Taxehistorik 1877-1952
AV ARKIVARIE STEN HOLMBERG

Det är på anmodan av SoB :s redak
tion, som vi här nedan skola försöka
oss på en framställning rörande spår
vägs- och busstaxorna i Stockholm
under de förflutna 75 åren.

SP ARvÄGSNÄTET
Grundavgift
Under hela perioden 1877-1919
tillämpades på Norr en grundavgift
av lO öre. Samma var förhållandet på
Söder 1887-1919 med undantag för
tiden 1/3 1890-1/9 1890, då priset var
12 öre, och för perioden 1/9 1890
l/I 1892, då· en zontilxa tillämpades.
Om den senare mera nedan.
En förändring av lO-öres grundav
giften var på Norr under de första
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decennierna ej allvarligt ifrågasatt. På
grund av nedgången i penningvärdet
blev den för allmänheten allt billigare;
detta kompenserades för bolagets del
av den enormt stegrade trafiken. För
1904 och 1905 voro exempelvis anta
let resor 20,2 och 30, I milj., d. v. s.
en ökning av ungefär 50070.
Fr. o. m. 1919 äro följande änd
ringar av grundavgiften att notera:
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»
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10 till IS ore
IS » 20 »
20 » 25 l)
25 » 20 »
20 » IS »
IS l) 20 »
20 » 25 »
25 » 30 »
30 » 35 »

För 1920 Se även »zontaxor ...» o.
»övergång»
För 1924 Se även »zontaxor ... l)
För 1947 Se även »övergång»
För 195 I Se även »zontaxor ... l)
Härom skola vi blott tillåta oss säga,
att taxesänkningarna 1923 och 1924
sannolikt kommo allt för tidigt; spår
vägs bolaget hade väl behöft några år
till för att konsolidera sin ställning
efter de påfrestande inflationsåren.

Zontaxor och zonindelning
Den taxa, som 1877 infördes, var en
zontaxa, ehuru den termen ej då bru
kades. De första från Slussen utgående
linjerna voro t. ex. indelade i två
betalningsområden med Norrbro som
taxegräns. En resa Slussen-Roslags

