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SS-SL

LINJE 144

2019-09-01 utg 10

?71+06,akt

1964-04-05 Ny linje, delvis ersättande SS linje 64: slinga Götgatan – (dåv) Ölandsgatan – Älvsborgsgatan (nuv
Ringvägens säckgata) – Ringvägen – Östgötagatan – Ölandsgatan (SKANSTULL) – Götgatan –
Skanstullsbron (delvis nuv Johanneshovsmotet) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till
Sandfjärdsgatan) – (dåv) Gamla Huddingevägen (till 100m norr om nuv Östbergavägen) – (dåv)
Gamla Huddingevägen (delvis nuv Tussmötevägen-Sparreholmsvägen till Sjöholmsvägen) –
Huddingevägen – Örby Slottsväg – Götalandsvägen (till nuv Dopparestigen) – (dåv)
Götalandsvägen – (dåv) Armborstvägen (till nuv Götalandsvägen) – Johan Skyttes Väg –
Älvsjövägen – Sjättenovembervägen – Skyttes Plan (nuv Sjättenovembervägen) –
Sjättenovembervägen – Viktoriavägen – Långbrodalsvägen – Bromsvägen – Långsjövägen –
Långsjöplan – Långsjövägen – Långsjö Torg – Herrängsvägen – Herrängsplan – Herrängsvägen –
Mickelsbergsvägen – Gamla Södertäljevägen (nuv Mickelsbergsvägen) – Fruängsgatan – Ellen
Keys Gata till terminal 150m norr om Fruängsgatan (FRUÄNGEN T-STN).
Trafik även nattetid. Enmansbetjänad. Anslutande till T-banan.
1965-11-24 Gatuarbete i Örby Slottsväg, tillfälligt ändrad mot SKANSTULL: som tidigare – Götalandsvägen
– Fiholmsvägen – Gripsholmsvägen – Örby Slottsväg – osv.
1966-09-17 Gatuarbetet avslutat, ändrad mot SKANSTULL: som tidigare – Götalandsvägen – Örby Slottsväg
– osv.
1967-01-01 Trafiken övertagen av SL.
1967-09-03 Avkortad i samband med Dagen H: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen
(nuv Johanneshovsmotet) (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv
Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) – osv.
1969-10-01 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Örby Slottsväg – Götalandsvägen (delvis nuv
Åbyvägen) – Götalandsviadukten – Götalandsvägen (till nuv Folkparksvägen) – (dåv) Gamla
Götalandsvägen – (dåv) Armborstvägen (till nuv Götalandsvägen) – osv.
1970-11-09 Ändrad mot FRUÄNGEN T-STN: som tidigare – Johan Skyttes Väg – terminal i (dåv) Johan
Skyttes Väg (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) – Johan Skyttes Väg – osv.
1971-06-05 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/FRUÄNGEN T-STN.
\Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – Huddingevägen (delvis nuv Gamla



Huddingevägen) – slinga Årdalavägen – Malmköpingsvägen – Huddingevägen (JULIABORG).
Trafik Gullmarsplan – Juliaborg med vissa turer måndag-fredag i icke rusningstid och lördagar
efter kl 07 samt söndagar efter 11, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer hela trafiktiden samt
nattetid.
1971-08-30 Trafiken utökad, Gullmarsplan – Juliaborg med vissa turer måndag-fredag efter kl 20.30 samt
lördagar i morgonrusningen och efter 18 och söndagar efter 20, Gullmarsplan – Fruängen övriga
turer hela trafiktiden samt nattetid.
1971-11-06 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/FRUÄNGEN T-STN.
\Johan Skyttes Väg – slinga terminal i (dåv) Johan Skyttes Väg (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) –



