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1934-06-17 Ny linje: slinga (dåv) Götgatan (till nuv Bohusgatan) – Götgatan – Ringvägen – Rutger
Fuchsgatan – Bohusgatan (SKANSTULL) – (dåv) Götgatan (till nuv Hammarby Slussväg) –
Skansbron – Dalarövägen (nuv Hammarbybacken till Arkadvägen) – (dåv) Dalarövägen (delvis
nuv Blåsutvägen-Åsgärdevägen-till Stora Gungans Väg) – Dalarövägen (nuv Gamla Dalarövägen)
– Sockenvägen – Tyresövägen (nuv Gamla Tyresövägen till Tyresövägen) – (dåv) Tyresövägen
(delvis nuv Flatenvägen) – allmän väg (nuv Flatenvägen) till Flatenbadets entré (FLATEN).
Trafik mitten juni-augusti lördagar kl 12-22 och söndagar 08-22.
1935-08-21 Ändrad: slinga (dåv) Götgatan – Bohusgatan – Rutger Fuchsgatan – Ringvägen – Götgatan (till
nuv Bohusgatan) (SKANSTULL) – (dåv) Götgatan (till nuv Hammarby Slussväg) – osv.
1936-06-19 Ändrad ändstationsplacering vid det årliga återupptagandet: slinga (dåv) Götgatan – Bohusgatan –
Rutger Fuchsgatan – Ringvägen – Götgatan (till nuv Bohusgatan) (SKANSTULL) – (dåv)
Götgatan (till nuv Hammarby Slussväg) – osv.
1938-06-18 Ändrad vid det årliga återupptagandet: slinga Götgatan – Bohusgatan – Rutger Fuchsgatan –
Ringvägen (SKANSTULL) – Götgatan (till nuv Skansbrogatan) – Skansbron (delvis nuv
Skansbrogatan) – Dalarövägen (nuv Hammarbybacken till Arkadvägen) – osv.
1939-08-28 Nedlagd i samband med indragning för säsongen.
____
1998-08-17 Återupptagen i ny sträckning, pluslinje, delvis ersättande SL linje 64: Sandhamnsgatan från
Östhammarsgatan (FRIHAMNEN) – Sandhamnsgatan – Sehlstedtsgatan – Tegeluddsvägen –
Lindarängsvägen – Valhallavägen till Drottning Kristinas Väg terminal i Valhallavägen
bussgata i Valhallavägen Valhallavägen – Odengatan – Odenplan – Odengatan – Sankt
Eriksplan – Rörstrandsgatan – slinga Norrbackagatan – Birkagatan – Rörstrandsgatan
(KARLBERGS STATION).
Trafik måndag-fredag före kl 19.30.
2000-01-07 Entreprenör Busslink, upphandlad ffg.
2000-01-11 Trafikomläggning vid Odenplan, ändrad mot FRIHAMNEN: som tidigare – Sankt Eriksplan –
Odengatan – Västmannagatan – Karlbergsvägen – Odenplan – osv.
2001-06-22 Inte pluslinje.
2008-06-23 Ombyggnadsarbete i terminalen i Valhallavägen, ändrad mot KARLBERGS STATION: som
tidigare – Lindarängsvägen – Valhallavägen – Odengatan – Odenplan – osv.
2009-06-14 Trafiken nedskuren, endast måndag-fredag
 sommartid i morgonrusningen och kl 14.30-19.30
 övrig årstid före kl 19.30
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
2015-06-19 Nytt linjenät för innerstadsbussarna i Stockholm.
Ändrad, delvis ersättande SL linje 42: FRIHAMNEN – osv – Odenplan – Karlbergsvägen från
Västmannagatan (ODENPLAN) – Karlbergsvägen – Norrbackagatan – slinga Drejargatan –
Rörstrandsgatan – Norrbackagatan (KARLBERGS STATION).
Trafik
 Frihamnen – Karlberg även nattetid före kl 00.30
 Karlberg mot Odenplan måndag-fredag i morgonrusningen, indragen högsommartid
 Odenplan mot Karlberg måndag-fredag i eftermiddagsrusningen, indragen högsommartid
2015-11-02 Ändrad mot KARLBERGS STN: som tidigare – Odenplan – Upplandsgatan – Upplandsgatan från
Karlbergsvägen (ODENPLAN) – Karlbergsvägen – osv.
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2016-01-11 Ändrad: FRIHAMNEN – osv – Odenplan – Upplandsgatan Karlbergsvägen – Norrbackagatan –
osv.
Trafiken förändrad
 Frihamnen – Karlberg hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30
Vändningen vid Odenplan upphörd.
2017-08-21 Pendeltågen får ny sträckning under Stockholms innerstad, Karlbergs station läggs ner och ersätts
av Stockholm Odenplan station.
Avkortad: slinga Odenplan – Odengatan – Dalagatan – Karlbergsvägen – Karlbergsvägen från
Upplandsgatan – ODENPLAN – Odengatan – Valhallavägen – osv.
Trafik måndag fredag före kl 19.30.
2017-12-10 Ändrad ändstationsplacering: slinga Odenplan – Odengatan – Dalagatan – Karlbergsvägen –
ODENPLAN – Odengatan – Valhallavägen – osv.
2019-06-21 Trafiken förändrad, måndag-fredag
 sommartid kl 06.30-09.30 och i eftermiddagsrusningen
 övrig årstid före kl 19
2019-12-15 Förlängd, delvis ersättande SL linje 57: Karolinska Vägen från vändplan vid KAROLINSKA
SJUKHUSETs huvudentré – Tomtebodavägen – bussgata från Värtabanan över Essingeleden
Rörstrandsgatan Karlbergsvägen Upplandsgatan – Odenplan – Odengatan – Valhallavägen –
osv.
Trafik måndag-fredag
 sommartid kl 06.30-09.30 och i eftermiddagsrusningen
 övrig årstid före kl 18.30
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