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SL LINJE 168   2022-09-05 utg 10 akt 

 

2002-08-19 Ny linje, delvis ersättande SL linje 164 och 166: terminal (GULLMARSPLAN T-STN) – 

Johanneshovskopplet – Arenavägen – Palmfeltsvägen – Bolidenvägen – Johanneshovsvägen – 

Älvkällevägen – Sockenvägen – Östbergavägen –  

/Östbergabackarna (anslutningsväg-förbi Östbergatorget-norra änden) till Östbergavägen\ _ 

\Östbergavägen                                                                                                                      / 

Östbergavägen –  

/Ersta Gårdsväg – Åbyvägen – slinga Brunnbyvägen – Partihandlarvägens norra ände – 

\Östbergabackarna (anslutningsväg) till vändplan 100m sydväst om Östbergavägen  

Grosshandlarvägen – Åbyvägen (ÅRSTA PARTIHALLAR). 

(ÖSTBERGAHÖJDEN). 

Trafik  

 över Östbergavägen mot Årsta Partihallar måndag-fredag före kl 07 

 över Östbergabackarna övriga turer måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-17 

 Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Brunnbyvägen vid Frukthandlarvägen) måndag-fredag före 

kl 14.30 

 Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Brunnbyvägen vid Fiskhallsvägen) måndag-fredag kl 14.30-

19 

 Gullmarsplan – Östbergahöjden lördag-söndag kl 09-17  

Entreprenör Busslink, upphandlad ffg. 

 

2003-03-03 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv –  

/Ersta Gårdsväg – Åbyvägen – slinga Grosshandlarvägen – Partihandlarvägens norra ände –  

\ÖSTBERGAHÖJDEN.  

Brunnbyvägen – Åbyvägen (ÅRSTA PARTIHALLAR). 
 
 

Trafiken förändrad 

 över Östbergavägen som tidigare 

 över Östbergabackarna övriga turer måndag-fredag före kl 19.30, lördag-söndag 09-17 

 Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Brunnbyvägen) måndag-fredag före kl 14.30 

 Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Grosshandlarvägen) måndag-fredag kl 14.30-19.30 

 Gullmarsplan – Östbergahöjden som tidigare 

 

2003-06-15 Trafiken förändrad 

 Gullmarsplan – Östbergahöjden som tidigare 

 sommartid  

o över Östbergavägen mot Årsta Partihallar måndag-fredag före kl 06.30  

o över Östbergabackarna övriga turer måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-17 

o Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Brunnbyvägen) måndag-fredag före kl 14.30 

o Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Grosshandlarvägen) måndag-fredag kl 14.30-19 

 övrig årstid  

o över Östbergavägen mot Årsta Partihallar måndag-fredag före kl 07  

o över Östbergabackarna övriga turer måndag-fredag före kl 19.30, lördag-söndag 09-

17 

o Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Brunnbyvägen) måndag-fredag före kl 14.30 

o Gullmarsplan – Årsta Partihallar (Grosshandlarvägen) måndag-fredag kl 14.30-19.30 

 

2005-08-22 Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Johanneshovsvägen – Årstavägen – Åmänningevägen 

– Årstabergsvägen – Åbymotet – Åbyvägen – 

/Grosshandlarvägen – Partihandlarvägens norra ände – Brunnbyvägen – Åbyvägen\ –  

\Åbyvägen                                                                                                                    / 

Ersta Gårdsväg – Östbergavägen – Östbergabackarna (norra änden-förbi Östbergatorget) till 

vändplan 100m sydväst om Östbergavägen vid Östbergabackarnas anslutningsväg till 

Östbergavägen (ÖSTBERGAHÖJDEN).   

Trafik måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen måndag-fredag före kl 19, lördagar 09-13 

 över Åbyvägen övrig tid 
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2005-09-19 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09-19, lördagar 09-13  

o mot Östbergahöjden  

 sommartid måndag-fredag före kl 19, lördagar 09-13 

 övrig årstid måndag-fredag före kl 18.30, lördagar 09-13  

 över Åbyvägen övrig tid hela året 

 

2010-06-25 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09-19  

o mot Östbergahöjden  

 sommartid måndag-fredag före kl 19  

 övrig årstid måndag-fredag före kl 18.30  

 över Åbyvägen övrig tid hela året 

 

2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink). 

 

2011-03-07 Kommande vändning av T-banelinje 19 vid Gullmarsplan pga ombyggnadsarbete på banan 

Gullmarsplan – Hagsätra.  

Tillfälligt ändrad: slinga Johanneshovsvägen – Gullmarsvägen från Johanneshovsvägen – 

Gullmarsvägen – Sköntorpsvägen – Skagersvägen (GULLMARSPLAN T-STN) – 

Johanneshovsvägen – Årstavägen – osv.   

 

2011-06-24 Trafiken utökad, måndag-fredag före kl 22.30, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-19  

o mot Östbergahöjden måndag-fredag före kl 18.30 

 över Åbyvägen övrig tid hela året. 

 

2011-08-22 Trafiken nedskuren, endast måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09-19  

o mot Östbergahöjden måndag-fredag före kl 18.30 

 över Åbyvägen övrig tid hela året. 

 

2011-09-26 Ombyggnadsarbetet avslutat, återändrad: terminal (GULLMARSPLAN T-STN) – 

Johanneshovskopplet – Arenavägen – Palmfeltsvägen – Bolidenvägen – Johanneshovsvägen – 

Årstavägen – osv.  

Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-19  

o mot Östbergahöjden  

 sommartid måndag-fredag före kl 19  

 övrig årstid måndag-fredag före kl 18.30  

 över Åbyvägen övrig tid hela året. 

 

2012-12-09  Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 22, lördag-söndag 09-22 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18  

o mot Östbergahöjden före kl 15 

 över Åbyvägen övrig tid 

 

2015-02-03 Byggnadsarbete vid Årstavägen, tillfälligt ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – 

Johanneshovsvägen – Sandfjärdsgatan – Valla Torg – Sandfjärdsgatan – Åmänningevägen – osv.  

 

2016-01-11 Trafiken förändrad 

 sommartid måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19.30  

 övrig årstid måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19  
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 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18.30 

o mot Östbergahöjden före kl 15 

 över Åbyvägen övrig tid  

 

2016-06-24 Byggnadsarbetet avslutat, återändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Johanneshovsvägen – 

Årstavägen – Åmänningevägen – osv. 

 

2017-06-23 Trafiken förändrad, året runt, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18.30 

o mot Östbergahöjden före kl 15 

 över Åbyvägen övrig tid  

 

2018-06-22 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18 

o mot Östbergahöjden före kl 15  

 över Åbyvägen övrig tid  

 

2018-08-20 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18.30  

o mot Östbergahöjden före kl 15 

  över Åbyvägen övrig tid  

 

2018-12-09 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18  

o mot Östbergahöjden före kl 15 

  över Åbyvägen övrig tid  

 

2021-12-12 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18  

o mot Östbergahöjden före kl 14.30 

  över Åbyvägen övrig tid  

 

2022-06-24 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18  

o mot Östbergahöjden före kl 15 

  över Åbyvägen övrig tid  

 

2022-08-22 Trafiken förändrad, måndag-fredag före kl 19, lördag-söndag 09-19 

 över Partihandlarvägen  

o mot Gullmarsplan måndag-fredag kl 09.30-18  

o mot Östbergahöjden före kl 14.30 

  över Åbyvägen övrig tid  

 

 
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.  

Sommartid (ca mitten juni – ca mitten augusti), Högsommartid (ca juli), Utökad högsommartid (lite före och lite efter), Övrig årstid. 

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. 


