Taxehistorik

Det var
av SoB:s
som följande artikel tillkom till SS:s
1952
utförd

SPÄRVKGSNKTET
119 1947 hela trafiknä tet)
Grundavgift
perioden 1877-1919
Norr en grundavgift av 10 öre. Samma var
1887-1919

Zontaxor och

L.U,rHr"j,t""""lt.

Den taxa, som
ehuru den termen
Slussen utgående
i två be
talningsområden
som taxegräns. En
resa Slussen-Roslagstorg kostade således 20 öre.
Mot denna
opponerade sig icke blott
allmänheten utan även
egna aktieägare.
Zongränsen slopades därför redan på ett tidigt sta
dium och en lO-öres
tillämpades.
Rörande den
(1890-92) "där

Om den senare mera
av lO-öres grundavgiften var på
första decennierna ej
grund av nedgången i penningvärdet
allmänheten ållt billigare;
kom
bolagets del av den enormt
trafiken, som var en följd av driftens
För 1904
1905 var exempelvis
30,1
d.v.s. en ökning av
Fr.o.m. 1919 äro följande
att notera:

av
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reslängdstaxa, varom mer nedan.
1957
man till zontaxa,
1959
60 öre.
För 1920 Se även "zontaxor ..." o.
För 1924 Se även "zontaxor ... ".
För 1
1951, 1953, 1955 och 1959 se även "zon
taxor ..." och "övergång".

1919
1919
1920
1923
1924
1940
1947
1948
1951
1953
1955

begränsningen, att
avgiften blev 12 öre.
ledes en -5-10-12 öres zontaxa. Resultatet av
denna taxa liksom av
likaledes ovan
12-öres enhetstaxan
man
återgick till lO-öres
Försöken med zon taxor hade således på
lyckliga, och i
för innerstadstra
lösningen.
en
och
självskrivenhet ett
nämligen,
spårvägslinjerna
utanför
gränser,
en
av den billiga lO-öres
taxan ej
kunde anses rimlig.
1886, då en linje utBörjan gjordes
sträck tes
till Haga södra
varvid en S-öres tilläggsavgift infördes. Sedan
vägslinjen
s. gr.-Sundbybergsgränsen 1907
10 blivit
för sträckningarna
s.
pch Hagalund-Sundbyberg 5
vardera
Sam

zonindelning
Tranebergssunds Västra och zon 2
till Alvik,
och Ulvsunda.
var inom en zon 10 öre, inom två 15 öre.
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rabatt se nedan.) För Enskede-linjen (1909) fordra
des icke någon tilläggsavgift.
Då Södra Förstadsbanan - med trafik efter
hand till Midsommarkransen, Tellusborg och Mä
larhöjden - öppnades 1911 tillämpades en enhetlig
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 öre för en zon, 15 öre
för två, 20 öre för tre och 30 öre för fyra zoner.
Den 1 okt. 1920 sattes avgiften för två zoner till 10
öre och för tre och fyra till 20 öre. Efter den 15 juli
1921 fastställdes samma taxa som (ör övriga för
ortslinjer.
I den av Stockholms stadsfullmäktige för AB
Stockholms Spårvägar den 3,0 juni 1915 meddelade
koncessionen har punkt, 67 följande lydelse: "Intill
dess zontarifftaxa genomförts, skola hittillsvaran
de avgifter gälla, dock att särskild avgift för Djur
gårdslinjen bortfaller."
Trots denna bestämmelse medgav myndighe
terna, att grundavgiften ändrades 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 avgiften - 15 öre - skulle gälla för hela
spårvägsnätet inklusive förortsområdet, dock med
undantag för sträckan Hagalund-Sundbyberg, där
en tilläggsavgift på 5 öre uttogs. Samtidigt med
sagda taxeändring infördes ett nytt biljettsystem
med enhetsbiljett.
Efter 1919 har följande zonbestämmelser varit
gällande:
1920. Indelning i innerzon och ytterzon. Yt
terzonerna blev Slakthuset-De Gamlas Väg, Tra
nebergssunds västra-Appelviken resp. Ulvsunda,
Haga s. gr.-Hagalund och Hagalund-Sundby
berg. (Södra Förstadsbanan var vid beslutets fattan
de ännu ej ansluten.) Tilläggsavgift 5 öre för färd
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Biljett för två ombyten 1895.

