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Hej! 
 

Här kommer Nyhetsbrev nr 3 2012 från www.trafikminnen.se  
 

Man skulle kunna säga att 2012 är ett riktigt ”jubileumsår” när det gäller kollektivtrafikens historia. 
Den 1 april i år var det 90 år sedan Stockholms Spårvägar införde ett enhetligt linjenummersystem för 
sina spårvagns- och busslinjer.  
Det var också den dagen 90 år sedan spårvagnslinje 15 inrättades mellan Norra Bantorget och 
Sundbybergsgränsen (nuvarande korsning Gränsgatan / Thulegatan / Råsundavägen). Den 1 november 
1928 förlängdes linjen till Esplanaden i Sundbyberg. 
I Juni - juli i år var det 40 år sedan FN höll sin miljökonferens i Stockholm. Läs om den via länken 
http://www.trafikminnen.se/konferens_i_sthlm_1972.html  
 
Den 2 september i år var det hälften, dvs. 45 år, sedan tunnelbanan (”Röda Linjen”) förlängdes från 
Östermalmstorg till Ropsten och söndagen den 3 september i år var det 45 år sedan ”Dagen H”, då vi 
gick över till högertrafik. 
Den 27 september i år firar vi slutligen att bussgaraget i Hornsberg firar 80-årsdag. Just nu 
uppmärksammas detta med tre bilder och ett par länkar på startsidan till artiklar om Hornsberg.  
 

Så till några andra saker som hänt sedan förra Nyhetsbrevet kom ut: 
 

1) Trafikminnen har ju hittills mest handlat om busstrafik och spårtrafik. Den 25 april lades den första 
artikeln om båttrafik i Stockholms skärgård ut. Den handlar om fartyget STORSKÄR och Du hittar 
artikeln via denna länken http://www.trafikminnen.se/fartyget_storskar.html  
 

2) Även denna sommar har flera artiklar försetts med illustrerande bilder. När det gäller startsidesbilder 
försöker vi byta var 3:e eller 4:e vecka.  
 
3) I mitten på maj kunde vi visa att skyltningen på blivande spårvagnshållplatser utmed tvärbanegrenen 
Alvik – Solna station redan var på plats cirka 15 månader före planerad trafikstart. Vi valde att visa 
hållplatsskylten KARLSBODAVÄGEN. 
 

4) Som bekant bygger man just nu om väg E 18 mellan Hjulsta och Rissnekorset samt drar den över 
Norra Järvafältet till trafikplats Kista för att avlasta gamla sträcknigen Rissne-Järva Krog. 
Under perioden 11 augusti – 30 oktober är Tenstastråkets anslutning till E 18 avstängd eftersom man nu 
bygger en ”Trafikplats Tensta”. Vi har kallat avstängningen ”Förbifart Tensta” eftersom Tenstaborna 
känner sig lite isolerade. De 4 busslinjerna är delvis omlagda och blåbusslinjen 179 går inte alls genom 
Tensta. Klagomål på att både linje 540 och 546 inte trafikeras tillförlitligt har nått oss och 514 kör ibland 
rundan i Tensta i fel riktning. Så småningom kommer vi på Trafikminnen att lägga ut artiklar om denna 
trafikeringsperiod. 
 
5) Så till sist påminner jag om att vi på Trafikminnen.se mycket gärna tar emot berättelser om personliga 
upplevelser inom kollektivtrafikens område. Du skickar då Din berättelse och eventuella bilder till oss via 
emailen max@trafikminnen.se  
 
 
 

Med digital hälsning 
Lars-Erik ”Max” Widell 
www.trafikminnen.se  
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