgons Dag 11-18, över 

Grimstagatan övrig tid 

 

II. Ny linjegren, ringlinje: VÄLLINGBY T-STN – osv – Bergslagsplan – Grimstagatan – 

Silversmedsplan (vändning) (RÅCKSTA BEGRAVNINGSPLATS) – Grimstagatan – 

Vällingbyvägen (nuv Årevägen) (till 150m norr om nuv Jämtlandsgatan) – (dåv) Vällingbyvägen 

(till nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-

STN). 

Direktgående linje.  

Trafik, med minibuss, Alla Helgons Dag kl 11-18.  

Linjenumret ej skyltat.  

Entreprenör Swebus.  

 

2004-11-07 I. Trafiken förändrad 

 över Råckstavägen och över Bromma Sjukhus som tidigare 
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 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-17, över Grimstagatan övrig tid 

 

II. Nedlagd 

 

2005-06-20 Trafiken förändrad 

 via Silversmedsplan och över Grimstagatan som tidigare 

 över Bromma Sjukhus hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30 

Sträckningen över Råckstavägen upphörd.  

 

2005-08-22 Ombyggnadsarbete vid Ångermannagatan, tillfälligt ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – 

Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – (dåv) Ångermannagatan (till 100m 

söder om nuv Vällingbyvägen) – Ångermannagatan (till nuv Vällingbyvägen) – (dåv) 

Vällingbyvägen (till 150m norr om nuv Jämtlandsgatan) – Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – 

Jämtlandsgatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN). 

 

2006-06-12 Gatuarbete i lokalgatan (nuv Bättringsvägen) vid Råcksta sjukhem (nuv Koppargården), tillfälligt 

ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) till Bromma 

Sjukhus huvudentré (vändning) – Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) – Råckstavägen – 

Ångermannagatan (till nuv Multrågatans norra anslutning) – osv. 

 

2006-08-21 Gatuarbete i Vällingbyvägen, flyttad del, ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Råckstavägen – 

Ångermannagatan – Vällingbyvägen (nuv Årevägen) – Jämtlandsgatan – osv. 

 

2007-08-20 Gatuarbete i Ångermannagatan, flyttad del, ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Råckstavägen – 

Ångermannagatan – Årevägen – osv. 

 

2007-09-10 Ombyggnadsarbetet avlutat, återändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Ångermannagatan – 

Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN). 

 

2009-12-01 Entreprenör Nobina. 

 

2010-08-23 Gatuarbetet i lokalgatan vid Koppargården avslutat, återändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – 

Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) till Bromma Sjukhus huvudentré (vändning) – 

Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) – Råckstavägen – Bättringsvägen – 

Ångermannagatan – osv.  

 

2012-08-20 Entreprenör Arriva. 

 

2012-12-09 Trafiken förändrad 

 även nattetid före kl 00.30 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-17, över Grimstagatan övrig tid 

 

2013-12-15 Trafiken nedskuren 

 indragen nattetid 

 via Silversmedsplan  

o sommartid lördag-söndag kl 11-16.30 

o övrig årstid lördag-söndag kl 11-17  

 över Grimstagatan övrig tid. 

 

2014-12-14 Trafiken förändrad 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-16.30, över Grimstagatan övrig tid 

 

2017-03-08 Gatuarbete i Follingbogatan, ändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Söderberga Allé till 

Follingbogatan (vändning) – Söderberga Allé – Råckstavägen – Bättringsvägen – osv.  

 

2017-12-10 Trafiken förändrad 

 även natt mot lördag-söndag före kl 00.30 

 via Silversmedsplan lördag-söndag  

o sommartid kl 11-16.30  

o övrig årstid kl 11.30-17  
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 över Grimstagatan övrig tid  

 

2018-12-09 Ordinariehållplatsen vid Bromma Sjukhus feldimensionerad och därmed indragen, ändrad: 

VÄLLINGBY T-STN – osv – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – Bättringsvägen – osv. 

 

2019-12-15 Trafiken nedskuren 

 endast dagligen hela trafiktiden, indragen nattetid 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-16.30 

 över Grimstagatan övrig tid 

 

2020-04-23 Gatuarbete i korsningen Råckstavägen/Ångermannagatan, tillfälligt ändrad: VÄLLINGBY T-STN 

– osv – Bättringsvägen – Råckstavägen – Vällingbyvägen – Ångermannagatan – osv.  

 

2020-04-24 Fortsatt gatuarbete i korsningen Råckstavägen/Ångermannagatan, tillfälligt ändrad: VÄLLINGBY 

T-STN – osv – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – Vällingbyvägen – osv.  

 

2020-06-19 Trafiken förändrad 

 även natt mot tisdag-lördag före kl 00.30 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-16.30 

 över Grimstagatan övrig tid 

 

2020-08-17 Trafiken nedskuren 

 endast dagligen hela trafiktiden, indragen nattetid 

 via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-16.30 

 över Grimstagatan övrig tid 

 

2020-12-13 Trafiken förändrad 

 sommartid 

o även natt mot tisdag-lördag före kl 00.30 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-16.30 

 övrig årstid 

o även natt mot söndag-måndag före kl 00.30 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-17 

 över Grimstagatan övrig tid årligen 

 

2021-03-24 Gatuarbetet delvis avslutat, återändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Råckstavägen – 

Ångermannagatan – osv.  

 

2021-04-07 Gatuarbetet helt avslutat, återändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Råckstavägen – 

Bättringsvägen – Ångermannagatan – osv.  

 

2022-06-24 Trafiken förändrad 

 sommartid 

o endast dagligen hela trafiktiden, indragen nattetid 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-16.30 

 övrig årstid 

o även natt mot söndag-måndag före kl 00.30 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-17 

 över Grimstagatan övrig tid årligen 

 

2022-07-01 Entreprenör VR. 

 

2022-09-07 Gatuarbete i korsningen Råckstavägen/Jämtlandsgatan, tillfälligt ändrad: VÄLLINGBY T-STN – 

osv – Årevägen – Ångermannagatan – Solleftegatan – Råckstavägen – Bättringsvägen – osv 

 

2022-12-11 Trafiken förändrad 

 sommartid 

o endast dagligen hela trafiktiden 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11.30-16.30 
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 övrig årstid 

o även nattetid före kl 00.30 

o via Silversmedsplan lördag-söndag kl 11-16.30 

 över Grimstagatan övrig tid årligen 

 

2023-02-22 Gatuarbetet avslutat, återändrad: VÄLLINGBY T-STN – osv – Årevägen – Jämtlandsgatan – 

Råckstavägen – Bättringsvägen – osv. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
115    52-11-09 – 66-06-18 Diverse om turvarianter under olika perioder, speciellt: med vändning vid Bällsta 

Bro, ej via Bällstavägen till/från Flygverkstäderna, till Gårdsfogdevägen, till/från 

Lintavägen resp Ermi, från Jetverkstäderna. Kort sagt – ALLT. 

115:II 04-11-06 Liknande Råcksta krematorium-trafik tidigare år. Belagd end år 2004. Alla uppgifter  

  från egen resa samma år. Förekom ej 2006.  

115    06-08-21 Datum för nedlagd och ny vägdel kan slå på en dag enl Stockholms trafikkontor. 

 

 

 
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. 

 


