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1993-08-16 Ny linje, delvis ersättande SL linje 316 och 510: slinga Vendevägen – enskild väg (nuv Falks Väg)
– Ösbyvägen – Angantyrvägen (DJURSHOLMS ÖSBY STATION) – Vendevägen –
Mörbygårdsvägen – terminal i Mörbygårdsvägen – Mörbygårdsvägen – påfart
Invernessvägen avfart – Norrtäljevägen – Stocksundsbron – Norrtäljevägen – avfart
påfart – Bergshamravägen – påfart  avfart norr om Bergshamravägen – Uppsalavägen –
avfart Frösunda norra påfart Frösunda södra påfart Frösunda norra avfart Frösunda södra
– Uppsalavägen – avfart påfart – Frösundaleden –
/Tritonvägen – Landsvägen – Vasagatan Esplanaden Landsvägen – Bällsta Bro –
\Huvudstaleden – Huvudstabron – Huvudstaleden
Karlsbodavägen – Smältvägen – Karlsbodavägens lokalgata – Ulvsundavägens lokalgata –


– Ekbacksvägen (nuv Ranhammarsvägen)\ _
/
Norrbyvägen – Kvarnbacksvägen – Brommaplan – Drottningholmsvägen – infart 150m norr om
Tunnlandsvägen terminal i Skålpundsvägen (vändning)  Klädesvägen terminal i
Skålpundsvägen – infart 150m norr om Tunnlandsvägen – Drottningholmsvägen – Nockebybron –
Drottningholmsvägen – Drottningholmsbron – Ekerövägen – Tappströmsbron – Ekerövägen –
Bryggavägen till Ångbåtsvägen (vändning)  Bryggavägen Tappströmsvägen
Tappströmsvägen till vändplan 150m väster om Ekerövägen – Ekerövägen – Tappströmsbron –
Färentunavägen – Lullehovsbron – Färentunavägen – vändplan vid Skogbyvägen –
Färentunavägen – Stenhamravägen – Solbackavägen till vändplan 300m nordöst om Humlegränd
(SOLBACKA) – Solbackavägen – Färentunavägen – allmän väg till vändplan vid
FÄRJESTADSVÄGEN.
Trafik måndag-fredag
 över Huvudstaleden
o mot Djursholms Ösby i morgonrusningen
o mot Solbacka resp Färjestadsvägen i eftermiddagsrusningen
 över Bällsta Bro övriga turer
 Färjestadsvägen mot Djursholms Ösby och Solbacka mot Djursholms Ösby med enstaka turer
i morgonrusningen
 Djursholms Ösby mot Solbacka med en tur i morgonrusningen
 Djursholms Ösby mot Färjestadsvägen och Djursholms Ösby mot Solbacka med enstaka turer
i eftermiddagsrusningen
 Färjestadsvägen mot Djursholms Ösby med en tur i eftermiddagsrusningen
Entreprenör Swebus och SL Buss, upphandlad ffg.
Anslutande till T-banan.
Ranhammarsvägen


1994-06-13 Ändrad: DJURSHOLMS ÖSBY STATION – osv – Drottningholmsbron – Ekerövägen –
Tappströmsbron – Ekerövägen – Bryggavägen till Ångbåtsvägen (vändning) – Bryggavägen –
Ekerövägen – Tappströmsbron – Färentunavägen – Lullehovsbron – osv – Stenhamravägen –
Solbackavägen till vändplan 300m nordöst om Humlegränd (STENHAMRA) – Solbackavägen –
Färentunavägen – allmän väg till vändplan vid Färjestadsvägen (SVARTSJÖ).
Trafik måndag-fredag
 och över Huvudstaleden som tidigare
 över Bällsta Bro som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby och Stenhamra mot Djursholms Ösby med enstaka turer i
morgonrusningen
 Djursholms Ösby mot Stenhamra med en tur i morgonrusningen,
 sommartid Svartsjö mot Djursholms Ösby med en tur i eftermiddagsrusningen
 övrig årstid Djursholms Ösby mot Svartsjö och Djursholms Ösby mot Stenhamra med enstaka
turer i eftermiddagsrusningen.
1994-12-01 Tunneln vid Lindö invigd.
Ändrad: DJURSHOLMS ÖSBY STATION – osv – Drottningholmsbron – Ekerövägen –
”Ekerötunneln” – Ekerövägen – Tappströmsbron – osv.
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1995-08-21 Ändrad: DJURSHOLMS ÖSBY STATION – osv – Brommaplan – Drottningholmsvägen – infart
150m norr om Tunnlandsvägen terminal i Skålpundsvägen (vändning)  Klädesvägen
terminal i Skålpundsvägen –
/infart 150m norr om Tunnlandsvägen \ _
\Skålpundsvägen Tunnlandsvägen/
Drottningholmsvägen – Nockebybron – osv.
Trafik måndag-fredag
 över Huvudstaleden som tidigare
 över Bällsta Bro som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby och Stenhamra mot Djursholms Ösby som tidigare
 Djursholms Ösby mot Stenhamra som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby som tidigare
 Djursholms Ösby mot Svartsjö och Djursholms Ösby mot Stenhamra som tidigare
 över Tunnlandsvägen mot Djursholms Ösby i morgonrusningen
 över infarten övrig tid
Entreprenör Swebus och Linjebuss.
1996-01-08 Trafiken förändrad, måndag-fredag
 över Huvudstaleden som tidigare
 över Bällsta Bro som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby med enstaka turer i morgonrusningen
 Stenhamra mot Djursholms Ösby med en tur i morgonrusningen
 Djursholms Ösby mot Stenhamra med en tur i morgonrusningen
 sommartid Djursholms Ösby mot Svartsjö med enstaka turer i eftermiddagsrusningen
 övrig årstid Djursholms Ösby mot Svartsjö och Djursholms Ösby mot Stenhamra med enstaka
turer i eftermiddagsrusningen
1996-10-21 Framkomlighetsproblem i morgonrusningen, ändrad: DJURSHOLMS ÖSBY STATION – osv –
Vendevägen –
/Mörbygårdsvägen – terminal i Mörbygårdsvägen – Mörbygårdsvägen – påfart
\Mörbygårdsvägen till terminal 100m söder om Vendevägen (vändning) Mörbygårdsvägen
Invernessvägen avfart\ _

