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SL LINJE 909   2020-02-02 utg 5 ?05+06+07+12,akt 

 

2004-08-23 Ny linje, närlinje, omnumrerad från SL servicelinje 109: Blackebergsvägen från Zornvägen 

(ISLANDSTORGET T-STN) – Blackebergsvägen – Björnsonsgatan Porthansvägen 

Holbergsgatan – Björnsonsgatan – enskild väg 150m söder om Arvid Mörnes Väg till 

Blackebergs servicehus entré (vändning) enskild väg Björnsonsgatan – Arvid Mörnes Väg 

medsols – Björnsonsgatan – Elias Lönnrots Väg Ibsengatan medsols Elias Lönnrots Väg 

Björnsonsgatan – (dåv) Ibsengatan (delvis nuv Vinjegatan) – Wergelandsgatan – Holbergsgatan 

– Blackebergsplan – Holbergsgatan –  

 /slinga Blackebergsvägen – Islandstorget – Bällstavägen – Hedebyvägen – Frislandsvägen – 

 \slinga Wergelandsgatan – Björnsonsgatan – Råckstavägen till 50m sydväst om Solleftegatan –  

 Dybecksvägen – Vultejusvägen – "Ängby Torg" (nuv Ängby Torg) – Vultejusvägen – Gliavägen  

 

enskild väg förbi TUNETS SERVICEHUS – Råckstavägen från 75m nordost om Solleftegatan –  

  – enskild väg till Bromma Kyrka (vändning) – enskild väg – Gliavägen – Bromma Kyrkväg –  

 

Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) – enskild väg inom sjukhusområdet (nuv 

 
  

 Doktor Abrahams Väg – Enebyvägen – Spångavägen – Bällstavägen – Runstensplan –  

 

Beckombergavägen) – Beckombergavägen – Runstensplan – Bällstavägen – Spångavägen –  

 Beckombergavägen – enskild väg inom sjukhusområdet (nuv Beckombergavägen) – Söderberga  

 

Enebyvägen – Doktor Abrahams Väg – Bromma Kyrkväg – Gliavägen – enskild väg till Bromma  

 Allé (delvis nuv Follingbogatan) – Råckstavägen till50m sydväst om Solleftegatan – enskild väg 

 

Kyrka (vändning) – enskild väg – Gliavägen – Vultejusvägen – "Ängby Torg" (nuv Ängby Torg) 

 motsols förbi TUNETS SERVICEHUS – Råckstavägen från 75m nordost om Solleftegatan –  

 

 – Vultejusvägen – Dybecksvägen – Frislandsvägen

 
– Hedebyvägen – Bällstavägen –  

Björnsonsgatan – Wergelandsgatan – Holbergsgatan. 

Islandstorget – Blackebergsvägen – Holbergsgatan. 

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 09-15, varannan tur över Blackebergsvägen – 

Islandstorget och varannan tur över Islandstorget – Blackebergsvägen. Entreprenör Swebus. 

Färdtjänstnämnden har ansvaret för linjen. 

 

2005-06-20 Ombyggnadsarbete av Blackebergs sjukhus avslutat, förlängd: Blackebergsbacken från vändplan 

vid Blackebergs sjukhems övre entré (BLACKEBERGS SJUKHEM) – Blackebergsbacken – 

Blackebergsvägen – Björnsonsgatan Porthansvägen – osv.  

 

2006-06 Entreprenör Bergkvarabuss/Traveller Buss. 

 

(2007) Ibsengatan delvis permanentavstängd pga byggnadsarbete, ändrad: Ändrad: BLACKEBERGS 

SJUKHEM – osv – Ibsengatan medsols Elias Lönnrots Väg – Björnsonsgatan – 

Wergelandsgatan – Vinjegatan till Ibsengatan (vändning) – Vinjegatan – Wergelandsgatan – 

Holbergsgatan – Blackebergsplan – osv. 

 

2009-07-01 SL övertar ansvaret för närlinjen. 

 

2011-05-01 Entreprenör Traveller Buss. 

  

(2012-01-15) Ändrad: BLACKEBERGS SJUKHEM – osv – Blackebergsvägen – Björnsonsgatan 

Porthansvägen Holbergsgatan – Björnsonsgatan – Arvid Mörnes Väg medsols – 

 

2012-07-15 Telefonbeställning för påstigning införd vid vissa hållplatser, ändrad: BLACKEBERGS 

SJUKHEM – osv – Ibsengatan medsols Elias Lönnrots Väg – Björnsonsgatan – 

Wergelandsgatan – Holbergsgatan – Blackebergsplan – Holbergsgatan – Wergelandsgatan – 

Björnsonsgatan – slinga Råckstavägen till 50m sydväst om Solleftegatan – enskild väg förbi 

Tunets servicehus – Råckstavägen från 75m nordost om Solleftegatan – 

/Råckstavägen                                                                                           

\Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) till Bromma Sjukhus huvudentré (vändning) –  

                                                                        \ _ 
 


Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan)/ 

 Råckstavägen – Solleftegatan – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan (vändning) – 

Kirunagatan – Ångermannagatan – Årevägen – Jämtlandsgatan – Råckstavägen – Björnsonsgatan 

(VÄLLINGBY CENTRUM).  
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Trafik, måndag-fredag kl 09-15.30, över Bromma Sjukhus på begäran och över Råckstavägen 

övriga turer.  

