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SS-SL LINJE 141   2021-03-13 utg 8 ?84,akt 

 

1960-06-17 Vändning av SS spårvägslinje 14 och 17 vid Telefonplan pga ombyggnadsarbete i 

Hägerstenstunneln. Ny tillfällig linje: TELEFONPLAN – Telefonvägen – Korpmossevägen – 

Mellanbergsvägen – Sparbanksvägen – Sedelvägen – Personnevägen – slinga Västertorpsvägen – 

Störtloppsvägen (delvis nuv Västertorpsplan) – Vasaloppsvägen – Personnevägen 

(VÄSTERTORP). 

 Trafik även nattetid.  

Enmansbetjänad. 

 

1960-08-22 Nedlagd i samband med återgång till ordinarie sträckning på SS spårvägslinje 14 och 17. 

 _ _ _ _ 

 

1964-04-03 Vändning av SS spårvägslinje 14 och 17 vid Svandammsplan pga ombyggnadsarbete för sydvästra 

och   04-04 T-banan.  

Tillfälligt återupptagen i ändrad sträckning: SVANDAMMSPLAN – Telefonvägen – Telefonplan 

– Mikrofonvägen – Södertäljevägen – Personnevägen – slinga Västertorpsvägen – Störtloppsvägen 

– Västertorpsplan – Störtloppsvägen – Vasaloppsvägen – Personnevägen (VÄSTERTORP). 

Trafik tillfälligt dessa dagar, även nattetid.  

Enmansbetjänad. 

 

1964-04-05 Förlängd i avvaktan på öppnandet av sydvästra T-banan, delvis ersättande SS spårvägslinje 14 och 

17: Södermalmstorg (SLUSSEN) – Hornsgatan – Hornstull – östra Liljeholmsbron västra 

Liljeholmsbron – Liljeholmsplan (nuv Södertäljevägen) – Södertäljevägen – Hägerstensvägen (till 

nuv Kilabergsvägen) – (dåv) Bäckvägen – Tellusborgsvägen – Svandammsplan – Telefonvägen – 

osv. 

Trafik tillfälligt denna dag före kl 13.30. 

 _ _ _ _ 

 

1965-10-18 Återupptagen i ny sträckning, ersättande SS linje 142 och 143: Folkparksvägen från vändplan 

100m norr om Pliggvägen (SOLBERGA) – Folkparksvägen (delvis nuv Kontrollvägen) – 

Västbergavägen – Mikrofonvägen – terminal i Mikrofonvägen (TELEFONPLAN T-STN) – 

Mikrofonvägen – Telefonvägen – Korpmossevägen – Södertäljevägen – (dåv) Svartlösavägen (till 

nuv Älvsjövägen) – Svartlösavägen – Långsjöplan – Långsjövägen – LÅNGSJÖ TORG. 

Trafik  

 Solberga-Telefonplan nattetid 

 Solberga-Långsjö Torg övrig tid samt nattetid före kl 01  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1966-06-01 Ändrad: SOLBERGA – osv – Västbergavägen – Mikrofonvägen till terminal 50m söder om 

Telefonvägen (TELEFONPLAN T-STN) (vändning) – Mikrofonvägen – Södertäljevägen – osv. 

 

1967-01-01 Trafiken övertagen av SL. 

 

1967-09-03 Ändrad i samband med Dagen H: SOLBERGA – osv – Västbergavägen – Mikrofonvägen till 

terminal 50m söder om Telefonvägen (TELEFONPLAN T-STN) – Mikrofonvägen – 

Telefonvägen – Korpmossevägen – Södertäljevägens lokalgata (nuv Kontrollvägen till 200m öster 

om Personnevägen) – (dåv) Södertäljevägens lokalgata – (dåv) Svartlösavägen (till nuv 

Älvsjövägen) – osv. 

 

1967-11-29 Ändrad: SOLBERGA – osv – TELEFONPLAN T-STN – osv – Korpmossevägen – 

Södertäljevägens lokalgata (nuv Kontrollvägen) – Älvsjövägen – Svartlösavägen – osv. 