påfart
/
Norrtäljevägen – Stocksundsbron – osv.
Trafik måndag-fredag
 över Bällsta Bro som tidigare
 över Huvudstaleden som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby som tidigare
 Stenhamra mot Djursholms Ösby som tidigare
 Djursholms Ösby mot Stenhamra som tidigare
 Djursholms Ösby mot Svartsjö som tidigare
 Djursholms Ösby mot Stenhamra och Djursholms Ösby mot Svartsjö som tidigare
 över Tunnlandsvägen som tidigare
 över infarten som tidigare
 med vändning i terminalen om köbildning vid Mörbylund i morgonrusningen
 utan vändning i terminalen övrig tid
1997-02-10 Framkomlighetsproblemen i morgonrusningen lösta, ändrad: DJURSHOLMS ÖSBY STATION –
osv – Vendevägen – Mörbygårdsvägen – terminal i Mörbygårdsvägen – Mörbygårdsvägen –
påfart Invernessvägen avfart – Norrtäljevägen – Stocksundsbron – osv.
Trafik måndag-fredag
 över Bällsta Bro som tidigare
 över Huvudstaleden som tidigare
 Svartsjö mot Djursholms Ösby som tidigare
 Stenhamra mot Djursholms Ösby som tidigare
 Djursholms Ösby mot Stenhamra som tidigare
 Djursholms Ösby mot Svartsjö som tidigare
 Djursholms Ösby mot Stenhamra och Djursholms Ösby mot Svartsjö som tidigare
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 över Tunnlandsvägen som tidigare
 över infarten som tidigare
 utan vändning i terminalen hela trafiktiden
Sträckningen med vändning i terminalen upphörd.
1997-06-09 Nedlagd, delvis ersatt av SL linje 177.
____
2003-08-18 Återupptagen i ny sträckning, blåbusslinje, delvis ersättande SL linje 603 och 683: terminal vid
MÖRBY STATION – Vendevägen – Mörbygårdsvägen – terminal i Mörbygårdsvägen –
Mörbygårdsvägen – påfart Invernessvägen avfart – Norrtäljevägen – Stocksundsbron –
Norrtäljevägen – avfart påfart – Bergshamravägen – påfart Vallgatan avfart –
Uppsalavägen – avfart påfart – Sollentunavägen (till nuv Rådanvägen) – (dåv)
Sollentunavägen (delvis nuv Johannesbergsvägen-Silverdals torg) – Sollentunavägen (nuv
Silverdalsvägen till Tegelhagsvägen) – Sollentunavägen – Anhaltsvägen – Stupvägen –
Kistagången – Torsnäsgatan – Färögatan – Danmarksgatan – terminalen i Danmarksgatan –
Köpenhamnsgatan – Danmarksgatan – Norgegatan – Finlandsgatan – Sveaborgsgatan – terminal i
Sveaborgsgatan – Mariehamnsgatan – Drumsögatan – Akallavägen (nuv Akallalänken) –
Norrviksvägen – Enköpingsvägen – Viksjöleden – Nettovägen – Järfällavägen (till nuv
Kvarnvägen) – terminal vid JAKOBSBERGS STATION.
Trafik måndag-fredag före kl 21.30, lördagar 09-18.30, söndagar 10-18.30.
Entreprenör Busslink.
2003-09-22 Bron över E18 vid Barkarby (”Barkarbybron”) åter öppnad för trafik efter ombyggnad, ändrad:
MÖRBY STATION – osv – Norrviksvägen – ”Barkarbybron” – Skälbyvägen – Veddestavägen –
Nettovägen – osv.
2004-08-23 Trafiken nedskuren, endast
 sommartid måndag-fredag före kl 21.30, lördagar 09-18.30, söndagar 10-18.30
 övrig årstid måndag-fredag före kl 21.30, lördagar 09.30-18.30, söndagar 10-18.30
2004-12-28 Ändrad: MÖRBY STATION – osv – Uppsalavägen – avfart påfart – Sollentunavägen –
Anhaltsvägen – osv.
2006-08-21 Trafiken utökad
 sommartid måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09, söndagar efter 10
 övrig årstid måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09.30, söndagar efter 10
2008-06-15 Gatuarbete i Torsnäsgatan, tillfälligt ändrad: MÖRBY STATION – osv – Kistagången –
Grönlandsgången – Kistavägen – Isafjordsgatan – Färögatan – osv.
2008-08-18 Trafiken utökad, året runt, måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09, söndagar efter 10.
2008-12-14 Trafiken nedskuren, endast
 sommartid måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09, söndagar efter 10
 övrig årstid måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09.30, söndagar efter 10
2010-06-25 Gatuarbetet avslutat, återändrad: MÖRBY STATION – osv – Kistagången – Torsnäsgatan –
Färögatan – osv.
Trafiken utökad, måndag-fredag hela trafiktiden, lördagar efter kl 09.30, söndagar efter 10.30.
2010-08-23 Trafiken utökad, måndag-fredag hela trafiktiden samt nattetid före kl 00.30, lördag-söndag efter
08.30 samt nattetid före 00.30.
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
2011-08-(22) Framkomlighetsproblem vid Jan Stenbecks Torg, ändrad: MÖRBY STATION – osv –
Kistagången – Grönlandsgången – Kistavägen – Isafjordsgatan – Färögatan – osv.
2011-08-22 Trafiken utökad,
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nattetid före kl 00.30
sommartid måndag-fredag hela trafiktiden, lördag-söndag efter kl 08.30
övrig årstid måndag-lördag hela trafiktiden, söndagar efter kl 08.30

