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LINJE 145

2017-07-09 utg 5

akt

1964-04-05 Ny linje, delvis ersättande SS linje 65 och 191: Liljeholmstorget (LILJEHOLMEN T-STN) –
Nybohovsbacken Liljeholmsvägen (nuv Nybohovsbacken) Nybohovsbacken (nuv
Liljeholmspåfarten) – Södertäljevägen (till nuv Erikslundsgatan) – (dåv) Västberga Allé (till nuv
Vretensborgsvägen) – Västberga Allé (delvis nuv lokalgatan) – KABELVÄGEN från vändplan vid
ASEA Kabels ingång (nuv Västberga Allé till Västberga Kyrkogårdsväg) – (dåv) Västberga Allé –
(dåv) Lisebergsvägen (till nuv Sylvestergatan) – Lisebergsvägen – Götalandsvägen (till nuv
Dopparestigen) – (dåv) Götalandsvägen – (dåv) Armborstvägen (till nuv Götalandsvägen) – Johan
Skyttes Väg – Älvsjövägen (delvis nuv Magelungsvägen till Östra Mässkopplet) – (dåv) Älvsjö
Allé (delvis nuv Helgarögränd) – Huddingevägen (nuv Gamla Huddingevägen) – Sköldingevägen
– Ripsavägen – Önskehemsgatan – Skebokvarnsvägen till terminal vid Högdalsgången
(HÖGDALEN T-STN).
Trafik Kabelvägen – Högdalen med vissa turer måndag-lördag i icke rusningstid samt söndagar
före kl 11 och efter 18, Liljeholmen – Högdalen övriga turer hela trafiktiden. Enmansbetjänad.
Anslutande till T-banan.
1964-05-14 Ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – (dåv) Västberga Allé (till nuv Vretensborgsvägen) –
Västberga Allé – KABELVÄGEN från vändplan vid ASEA Kabels ingång (nuv Västberga Allé
till Västberga Kyrkogårdsväg) – osv.
1964-08-31 Ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – Lisebergsvägen – Götalandsvägen – Örby Slottsväg –
Huddingevägen (delvis nuv Gamla Huddingevägen) – Sköldingevägen – osv.
Trafiken utökad, Liljeholmen – Högdalen hela trafiktiden. Vändningen vid Kabelvägen upphörd.
1964-09-21 Ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – (dåv) Lisebergsvägen – Sylvestergatan –
Annebodavägen – Götalandsvägen – osv.
1965-01-14 Ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – Södertäljevägen – Sockenvägen (nuv Årstabergsvägen)
– Västberga Allé (till nuv Västberga Kyrkogårdsväg) – osv.
1965-10-18 Nedlagd, ersatt av SS linje 195.
____
2015-12-14 Västberga Allés viadukt över järnvägen avstängd för trafik pga ombyggnad, återupptagen i ny
sträckning, tillfällig linje, delvis ersättande SL linje 143 och 165: terminal (undre planet övre
planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken – Södertäljevägen – Årstadalsinfarten –
Sjöviksvägen – Sjöviksbacken – Årstabergsvägen – Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan
(ÅRSTABERG) (vändning) – Svärdlångsvägen – Årstabergsvägen –
/Västberga Allé till Västberga Kyrkogårdsväg (vändning) – Västberga Allé\ _
\Västberga Allé
/
Västberga Gårdsväg – Västbergavägen – Mikrofonvägen till terminal 50m söder om Telefonvägen
(TELEFONPLAN T-STN).
Trafik Liljeholmen – Telefonplan måndag-fredag före kl 09 och 15-19, Årstaberg – Telefonplan
övriga turer hela trafiktiden, över Västberga Kyrkogårdsväg med vissa turer måndag-fredag 08.3015 och lördag-söndag 10-16.30 samt över Västberga Allé övriga turer hela trafiktiden.
2016-01-18 Problem med köer vid Årstaberg pga att Västberga Allés viadukt över järnvägen är avstängd pga
ombyggnad, tillfälligt ändrad: LILJEHOLMEN T-STN – osv – Sjöviksbacken – Årstabergsvägen
–
/Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan (ÅRSTABERG) (vändning) – Svärdlångsvägen\ _
\Årstabergsvägen
/
Årstabergsvägen –
/Västberga Allé till Västberga Kyrkogårdsväg (vändning) – Västberga Allé\ _
\Västberga Allé
/
Västberga Gårdsväg – osv.
Trafik Liljeholmen – Telefonplan måndag-fredag före kl 09 och 15-19, Årstaberg – Telefonplan
övriga turer hela trafiktiden, över Årstabergsvägen måndag-fredag i eftermiddagsrusningen och
över Årstaberg övriga turer hela trafiktiden, över Västberga Kyrkogårdsväg med vissa turer
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måndag-fredag 08.30-15 och lördag-söndag 10-16.30 samt över Västberga Allé övriga turer hela
trafiktiden.
2016-06-24 Ändrad, delvis pga minskade problemen med köer vid Årstaberg: terminal (undre planet övre
planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken –
/Liljeholmspåfarten Södertäljevägen –
\Södertäljevägen – Årstadalsinfarten – Sjöviksvägen – Sjöviksbacken – Årstabergsvägen –
\_


Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan (vändning) – Svärdlångsvägen/
Årstabergsvägen –
/Västberga Allé till Västberga Kyrkogårdsväg (vändning) – Västberga Allé\ _
\Västberga Allé
/
Västberga Gårdsväg – osv.
Trafik Liljeholmen – Telefonplan hela trafiktiden, över Årstadal och Årstaberg måndag-fredag
före kl 09 och 15-19 samt över Årstabergsvägen övriga turer hela trafiktiden, över Västberga
Kyrkogårdsväg med vissa turer måndag-fredag 09-15 och lördag-söndag 10-16.30 samt över
Västberga Allé övriga turer hela trafiktiden. Vändningen vid Årstaberg upphörd.
2016-08-22 Ändrad: terminal (undre planet övre planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken –
/Liljeholmspåfarten Södertäljevägen –
\Södertäljevägen – Årstadalsinfarten – Sjöviksvägen – Sjöviksbacken _ /Årstabergsvägen –
\Årstabergsvägen –
\

|Årstabergsvägen
|–

Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan (vändning) – Svärdlångsvägen/
Årstabergsvägen –
/Västberga Allé till Västberga Kyrkogårdsväg (vändning) – Västberga Allé\ _
\Västberga Allé
/
Västberga Gårdsväg – osv.
Trafiken förändrad, Liljeholmen – Telefonplan som tidigare, över Årstadal och Årstaberg måndagfredag före kl 09 och 17.30-19 och över Årstadal måndag-fredag 15-17.30 samt över
Årstabergsvägen övriga turer hela trafiktiden, över Västberga Kyrkogårdsväg med vissa turer
måndag-fredag 08.30-15 och lördag-söndag 10-16.30 samt över Västberga Allé övriga turer hela
trafiktiden.
2016-10-24 Ändrad p.g.a. boggi-bussarnas svängradie: LILJEHOLMEN T-STN – osv –
Västbergavägen – Mikrofonvägen – slinga terminal 50m söder om Telefonvägen (vändning) –
Mikrofonvägen – Telefonvägen – Pingstvägen – Tellusborgsvägen (TELEFONPLAN T-STN) –
Mikrofonvägen.
2017-04-24 Slutarbeten med Västberga Allés nya viadukt över järnvägen, ändrad: LILJEHOLMEN T-STN –
kl 10:30
osv – Årstabergsvägen – Västberga Allé – Västberga Gårdsväg – osv.
Trafiken förändrad, Liljeholmen – Telefonplan, över Årstadal och Årstaberg samt över Årstadal
och över Årstabergsvägen som tidigare, över Västberga Allé hela trafiktiden. Sträckningen över
Västberga Kyrkogårdsväg upphörd.
2017-06-23 Viadukten åter öppnad för trafik, ändrad, permanentad linje: terminal (undre planet övre
planet) (LILJEHOLMEN T-STN) – Nybohovsbacken – Södertäljevägen – Årstadalsinfarten –
Sjöviksvägen – Sjöviksbacken – Årstabergsvägen – Svärdlångsvägen – terminal i Svärdlångsplan
(vändning) – Svärdlångsvägen – Årstabergsvägen – Västberga Allé – Åbyvägen –
Götalandsviadukten – Götalandsvägen – Perronggatan – Älvsjö Stationsgata till Älvsjö
Stationsplans sydvästra ände (ÄLVSJÖ STATION).
Trafik måndag-fredag i rusningstid.

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.
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Om ändring i nattrafik anges dagtrafikdygnets datum.
© Jimmy Bergman. Använd gärna historiken hur du vill, men glöm inte att ange källan.