 

1976-02-01 Trafik med inhyrda bussar lördag-söndag, egna bussar övrig tid. 

 

1976-06-08 Trafiken med inhyrda bussar upphörd. 

 

1976-08-30 Trafik med inhyrda bussar lördag-söndag, egna bussar övrig tid. 
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1978-08-28 Förlängd: slinga Johan Skyttes Väg – terminal i (dåv) Johan Skyttes Väg (delvis nuv Älvsjö 

Stationsgata) medsols (ÄLVSJÖ STATION) – Johan Skyttes Väg (till nuv Götalandsvägen) – 

(dåv) Armborstvägen – (dåv) Götalandsvägen – Folkparksvägen – Kontrollvägen – osv. 

Trafik  

 Älvsjö-Telefonplan nattetid 

 Älvsjö-Långsjö Torg övrig tid samt nattetid före kl 01  

Trafiken med inhyrda bussar upphörd. 

 

1983-06-21 Ändrad: slinga Johan Skyttes Väg – terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö 

Stationsgata) medsols (ÄLVSJÖ STATION) – Johan Skyttes Väg – Götalandsvägen – 

Folkparksvägen – osv. 

 

(1984-08-28) Ändrad: ÄLVSJÖ STATION – osv – TELEFONPLAN T-STN – osv – Svartlösavägen – slinga 

Långbrodalsvägen – LÅNGSJÖ TORG – Långsjövägen – Svartlösavägen. 

 

1988-06-13 Trafiken förändrad 

 Älvsjö-Telefonplan som tidigare 

 Telefonplan-Långsjö Torg med vissa turer måndag-fredag i rusningstid 

 Älvsjö-Långsjö Torg övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 01 

 

1993-08-16 Nytt nattrafikkoncept.  

Nattrafiken ersatt av SL linje 190 och 192. 

Trafik Älvsjö-Långsjö Torg hela trafiktiden.  

Vändningen vid Telefonplan upphörd. 

 

1994-08-21 Entreprenör SL Buss, upphandlad ffg. 

 

1995-08-21 Avkortad, delvis ersatt av SL linje 142: Mikrofonvägen från terminal 50m söder om Telefonvägen 

(TELEFONPLAN T-STN) – Mikrofonvägen – osv. 

 

1997-06-09 Omarbetat nattrafikkoncept. 

Trafiken utökad, även nattetid före kl 01. 

 

1999-04-01 Arbete i Solberga, tillfälligt ändrad mot LÅNGSJÖ TORG: som tidigare – Kontrollvägen – 

Juvelerarvägen – Älvsjövägen – osv. 

 

1999-07-17 Arbetet avslutat, återändrad mot LÅNGSJÖ TORG: som tidigare – Kontrollvägen – Älvsjövägen – 

osv. 

 

2000-01-01 Entreprenör Busslink.  

 

2006-05-08 Vändning av T-banelinje 14 vid Liljeholmen eller Axelsberg pga ombyggnadsarbete på banan 

Liljeholmen – Fruängen.  

Tillfälligt förlängd: terminal (undre planet övre planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – 

Nybohovsbacken – Liljeholmspåfarten Södertäljevägen – Södertäljevägen – Hägerstensvägen – 

Kilabergsvägen – Tellusborgsvägen – Svandammsplan – Telefonvägen – Korpmossevägen – osv.  

 

2006-06-19 Avkortad i samband med ombyggnadsarbetets avslutande på sträckan Liljeholmen – Telefonplan: 

Mikrofonvägen från terminal 50m söder om Telefonvägen (TELEFONPLAN T-STN) – 

Mikrofonvägen – Korpmossevägen – osv. 

 

2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink). 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
141     84-08-28 Osäkert ändringsdatum. Fakta: ändringstryck är från 860428 och linjen är 'rättad'.  

Första ändring på tidtabellskarta 880613 samt på SL-karta 1986/1987. 
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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. 

 