2013-01-07 Trafiken utökad, dagligen hela trafiktiden samt nattetid före kl 01.
Entreprenör Arriva.
2013-08-19 Trafiken nedskuren, hela trafiktiden samt höst-vinter-vårtid nattetid före kl 00.30.
2013-11-11 Framkomlighetsproblemen vid Jan Stenbecks Torg bedömda som lösta, ändrad: MÖRBY
STATION – osv – Kistagången – Torsnäsgatan – Färögatan – osv.
2013-11-14 Fortsatta framkomlighetsproblem vid Jan Stenbecks Torg, ändrad: MÖRBY STATION – osv –
Kistagången – Grönlandsgången – Kistavägen – Isafjordsgatan – Färögatan – osv.
2014-10-29 Bron över E18 vid Barkarby (”Barkarbybron”) avstängd för trafik pga ombyggnad, tillfälligt
ändrad: MÖRBY STATION – osv – Norrviksvägen – Enköpingsvägen – Viksjöleden –
Nettovägen – osv.
2015-01-30 Bron över E18 vid Barkarby (”Barkarbybron”) åter öppnad för trafik efter ombyggnad, återändrad:
MÖRBY STATION – osv – Norrviksvägen – ”Barkarbybron” – Skälbyvägen – Veddestavägen –
Nettovägen – osv.
2015-12-29 Ändrad: MÖRBY STATION – osv – Grönlandsgången – Blåfjällsgatan – Isafjordsgatan – osv.
2018-12-09 Ändrad mot MÖRBY STATION: som tidigare – Norgegatan – Danmarksgatan – Färögatan – osv.
2020-12-14 Gatuarbete i Veddestavägen, tillfälligt ändrad: MÖRBY STATION – osv – Skälbyvägen –
Veddestavägen (till 200m öster om Äggelundavägen) – tillfällig allmän väg norrut –
Äggelundavägen (från 100m öster om Veddestavallen) – Veddestavägen – Nettovägen – osv.
2021-06-08 Del av Veddestavägen nära Barkarbyskolan flyttad söderut, ändrad: MÖRBY STATION – osv –
Skälbyvägen – Veddestavägen (till Barkarbyskolan) – ny del av Veddestavägen (till FasanvägenFasanvägens förlängning) – Veddestavägen (till 200m öster om Äggelundavägen) – osv.
2021-10-12 Gatuarbetet avslutat, återändrad: MÖRBY STATION – osv – ny del av Veddestavägen (till
kl 07
Fasanvägen-Fasanvägens förlängning) – Veddestavägen – Nettovägen – osv.
2022-04-11 Gatuarbete i Kistagången-Grönlandsgången, tillfälligt ändrad: MÖRBY STATION – osv –
Stupvägen – Kistagången (till 75m nordost om Nolsögatan) – tillfällig allmän väg söderut –
Nolsögatan – Strömögatan – Torshamnsgatan – Kistavägen – Isafjordsgatan – Färögatan – osv.
Anm: Beräknas pågå t.o.m. 2022-12-31.
2022-06-24 Nya Veddestabron öppnad 2022-06-21, ändrad: MÖRBY STATION – osv – Norrviksvägen –
Enköpingsvägen – Veddestabron – Veddestavägen – Nettovägen – osv.
Anm: Veddestabron invigd 2022-06-19.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
178 11-08-(22)
Ändringen skedde eventuellt redan 2011-08-01.

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.
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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.

