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SL LINJE 511   2022-09-09 utg 8 akt 

 

1985-08-19 Ny linje, ersättande SL linje 173: slinga Drottningholmsvägen – infart 150m norr om 

Tunnlandsvägen – terminal i Skålpundsvägen – Klädesvägen (BROMMAPLAN T-STN) – 

Drottningholmsvägen – Brommaplan – Kvarnbacksvägen – Norrbyvägen – Ekbacksvägen (nuv 

Ranhammarsvägen) – Ranhammarsvägen – Ulvsundavägens lokalgata till Flygplatsinfarten – 

Ulvsundavägen Sundbybergskopplet – Järnvägsgatan – Rissneleden – Kavallerivägen – 

Trossvägen – Artillerivägen – Rissneleden – Kvarnvägen – Enköpingsvägen – Hjulstavägen – 

Kymlingelänken – Hanstavägen – Kistavägen (nuv Danmarksgatan) – Danmarksgatan –  

 /Färögatan – Torsnäsgatan – Kistagången – Grönlandsgången – Kistavägen – Torshamnsgatan – 

 \terminal i Danmarksgatan – Köpenhamnsgatan – Danmarksgatan – Norgegatan – Finlandsgatan 

 Borgarfjordsgatan – Kista Alléväg (delvis nuv Kista Gårdsväg) – Oddegatan – Hanstavägen –  

 

 

 Esbogatan (delvis nuv Tammerforsgatan) – Raseborgsgatan – Sveaborgsgatans förlängning (nuv  

 

 

 Vandagatan) till Finlandsgatan\ _   

 

          / 

Sveaborgsgatan till terminal vid Mariehamnsgatan (AKALLA T-STN). 

Trafik måndag-fredag, indragen högsommartid 

 över Grönlandsgången mot Akalla i morgonrusningen och mot Brommaplan i 

eftermiddagsrusningen  

 över terminal i Danmarksgatan övriga turer i rusningstid  

Trafikerad av Västra Trafikdistriktet.  

Anslutande till T-banan. 

 

1987-08-17 Trafiken utökad, måndag-fredag  

 över Grönlandsgången mot Akalla före kl 12 och mot Brommaplan efter 12.30  

 över terminal i Danmarksgatan övriga turer före kl 17.30 

 

1988-05-02 Trafiken nedskuren, måndag-fredag  

 över Grönlandsgången mot Akalla i morgonrusningen och mot Brommaplan i 

eftermiddagsrusningen  

 över terminal i Danmarksgatan övriga turer i rusningstid 

 

1988-10-03 Trafiken utökad, måndag-fredag  

 över Grönlandsgången mot Akalla före kl 12 och mot Brommaplan efter 12.30  

 över terminal i Danmarksgatan övriga turer före kl 17.30 

 

1989-03-01 Trafiken nedskuren, måndag-fredag  

 över Grönlandsgången mot Akalla i morgonrusningen och mot Brommaplan i 

eftermiddagsrusningen  

 över terminal i Danmarksgatan övriga turer i rusningstid 

 

1993-06-14 Trafiken utökad, indragningen högsommartid upphörd 

 över Grönlandsgången som tidigare 

 över terminal i Danmarksgatan som tidigare 

 

1995-08-21 Entreprenör Linjebuss, upphandlad ffg. 

 

1998-06-24 Ändrad: BROMMAPLAN T-STN – osv – 

 /Esbogatan (delvis nuv Tammerforsgatan) – Vandagatan\ _ 

 \osv     / 

Sveaborgsgatan till terminal vid Mariehamnsgatan (AKALLA T-STN). 

 

2001-06-17 Nedlagd, omnumrerad till SL linje 155. 

 _ _ _ _ 

 

2022-05-02 Återupptagen i ny sträckning, omnumrerad från SL linje Järva Närsjukhus (900J), tillfällig 

enkelriktad ringlinje: Skårbygränd från Rinkebytorget (RINKEBY C) – Skårbygränd – 
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Rinkebystråket – Rinkebysvängen (till 50m norr om Rinkeby Allé) – enskild väg till vändplan vid 

JÄRVA NÄRSJUKHUS huvudentré.  

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 07.30-16.30.  

Entreprenör Arriva. 

 

2022-07-01 Entreprenör VR. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
511    22-05-02 Linjenr 900J, min egen linjebeteckning.  

 

 

 
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. 

 


