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1997-06-09 Trafiken på SL spårvägslinje 12 indragen och ersatt med busstrafik pga ombyggnadsarbete av
Nockebybanan. Ny tillfällig linje: slinga Alviksvägen – Västerled – Nyängsvägen – Mossplan –
Stora Mossens Backe – Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan (STORA MOSSEN TSTN) – Alviksvägen – Djupdalsvägen – Västerled – Nockeby Torg – Nockeby Kyrkväg –
Gubbkärrsvägen – Drottningholmsvägen – infart 150m norr om Tunnlandsvägen – terminal i
Skålpundsvägen (BROMMAPLAN T-STN).
Trafik även nattetid före kl 01.30. Entreprenör Swebus, upphandlad ffg. Anslutande till T-banan.
1997-06-16 Ändrad: STORA MOSSEN T-STN – osv – Nockeby Torg –
/Nockeby Kyrkväg
\Nockeby Kyrkväg till vändplan 350m sydväst om Gubbkärrsvägen (vändning) – Nockeby
\_


Kyrkväg/
– Gubbkärrsvägen – osv – BROMMAPLAN T-STN.
Trafik via Nockeby Kyrkväg och vändplan mot Stora Mossen nattetid före kl 01.30 samt måndagfredag efter 20.30 och lördag-söndag efter 17.30, över Nockeby Kyrkväg övriga turer hela
trafiktiden samt nattetid före 01.30.
1997-10-20 Trafiken förändrad, över Nockeby Kyrkväg som tidigare, via Nockeby Kyrkväg och vändplan mot
Stora Mossen nattetid före kl 01.30 samt måndag-fredag efter 21 och lördag-söndag före 09.30 och
efter 17.30.
1998-06-08 Trafiken förändrad, ersättande SL linje 121, via Nockeby Kyrkväg och vändplan, dubbelriktad,
hela trafiktiden samt nattetid före kl 01.30. Sträckningen över Nockeby Kyrkväg upphörd.
1998-06-22 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SL spårvägslinje 12.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
120 97-06-16 – 97-08-18 Tidtabell saknas. Tider enl T970818.
120 97-10-20
Enl SVOF mot Brommaplan via vändplan för avstigande och mot Stora Mossen via
vändplan vid förbeställning.

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.