torg kostade således 20 öre. Mot den
na prissättning opponerade sig icke
blott allmänheten utan även bolagets
egna aktieägare. Zongränsen slopades
därför redan på ett tidigt stadium och
en lO-öres enhetstaxa tillämpades.
Rörande den ovannämnda zon taxan
på Söder (189C>---92) »där varje zon
utgöres av två stationsavstånd med
undantag av sträckan Slussen-Rag
valdsgatan, som för uppresan anses
som en zon» bestämdes avgiften för
varje zon till 5 öre med den begräns
ningen, att högsta avgiften blev 12
öre. Således en 5-10-12 öres zon
taxa. Resultatet av denna taxa liksom
av den likaledes ovan nämnda 12
öres enhetstaxan blev ogynnsamt, var
för man återgick till lO-öres enhets
taxa.
Försöken med zontaxor hade såle
des på såväl Norr som Söder varit
mindre lyckliga, och i fortsättningen
visade sig enhetstaxan för inner
stadstrafiken i Stockholm vara den
riktiga lösningen.
Efterhand uppkom emellertid och
med en viss självskrivenhet ett nytt
zonsystem nämligen, då spårvägslin
jerna började utsträckas utanför sta
dens gränser, och en tillämpning av
den billiga lO-öres taxan ej längre
kunde anses rimlig.
Början gjordes redan 1886, då en
linje utsträcktes från Norrtull till
Haga södra grindar, varvid en 5
öres tilläggsavgift infördes. Sedan
spårvägslinjen Haga s. gr.-Sundby
bergsgränsen 1907-10 blivit färdig
tillkommo för sträckningarna Haga
s. gr.-Hagalund och Hagalund
Sundbyberg s-öres tilläggsavgifter för
vardera sträckningen. Samtidigt till
lämpades för en kortare tid samma
tilläggsavgift Hjorthagsvägen-Rop
sten. Då Bromma-trafiken började
1912 blev avgiften S:t Eriksgatan
Tranebergssunds Östra 10 öre. Ar
1914 skedde en zonindelning med zon
I från S:t Eriksgatan till Tranebergs
sunds Västra och zon 2 från denna
plats till Alvik, Äppelviksvägen och
Ulvsunda. Avgiften var inom en zon
10 öre, inom två IS öre. (Rörande ra
batt se nedan.) För Enskede-linjen
(1909) fordrades icke någon tilläggs
avgift.
Då Södra Förstadsbanan med
trafik efterhand till Midsommarkran
sen, Tellusborg och Mälarhöjden 
öppnades 191 I tillämpades en enhet
lig lO-öres taxa. Man övergick dock
redan 16/7 1912 till zontariffsystem
med tre zoner med 5 öres tillägg inom
ny zon. Då AB Stockholms Spårvägar
1920 övertog rörelsen var taxan 10
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öre för en zon, IS öre för två, 20 öre
för tre och 30 öre för fyra zoner. Den
I okt. 1920 sattes avgiften för två zo
ner till 10 öre och för tre och fyra
till 20 öre. Efter den IS juli 1921 fast
ställdes samma taxa som för övriga
förortslinjer.
I den av Stockholms stadsfullmäk
tige för AB Stockholms Spårvägar
den 30 juni 1915 meddelade konces
sionen har punkt 67 följande lydelse:
»Intill dess zontarifftaxa genomförts,
skola hittillsvarande avgifter gälla,
dock att särskild avgift för' Djurgårds
linj en bortfaller.»
Trots denna bestämmelse mec1gåvo
myndigheterna, att grundavgiften änd
rades två gånger år 1919 (se ovan),
utan att någon zontaxa infördes. Då
taxan det sagda året för första gången
höjdes betydde det t. o. m. praktiskt
taget en enhetstaxa, då den nya avgif
ten - IS öre - skulle gälla för hela
spårvägsnätet inklusive förortsområ
det, dock med undantag för sträckan
Hagalund-Sundbyberg, där en till
läggsavgift på 5 öre uttogs. Samtidigt
med sagda taxeändring infördes ett
nytt bilj ettsystem med enhetsbilj ett.
Efter 1919 ha följande zonbestäm
melser varit gällande:
1920. Indelning i innerzon och ytter
zon. Ytter zonerna blevo Slakthuset
De Gamlas Väg, Tranebergssunds
västra-Äppelviken resp. Ulvsunda,
Haga s. gr.-Hagalund och Hagalund
-Sundbyberg. (Södra Förstadsbanan
var vid beslutets fattande ännu ej an
sluten.) Tilläggsavgift 5 öre för färd
inom ytterzonen i samband med resa
till eller från den inre zonen. (Särbe
stämmelser för linjen Haga s. gr.
Sundbyberg. )
1924. Spårvägsnätet indelades allt
jämt i två zoner, inner zon och ytter
zon. Den inre zonen begränsades av
stationerna Roslagstull, Haga s. gr.,
Karlberg, Mariebergsgatan, Essinge
vägen, Hornstull, Hammarbygatan,
Danvikstull, Bellmansro och Ropsten.
För sammanhängande färd inom båda
zonerna skulle utgå - j ämte grund
avgiften IS öre - en till 10 öre ned
satt avgift för den andra zonen.
1941. På förortslinjerna genomfördes
den ändringen, att samtliga linjer
utom dåvarande linje 18 indelades i
tre zoner. Indelningen av linje 18 bi
behölls oförändrad med två zoner. Av
giften blev för enkel resa inom en zon
20 öre, inom två 30 och inom' tre zo-.
ner 40 öre.
1947. I samband med den hia över
gångsrätten - inom elen zon för vil
ken avgift erlagts - skulle för varje
ytterligare zon, som berördes av resan,

alltjämt utgå ett zontillägg av 10 öre.
1951. Infördes en fj är de zon på de
längre förortslinj erna.
I en resolution rörande en taxefråga
av den 7 jan. 1941 uttalade överståt
håIlarämbetet att det syntes för vin
nande av högre inkomster åt spårvägs
bolaget böra övervägas, huruvida icke
sådana kunde erhållas i samband med
en zonindelning omfattande bolagets
hela spårvägs- och bussnät, alltså även

innerstadsnätet.
Detta uttalande föranledde elen myc
ket omfattande »Utredning angående
zontaxa för AB Stockholms Spårvä
gan>, som utarbetades inom drifttjänst
avdelningen, och vars betänkande är
daterat den 7 j uni 1943.
För en lekman som skribenten före
faller det som om en zonindelning av
innerstadsnätet, vare sig med fasta
eller glidande zongränser, skulle krä
va ouppfyllbara prestationer av kon
duktörstj änsten. Och huru skulle elet
gå med fastkonduktörs- och enman
vagnssystemen ? Större vagnenheter
bleve väl omöjliga; »mustangerna»
skulle kanske bli museivagnar och de
små »västeråsarna» och »arlövarna»
från seklets början åter komma i bruk.
Och vilka slitningar med publiken!

