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SL LINJE 162   2016-09-06 utg 6 ?84 

 

1979-10-11 Ny linje, omnumrerad från SL linje 192: Sockenplan (SOCKENPLAN T-STN) – Sockenvägen 

(delvis nuv Älvkällevägen) – Sandfjärdsgatan – Valla Torg – Sandfjärdsgatan – Åmänningevägen 

till Storsjövägen (ÅRSTA SÖDRA) – Åmänningevägen – Årstabergsvägen (nuv Åmänningevägen 

till 150m väster om Storsjövägen) – (dåv) Åbyvägen (till 50m norr om nuv Södra Länken) – 

Åbyvägen – Brunnbyvägen till IMPORTÖRVÄGEN. 

Trafik Sockenplan – Importörvägen måndag-fredag före kl 17.30 och lördagar före 14.30, 

Sockenplan – Årsta Södra övrig tid. Anslutande till T-banan. 

 

1984-01-22 Trafiken nedskuren, Sockenplan – Importörvägen måndag-fredag före kl 17.30 och lördagar före 

14.30, Sockenplan – Årsta Södra övrig tid före 21. 

 

1984-08-20 Trafiken förändrad, Sockenplan – Importörvägen måndag-fredag kl 08.30-15, Sockenplan – Årsta 

Södra övrig tid före 21. 

 

1984-10-22 Trafiken förändrad, Sockenplan – Importörvägen måndag-fredag före kl 17.30 och lördagar före 

14.30, Sockenplan – Årsta Södra övrig tid före 21. 

 

1993-08-16 Nedlagd, delvis ersatt av SL linje 164 och 166. 

 _ _ _ _ 

 

2000-06-13 Återupptagen i ny sträckning, delvis ersättande SL linje 130 och 134: Huddingevägen (nuv 

Johanneshovsvägen) från Johanneshovsmotet (GULLMARSPLAN T-STN) – Huddingevägen 

(nuv Johanneshovsvägen) – Gullmarsvägen – Sköntorpsvägen – Hjälmarsvägen – Årstavägen – 

Åmänningevägen – Åbyvägen (nuv Årstabergsvägen) – Årstabergsvägen –  

 /Sjöviksbacken (delvis nuv Oskarslundsbacken) – Förmansvägen (nuv Fredsborgsgatan-  

 \Södertäljevägen – Liljeholmsvägen (nuv Nybohovsbacken) Nybohovsbacken  

 Fredsborgsparken till 100m öster om nuv Ingenjörsvägen) – Förmansvägen – Årstaängsvägen  

 

Nybohovsbacken (nuv Liljeholmspåfarten) 

 (nuv Ingenjörsvägen) – (dåv) Årstaängsvägen (från 100m norr om nuv Förmansvägen) –  

 

 

 Årstadalsinfarten – Södertäljevägen – Liljeholmsvägen (nuv Nybohovsbacken) –  

 

 

 Nybohovsbacken\ _ 

 
  

                           / 

 Liljeholmstorget (LILJEHOLMEN T-STN). 

 Trafik över Årstadalsinfarten måndag-fredag före kl 21.30, över Södertäljevägen övrig tid hela 

trafiktiden samt nattetid före kl 01. Entreprenör Busslink, upphandlad ffg. 

 

2001-06-17 Trafiken nedskuren, över Årstadalsinfarten måndag-fredag före kl 22, över Södertäljevägen övrig 

tid hela trafiktiden, indragen nattetid. 

 

2001-08-20 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Årstabergsvägen –  

 /osv – LILJEHOLMEN T-STN. 

\Svärdlångsvägen till vändplan 50m söder om Malgomajvägen (ÅRSTABERG). 

Trafik Gullmarsplan – Liljeholmen över Årstadalsinfarten måndag-fredag före kl 19, Gullmarsplan 

– Liljeholmen över Södertäljevägen lördag-söndag före 18.30, Gullmarsplan – Årstaberg dagligen 

19-23. 