Johan Skyttes Väg medsols (ÄLVSJÖ STATION).
Trafiken utökad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer måndag-fredag efter kl 20.30 samt
lördagar före 10 och efter 21.30 och söndagar efter 21.30, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer
hela trafiktiden samt nattetid. Vändningen vid Juliaborg upphörd.
1972-03-31 Trafiken nedskuren, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer måndag-fredag efter kl 20.30 samt
lördagar före 10 och efter 18.30 och söndagar efter 21.30, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer
hela trafiktiden samt nattetid.
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1972-06-05 Trafiken nedskuren, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från början av juni till slutet av augusti
måndag-fredag i icke rusningstid och lördagar efter kl 07 samt söndagar efter 11 och från slutet av
augusti till början av juni måndag-fredag efter 20.30 samt lördagar före 10 och efter 18.30 och
söndagar efter 18.30, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer hela trafiktiden samt nattetid.
1973-08-27 Trafiken utökad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från början av juni till slutet av augusti
måndag-fredag i icke rusningstid och lördagar efter kl 07 samt söndagar efter 11 och från slutet av
augusti till början av juni måndag-fredag efter 22 samt lördagar före 10 och efter 18.30 och
söndagar efter 18.30, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer hela trafiktiden samt nattetid.
1974-06-10 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Mickelsbergsvägen – Vantörsvägen – Mickelsbergsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1976-12-15 Gatuarbete i Långsjövägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Långbrodalsvägen – Svartlösavägen – Långsjöplan – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1977-04-06 Gatuarbetet avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Långbrodalsvägen – Bromsvägen – Långsjövägen – Långsjöplan – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1978-10-02 Gatuarbete i Örby Slottsväg, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Örbymotet (nuv
Huddingevägen) – Huddingevägen (till 50m öster om nuv Gamla Huddingevägen) – (dåv)
Rävsnäsvägen – Tosterövägen – Örby Slottsväg – osv.
1979-05-15 Fortsatt gatuarbete, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Tosterövägen –
Vibyholmsvägen – Reuterholmsvägen – Örby Slottsväg – osv.
1979-07-03 Gatuarbetet avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Örbymotet (nuv Huddingevägen)
– Huddingevägen – Örby Slottsväg – osv.
1979-08-07 Ändrad: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv Johanneshovsmotet)
(GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) –
(dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv Östbergavägen) – Huddingevägen – Örbymotet (nuv
Huddingevägen) – osv.
1980-05-12 Gatuarbete i Huddingevägen, tillfälligt avkortad: slinga Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen)
– Skulptörvägen – Etsarvägen – Gullmarsvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen
(nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) – (dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv
Östbergavägen) – osv.
1981-06-02 Gatuarbetet avslutat, förlängd: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv
Johanneshovsmotet) (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till
Sandfjärdsgatan) – (dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv Östbergavägen) – osv.
1981-08-24 Ändrad: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv Johanneshovsmotet)
(GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) –
/osv
\_
\Älvkällevägen – Sockenvägen/
Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – osv.
Trafik över Älvkällevägen måndag-fredag före kl 18.30 och över Huddingevägen övrig tid samt
nattetid.
1982-06-15 Gatuarbete i Huddingevägen, tillfälligt avkortad: slinga Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen)
– Skulptörvägen – Etsarvägen – Gullmarsvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen
(nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) –
/(dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv Östbergavägen)\ _
\Älvkällevägen – Sockenvägen
/
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Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – osv.
1982-11-06 Trafik över Älvkällevägen hela trafiktiden samt nattetid. Sträckningen över Huddingevägen
upphörd.
1983-03-01 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/(dåv) Armborstvägen (till nuv Götalandsvägen) – Johan Skyttes Väg – terminal i (dåv) Älvsjö
\ÄLVSJÖ STATION.
Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – Johan Skyttes Väg – Götalandsvägen –


Sjättenovembervägen

osv


(delvis nuv Götalandsvägen) – Skyttes Plan (nuv Sjättenovembervägen) –

– FRUÄNGEN T-STN.

1983-06-21 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Johan
Skyttes Väg –
/terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – osv –
\slinga terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – Johan
FRUÄNGEN T-STN.

Skyttes Väg (ÄLVSJÖ STATION).
1985-10-24 Gatuarbete i Sjättenovembervägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – Johan Skyttes
\ÄLVSJÖ STATION.
Väg – Götalandsvägen – Älvsjövägen – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.


1986-08-20 Gatuarbetet i Huddingevägen avslutat, förlängd: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från
Johanneshovsmotet (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) –
Älvkällevägen – osv.
1986-09-26 Gatuarbetet i Sjättenovembervägen avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – Johan Skyttes
\ÄLVSJÖ STATION.
Väg – Götalandsvägen – Sjättenovembervägen – Skyttes Plan (nuv Sjättenovembervägen) –


Sjättenovembervägen


– Viktoriavägen – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.

