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1979-10-11 Ny linje, delvis ersättande SL linje 538: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) –
Spånga Stationsväg – Gamla Landsvägen (nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Kyrkväg –
Spångaviadukten – Spånga Kyrkväg – Tenstavägen – Tenstastråket – Tensta Allé – Hagstråket –
Tenstaplan (vändning) – Hagstråket – Tenstavägen – Hjulsta Backar till Hjulsta Torg (vändning) –
Hjulsta Backar – Tenstavägen – Hjulstastråket – Hjulstavägen – Akallavägen (nuv Akallalänken) –
Drumsögatan – Mariehamnsgatan – terminal i Sveaborgsgatan (AKALLA T-STN) –
Sveaborgsgatan – Finlandsgatan – Norgegatan – Jyllandsgatan – Köpenhamnsgatan – terminal i
Danmarksgatan (KISTA T-STN).
Trafik
 Spånga – Akalla höst-vinter-vårtid med vissa turer måndag-fredag före kl 09 och 14.30-18
 Spånga – Kista övriga turer hela trafiktiden
Trafikerad av Västra Trafikdistriktet.
Anslutande till T-banan.
1982-08-23 Trafiken förändrad
 Spånga – Akalla höst-vinter-vårtid med vissa turer måndag-fredag före kl 09 och 14.30-18.30
 Spånga – Kista som tidigare
1985-08-19 Ändrad:
terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) – Spånga Stationsväg – Avestagatan (nuv

HJULSTA Backar från Hjulsta Torg
Bromstensvägen till 200m nordväst om Värsta Allé) – (dåv) Avestagatan (till 100m öster om nuv


Salagatans


östra ände) – Avestagatan – Fagerstagatan – Finspångsgatan – Avestagatan –

Bergslagsvägen\


_
/
Tenstavägen – Hjulstastråket – osv.
Trafik
 Spånga – Kista måndag-fredag före kl 19.30
 Hjulsta – Kista lördag-söndag före kl 19.30
Vändningen vid Akalla upphörd.
1987-01-07 Ändrad: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) – Spånga Stationsväg –
/Gamla Landsvägen (nuv Spånga Kyrkväg) – Spånga Kyrkväg – Spångaviadukten – Spånga
\osv
Kyrkväg – Tenstavägen – Tenstastråket – Tensta Allé – Hagstråket\ _

/
Tenstavägen – Hjulstastråket – osv.
Trafiken utökad
 över Finspångsgatan måndag-fredag före kl 08.30 och 14.30-18.30
 över Spångaviadukten övriga turer hela trafiktiden
Vändningen vid Hjulsta upphörd.
1990-05-28 Gatuarbete i Tensta Allé, tillfälligt ändrad: SPÅNGA STATION – osv –
/Spångaviadukten – Spånga Kyrkväg – Tenstavägen – Hagstråket – Tenstaplan (vändning) –
\osv
Hagstråket\ _

/
Tenstavägen – Hjulstastråket – osv.
1991-01-14 Gatuarbetet avslutat, återändrad: SPÅNGA STATION – osv –
/Spångaviadukten – Spånga Kyrkväg – Tenstavägen – Tenstastråket – Tensta Allé – Hagstråket\ _
\osv
/
Tenstavägen – Hjulstastråket – osv.
1993-06-14 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv –
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/Spångaviadukten – Spånga Kyrkväg _ /osv

\slinga enskild väg 100m norr om Holmingegränd förbi
\osv
\ _Tenstavägen –

Spånga Kyrka motsols – Spånga Kyrkväg/

/
osv.
Trafik
 över Finspångsgatan som tidigare
 över Spångaviadukten som tidigare
 via Spånga Kyrka med vissa turer lördag-söndag kl 10.30-13.30
1994-02-12 Trafiken förändrad
 över Finspångsgatan som tidigare
 över Spångaviadukten som tidigare
 via Spånga Kyrka med vissa turer lördag-söndag kl 10-13.30
1994-08-15 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Sveaborgsgatan –
/Finlandsgatan
\_
\Vandagatan – Raseborgsgatan – Esbogatan (delvis nuv Tammerforsgatan) – Hanstavägen/
Finlandsgatan – osv.
Trafiken förändrad
 över Finspångsgatan som tidigare
 över Spångaviadukten som tidigare
 via Spånga Kyrka som tidigare
 över Esbogatan måndag-fredag kl 09-14.30
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden
1995-06-12 Trafiken förändrad
 över Finspångsgatan som tidigare
 Spångaviadukten som tidigare
 via Spånga Kyrka med vissa turer lördagar kl 10-13.30, söndagar 10-19
 över Finlandsgatan måndag-fredag före kl 08.30 och 14.30-18.30
 över Esbogatan övriga turer hela trafiktiden
1995-08-21 Entreprenör Linjebuss, upphandlad ffg.
1998-06-24 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv –
/osv
\_
\Vandagatan – Esbogatan (delvis nuv Tammerforsgatan)/
osv.
2001-08-20 Trafiken förändrad
 över Finspångsgatan måndag-fredag före kl 09 och 14.30-19
 över Spångaviadukten övriga turer hela trafiktiden
 via Spånga Kyrka som tidigare
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09-14.30, lördag-söndag hela trafiktiden
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden
2002-06-16 Trafiken förändrad
 över Finspångsgatan måndag-fredag före kl 08.30 och 14.30-18.30
 över Spångaviadukten som tidigare
 via Spånga Kyrka som tidigare
 över Esbogatan som tidigare
 över Finlandsgatan som tidigare
2002-08-19 Ändrad, delvis ersatt av SL linje 514 samt blåbusslinje 179: SPÅNGA STATION – osv – KISTA
T-STN.
Trafik
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 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09-14.30, lördag-söndag hela trafiktiden
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden
Sträckningen över Spångaviadukten och via Spånga Kyrka upphörd.
2002-11-(20) Ändrad: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) – Spånga Stationsväg –
– Bromstensvägen – Nyhammarsgatan – Salagatans östra del – Avestagatan – osv.
2003-03-24 Entreprenör Connex.
2006-12-01 Entreprenör Veolia Transport.
2007-08-20 Entreprenör Busslink.
2009-06-14 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Bergslagsvägen – Tenstavägen – Hjulstastråket till vändplan
vid Hjulstavägen (vändning) – Hjulstastråket – Tenstavägen – Bergslagsvägen – Akallalänken –
osv.
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
2011-11-12 Hjulstakorset avstängt för trafik, ny rondell öppnad 300 m västerut.
Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Hjulstastråket till vändplan vid Hjulstavägen (vändning) –
Hjulstastråket – Tenstavägen – Bergslagsvägen – Hjulstamotet – Akallalänken – osv.
2012-08-20 Entreprenör Arriva.
2012-12-09 Trafiken förändrad
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09-14.30, lördag-söndag före 20.30
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
2013-06-21 Trafiken förändrad
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09-14 och lördag-söndag före 20.30
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
2013-08-19 Trafiken förändrad
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09.30-14, lördag-söndag före 21
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
2014-06-20 Trafiken förändrad
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 09.30-14, lördag-söndag 10-21
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
2014-(09)