Övergång
Den första övergångsrätten daterar
sig från 1882, då fri övergång infördes
mellan Östermalms- och Ringlinjerna.
Att den icke avgiftsbelades berodde
på, att den förstnämnda linjen haele
så ringa utsträckning, att bolaget icke
ansåg det rimligt att begära betal
ning utöver grundavgiften. Alltefter
spårvägsnätet utbyggdes till mera pe
riferiska punkter inom det dåvarande
stadsområdet, tillkommo flera över
gångsmöjligheter, ibland avgiftsfria,
ibland avgiftsbelagda med 5 öre. Nå
gon bestämd plan existerade icke och
kunde knappast heller göra det. Där
emot kanske man kan tala om en prin
cip: att behålla en avgift så länge som
möjligt till dess folkets knorrande
blev alltför märkbart, och man fick en
liten vink från det höga ämbetet vid
slottsbacken, att nu borde man vara
nöjd med de femöringar, som redan
- för en viss övergång - skramlat
ned i betalningsbössorna.
Huru föga planmässigt övergångs
systemet var framgår av följande epi
sod från år 1900. Ringlinjen var då
dubbelspårig utom en liten del av
Munkbron. För att dubbelspår även
där skulle få utläggas, bestämde stads
fullmäktige att, utom kontant ersätt
ning för minskade platshyror för
Munkbron, fri övergång skulle med-
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Avgiften var från början 5 öre med
rättighet att även fÖr 5 Öre lösa re
turbiljett för återfärd samma dag på
vissa sträckor. Fri övergång mellan
de sagda linjerna. Ar 1919 höjdes
taxan till 10 Öre och för tur- och
retur först till 15 och sedan till 20
öre.
Så kommer turen till rabattkorten (i
börj an användes rabattbilj etter) och
om dem gälla följande data:
1906 Rabattkort (biljett) infördes;
II kup.
priset för 10 resor.
1912 och 1914. 50 VJo rabatt å Brom
ma-linjen vid köp av rabattkort (= 10
biljetter a 10 öre).
1919. Rabattkort för arbetartågen ;
75 öre för 10 kup.
1920. Rabattkorten upphörde.
»
återinfördes (II
1923.
kup. priset för 10 resor).
1924. Rabattkort med I I kup. för 70
öre (motsvarande 10 öres zontillägg)
för resor inom andra zonen vid sam
manhängande färd inom båda zonerna.
1940. Rabattkort med 12 kup. = pri
set för 10 resor.
1941 1/3. Nya rabattkort infördes,
varigenom rabatten sänktes från
16,7 VJo till 6 a 7 VJo.
1941 6/H. Rabattkorten upphörde.
Mellan åren 1922-24 vor O införda
rabattbiljetter på Enskedebanan, Södra
Förstadsbanan och Brommabanan. 5
öre rabatterades på det gällande bil
jettpriset.
Under 1940-talet tillkommo månads
och veckokort som följer:
1941 1/3 Månads- och veckokort å
förortslinjerna gällande för obegrän
sat antal resor. Dessa kort tillkommo
för att dagliga trafikanter efter 1940
års taxehöjning skulle kunna resa utan
avsevärd fördyring av kostnaderna.
1941 1/8. A förortslinjerna ny typ
av månadskort, s. k. klippkort, gällan
de för 48 till 54 resor, beräknade efter
12 resor per vecka.
1946. Månadskort (samtrafiksbiljet
Särskilda förmåner för trafikanterna ter) mellan spårvägsbolaget och
lidingöbanorna för sträckan Humle
Den största förmånen därvidlag tor
gårdsgatan-Ropsten.
de de s. k. arbetartågen ha inneburit.
De utgj orde ett åliggande för Norra
bolaget enligt 1903 års koncession.
BUSSNÄTET
Enahanda blev förhållandet för Södra
bolaget efter ett avtal med staden av
Grundavgift
år 1908.
De första arbetartågen insattes 1/3
Då Stockholms Centrala Omnibus
1906 på morgnarna på två linjer Haga AB 1923 öppnade trafik på ringlinjen
-Slussen-Roslagstull och Värtan Odenplan - Drottninggatan - Gustav
Slussen-Kungsholmen. På Söder Adolfs Torg-Regeringsgatan-Oden
skedde det i nov. 1909 på Enskede plan blev grundavgiften 15 öre. När
linjen, i december s. å. erhöllo övriga spårvägsbolaget 1925 hade övertagit
linjer liknande tåg. Trafiken utveck bussbolaget och sedermera öppnat ett
lades så, att år 1924, då de upphörde, flertal nya linjer bibehölls samma av
voro 18 linjer därav berörda.
gift till 1932, fr. o. m. vilket år föl