inom ytterzonen i samband med resa till eller från
den inre zonen. (Särbestämmelser för linjen Haga s.
gr.-Sundbyberg.)
1924. Spårvägsnätet indelades alltjämt i två
zoner, innerzon och ytterzon. Den inre zonen be
gränsades av stationerna Roslagstull, Haga s. gr.,
Karlberg, Mariebergsgatan, Essingevägen, Horns
tull, Hammarbygatan, Danvikstull, Bellmansro och
Ropsten. För sammanhängande färd inom båda zo
nerna skulle utgå - jämte grundaygiften 15 öre 
en till 10 öre nedsatt 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. Avgiften blev
för enkel resa inom en zon 20 öre, inom två 30 och
inom tre zoner 40 öre.
I en resolution rörande en taxefråga av den 7
jan. 1941 uttalade överståthållarämbetet att det
syntes för vinnande av högre inkomster åt spår
vägsbolaget böra övervägas, huruvida icke sådana
kunde erhållas i samband med en zonindelning om
fattande bolagets hela spårvägs- och bussnät, alltså
även innerstadsnätet.
Detta uttalande föranledde den mycket om
fattande "Utredning angående zon taxa för AB
Stockholms Spårvägar", som utarbetades inom
drifttjänstavdelningen, och vars betänkande är da
terat den 7 juni 1943.
Någon zonindelning a v innerstaden blev dock
ej gjord - förrän 1 nov. 1957, då samtliga linjer,
all tså även innerstadslinjerna, för reslängdstaxan
indelades i sektioner .:...- se i övrigt nedan.
1947. I samband med den fria övergångsrät
ten - inom den zon för vilken avgift erlagts 
skulle för varje ytterligare zon, som berördes av re
san, alltjämt utgå ett zontillägg av 10 öre.
1951. Infördes en fjärde zon på de längre
förortslinjerna. Året därpå, då västra tunnelbanan
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öppnades för
ända till Hässelby
fick detta nät sex zo
ner, de två nya yttersta dock ej numrerade 5
6
utan
i Vällingby)
"S"
(som i Spånga).
För att mjuka upp taxesystemet inom ytterom
rådet, infördes 1951 "lokalresor", vilket
att den, som
skulle resa inom zonerna
V-S, inte behövde betala
eller senare 4-V
lägg för
zongräns. Den "lokalbil
jett", som
sådan resa, kunde dock inte
påbyggas
för längre resa - t,ex.
resa till zon 1.
1953. För att
kompensera
grundavgiften
till 45 öre,
"tempo
zonindelningen. Man
samman zonerna 3 och 4 till zon 3, och zonerna V
och S till zon 4. Samtidigt infördes
5 öre billigare än grundavgiften, varom mer
På
av zonsammanslagningen
lokalresebestämmelserna, Solna och Sundbyberg
lyckades
myndigheterna

De gällde i zonerna
resorna återinfördes
2-3 eller 3-4, den förra dock ej för färd över
Alvik, Liljeholmsplan
broarna, d.v.s. ej
eller Gullrnarsplan.
1957
ning. Den
1959.
återinfördes
densamma
reslängdstaxan.
utom vid zongränsen
T ranebergs och
från 15 till 20 öre. Att den

resp. broar.

zon 2.
u~,...... u.~.

att, som ett
mot tjuv
åkning, man 1953 införde "varningsavgift". En
trafikant, som åkte förbi den
till vilken
han
lösa

som
en viss
i betalningsbässorna.
Huru
planmässigt
av följande episod
jen var
dubbelspårig utom en
bron. För att dubbelspår även
1902 års

"W'Tv;;mV'W"IPu.

ha helt
lösa ny grundavgift jämte ev.
- bl.a. av
och Sundbyberg
bussar med
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måste
Det sagda
till trafikanterna
ej
spårvagnar,
konduktör eller en

