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SLO-SJ EKHAGENLINJEN (K3-1937-Ekhag) 2020-01-21 utg 4 ?39+62+64+SB 

 

1937-07-(18) Ny linje: ENGELBREKTSPLAN – Birger Jarlsgatan (delvis nuv Eriksbergsplan) – Jarlaplan – 

Birger Jarlsgatan – Roslagsplan (nuv Roslagstull) – Norrtäljevägen (nuv Roslagsvägen) – 

Bergiusvägen – Ekhagsvägen – Torphagsvägen till Lappkärrsvägen (EKHAGEN). 

Trafik dagligen av Stockholms Läns Omnibus AB. Numrerad SLO linje 3E. 

 

1939-09-06 Restriktioner för bränsle till följd av krigsutbrottet. 

Trafiken nedskuren, endast måndag-lördag i rusningstid. 

 

1939-10-23 Lättade restriktioner för bränsle. 

Trafiken utökad, dagligen hela trafiktiden. 

 

(1940-08-12) Skärpta restriktioner för bränsle. 

 Trafiken indragen. 

 

1940-11-07 Trafiken återupptagen, måndag-lördag kl 09-17. 

 

1940-12-04 Avkortad: ENGELBREKTSPLAN – osv – Bergiusvägen – Ekhagsvägen till Lappkärrsvägen 

(EKHAGEN). 

 

1940-12-20 Trafiken utökad, dagligen hela trafiktiden. 

 

1941-06-01 Trafiken nedskuren, endast måndag-lördag efter kl 08 samt söndagar efter 12. 

 

1941-10-06 Trafiken nedskuren, endast måndag-fredag i rusningstid och lördagar i morgonrusningen samt 

lördag-söndag efter kl 12. 

 

1942-01-12 Trafiken nedskuren, endast måndag-lördag i rusningstid samt söndagar kl 12-17.30 och efter 

21.30. 

 

1942-06-01 Skärpta restriktioner för ringgummi. 

 Trafiken indragen. 

 

(1946-12-12 Trafiken delvis återupptagen med vissa turer på SLO linje 3U Engelbrektsplan – Ulriksdal.) 

 

1947-02-01 Ändrad: ENGELBREKTSPLAN – osv – Bergiusvägen – Ekhagsvägen – Torphagsvägen till 

Lappkärrsvägen (EKHAGEN). 

Trafiken på SLO linje 3E återupptagen måndag-lördag. Med vissa turer på SLO linje 3U dagligen. 

 

1949-12-20 Trafiken nedskuren, endast måndag-lördag före kl 20, övrig tid med SLO linje 3U. 

 

1950-07-01 Omnumrerad till SLO linje 3. 

Trafiken nedskuren, endast från mitten av augusti till slutet av juni måndag-lördag före kl 20, övrig 

tid med SLO linje 4 Engelbrektsplan – Ulriksdal. 

 

1956-07-01 Trafiken nedskuren, endast måndag-lördag i rusningstid, övrig tid med SLO linje 4. 

 

1959-07-01 Trafiken nedskuren, endast måndag-fredag i rusningstid, övrig tid med SLO linje 4. 

 

1959-(10-09) Trafiken övertagen av Statens Järnvägar, Danderydslinjerna. Numrerad SJ linje 3. 

 

(1962) Trafiken utökad, dagligen hela trafiktiden. 

 

1964-08-30 Nedlagd, omnumrerad till SJ linje 603. 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
Ekhag 39-09-06         SB-komm: Alt datum 0909. 

Ekhag 62             SB-komm: Före 1964? 
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Ekhag 64-08-30         SB-original = 64-(05). 

SB      46-12-12         Menar du via Ekhagen med linje 3U? 

 

 

 
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. 

 