 

2013-07-01 Utökad telefonbeställning för påstigning införd vid vissa hållplatser, ändrad: BLACKEBERGS 

SJUKHEM – osv – Blackebergsvägen – Björnsonsgatan Porthansvägen Holbergsgatan – 

Björnsonsgatan –  

/Arvid Mörnes Väg medsols\ _ 

 \Björnsonsgatan                    / 

– Björnsonsgatan – 

/Elias Lönnrots Väg Ibsengatan medsols Elias Lönnrots Väg\ _ 

\Björnsonsgatan                                                                               / 

– Björnsonsgatan – Wergelandsgatan – Holbergsgatan – Blackebergsplan – osv.  

Trafik, måndag-fredag kl 09-15, över Arvid Mörnes Väg mot Blackebergs sjukhem, Ibsengatan 

mot Blackebergs sjukhem resp Bromma Sjukhus på begäran, över Arvid Mörnes Väg mot 

Vällingby och Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem, Ibsengatan mot Vällingby och 

Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem resp Råckstavägen övriga turer. 

 

2014-05-19 Utökad telefonbeställning för påstigning införd vid vissa hållplatser, ändrad: BLACKEBERGS 

SJUKHEM – osv – Blackebergsplan – Holbergsgatan – Wergelandsgatan – Björnsonsgatan –  

 /Råckstavägen till 50m sydväst om Solleftegatan enskild väg förbi Tunets servicehus  

 |Råckstavägen till 50m sydväst om Solleftegatan enskild väg förbi Tunets servicehus 

 \Bergslagsvägen Årevägen 

Råckstavägen från 75m nordost om SolleftegatanRåckstavägen Solleftegatan 

|Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan) till Bromma Sjukhus huvudentré (vändning)  

 

                                                                                                                               \ 

|Söderberga Allé (delvis nuv Follingbogatan)Råckstavägen Solleftegatan| –  

                                                                                                                               / 

Råckstavägen Jämtlandsgatan Årevägen – Ångermannagatan – Kirunagatan – Kirunaplan 

(VÄLLINGBY CENTRUM).  

Trafiken utökad, måndag-fredag kl 09-16, över Arvid Mörnes Väg mot Blackebergs sjukhem, 

Ibsengatan mot Blackebergs sjukhem, Tunets servicehus (vissa turer) resp Bromma Sjukhus på 

begäran, över Arvid Mörnes Väg mot Vällingby och Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem, 

Ibsengatan mot Vällingby och Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem, Bergslagsvägen resp 

Råckstavägen övriga turer. 

 

2017-03-08 Gatuarbete i Follingbogatan, ändrad: BLACKEBERGS SJUKHEM – osv – Blackebergsplan – 

Holbergsgatan – Wergelandsgatan – Björnsonsgatan –  

 /osv  

 |Söderberga Allé till Follingbogatan (vändning) Söderberga Allé Råckstavägen   

 \osv 

                         \ 

|Solleftegatan| –  

                         / 

osv. 

Trafiken utökad, måndag-fredag kl 09-16, över Arvid Mörnes Väg mot Blackebergs sjukhem, 

Ibsengatan mot Blackebergs sjukhem, Tunets servicehus (vissa turer) resp Söderberga Allé på 

begäran, över Arvid Mörnes Väg mot Vällingby och Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem, 

Ibsengatan mot Vällingby och Björnsonsgatan mot Blackebergs sjukhem, Bergslagsvägen resp 

Råckstavägen övriga turer. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
909    05-06-20 – 06-06-18 Tidtabeller på SL hemsida anger fortfarande Islandstorget som ändstn. 

909    06-01-20 Fax från Swebus till SL anger Blackebergs sjukhem som ändstn.  

909    06-06-01 – 06-06-18 Bergkvarabuss/Traveller Buss blir entreprenör. Ekberg = sommaren 2006.  

909    07-00-00 Ibsengatan stängs delvis av enl dok dat 2005-04-27 och delvis omdöpt enl dok dat  

  2007-09. 

909    12-01-15 Koll på plats, ingen slinga/hpl-stolpe vid Blackebergs servicehus. Någonsin funnits?  

  Karta 1990-1995 = vanlig hpl, karta 1996-2008 (senaste) + Lb 1990-2007 (senaste)  
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  = slinga. Nätkarta 2013 ej slinga. 

909    12-07-15 Utgår från att körväg är samma som 2013-08-22 förutom fler telefonhållplatser.   

 

 

 
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. 

 