1955.
1953 bibehölls,
färd mellan zonerna 1
2, d.v.s. inner
närmaste
höjdes zontilltill 15 öre.
2/3 och 3/4 hade
fortfarande ID-öres avgift. De 1953 slopade lokal

var

få utläg
utom kontant
Munkbron,
Kungsholms
att se det tra
,,,,"u.. . ',,"'....... mellan munk-

då elektrifieringen av Norra bolaget
var fri
övergång tillåDär inför
. . . V'"a."'''L~ hela

brink och Nyboda. Avgiftsfri övergång emellan de
norra och södra näten etablerades 1919 som en pro
visorisk åtgärd, till dess spårvägslinjen kunde föras
över Slussen 1922.
För övrigt är följande data att notera (obs.
övergång före 1947 medgavs endast mellan anslu
tande spårvagnslinjer, inte i något avseende till/från
buss):
1920. S-öres avgift infördes för övergång till
en annan linje eller till annat tåg på samma linje.
1941 1/3. Avgiften för övergång höjdes till
10 öre.
A vgiftsbelagd enkel och dubbel övergång för
resenärer med de nyinförda månads- och veckokor
ten (periodkorten). Rörande dessa kort, som även
utfärdades utan övergång, se vidare ett senare av
snitt ang. månads- och veckokort.
1947. Avgiftsfri övergång mellan samtliga
trafikslag inom den zon, för vilken avgift erlagts.
Overgång fick sålunda inom "giltig zon" ske var
helst man ville, samt till valfri linje och i valfri
färdriktning. Avgiften för enkel resa och över
gångsresa var densamma. Detta ledde till en lavin
av fusk genom överlåtelse eller plockning av biljet
ter, som ej behövt användas för övergång. Som ett
lustigt exempel må berättas, att dåvarande vd He
lins hustru en dag i en affär hörde en inkommande
dam högt säga till övriga kunder: "Ar det någon
som vill ha min övergångsbiljett, jag behöver den
.
"

lllte mer.
1953 infördes, som ett medel mot "överlåtelse
biljetterna", rabattbiljetter för enkel resa, 5 öre bil
ligare än motsvarand.e öv~rgångsbiljetter. De fick
dock köpas endast i häften om 10 st.
1955. Då grundavgiften höjdes från 45 till
50 öre men rabattbiljetten kvarhölls vid priset 40
öre, steg skillnaden mellan övergångsresan och en
kel resan (med rabattbiljett) från 5 till 10 öre. Detta
gjorde givetvis rabattbiljetterna avsevärt mer att
raktiva.
1957. övergångarna slopades utom i ett fall:
övergång mellan vissa Brännkyrkalinjer och T
banans centrum, se "reslängdstaxan" nedan.
1959. Återinfördes en zontaxa av samma typ
som 1955, d.v.s. övergångsbiljetten, nu
60 öre,
kostade 10 öre mer än rabattbil jetten för enkel resa,
50 öre.
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Den första lO-öres kvit
tobiljetten (1906).

Särskilda förmåner för trafikanterna

Den största förmånen därvidlag torde de s.k.
arbetartågen ha inneburit. De utgjorde ett åliggan
de för Norra bolaget enligt 1903 års koncession.
Enahanda blev förhållandet för Södra bolaget efter
ett avtal med staden av år 1908.
De första arbetartågen insattes 1/3 1906 på
morgnarna på två linjer Haga-Slussen-Roslags
tull och Värtan-Sl~ssen-Kungsholmen. På Söder
skedde det i nov. 1909 på Enskedelinjen, i decem
ber s.å. erhöll övriga linjer liknande tåg. Trafiken
utvecklades så, att år 1924, då de upphörde, var 18
linjer därav berörda.
Avgiften var från början 5 öre med rättighet
att även för 5 öre lösa returbiljett för återfärd sam
ma dag på vissa sträckor. Fri övergång mellan de
sagda linjerna. År 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 början an
vändes rabattbiljetter) och om dem gäller följande
data:
1906. Rabattkort (biljett) infördes; 11 kup.
= priset för 10 resor.
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1906 års övergångsbiljeu

