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1995-08-21 Ny linje, delvis ersättande SL linje 114: slinga Gustavslundsvägen – Vidängsvägen – terminal i 

Gustavslundsvägen (ALVIK T-STN) – Gustavslundsvägen – Alviksplan – Alviksvägen – 

Västerled – Abrahamsbergsvägen – Rörläggarvägen – Gustav III:s Väg – Abrahamsbergsvägen till 

Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN). 

 Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.  

Anslutande till T-banan. 

 

1996-08-19 Kvarterslinje. 

 Anslutande till T-banan vid Abrahamsberg. 

 

1997-06-09 Inte kvarterslinje. 

 

1998-09-07 Ny terminal i Alvik öppnad.  

Ändrad: terminal i Gustavslundsvägen öster om Vidängsvägen (nuv Vidängsplan) (ALVIK T-

STN) – Gustavslundsvägen – osv. 

 

1999-02-15 Hissen på T-stn Abrahamsberg avstängd pga ombyggnad av stationen. 

 Anslutande till SL linje 124X. 

 

1999-11-25 Ombyggnadsarbetet avslutat kl 10. 

 Anslutningen till SL linje 124X upphörd. 

 

2001-06-17 Trafiken nedskuren, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 10-22. 

 

2004-08-23 Trafiken utökad, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09.30-22. 

 

2005-08-22 Trafiken utökad, måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 09.30. 

 

2006-09-18 Gatuarbete i Rörläggarvägen, tillfälligt ändrad: ALVIK T-STN – osv – Västerled – 

Abrahamsbergsvägen Rörläggarvägen Gustav III:s Väg – Abrahamsbergsvägen till 

Plåtslagarvägen (ABRAHAMSBERG T-STN). 

 

2008-10-30 Gatuarbetet avslutat, återändrad: ALVIK T-STN – osv – Västerled – Abrahamsbergsvägen – 

Rörläggarvägen – Gustav III:s Väg – Abrahamsbergsvägen till Plåtslagarvägen 

(ABRAHAMSBERG T-STN). 

 

2009-12-01 Entreprenör Nobina. 

 

2012-08-20 Entreprenör Arriva. 

 

2016-08-20 Trafiken utökad, måndag-fredag hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30, lördag-söndag efter 

09.30. 

 

2016-12-11 Trafiken nedskuren, indragen nattetid, endast måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter 

kl 09.30. 

 

2018-06-22 Trafiken förändrad 

 sommartid måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 10  

 övrig årstid måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 09.30 

 

2020-02-19 Gatuarbete i Västerled, tillfälligt ändrad: ALVIK T-STN – osv – Alviksplan – 

Drottningholmsvägen – Ulvsundaplan – Stora Mossens Backe – Mossplan – Nyängsvägen – 

Västerled – Abrahamsbergsvägen – osv. 

 

2020-08-17 Trafiken förändrad, måndag-fredag hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30, lördag-söndag efter 

09.30 samt nattetid före kl 00.30. 
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2020-10-26 Gatuarbetet avslutat, återändrad: ALVIK T-STN – osv – Alviksplan – Alviksvägen – Västerled –

osv.  

 

2020-12-13 Trafiken förändrad 

 sommartid måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 10 samt nattetid före 00.30 

 övrig årstid måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 09.30 

 

2022-07-01 Entreprenör VR. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

SL LINJE 124X     . 

 

1999-02-15 Hissen på T-stn Abrahamsberg avstängd pga ombyggnad av stationen.  

Ny tillfällig linje med egen linjebeteckning och linjesträckning: Abrahamsbergsvägen från 

Montörvägen (ABRAHAMSBERG T-STN) – Abrahamsbergsvägen – Drottningholmsvägen – 

Brommaplan – Drottningholmsvägen – slinga infart 150m norr om Tunnlandsvägen – terminal i 

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

 Trafik måndag-fredag kl 09-16, lördag-söndag 10-15.  

Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.  

Anslutande till SL linje 124. 

 

1999-11-25 Nedlagd i samband med ombyggnadsarbetets avslutande kl 10. 

 

 

 
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. 

 