givas mellan Kungsholms- och Vasa
stadslinj erna. Det är inte lätt att se
det trafiktekniska och logiska sam
bandet mellan munkbromadammernas
torgplatser och övergångsrätten ifråga.
Ar 1905, då elektrifieringen av Nor
ra bolaget var genomförd, var fri
planmässig övergång tillåten på alla
linjer utom Djurgårdslinjen. Där in
fördes den först I/I 1917. Under Söd
ra bolagets hela tid som trafikföretag,
d. v. s. åren 1887-1918, var över
gången fri på Söder. Även vid Södra
Förstadsbanan hade man i början fri
övergång vid Grönbrink och N yboda.
Avgiftsfri övergång emellan de norra
och södra näten etablerades 1919 som
en provisorisk åtgärd, till dess spår
vägslinj en kunde föras över Slussen
19 22 .
För övrigt äro följande data att
notera:
1920. 5-öres avgift infördes för över
gång till en annan linje eller till annat
tåg på samma linje.
19411/3. Avgiften för övergång höj
des till 10 öre.
Avgiftsbelagd enkel och dubbel
övergång för resenärer med de nyin
förda månads- och veckokorten (pe
riodkorten). Rörande dessa kort, som
även utfärdades utan övergång, se vi
dare nästa avsnitt.
1941 1/8. Innehavare av s. k. klipp
kort, berättigade till färd på förorts
linje, kunde utan särskild avgift fort
sätta med valfri anslutande spårvägs
stadslinje. Rörande klippkorten se även
nästa avsnitt.
1944. De för periodkorten gällande
övergångskorten ersattes med ett
klippmarkeringssystem. Stadslinjere
sorna fingo företagas med valfri an
slutande stadslinje och påbörjas och
avslutas, var trafikanten önskade.
1947. Avgiftsfri övergång mellan
samtliga trafikslag inom den zon, för
vilken avgift erlagts.
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jande ändringar i grundavgiften äro
att notera:
193 2 höjdes den från 15 till 20 öre
»
»
» 20 » 25 »
1940
»
» 25 » 30 »
»
1948
» 30 » 35 »
»
»
195 1

Speclaltaxor
Sedan spårvägsbolaget åren 1930
och 193 I förvärvat ett flertal busslin
jer i Bromma och Brännkyrka till
kommo följ ande specia!taxor:
193°·
Kungsbroplan-Bromma kyr
35
ka
S:t Eriksg.-Bromma kyrka .. 25
Ulvsundavägen-Bromma kyr
15
ka
Kungsbroplan-S:t Eriksg
15
Varvsg-Långbro-Älvsjö .. 25
» -Liseberg-Långbro .. 25
Midsommarkr. - Långsj ö 
Midsommarkr. . . . . . . . . .. 15
1936 .
Nybroplan-Bromma
50
Zon~or

öre
»

»
»
»
»
»
»

och zonindelning

Den första zontaxan inom bussnä
tet tillkom 1932 och var ett arv från
företrädaren, då spårvägsbolaget över
tog linjen Nybroplan-Blockhusudden.
På denna linje tillämpades till 1940
en taxa med en glidande skala exem
pelvis så här:
Nybroplan-Blockhusudden .. 30 öre
Källhagen-Blockhusudden .. 25 »
Djurgårdsbrunn-Blockhusud
den
20 »
En systematisk zonindelning daterar
sig från 1933, då Essingelinjen i sam
band med förlängning i innerstaden
från S:t Eriksgat./Drottningholmsvä
gen till Norra Bantorget indelades i
två zoner med följande avgifter:
N. Bantorget-St. Essingen ., 25 öre
»
-S :t
Eriksg./
Dr.-v. .
20 »
S :t Eriksg./Dr.-v.-St. Es
singen
20 »
Indelning i tre zoner skedde
1936 med linjen N. Bantorget-St.
Essingen
1937 med linjen Brunkebergstorg
Hammarby
1938 med linjen N. Bantorget-Tra
neberg
.
Taxan blev för sammanhängande
resa inom I och 2 zoner 20 öre och för
sammanhängande resa inom tre zoner
25 öre. I realiteten voro linjerna så
lunda ej indelade i tre zoner utan sna
rare i två med övergripande zon
gräns.
(Forts. sid. I32)

TAXEHISTORIK (forts. jr. sid. n8).

1940. På förortslinjerna infördes en
indelning i enzoniga, tvåzoniga och
trezoniga linjer för vilka följande av
gifter blevo gällande:
I

zon

2

zoner 3 zoner

(år 1940)
2S
30
3S
-(» 194 1)
2S
3S
4S
1947. I samband med den fria över
:gångsrätten - inom den zon för vilken
:avgift erlagts - skulle för var j e ytter
ligare zon, som berördes av resan,
alltjämt utgå ett zontillägg av 10 öre.
Zongränserna blevo i regel gemensam
ma med spårvägslinjerna, men på lin

jerna 73, 76, 77, 79, 80 och
övergripande zongränser.

96

infördes

1951. En fj ärde zon infördes på de
längre förortslinjerna varvid de över
gripande zongränserna (se ovan un
der år 1947) avskaffades.

Övergång
1947. Fri övergång mellan alla tra
fikslag.

Särskilda förmåner för trafikanterna
1930. !O öres rabatt per resa Kungs
holmen-Bromma Kyrka.

