
Efter den stora trafikomläggningen i april i år finns det bara 
en enda trådbusslirye kvar i Stockholm, nämligen 4I:an. Det kan 
därfö·r vara på sin plats att i Spårväg och Buss-spalterna berätta lite 
om tråd bussarnas historia i hut'Udstaden. 

Av ÅKE SCHWARTZ 

• Man måste gå åtskilliga år tillbaka 
i tiden för att hitta de äldsta uppgif
terna om trådbuss~kussion. Redan 
1910 besökte dåvarande spårvägsche
fen Ernst Hjortzberg Wien för att 
studera »anläggningar för elektriska 
vagnar med luftledning utan spår». 
Efter hemkomsten berättade Hjortz
berg att han funnit trådbussdrift 
mycket bra och att man kunde tänka 
sig detta nya kommunikationsmedel 
även i Stockholm. Året därpå disku
terade man att införa trådbusstrafik 
i Stockholm. Det var denna gång två 
privatpersoner, ingenjör Hj. Olden
burg och kamrer N Nauckhoff, som 
begärde tillstånd att få använda elekt
riska omnibussar med luftledningar. 
De hade funnit att stockholmarna 
önskade en buss typ, som var bekväm 
och hade tyst och jämn gång. Drät
selnämnden avstyrkte framställningen 
främst på grund av att trådarna i 
luften skulle vanpryda staden. 

Det dröjde sedan ända till i april 
1932 innan man åter börja,de att dis
kutera trådbussdrift i Stockholm. 
Spårvägsbolaget gjorde en undersök
ning, men denna ledde ej till något re
sultat. År 1936 kom åter frågan upp 
mom bolaget. Det var civilingenjör 
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Hugo Björck, som lade fram en ut
redning om trådbusstrafik. Utred
ningen gav till resultat att en studie
delegation sändes till England samma 
år. Efter förnyade utreåningar och 
studier i Köpenhamn 1938 beslöt spår
vägsstyrelsen den 9 januari 1939, 
att spårvägslinje II (Mariebergsga
tan-Karlaplan) skulle ersättas med 
en trådbuss på sträckan Stadshagsplan 
-Karlaplan. Arbetena med att resa 
stolpar började den 18 juli 1940 och 
den 20 januari 1941 invigdes linjen , 
som fick nummer 41, i närva·ro a v re
presentanter för stadens verk och in
stitutioner. 

Vagnparken uppgick till 20 vag
nar. Huvudleverantörer var ASEA, 
Motala Verkstad, Scania-Vahis och 
HägJglund & Söner. Bussarna kostade 
48 225 kronor per styck. 

En historisk händelse int·räffade på 
linje 41 den 19 mars samma år. Då 
provades nämligen för första gången 
systemet med fast konduktör. 

Redan saJmma år den 1 oktober 
fick Stockholm sin andra trådbusslin
je. Det var dåvarande linje 2, som 
ersattes av trå.dbusslinje 32 på sträc
kan Fridhemsplan-Banergatan. Den 
5 april i år upphörde trå.dbussdriften 

S:t Erikiplan 1949. En buu på lity·e 34 är på 
väg mot RÖrstrondsgoton. (ovan) 

på denna linje och ersattes av en
mansbet jäna;de dieselbussa.r. 

Det dröjde sedan några år innan 
nästa trådbusslinje öppnades för tra
fik. Det var den 1 oktober 1943 som 
linje 42 började att trafikeras. Nå
gon spårvägslinje nedlades ej i sam
band med 42:ans tiJlkomst utan man 
får närmast se den nya linjen som en 
uppdelning av trå:dbusslinje 32 på två 
linjer. Ä ven linje 42 »dieselfierades» 
i våras. 

Nästa trådbus.sinvigning var den 
16 januari 1945. Då fick Stockholm 
sin första förorts linje med trådbus
sar. Den gick Norra Bantorget-Sto
ra Essingen och fick linjenumret 96 
efter att tidigare ha varit linje 56. 
Trådbusstrafiken fortsatte fmm till 
elen 23 maj 1961, då. den ersattes med 
enmansbetjänade brännoljebussar. 