1987-08-17 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av
juni måndag-fredag efter kl 13 och söndagar efter 18 samt från mitten av juni till mitten av augusti
måndag-fredag efter 12 och lördagar 09-19 samt söndagar 09-22, Gullmarsplan – Fruängen övriga
turer hela trafiktiden samt nattetid.
1988-08-15 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av
juni måndag-fredag efter kl 13 och lördag-söndag efter 18 samt från mitten av juni till mitten av
augusti måndag-fredag efter 12 och lördag-söndag efter 09, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer
hela trafiktiden samt nattetid.
1990-08-20 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer måndag-fredag efter kl 12 och lördagsöndag efter 09, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer hela trafiktiden samt nattetid.
1991-02-18 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Sockenvägen enskild väg genom Hemskogen (nuv
Bussens Väg) – Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – osv.
1992-12-07 Gatuarbete i Viktoriavägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Sjättenovembervägen – Trumslagargatan – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
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1993-06-21 Gatuarbetet avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Sjättenovembervägen – Viktoriavägen – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1993-08-04 Byggnadsarbete i Gullmarsplansområdet, tillfälligt avkortad: slinga Huddingevägen (nuv
Johanneshovsvägen) – Skulptörvägen – Etsarvägen – Gullmarsvägen (GULLMARSPLAN TSTN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) – Älvkällevägen – osv.
1993-08-16 Nytt nattrafikkoncept. Nattrafiken ersatt av SL linje 192.
Trafiken nedskuren, Gullmarsplan – Älvsjö som tidigare, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer
hela trafiktiden.
1994-08-21 Entreprenör SL Buss, upphandlad ffg.
1994-09-01 Byggnadsarbetet avslutat, förlängd: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från
Johanneshovsmotet (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) –
Älvkällevägen – osv.
1997-06-09 Omarbetat nattrafikkoncept.
Trafiken utökad, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer måndag-fredag efter kl 12 och lördagsöndag efter 09 samt natt mot lördag-söndag före 01, Gullmarsplan – Fruängen övriga turer hela
trafiktiden samt nattetid före 01.
1997-09-22 Byggnadsarbete för snabbspårvägen i Gullmarsplansområdet, tillfälligt avkortad: slinga
Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) – Skagersvägen – Sköntorpsvägen – Gullmarsvägen
(GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) – Älvkällevägen – osv.
1997-11-27 Gatuarbete i Viktoriavägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Sjättenovembervägen – Trumslagargatan – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1998-02-09 Byggnadsarbetet avslutat, förlängd: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från
Johanneshovsmotet (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) –
Älvkällevägen – osv.
Trafiken utökad, Gullmarsplan – Fruängen som tidigare, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer
måndag-fredag efter kl 12 och lördag-söndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01,
Fruängen mot Älvsjö natt mot lördag-söndag 01.30-05.
1998-05-13 Gatuarbetet avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Sjättenovembervägen – Viktoriavägen – Långbrodalsvägen – osv – FRUÄNGEN T-STN.
\ÄLVSJÖ STATION.
1999-08-16 Trafiken nedskuren, Gullmarsplan – Fruängen och Gullmarsplan – Älvsjö som tidigare, Fruängen
mot Älvsjö natt mot lördag-söndag kl 01.30-04.
2000-01-01 Entreprenör Busslink.
2000-03-17 Trafiken nedskuren, Gullmarsplan – Fruängen och Gullmarsplan – Älvsjö som tidigare, Fruängen
mot Älvsjö natt mot lördag-söndag kl 02-04.
2000-06-13 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer måndag-fredag i morgonrusningen och efter kl 14 och
lördag-söndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.
2000-08-14 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av juni måndag-fredag kl
12-15.30 och efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt natt mot lördag-söndag före 01, från
mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt
natt mot lördag-söndag före 01.
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2003-04-28 Gatuarbete i Mickelsbergsvägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Vantörsvägen – Mickelsbergsvägen Fruängsgatan – Ellen Keys Gata till terminal 150m norr
\ÄLVSJÖ STATION.
om


Fruängsgatan (FRUÄNGEN T-STN).

2003-08-18 Gatuarbetet avslutat ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Vantörsvägen – Mickelsbergsvägen – Fruängsgatan – Ellen Keys Gata till terminal 150m norr
\ÄLVSJÖ STATION.
om Fruängsgatan (FRUÄNGEN T-STN).


