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SS-SL LINJE 183   2023-05-14 utg 11 ?61,akt,påg 

 

1957-05-25 Ny linje: Sockenvägen från Gamla Dalarövägen (KYRKOGÅRDEN T-STN) – Sockenvägen 

(delvis nuv Sandsborgsplan) – Nynäsvägen till (dåv) Sandåkravägen (delvis nuv Tyresövägen) 

(FAGERSJÖVÄGEN). 

Trafik lördag-söndag kl 12-mörkrets inbrott, dock senast 19.  

Enmansbetjänad.  

Anslutande till T-banan. 

 

1958-11-19 Ändrad destinationsbeteckning: KYRKOGÅRDEN T-STN = SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN. 

 

1961-02-04 Ändrad, enkelriktad ringlinje: Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN) – Sockenvägen 

till Gamla Dalarövägen (vändning) – Sockenvägen – allmän väg genom kyrkogårdens norra grind 

– allmänna vägar inom kyrkogårdsområdet (nuv Kapellslingan-Minneslundsvägen-

Solgläntevägen-Skogsalmens Väg-Gunnar Asplunds Väg) – allmän väg genom kyrkogårdens 

norra grind – Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN). 

Trafik lördag-söndag kl 12-mörkrets inbrott, dock senast 17. 

 

1967-01-01 Trafiken övertagen av SL. 

 

1967-09-03 Ändrad i samband med Dagen H: Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN) – allmän väg 

genom kyrkogårdens norra grind – allmänna vägar inom kyrkogårdsområdet (nuv Gunnar 

Asplunds Väg-Skogsalmens Väg-Solgläntevägen-Minneslundsvägen-Sunnanvindsvägen-

Skogsbjörkens Väg-Ljusglimtsvägen-Vårhimmelsvägen-Östanvindsvägen) – allmän väg genom 

kyrkogårdens norra grind – Sockenvägen till Gamla Dalarövägen (vändning) – Sockenvägen 

(SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN). 

 Trafiken förändrad, lördag-söndag kl 12-17. 

 

1980-11-08 Trafiken nedskuren, endast lördag-söndag kl 11.30-16. 

 

1984-01-22 Trafiken utökad, lördag-söndag kl 10.30-15.30. 

 

1989-02-04 Trafiken nedskuren, endast lördag-söndag kl 10.30-15. 

 

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

 

1994-11-05 Trafiken utökad, lördag-söndag kl 10.30-15 och Alla Helgons Dag 10-20. 

 

1998-10-31 Trafiken utökad, lördag-söndag kl 10.30-15 och Alla Helgons Dag 10-20.30. 

 

2000-01-01 Entreprenör Busslink.  

 

2008-03-25 Vändning av T-banelinje 18 vid Gullmarsplan pga ombyggnadsarbete på banan Skärmarbrink – 

Farsta Strand.  

Tillfälligt förlängd: Nynäsvägens lokalgata från Källvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN) – 

Nynäsvägens lokalgata – Sandsborgsplan – Sockenvägen – allmän väg genom kyrkogårdens norra 

grind – Gunnar Asplunds Väg – osv – Östanvindsvägen – allmän väg genom kyrkogårdens norra 

grind – Sockenvägen – Sandsborgsplan – Nynäsvägens lokalgata till Lilla Gungans Väg – 

Nynäsvägen – Södra Sofielundsavfarten – Sofielundsmotet – Södra Sofielundspåfarten – 

Nynäsvägens lokalgata till Källvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN). 

 

2008-08-18 Ombyggnadsarbetet avslutat, åter avkortad: Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN) – 

allmän väg genom kyrkogårdens norra grind – Gunnar Asplunds Väg – osv – Östanvindsvägen – 

allmän väg genom kyrkogårdens norra grind – Sockenvägen till Gamla Dalarövägen (vändning) – 

Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN). 

 

2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink). 

 

2012-01-14 Byggnadsarbete vid Östanvindsvägen, tillfälligt ändrad: SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN – osv 

– Ljusglimtsvägen – Kapellslingan – Östanvindsvägen – allmän väg genom kyrkogårdens norra 
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grind – Sockenvägen till Gamla Dalarövägen (vändning) – Sockenvägen 

(SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN). 

 

2013-08-17  Byggnadsarbetet avslutat, återändrad: SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN – osv – Ljusglimtsvägen 

– Vårhimmelsvägen – Östanvindsvägen – allmän väg genom kyrkogårdens norra grind – 

Sockenvägen till Gamla Dalarövägen (vändning) – Sockenvägen (SKOGSKYRKOGÅRDEN 

T-STN). 

 

2023-04-15 Underhållsarbete på Skogskyrkogården, tillfälligt ändrad: SKOGSKYRKOGÅRDEN T-STN – 

osv – Minneslundsvägen – Kapellslingan – Ljusglimtsvägen – osv.  

 Anm: Beräknas pågå t.o.m. 2023-07-16. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
183     61-02-04         Kolla tidtabell, när nedskuren trafik. 

 

 

 
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. 

 


