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 SIGHTSEEINGTÅGET (K9-2020-SiTåg)   2022-07-05 utg 5 ?20,akt 

 

2020-(06-15) Ny enkelriktad sightseeinglinje: Djurgårdsvägen från 100m söder om Galärvarvsvägen 

(NORDISKA MUSEET) – Djurgårdsvägen – Alkärret – Falkenbergsgatan – Allmänna Gränd – 

Djurgårdsvägen – Ryssviksvägen – Djurgårdsvägen – Blockhusringen motsols – Djurgårdsvägen – 

Manillavägen – Rosendalsvägen (södra delen) – Rosendalsvägen – Djurgårdsvägen till 

Galärvarvsvägen (NORDISKA MUSEET).    

Direktgående linje, ”Sightseeingtåget”, hållplats endast vid ett antal utvalda attraktioner på 

Djurgården.  

Trafik, med ett fordon byggt som ett lokomotiv med en dubbeldäckad släpvagn, april-september 

torsdag-söndag kl 10.30-16.30.  

Trafikerad av Royal Djurgården Tour. 

 

2020-09-26 Indragen för sommarsäsongen. 

 

2021-06-05 Förlängd vid det årliga återupptagandet: Strömgatan från Gustav Adolfs Torg (KUNGLIGA 

SLOTTET) – Strömgatan – Södra Blasieholmshamnen – Stallgatan – Nybrokajen – Nybrohamnen 

– Nybroplan – Strandvägen – Djurgårdsbron – Djurgårdsvägen – Djurgårdsvägens lokalgata förbi 

Nordiska museets huvudentré – Djurgårdsvägen – Ryssviksvägen – Prins Eugens Väg (100m 

österut) – Prins Eugens Väg (75m nordväst) – Djurgårdsvägen – Manillavägen – Rosendalsvägens 

södra del väster om Manillavägen – Rosendalsvägen - Djurgårdsvägen – Strandvägen – Nybroplan 

– Hamngatan – Norrmalmstorg – Hamngatan – Kungsträdgårdsgatan – Strömbron – Slottskajen – 

Norrbro – Gustav Adolfs Torg – Strömgatan (KUNGLIGA SLOTTET).  

Trafik, med ett fordon byggt som ett lokomotiv med en till två dubbeldäckade släpvagnar,  

 juni och september lördag-söndag kl 12-16.30 

 juli-augusti onsdag-söndag kl 12-16.30  

 

2021-08-29 Sista trafikdag detta år. 

 

2022-06-01 Trafikstart detta år. 

Trafik, med ett fordon byggt som ett lokomotiv med en till två dubbeldäckade släpvagnar,  

 juni-augusti dagligen kl 10.30-16.30 

 september onsdag-söndag kl 12-16.30  

 oktober lördag-söndag kl 12-16.30  

 

 

Linje Från-DATUM-Till OSÄKER ELLER SAKNAD UPPGIFT 
SiTåg 2020-06-15 Första kända foto trafik. 

SiTåg 2020-07-04 Startdatum från första möjliga bokningsdatum på hemsidan. 

 

 

 
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. 

 