2004-06-21 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Gullmarsplan – Älvsjö som tidigare, Fruängen
mot Älvsjö från mitten av juni till mitten av augusti natt mot lördag-söndag kl 01.30-04, från
mitten av augusti till mitten av juni natt mot lördag-söndag 02-04.
2005-08-22 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av juni måndag-fredag kl
12-15.30 och efter 21.30 och lördag-söndag efter 10 samt natt mot lördag-söndag före 01, från
mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt
natt mot lördag-söndag före 01.
2006-04-26 Gatuarbete i Örby Slottsväg, tillfälligt ändrad mot GULLMARSPLAN: som tidigare –
Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Tureholmsvägen – Örby Slottsväg – osv.
2006-06-19 Gatuarbete i Götalandsvägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Johan Skyttes Väg – terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan
\ÄLVSJÖ STATION.
(delvis nuv Älvsjö Stationsgata) medsols Johan Skyttes Väg Götalandsvägen


Älvsjövägen


– Sjättenovembervägen – osv.

2006-08-(03) Gatuarbetet i Örby Slottsväg avslutat, ändrad mot GULLMARSPLAN: som tidigare –
Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Örby Slottsväg – osv.
2006-10-06 Gatuarbetet i Götalandsvägen avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
/Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Johan Skyttes Väg – (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis
\ÄLVSJÖ STATION.
nuv Älvsjö Stationsgata) medsols – Johan Skyttes Väg – Götalandsvägen – Sjättenovembervägen


–


osv.

2007-08-20 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av juni måndag-fredag kl
12-15.30 och efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt natt mot lördag-söndag före 01, från
mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt
natt mot lördag-söndag före 01.
2010-06-25 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag
efter kl 18 och lördag-söndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01, från mitten av
augusti till mitten av juni måndag-fredag 12-15.30 och efter 18.30 och lördag-söndag efter 10 samt
natt mot lördag-söndag före 01.
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
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2011-06-24 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen som tidigare, Fruängen mot Älvsjö natt mot lördagsöndag kl 02-04,Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av juni till mitten av augusti
måndag-fredag efter 18 och lördag-söndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01, från
mitten av augusti till mitten av juni måndag-fredag efter 12 och lördag-söndag efter 10 samt natt
mot lördag-söndag före 01, Älvsjö mot Gullmarsplan med vissa turer från mitten av augusti till
mitten av juni måndag-fredag i morgonrusningen.
2012-10-24 Ny bussterminal öppnad vid Älvsjö, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –
Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Perronggatan –
/Älvsjö Stationsgata – Pendlargatan – Götalandsvägen – Sjättenovembervägen – osv –
\Älvsjö Stationsgata till Älvsjö Stationsplans (nuv Älvsjö Stationsgatas) sydvästra ände (ÄLVSJÖ
FRUÄNGEN T-STN.

STATION).
2013-12-15 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Älvsjö mot Gullmarsplan som tidigare,
Fruängen mot Älvsjö natt mot lördag-söndag kl 01.30-03.30, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa
turer från mitten av augusti till mitten av juni måndag-fredag efter 09 och lördag-söndag efter 10
samt natt mot lördag-söndag före 01 och från mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag
efter 18 och lördag-söndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.
2014-12-14 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen, Älvsjö mot Gullmarsplan och Fruängen mot Älvsjö
som tidigare, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till mitten av juni
måndag-fredag efter kl 09 och lördag-söndag efter 08.30 samt natt mot lördag-söndag före 01 och
från mitten av juni till mitten av augusti måndag-fredag efter 18 och lördag-söndag efter 09.30
samt natt mot lördag-söndag före 01.
2016-01-11 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen som tidigare, Fruängen mot Älvsjö natt mot lördagsöndag kl 02-04, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från slutet av augusti till slutet av juni
måndag-fredag efter kl 09 och lördag-söndag efter 08.30 samt natt mot lördag-söndag före 01 och
från slutet av juni till slutet av augusti måndag-fredag hela trafiktiden och lördag-söndag efter
09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01, Älvsjö mot Gullmarsplan med vissa turer från slutet av
augusti till slutet av juni måndag-fredag i morgonrusningen.
2017-12-10 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen, Fruängen mot Älvsjö och Älvsjö mot Gullmarsplan
som tidigare, Gullmarsplan – Älvsjö med vissa turer från mitten av augusti till slutet av juni
måndag-fredag efter kl 09 och lördag-söndag efter 08.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.30
och från slutet av juni till mitten av augusti måndag-fredag hela trafiktiden och lördag-söndag efter
09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.30.
2018-12-09 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Fruängen och Fruängen mot Älvsjö som tidigare,
Gullmarsplan – Älvsjö från mitten av augusti till mitten av juni med vissa turer måndag-fredag
hela trafiktiden och lördag-söndag efter kl 08.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.30 och från
slutet av juni till mitten av augusti med vissa turer måndag-fredag hela trafiktiden och lördagsöndag efter 09.30 samt natt mot lördag-söndag före 01.30.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
144 71-06-05 – 71-11-06 Verklig vändning Juliaborg
144 06-08-03
SL vet inte själva utan anger runt 3 augusti.
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(1978-11-13) Ny regelbunden förstärkningstrafik med egen linjesträckning: Huddingevägen (nuv
Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv Johanneshovsmotet) (GULLMARSPLAN T-STN) –
Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) – (dåv) Gamla Huddingevägen (till
100m norr om Östbergavägen) – (dåv) Gamla Huddingevägen (delvis nuv TussmötevägenSparreholmsvägen till Sjöholmsvägen) – Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) –

