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1926-05-02 Ny linje: (dåv) Dalarövägen från Sockenvägen (ENSKEDE) – (dåv) Dalarövägen (delvis nuv
Pergolavägen-Sandsborgsvägen-till Vallsknopp) – Dalarövägen (nuv Bogårdsvägen) till allmän
väg (nuv Kapellslingan) (SKOGSKYRKOGÅRDEN).
Trafik kl 10-mörkrets inbrott. Anslutande till SS spårvägslinje 8.
1926-06-28 Trafiken nedskuren, endast lördag-söndag kl 12-mörkrets inbrott, dock senast 19.
1928-06-01 Nedlagd, omnumrerad till SCO linje 53.
____
1999-03-22 Återupptagen i ny sträckning, stombusslinje, ersättande SL linje 48: Karolinska Vägen från
vändplan vid KAROLINSKA SJUKHUSETs huvudentré – Solnavägen – Solnabron (nuv
Solnavägen) – Torsplan – Torsgatan – Sankt Eriksplan – Sankt Eriksgatan – Sankt Eriksbron –
Sankt Eriksgatan – Hantverkargatan – Stadshusbron – Klarastrandsleden – Tegelbacken –
Vasabron – Riddarhusgränd Kanslikajen Rådhusgränd – Riddarhustorget – Munkbron –
Munkbroleden – Kornhamnstorg – Katarinavägen – Renstiernas Gata – Ringvägen (delvis nuv
Sjukhusbacken) till vändplan vid SÖDERSJUKHUSETs huvudentré.
Trafik även nattetid före kl 00.30.
2000-01-07 Entreprenör Busslink, upphandlad ffg.
2000-02-26 Ombyggnad av Södersjukhuset entré. Tillfälligt ändrad, delvis ersatt av SL linje SÖS:
KAROLINSKA SJUKHUSET – osv – Renstiernas Gata – Ringvägen till Rosenlundsgatan
(SÖDERSJUKHUSET).
2001-09-15 Ombyggnadsarbetet avslutat. Ändrad, delvis ersättande SL linje SÖS: KAROLINSKA
SJUKHUSET – osv – Renstiernas Gata – Ringvägen – Sjukhusbacken till vändplan vid
SÖDERSJUKHUSETs huvudentré.
2003-05-05 Vasabron avstängd för busstrafik pga reparation, tillfälligt ändrad: KAROLINSKA SJUKHUSET
– osv – Tegelbacken – Fredsgatan Jakobsgatan Regeringsgatan – Gustav Adolfs torg –
Norrbro – Slottskajen – Mynttorget – Myntgatan – Riddarhustorget – osv.
2003-09-29 Vasabron åter öppnad för trafik, ändrad: KAROLINSKA SJUKHUSET – osv – Tegelbacken –
Vasabron – Riddarhusgränd Kanslikajen Rådhusgränd – Riddarhustorget – osv.
2004-03-15 Vasabron åter avstängd för busstrafik pga reparation, tillfälligt ändrad: KAROLINSKA
SJUKHUSET – osv – Tegelbacken – Fredsgatan Jakobsgatan Regeringsgatan – Gustav
Adolfs torg – Norrbro – Slottskajen – Mynttorget – Myntgatan – Riddarhustorget – osv.
2004-08-23 Vasabron åter öppnad för trafik, ändrad: KAROLINSKA SJUKHUSET – osv – Tegelbacken –
Vasabron – Riddarhusgränd Kanslikajen Rådhusgränd – Riddarhustorget – osv.
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
2011-07-25 Solnabron (nuv Solnavägen) delvis avstängd pga arbeten med blivande Hagastaden, tillfälligt
ändrad mot SÖDERSJUKHUSET: Karolinska Vägen från vändplan vid KAROLINSKA
SJUKHUSETs huvudentré – Solnavägen (till von Eulers väg) – temporära Solnabron i trä –
Torsplan – osv.
2011-07-27 Solnabron (nuv Solnavägen) helt avstängd pga arbeten med blivande Hagastaden, tillfälligt ändrad
mot KAROLINSKA SJUKHUSET: som tidigare – Torsplan – temporära Solnabron i trä (till von
Eulers väg) – Solnavägen – Karolinska Vägen till vändplan vid KAROLINSKA SJUKHUSETs
huvudentré.
2013-06-19 Busskonflikt i Sverige, trafiken tillfälligt indragen.
2013-06-27 Busskonflikten löst på kvällen, trafiken återupptagen, trafikering som innan indragningen.
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2013-11-15 Solnabron (nuv Solnavägen) åter öppnad för trafik, ändrad: Karolinska Vägen från vändplan vid
kväll
KAROLINSKA SJUKHUSETs huvudentré – Solnavägen – Torsplan – osv.
2016-01-05 Slussenområdet delvis avstängt för trafik pga ombyggnad. Katarinavägen avstängd mellan
Slussplan och Södra Slingan samt Södra Slingan dubbelriktad, ändrad: KAROLINSKA
SJUKHUSET – osv – Kornhamnstorg – Slussplan – Skeppsbron – Södra Slingan – Katarinavägen
– osv.
2016-06-24 Slussenområdet delvis avstängt för trafik pga ombyggnad. Östra broarna ska rivas, ändrad:
KAROLINSKA SJUKHUSET – osv – Kornhamnstorg – Katarinavägen (till dåv Västra
Slussgatan) – provisorisk bro – Södermalmstorg – Hornsgatan – Hornsgatspåfarten
Hornsgatsavfarten – Söderleden – Södermalmsavfarten Södermalmspåfarten Noe
Arksgränden Götgatan Medborgarplatsen Götgatan – Folkungagatan – Renstiernas Gata –
osv.

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.

