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2005-10-31 Ny enkelriktad ringlinje, närlinje: Enskild väg från VÅRBERGS SJUKHEMs entré 50m söder om 

Vårbergsvägen – Vårbergsvägen – Vårholmsbackarna – Stångholmsbacken till vändplan vid 

Lillholmsstigen (vändning) – Stångholmsbacken – Vårholmsbackarna – Bullerholmsgränd till 

vändplan 100m söder om Vårholmsbackarna (vändning) – Bullerholmsgränd – Vårholmsbackarna 

– Falkholmsgränd till vändplan vid Furuholmsstigen (vändning) – Falkholmsgränd – 

Vårholmsbackarna – Ekholmsvägens norra del till vändplan vid nr 349 (100m öster om trappan 

mot Skärholmens centrum) (vändning) – Ekholmsvägens norra del – Ekholmsvägen förbi 

Vårbergsvägen – Skärholmsvägen – Skärholmsplan (SKÄRHOLMEN) (vändning) – 

Skärholmsvägen – Ekholmsvägen – Vårbergsvägen – Idholmsvägen till vändplan 50m norr om 

Bodholmsgången (vändning) – Idholmsvägen – Vårbergsvägen – Storholmsbackarna – 

Storholmsbackarnas östra del till vändplan vid Storholmsstigen (vändning) – Storholmsbackarna – 

Storholmsbackarnas västra del till vändplan vid Storholmsstigen (vändning) – Storholmsbackarna 

– Vårbergsvägen – Vårholmsbackarna – Fjärdholmsgränd till vändplan vid Lillholmsstigen 

(vändning) – Fjärdholmsgränd – Vårholmsbackarna – Vårbergsvägen – Våruddsringens östra del – 

Duvholmsgränd till vändplan 200m öster om Våruddsringen (vändning) – Duvholmsgränd – 

Våruddsringens östra del – Vårbergsvägen – Rönnholmsgränd till vändplan 200m öster om 

Vårbergsvägen (vändning) – Rönnholmsgränd – Vårbergsvägen – Ängsholmsgränd till vändplan 

200m öster om Vårbergsvägen (vändning) – Ängsholmsgränd – Vårbergsvägen till 50m väster om 

Vårholmsbackarna – enskild väg till VÅRBERGS SJUKHEMs entré 50m söder om 

Vårbergsvägen. 

Trafik, med minibussar, måndag-fredag kl 10-15. Entreprenör Swebus. Färdtjänstnämnden har 

ansvaret för linjen.  

 

2009-07-01 SL övertar ansvaret för närlinjen. 

 

2009-12-01 Entreprenör Nobina. 

 

2011-05-01 Entreprenör Traveller Buss. 

 

2015-10-15 Telefonbeställning för påstigning införd vid nästan samtliga hållplatser. Återstående körväg som 

kan variera pga beställningarna: Skärholmsplan (SKÄRHOLMEN) – Skärholmsvägen – 

Ekholmsvägen – Vårbergsvägen – Storholmsbackarna – Storholmsbackarnas östra del till 

vändplan vid Storholmsstigen (vändning) – Storholmsbackarna – Storholmsbackarnas västra del 

till vändplan vid Storholmsstigen (vändning) – Storholmsbackarna – Vårbergsvägen – 

Vårholmsbackarna – Stångholmsbacken till vändplan vid Lillholmsstigen (vändning) – 

Stångholmsbacken – Vårholmsbackarna – Ekholmsvägen förbi Vårbergsvägen – Skärholmsvägen 

– Skärholmsplan (SKÄRHOLMEN). 

 Utöver denna körväg kan, efter beställning, påstigning ske även på följande hållplatser: 

Idholmsvägen, Vårbergs sjukhem, Båtholmsbacken, Ängsholmsgränd, Rönnholmsgränd, 

Vårbergsplan, Fjärdholmsgränd, Duvholmsgränd, Norrholmsgränd, Bullerholmsgränd, 

Falkholmsgränd och Ekholmsvägen. Trafiken nedskuren, måndag-fredag kl 09.30-15. 

 

 

 
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. 

 


