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 STOCKHOLM OCEAN BUS (K9-2014-SOceB) 2022-05-14 utg 5 ?14+15+16+17+18+20,akt 

 

2014-09-20 Ny sightseeinglinje till lands och sjöss, enkelriktad ringlinje: Djurgårdsvägen från BLÅ PORTEN 

– Djurgårdsbron – Strandvägen – Nybroplan – Birger Jarlsgatan – Stureplan – Sturegatan – 

Karlavägen – Karlaplan – Narvavägen – Linnégatan – Oxenstiernsgatan – Dag Hammarskjölds 

Väg –  

/Djurgårdsbrunnsvägen till 200m väster om Museivägen – enskild väg till Sjöhistoriska museets  

\Djurgårdsbrunnsvägen till 200m öster om Skarpögatan 

nordvästra hörn\ _ 

        / 

    enskild väg till Källhagens värdshus – gångväg 100m västerut till strandkant – ner i 

Djurgårdsbrunnsviken – under Djurgårdsbron – Ladugårdslandsviken mot Moderna museet – 

Ladugårdslandsviken mot Allmänna Gränd – Ladugårdslandsviken mot Vasamuseet – 

Ladugårdslandsviken – under Djurgårdsbron – upp ur Djurgårdsbrunnsviken – gångväg 100m 

österut till Källhagens värdshus – enskild väg till Djurgårdsbrunnsvägen – Djurgårdsbrunnsvägen 

– 

 /Dag Hammarskjölds Väg \ _ 

\Nobelgatan                       /   

Dag Hammarskjölds Väg – Strandvägen – Djurgårdsbron – Galärvarvsvägen till Vasamuseets 

huvudentré (vändning) – Galärvarvsvägen – Djurgårdsvägen till BLÅ PORTEN. 

Direktgående linje.  

Trafik, med en amfibiebuss med namnet Estelle, med enstaka turer lördag-söndag kl 12-14 

 över Djurgårdsbrunnsvägen till 200m öster om Skarpögatan endast 2014-09-20 på 14-turen 

 över Djurgårdsbrunnsvägen till 200m väster om Museivägen övriga turer  

 över Nobelgatan vid köbildning  

 över Dag Hammarskjölds Väg övriga turer  

Trafikerad av Ocean Bus Stockholm AB (Fjärilshuset Hagaparken, Solna). 

 

2014-10 Ändrad: BLÅ PORTEN – Oxenstiernsgatan – Dag Hammarskjölds Väg – Djurgårdsbrunnsvägen 

till 200m öster om Skarpögatan – enskild väg till Källhagens värdshus – osv.  

Trafiken nedskuren, med en amfibiebuss med namnet Estelle, endast med enstaka turer lördagar kl 

12-14 och söndagar kl 14 

 över Nobelgatan vid köbildning  

 över Dag Hammarskjölds Väg övriga turer 

Sträckningen över Djurgårdsbrunnsvägen till 200m väster om Museivägen upphörd. 

 

2014-vinter Troligt uppehåll november – mars. 

 

2015-04 Trafiken utökad 

 april-maj och september med enstaka turer lördag-söndag kl 11.30-15 

 juni-augusti dagligen kl 11.30-18.30 

 oktober med enstaka turer söndagar kl 13-15 

 

2015-07 Ändrad: Strömgatan från Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA OPERAN) – Strömgatan – Södra  

början Blasieholmshamnen – Stallgatan – Nybrokajen – Nybrohamnen – Nybroplan – osv – Strandvägen 

– Nybroplan – Hamngatan – Norrmalmstorg – Kungsträdgårdsgatan – Strömgatan – Gustav 

Adolfs Torg (vändning) – Strömgatan till Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA OPERAN). 

Trafiken förändrad 

 april-maj med enstaka turer lördag-söndag kl 11.30-15 

 juni-augusti dagligen kl 10-18 

 september-november med enstaka turer lördag-söndag kl 12-16 

 

2015-vinter Troligt uppehåll december – mars. 

 

2016-04 Byggnadsarbete vid Regeringsgatan delvis avslutat, ändrad vid det årliga återupptagandet: 

KUNGLIGA OPERAN – osv – Norrmalmstorg – Hamngatan – Regeringsgatan – Jakobsgatan – 

Malmstorgsgatan – Gustav Adolfs Torg – Strömgatan till Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA 

OPERAN). 
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2016-(04) Fordonet klarar mer än man tror i vattnet, ändrad: KUNGLIGA OPERAN – osv – under 

Djurgårdsbron – Ladugårdslandsviken till Kastellholmen – Strömmen förbi Kastellholmen-

Skeppsholmen – under Skeppsholmsbron – Ladugårdslandsviken – under Djurgårdsbron – osv.  