Den 16 december 1946 fick Stock
holm sin femte trådbusslinje. Då 
öppna;,des trafik på linje 3 I mellan 
Mariebergsgatan och Sandhamnsplan. 
Samtidigt nedla:des extra trafiken på 
linje 4 I. Linje 31 lades ned 26 maj 
1952 samtidigt som trå:dbusslinje 32 
förlängdes. 

Linje 36, som inrättats den 2 sep
tember 1946 mellan Odenplan och 
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Duvnäs'gatan, omändrades till tråd
busslinje den 24 november '947, 
Trådbusstrafiken fortsatte fram till 
den, juli '958, då en linjeomlägg
ning nödvändiggjorde att linjen bör
jade att trafikerM med brännoljebus
sar. 

I och med att trådbusstrahken öka
de bestäUde bolaget 5 o nya vagnar 
under '945 och '946. Va'gnty~n, 
som fick beteckningen F 3, började 
att levereras i början av '947. Nya 
beställningar gjordes senare så att 
vagnparken 195 o, när den var som 
störst, omfattade 188 vagnar. Av des
sa gick 150 i trafik dagligen. 

F 3 :an var något större än de 
första trådbussarna, men kunde trots 
detta göra~ I 400 kg lättare än den 
äldre trådbuss{y<pen. Huvudleveran
tör för bussarna var AB Scania-Va
bis. Karosserierna tillverkades av AB 
Häggiund & Söner och den elektriska 
utrustningen av ASEA. 

Kungsgatan fick ytterligare en 
trådbusslinje den 9 februari 1948. Det 
var busslinje 30, som hade öppnats 
för trafik den 15 juli 1947 mellan 
Reimersholme och Stureplan, som 
fr ån nämnda dag fick drivkra,ften per 
tråd. Kungsgatsstråket trafi'kerades 

På våren /949 val' Drottninggatan änl1t! inle rnkelriktod och inte Riksbrof/ hr/le/'. (nedan) 

98:011 på Västerbron på väg 11I0t H omsberg. B!lssetl är av märket Alfa-Romeo, (Längst /3er) 

....t:::::./ _--ff---:-~:---:,____ ..... ·1. 
~~ ~'. 
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41 :an är för närvaranda den enda trådbllss/injen 
i Stockho/m. 

alltså nu av fem trådbusslinjer. På 
grund av bl. a. linjeförlängning upp
hörde trådhusstraJiken på linje 3 o den 
10 augusti 1959 och ersattes då av 
vanliga motorbussar. 

V år äldsta busslinje, nr 5I, blev 
tddbusslinje den 8 november 1948. 
Linjenumret ha;de ändrats till 33 re
dan den I november. Som trådbuss
linje var 33 :an kvar till den 27 juni 
1960. 

Linje 54 fick den I november 1948 
linjenumret ändrat till 34, men blev 
trådbusslinje först den februari 
1949· 

Då sacrnmanbindningsbanan mellan 
Hötorget och Slussen öppnades den 
24 november 1957 nedlades linjen. 
Den hade då vari t i bruk i precis 3 o 
år. 

Den sista trådbusslinjen som öpp
na<des i Stockholm var linje 98. Den 

ersa tte den 3 n:a j 1949 spårvägslinje 
18 och giok först med vanhga motor
bussar men fr. o. m. ,den 25 juli sam
ma år fick den trådbussar. Linje 98 
trafikerades från augusti 1950 med 
ledade trådbussar av typ Alfa Romeo. 
Den italien:;ka trådbussen hade den 
imponerande längden av 17 meter. Så 
långa bussar hade icke tidigare skå
da,ts i Sverige. Som trådbusslinje lev
de linjen fram till den 17 november 
1955, då enmansbetjäning med die
selbussar irufördes och linjenumret 
samtidigt ändrades till 63. 

Årstalinjerna 76 och 77 omnumre
rades den I oktober 1950 till 90 och 
91 och blev samtidigt trådbusslinjer. 
På grund av rationaliseringar ersattes 
trådbussarna den 5 april 1964 med 
moderna motorbussar och därmed upp
hörde trådbusstrafiken definitivt i söd
ra ytterstaden. 


