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1985-08-19 Ny linje: Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – Bergslagsplan – Bergslagsvägen –
Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).
Trafik måndag-fredag, mot Lunda Industri i morgonrusningen och mot Vällingby i
eftermiddagsrusningen. Indragen under industrisemestern. Trafikerad av Västra Trafikdistriktet.
Anslutande till T-banan.
1987-01-07 Ändrad: Kirunaplan (VÄLLINGBY T-STN) – Kirunagatan – Ångermannagatan –
Skattegårdsvägen – Vinstavägen – Hässelbyvägen (nuv Sörgårdsvägen) – Värsta Allé – terminal i
Spånga Stationsplan – Spånga Stationsväg – Avestagatan (nuv Bromstensvägen till 200m nordväst
om Värsta Allé) – (dåv) Avestagatan (till 100m öster om nuv Salagatan) – Avestagatan –
Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).
Direktgående linje, hållplats endast vid Vällingby samt mellan Spånga och Lunda Industri.
1988-08-22 Förlängd: VÄLLINGBY T-STN – osv – Fagerstagatan – Domnarvsgatan motsols – Fagerstagatan
till Bergslagsvägen (HÖGFORSGRÄND) – Fagerstagatan till vändplan 200m väster om
Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).
Direktgående linje, hållplats endast vid Vällingby samt mellan Spånga och Högforsgränd resp
Godsterminalen. Trafik måndag-fredag, Vällingby mot Högforsgränd i morgonrusningen och
Godsterminalen mot Vällingby i eftermiddagsrusningen.
1989-10-23 Ändrad mot VÄLLINGBY T-STN: som tidigare – Hässelbyvägen (nuv Sörgårdsvägen) –
Kälvestavägen – Vinstavägen – osv.
1993-06-14 Trafiken utökad, indragningen under industrisemestern upphörd.
1993-08-16 Nedlagd, delvis ersatt av SL linje 175.
____
1996-02-26 Återupptagen i ny sträckning: terminal i Danmarksgatan (KISTA T-STN) – Danmarksgatan –
slinga Hanstavägen – Koldinggatan – Bornholmsgatan – Ärvingevägen – Danmarksgatan
(ÄRVINGE).
Trafik före kl 22. Entreprenör Linjebuss, upphandlad ffg.
1997-06-09 Trafiken nedskuren, endast måndag-fredag före kl 22 och lördagar före 17.
1997-08-18 Nedlagd pga för få resenärer, delvis ersatt av SL linje 514.

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.
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