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2003-06-15 Ny linje, ersättande SL linje 118X: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) – Värsta
Allé – Sörgårdsvägen – Kälvestavägen Vinstavägen – Västergöksvägen – Kälvestavägen –
Rättar Vigs väg – Täbylundsvägen – Råckstavägen enskild väg (nuv Bättringsvägen) från
RÅCKSTA SJUKHEM (nuv Koppargården) enskild väg (nuv Bättringsvägen) förbi Råcksta
Sjukhem (nuv Koppargården) – Råckstavägen – Jämtlandsgatan – Vällingbyvägen (nuv Årevägen)
(till 150m norr om Jämtlandsgatan) – (dåv) Vällingbyvägen (till nuv Vällingbyvägen) –
Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN).
Trafik med enstaka turer måndag-fredag
 Spånga mot Vällingby i morgonrusningen
 Spånga – Råcksta Sjukhem i morgonrusningen
 Vällingby mot Spånga i eftermiddagsrusningen
Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.
2005-08-22 Ombyggnadsarbete vid Ångermannagatan, tillfälligt ändrad: SPÅNGA STATION – osv –
Jämtlandsgatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN).
2006-06-12 Gatuarbete i lokalgatan (nuv Bättringsvägen) vid Råcksta sjukhem (nuv Koppargården), tillfälligt
ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Täbylundsvägen – Råckstavägen – Råckstavägen från
Ångermannagatan (RÅCKSTA SJUKHEM) (nuv Koppargården) – Råckstavägen –
Jämtlandsgatan – osv.
2007-09-10 Ombyggnadsarbetet avlutat, återändrad: SPÅNGA STATION – osv – Jämtlandsgatan – Årevägen
– Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN).
2009-12-01 Entreprenör Nobina.
2010-06-25 Namnändring: Råcksta Sjukhem = Koppargården.
2010-08-23 Gatuarbetet avslutat, återändrad: SPÅNGA STATION – osv – Täbylundsvägen – Råckstavägen –
Bättringsvägen från KOPPARGÅRDEN Bättringsvägen – Råckstavägen – Jämtlandsgatan –
osv.
Trafik med enstaka turer måndag-fredag
 Spånga mot Vällingby i morgonrusningen
 Spånga – Koppargården i morgonrusningen
 Vällingby mot Spånga i eftermiddagsrusningen
2012-08-20 Entreprenör Arriva.
2013-06-21 Indragen högsommartid.
2014-06-20 Indragningen högsommartid upphörd.
2016-06-24 Indragen högsommartid.
2016-12-11 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Täbylundsvägen – Råckstavägen Bättringsvägen –
Råckstavägen – Jämtlandsgatan – osv.
Trafik med enstaka turer måndag-fredag
 Spånga mot Vällingby i morgonrusningen
 Vällingby mot Spånga i eftermiddagsrusningen
Vändningen vid Koppargården upphörd.
2017-06-23 Indragningen högsommartid upphörd.
2017-08-21 Trafiken utökad
 Spånga – Vällingby med enstaka turer måndag-fredag i morgonrusningen
 Vällingby mot Spånga måndag-fredag med en tur i eftermiddagsrusningen, lördag-söndag
med en tur kl 06.30
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2020-04-24 Gatuarbete i korsningen Råckstavägen/Ångermannagatan, tillfälligt ändrad mot SPÅNGA
STATION: som tidigare – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – Täbylundsvägen – osv.
Anm: Beräknas pågå tills vidare.

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.

