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1995-08-21 Ny linje, omnumrerad från SL linje 134X: Liljeholmstorget (LILJEHOLMEN T-STN) – 

Nybohovsbacken – Liljeholmsvägen (nuv Nybohovsbacken) – Södertäljevägen – Årstadalsinfarten 

– (dåv) Årstaängsvägen (till 100m norr om nuv Förmansvägen) – Årstaängsvägen (nuv 

Ingenjörsvägen) – Förmansvägen (till 100m öster om nuv Ingenjörsvägen) – Förmansvägen (nuv 

Fredsborgsparken-Fredsborgsgatan) – Sjöviksbacken (delvis nuv Oskarslundsbacken) – 

Upplagsvägens södra del – Transportvägen till vändplan vid SJ:s containerterminal 

(ÅRSTATERMINALEN).  

Trafik med enstaka turer måndag-fredag, mot Årstaterminalen i morgonrusningen och mot 

Liljeholmen i eftermiddagsrusningen. Indragen under industrisemestern. Entreprenör SL Buss, 

upphandlad ffg. Anslutande till T-banan. 

 

1996-08-19 Nedlagd pga lågt resande. 

 _ _ _ _ 

 

2006-01-09 Förstärkningsbussar kompletterar tunnelbanetrafiken i rusningstid. Återupptagen i ny sträckning: 

Tulegatan från Vackra vägen (TULETORGET) – Tulegatan – Gränsgatan – Ankdammsgatan – 

Huvudstagatan – Sundbybergsvägen – Solnavägen – Solnabron (nuv Solnavägen) – Torsgatan – 

Norra Bantorget – Vasagatan – Klara Vattugränd till Klara Västra Kyrkogata Vasagatan från 

Klara Vattugränd (CENTRALEN).  

Direktgående linje, hållplats endast vid Tuletorget, Gränsgatan, Framnäsbacken, Huvudsta torg, 

Karolinska institutet, Sankt Eriksplan, Norra Bantorget och Centralen. Trafik måndag-fredag, mot 

Centralen i morgonrusningen och mot Tuletorget i eftermiddagsrusningen. Entreprenör Connex.  

 

2006-03-11 Tunnelbanans Blå Linje anses stabil och behöver inte längre någon kompletteringstrafik. Nedlagd.  

 _ _ _ _ 

 

2012-12-09 Återupptagen i ny sträckning, delvis ersättande SL linje 152: terminal (undre planet övre 

planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken – Liljeholmspåfarten Södertäljevägen – 

Årstabergsvägen –  

/Svärdlångsvägen terminal i Svärdlångsplan (vändning) Svärdlångsvägen\ _ 

 \                                                                                                                                / 

Årstabergsvägen – Åbymotet – Åbyvägen – Grosshandlarvägen – Partihandlarvägens norra ände – 

Brunnbyvägen – Åbyvägen – Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Perronggatan – Älvsjö 

Stationsgata till Älvsjö Stationsplans (nuv Älvsjö Stationsgatas) sydvästra ände (ÄLVSJÖ 

STATION). 

 Trafik måndag-fredag i morgonrusningen och kl 14-17.30, över Årstabergsvägen mot Älvsjö i 

eftermiddagsrusningen, över Svärdlångsplan övrig tid. 

 

2013-01-24 Byggnadsarbete vid Årstaberg avslutat, ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – Södertäljevägen 

– Årstabergsvägen – Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan (vändning) – Svärdlångsvägen 

– Årstabergsvägen – Åbymotet – osv. 

Trafik över Svärdlångsplan hela trafiktiden. Sträckningen direkt över Årstabergsvägen upphörd. 

 

2016-01-11 Nedlagd, delvis ersatt av SL linje 134. 

 

 

 
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. 

 


