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1997-06-09 Byggnadsarbete för snabbspårvägen i Alviksområdet, ny tillfällig linje delvis ersättande SL linje
110, 111 och 112: Alviksplan (STORA MOSSEN T-STN) – Drottningholmsvägen –
Ulvsundaplan – Ulvsundavägen – Johannesfredsvägen – slinga Ekbacksvägen – Norrbyvägen –
Voltavägen – Johannesfredsvägen (JOHANNESFRED).
Entreprenör Swebus, upphandlad ffg. Anslutande till T-banan.
1997-07-16 Ändrad: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen –
terminal i Gustavslundsvägen – Vidängsvägen – Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK TSTN) – Ulvsundaplan – osv.
1997-07-25 Ändrad: slinga Ulvsundaplan – Drottningholmsvägen – Alviksplan – Gustavslundsvägen –
Vidängsvägen – terminal i Gustavslundsvägen – Gustavslundsvägen – Vidängsvägen –
Tranebergsplan – Tranebergsvägen (ALVIK T-STN) – Ulvsundaplan – osv.
1997-08-18 Ändrad:
\_
ALVIK T-STN – osv

ALVIKSPLAN – Drottningholmsvägen/
Ulvsundaplan – osv.
Trafiken utökad, Alviksplan – Johannesfred natt mot lördag-söndag kl 01.30-04.30 och anslutande
till SL linje 198, Alvik – Johannesfred övrig tid.
1998-01-07 Fordonsviktrestriktioner på Tranebergsbron. Ändrad, delvis ersatt av SL linje 198: ALVIK T-STN
– osv – JOHANNESFRED.
Trafiken nedskuren, indragen nattetid, Alvik – Johannesfred hela trafiktiden.
1998-09-07 Ny terminal i Alvik öppnad. Ändrad: terminal i Gustavslundsvägen öster om Vidängsvägen (nuv
Vidängsplan) (ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – Vidängsvägen Tranebergsplan
Tranebergsvägen Alviksplan Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – osv.
1999-06-14 Nedlagd i samband med byggnadsarbetets avslutande, ersatt av SL linje 110, 112 och 114.
____
2009-08-17 Byggnadsarbete för snabbspårvägen i Sundbybergsområdet, återupptagen i ny sträckning, delvis
ersättande SL linje 113: slinga Tritonvägen – Solna strandväg – Korta gatan – Torggatan –
Vretenvägen (VRETEN T-STN) – Tritonvägen – Storgatan – Jungfrudansen motsols
Jungfrudansen medsols – Storgatan – Armégatans södra ände – Storgatan – Huvudstagatan –
terminal i Solnaplan (SOLNA C). Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.
2009-12-01 Entreprenör Nobina.
2011-12-19 Gatuarbete i Armégatan, ändrad: VRETEN T-STN – osv – Jungfrudansen motsols
Jungfrudansen medsols – Storgatan – Huvudstagatan – terminal i Solnaplan (SOLNA C).
2012-06-22 Nedlagd, byggnadsarbetet för snabbspårvägen i Sundbybergsområdet avslutat, ersatt av SL linje
113.
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