Hjulstastråkets anslutning till Hjulstavägens lokalgata öppnad, ändrad: SPÅNGA STATION – osv
– Bergslagsvägen – Tenstavägen – Hjulstastråket – Hjulstavägens lokalgata – Hjulstavägen –
Hjulstamotet – osv.

2016-08-22 Trafiken förändrad
 över Esbogatan med vissa turer måndag-fredag kl 10-14, lördag-söndag 10-21
 över Finlandsgatan övriga turer hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
2016-12-11 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Sveaborgsgatan – Finlandsgatan – Norgegatan – osv.
Trafik över Finlandsgatan hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30.
Sträckningen över Esbogatan upphörd.
2017-08-21 Trafiken nedskuren, indragen nattetid.
2017-12-10 Trafiken utökad nattetid, höst-vinter-vårtid även före kl 00.30.
2018-08-20 Trafiken nedskuren nattetid, höst-vinter-vårtid endast natt mot lördag-söndag före kl 00.30.
2019-12-15 Trafiken utökad nattetid, höst-vinter-vårtid även före kl 00.30.
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2020-08-17 Trafiken förändrad nattetid, höst-vinter-vårtid endast natt mot söndag-måndag före kl 00.30.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
517 02-11
Två uppgifter finns. Ekberg = trol 20, Linjebuss = trol 04 november.
517 14-09
En gissning efter att ha kontrollerat Google historical maps.

__________________________________________________________________________________________
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1985-08-19 Ny linje, omnumrerad från SL linje 117X: terminal i Spånga Stationsplan (SPÅNGA STATION) –
Spånga Stationsväg – Avestagatan (nuv Bromstensvägen till 200m nordväst om Värsta Allé) –
(dåv) Avestagatan (till 100m öster om nuv Salagatans östra ände) – Avestagatan –
/Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).
\Fagerstagatan till vändplan 200m väster om Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).
Trafik måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen med enstaka turer i rusningstid
 Spånga – Lunda Industri övriga turer i rusningstid
Trafikerad av Västra Trafikdistriktet.
1987-01-07 Trafiken utökad, måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen med enstaka turer i rusningstid
 Spånga – Lunda Industri övriga turer före kl 17.30
1988-08-22 Trafiken förändrad, måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen med enstaka turer
o sommartid i rusningstid
o övrig årstid i morgonrusningen
 Spånga – Lunda Industri övriga turer före kl 17.30
1993-06-14 Trafiken förändrad, måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen med enstaka turer i morgonrusningen
 Spånga – Lunda Industri övriga turer före kl 17.30
1993-08-16 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Avestagatan –
/Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).
Fagerstagatan till vändplan 200m väster om Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).
\Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols – Fagerstagatan till vändplan 200m väster om




Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).
Trafiken förändrad, måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen som tidigare
 Spånga mot Godsterminalen över Domnarvsgatan med enstaka turer i morgonrusningen
 Spånga – Lunda Industri som tidigare
Entreprenör Swebus, upphandlad ffg.
1994-06-13 Ändrad: SPÅNGA STATION – osv – Avestagatan –
/Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).
Fagerstagatan till vändplan 200m väster om Bergslagsvägen (vändning) – Fagerstagatan – slinga
Fagerstagatan till vändplan 200m väster om Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).
\Fagerstagatan – slinga Domnarvsgatan motsols – Fagerstagatan till vändplan 200m väster om


Domnarvsgatan motsols (LUNDA INDUSTRI).


Bergslagsvägen (GODSTERMINALEN).

517:5

Trafiken förändrad, måndag-fredag
 Spånga – Godsterminalen som tidigare
 Spånga – Lunda Industri som tidigare
 sommartid med enstaka turer
o Spånga mot Godsterminalen över Domnarvsgatan i morgonrusningen
o Godsterminalen mot Spånga i eftermiddagsrusningen
 övrig årstid med enstaka turer Spånga mot Godsterminalen över Domnarvsgatan i
morgonrusningen
 Lunda Industri mot Spånga över Godsterminalen i eftermiddagsrusningen
1995-08-21 Nedlagd, omnumrerad till SL linje 157.

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.

