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1991-08-19 Ny linje: terminal (GULLMARSPLAN T-STN) – Johanneshovskopplet Arenavägen Norra
Arenakopplet – Nynäsvägen – Nynäsvägen (nuv Gubbängsavfarten-Hökarängsavfarten)
Örbyleden Tyresövägen Nynäsvägen (nuv Sköndalspåfarten) Nynäsvägen (nuv
Sköndalspåfarten-Skarpnäckspåfarten) – Sköndalsvägen – Perstorpsvägens södra ände till
Bagarfruvägen (SKÖNDALSSKOLAN).
Trafik måndag-fredag
 mot Gullmarsplan i morgonrusningen, mot Sköndalsskolan i eftermiddagsrusningen
Anslutande till T-banan.
1994-08-21 Entreprenör SL Buss, upphandlad ffg.
1995-08-21 Trafiken utökad, måndag-fredag
 mot Gullmarsplan i morgonrusningen, mot Sköndalsskolan kl 15-19
2000-01-01 Entreprenör Busslink.
2001-06-17 Trafiken nedskuren, måndag-fredag
 mot Gullmarsplan i morgonrusningen
 mot Sköndalsskolan
o sommartid i eftermiddagsrusningen
o övrig årstid kl 15-19
2008-03-25 Vändning av T-banelinje 18 vid Gullmarsplan pga ombyggnadsarbete på banan Skärmarbrink –
Farsta Strand.
Ändrad: GULLMARSPLAN T-STN – osv – Sköndalsvägen – Perstorpsvägen – Bagarfruvägen –
Sköndalsvägen till Perstorpsvägen (SKÖNDALSBRO).
Trafiken utökad, måndag-fredag före kl 19.
2010-10-25 Entreprenör Keolis (Busslink).
2012-12-09 Trafiken utökad, delvis ersättande SL linje 182, dagligen hela trafiktiden, även natt mot måndagfredag före kl 01 och natt mot lördag-söndag dygnet runt.
2020-02-24 Gatuarbete i Perstorpsvägen vid Sköndalsskolan, tillfälligt ändrad mot GULLMARSPLAN TSTN: Sköndalsvägen från Perstorpsvägen (SKÖNDAL) – Sköndalsvägen – Sköndalspåfarten –
osv.
2020-09-18 Gatuarbetet i Perstorpsvägen vid Sköndalsskolan avslutat, återändrad mot GULLMARSPLAN Tkl 20
STN: Sköndalsvägen från Perstorpsvägen (SKÖNDAL) – Sköndalsvägen – Bagarfruvägen –
Perstorpsvägen – Sköndalsvägen – Sköndalspåfarten – osv.

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT
188 08-03-25 – 08-06-14 Trafikökningen en gissning efter uttalande av deltagare i forum Buss-snack.

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.