144:7
Huddingevägen (till 50m öster om nuv Gamla Huddingevägen) – (dåv) Rävsnäsvägen –
Tosterövägen – Örby Slottsväg – Götalandsvägen – slinga Annebodavägen – Sylvestergatan –
Lisebergsvägen – Västberga Allé – Åbyvägen – Götalandsvägen (BRÄNNKYRKA KYRKA).
Trafik med enstaka turer måndag-fredag, från slutet av augusti till början av juni kl 14-15 och från
början av juni till slutet av augusti 14-18.30. Anslutande till T-banan.
1979-05-15 Gatuarbete i Örby Slottsväg, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Tosterövägen –
Vibyholmsvägen – Reuterholmsvägen – Örby Slottsväg – osv.
1979-07-03 Gatuarbetet avslutat, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Örbymotet (nuv Huddingevägen)
– Huddingevägen – Örby Slottsväg – osv.
1979-08-07 Ändrad: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv Johanneshovsmotet)
(GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) –
(dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv Östbergavägen) – Huddingevägen – Örbymotet (nuv
Huddingevägen) – osv.
1980-05-12 Gatuarbete i Huddingevägen, tillfälligt avkortad: slinga Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen)
– Skulptörvägen – Etsarvägen – Gullmarsvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen
(nuv Johanneshovsvägen) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) – osv.
1981-06-02 Gatuarbetet avslutat, förlängd: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv
Johanneshovsmotet) (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen-till
Sandfjärdsgatan) – osv.
1981-08-24 Ändrad: Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) från Nynäsvägen (nuv Johanneshovsmotet)
(GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) – Älvkällevägen –
Sockenvägen – Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – osv.
1982-06-15 Gatuarbete i Huddingevägen, avkortad: slinga Huddingevägen (nuv Johanneshovsvägen) –
Skulptörvägen – Etsarvägen – Gullmarsvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen
(nuv Johanneshovsvägen) – Älvkällevägen – osv.
1982-11-08 Nedlagd i denna form.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
144E 78-11-13
Osäkert startdatum.
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1988-05-02 Ny förstärkningstrafik med egen linjebeteckning och linjesträckning: Huddingevägen (nuv
Johanneshovsvägen) från Johanneshovsmotet (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen
(nuv Johanneshovsvägen-till Sandfjärdsgatan) – (dåv) Huddingevägen (till 100m norr om nuv
Östbergavägen) – Huddingevägen – Örbymotet (nuv Huddingevägen) – Huddingevägen –
Älvsjökopplet Magelungskopplet – Magelungsvägen – Älvsjövägen – Johan Skyttes Väg –
slinga terminal i (dåv) Älvsjö Stationsplan (delvis nuv Älvsjö Stationsgata) – Johan Skyttes Väg
medsols (ÄLVSJÖ STATION).
Trafik måndag-fredag, mot Gullmarsplan i morgonrusningen och mot Älvsjö i
eftermiddagsrusningen. Indragen under industrisemestern. Anslutande till T-banan.
1988-12-27 Nedlagd, delvis ersatt av viss förstärkningstrafik på SL linje 144.

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).
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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.