 

(2017-04) Fortsatt byggnadsarbete vid Regeringsgatan, ändrad vid det årliga återupptagandet: KUNGLIGA 

OPERAN – osv – Norrmalmstorg – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Strömbron – Slottskajen 

– Norrbro – Gustav Adolfs Torg – Strömgatan till Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA OPERAN). 

Trafiken förändrad 

 april-maj samt september-november  

o torsdag-fredag och söndagar kl 10.30-16 

o lördagar kl 10.30-18 

 juni-augusti dagligen kl 10.30-18 

 

2018-01-01 Sammanställning för läsbarhetens skull. 

Strömgatan från Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA OPERAN) – Strömgatan – Södra 

Blasieholmshamnen – Stallgatan – Nybrokajen – Nybrohamnen – Nybroplan – Birger Jarlsgatan – 

Stureplan – Sturegatan – Karlavägen – Karlaplan – Narvavägen – Linnégatan – Oxenstiernsgatan – 

Dag Hammarskjölds Väg – Djurgårdsbrunnsvägen till 200m öster om Skarpögatan – enskild väg 

till Källhagens värdshus – gångväg 100m västerut till strandkant – ner i Djurgårdsbrunnsviken – 

under Djurgårdsbron – Ladugårdslandsviken till Kastellholmen – Strömmen förbi Kastellholmen-

Skeppsholmen – under Skeppsholmsbron – Ladugårdslandsviken – under Djurgårdsbron – upp ur 

Djurgårdsbrunnsviken – gångväg 100m österut till Källhagens värdshus – enskild väg till 

Djurgårdsbrunnsvägen – Djurgårdsbrunnsvägen – 

 /Dag Hammarskjölds Väg \ _ 

\Nobelgatan                       /   

Dag Hammarskjölds Väg – Strandvägen – Nybroplan – Hamngatan – Norrmalmstorg – 

Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Strömbron – Slottskajen – Norrbro – Gustav Adolfs Torg – 

Strömgatan till Jussi Björlings Allé (KUNGLIGA OPERAN). 

 

2018-04-05 Ocean Bus meddelar att de bryter isränna ”från Hotell Villa Källhagen på Djurgården till där isen 

slutar i höjd slutet på Kungliga Motorbåts Klubbens medlemsbrygga”. 

 

2018-12-(03) Gatuarbete i Linnégatan, tillfälligt ändrad: KUNGLIGA OPERAN – osv – Narvavägen – 

Strandvägen – Dag Hammarskjölds Väg – osv. 

 

2019-05 Trafik även med en ny amfibiebuss med namnet Astrid. 

 

2019-07-09 Gatuarbetet avslutat, ändrad: KUNGLIGA OPERAN – osv – Narvavägen –  

/Linnégatan – Oxenstiernsgatan\ _  

\Strandvägen        / 

Dag Hammarskjölds Väg – osv. 

 Trafik över valfritt Linnégatan eller Strandvägen. 

 

2020 Oklart när trafikstart skedde detta år. 

Trafik brukar utföras april-maj och september-november lördag-söndag samt juni-augusti 

dagligen. 

 

2020-11-29 Sista trafikdag detta år, inställd fr.o.m. december pga Coronavirus-spridning. 

 

2021-04-02 Trafikstart detta år. 

Trafik brukar utföras april-maj och september-november lördag-söndag samt juni-augusti 

dagligen. 

 

2021-12-07 Sista trafikdag detta år. 

 

2022-03-01 Trafikstart detta år. 

Trafik mars lördag-söndag och from april dagligen (undantag finns). 

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
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SOceB 140920 Körväg enligt verklighet, ej broschyrkarta. 

SOceB 15 allmänt Trafiktider anges ej i broschyr och nätet, under 2015-11 körs l-s 12-16 enl nätet.  

SOceB 1507 början Ägaren vet inte själv vilket datum som ändstationsflytt skedde, körväg  

  Kungsträdgårdsgatan gissning. 

SOceB 1604  Inga broschyrer hittade, trafikering gissning, körvägsändringsdatum gissning enligt  

  linje 57.  

SOceB 1604  Körvägsändring i vattnet skedde 2016 enl skäggiga chauffören ombord 2017-10-22. 

SOceB 1704  Gissning pga väldigt trång Regeringsgata. Finns på kartan 2018. Trafik kan vara 

from 2018. 

SOceB 181203 Enligt Stockholms stad påbörjades arbetet under vecka 49 (3-9/12), troligen var det  

  ingen trafik i början av december. 

SOceB 20  Oklart när trafikstart skedde detta år. 

 

 

 
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. 

 