 

2002-06-10 Gatuarbete i Förmansvägen, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – 

 //Förmansvägen (nuv Fredsborgsgatan) – allmän väg till Sjövikskajen – Ingenjörsvägen – 

 |\osv 

 \ÅRSTABERG. 

 (dåv) Årstaängsvägen – Årstadalsinfarten – osv\ _ LILJEHOLMEN T-STN. 

 |                                                                            / 

 

 

 



 162:2 

2002-06-16 Trafiken utökad, Gullmarsplan – Liljeholmen över Årstadalsinfarten måndag-fredag före kl 19.30, 

Gullmarsplan – Liljeholmen över Södertäljevägen lördag-söndag före 18.30, Gullmarsplan – 

Årstaberg måndag-fredag efter 19.30 och lördag-söndag efter 19. 

 

2002-08-19 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Liljeholmen över Årstadalsinfarten måndag-fredag före kl 19, 

Gullmarsplan – Årstaberg måndag-fredag efter 19 och lördag-söndag. Sträckningen över 

Södertäljevägen upphörd. 

 

2003-01-14 Byggnadsarbete vid Förmansvägen och Ingenjörsvägen, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv 

– 

 /Förmansvägen (nuv Fredsborgsgatan) – Fredsborgsgatan – Förmansvägen – Årstaängsvägen (nuv   

\ÅRSTABERG.  

 Ingenjörsvägen) – (dåv) Årstaängsvägen (från 100m norr om nuv Förmansvägen) –  

 

 

 Årstadalsinfarten – osv – LILJEHOLMEN T-STN. 

 

 

 

2004-05-15 Ny inomhusterminal öppnad vid Liljeholmen, ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – 

 /Nybohovsbacken – terminal (övre planet undre planet) (LILJEHOLMEN T-STN).  

\ÅRSTABERG.  

 

2005-03-07 Trafiken utökad, delvis ersättande SL linje 160, Gullmarsplan – Liljeholmen måndag-fredag före 

kl 19, Gullmarsplan – Årstaberg måndag-fredag efter 19 samt nattetid före 06 och lördag-söndag 

dygnet runt. 

 

2005-06-20 Trafiken förändrad, Gullmarsplan – Liljeholmen som tidigare, Gullmarsplan – Årstaberg måndag-

fredag efter kl 19.30 samt nattetid före 06 och lördag-söndag dygnet runt. 

 

2005-07-11 Spårarbete på T-banans Gröna linje, T-banetrafiken kör på enkelspår på sträckan Slussen – 

Gullmarsplan. Tillfälligt avkortad pga utrymmesbrist vid tunnelbaneentrén: Gullmarsvägen från 

Johanneshovsvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – Gullmarsvägen – osv. 

 

2005-08-08 Förlängd i samband med spårarbetets avslutande: Johanneshovsvägen från Johanneshovsmotet 

(GULLMARSPLAN T-STN) – Johanneshovsvägen – Gullmarsvägen – osv. 

 

2005-08-22 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Årstavägen –  

/Åmänningevägen – Årstabergsvägen – Sjöviksbacken (delvis nuv Oskarslundsbacken) – osv –  

 \Åmänningevägen till Storsjövägen – Åmänningevägen – Årstabergsvägen – Åbymotet 

 LILJEHOLMEN T-STN. 

 

(ÅRSTAFÄLTET).  

 Trafik Gullmarsplan – Liljeholmen måndag-fredag före kl 19, Gullmarsplan – Årstafältet måndag-

fredag efter 19 samt nattetid före 06 och lördag-söndag dygnet runt. 

 

2006-01-09 Nya pendeltågsstationen Årstaberg öppnad 2006-01-08 och bussterminalen 2006-01-09. Nedlagd, 

delvis ersatt av SL linje 160. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
162     84-10-22 Enl Oscar lördagstrafik till Importörv redan 84-08-20 

 

 

 
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. 

 