1912 och 1914. 50 Ofo rabatt på Bromma-linjen
vid köp av rabattkort (= 10 biljetter 10 öre).
1919. Rabattkort för arbetartågen; 75 öre för
10 kuponger.
1920. Rabattkorten upphörde.
1923. Rabattkorten återinfördes (11 kup. =
priset för 10 resor).
Mellan åren 1922-24 var införda rabattbil
jetter på Enskedebanan, Södra Förstadsbanan och
Brommabanan. 5 öre rabatterades på det gällande
bil jettpriset.
Rabattkort användes, med växlande pris och
rabatt, nästan utan avbrott ända till 1941, då de
ersattes med kartor om 10 st. "färdkuponger", utan
rabatt. April 1939-maj 1940 fanns dessutom kar
tor med 11 kuponger, av vilka den ena kupongen ej
gällde utan av trafikani:en avstods till det frivilliga
luftskyddet.
Ang. rabattbiljetterna fr.o.m. 1953 är de redan
.
omtalade under "Overgång".
Som slutord på detta avsnitt kanske ett kurio
sum bör omnämnas: en "badbiljett"
1O öre från

a

a
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l juni 1925

är okänt), med följande

1iext:
Denna biljett gäller som kvitto å
zonsavgift på linje 12 och 13 vid
ra. Biljetten gäller även som
bad utan handduk i Tranebergsbadet.

öst
ett

M/inads- och veckokort

Under 1
infördes m/inads- och vec
kokor t som
1941 1/3 Månads- och veckokort
förorts
gällande
obegränsat
resor. Dessa
kort tillkom
att dagliga
efter 1940
års taxehöjning skulle kunna resa utan avsevärd
fördyring av
1941 1/8. På
ny
54 re
nadskort, s.k. klippkort, gällande för 48
sor, beräknade
12 resor per
1946. Månadskort (samtrafiksbiljetter)
lan spårvägsbolaget och lidingöbanorna för sträc
kan

annan
än den,
tunnel
banans begynnelse fria omstigningen mellan anslut
ej ett
och
Från
av Söderorts
tian vid Fridhernsplan, Varvsgatan,
Skanstull, fick man, mot lösande av ett s.k.
blontillägg" fortsätta med en biljett, giltig till nyss
med tunnelbanan
stadens
nämnda
centrum, dock
till
Sistnämnda tunnelbanestationer utgjorde
resor därför, att de över huvud taget
som
ändstation
södra och
västra tunnelbanorna. Samma gällde i motsatt
riktning, ävensom med kort
Brännkyrkalin
att
sålunda
yt
terst invecklat, lyckades man klara biljettproble
13
mot se
met med blockbiljetter,
inte nog med detta: tack
naste zontaxas 20 st.
vare en serie hjälpmedel av olika slag, fungerade
systemet med ett minimum av
Res
torde vara
som personalen gillat
mest, åtminstone
1947.
Vad som inte fungerade
stemet i tutmelba~an, som
var genomgående, dels
staden som
Men
är en annan historia
sommaren 1958 till allmän
belåtenhet.
FöRE 1947

Reslängdstaxan

1/11 1958 infördes en sedan flera
och sär
skilt under 1956-57 ingående undersökt och
debatterad
, hos oss benämnd "res-.
att man efter
skala
reslängden bestämt
i sektioner om i
respriset var, om man
runt
1 sektion
2
"
"
3- 4
"
"
"
5- 7
"
"
"
8-10
"
"
"
11-13
"
" än
" mer
13
"
o
" öres
110-120
pa
reste högst

25
50
70
85
100
110
120

öre

"

"
"

"
"

"

Omnibus AB 1923
Då Stockholms
öppnade trafik på ringlinjen Odenplan - Drott
Gustav Adolfs
tan
Odenplan blev grundavgiften .15 öre. När
spårvägsbolaget 1925
ett
hölls samma avgift till
i grundavgiften är att notera:
1932
den
15 till 20 öre
1940 höjdes den från 20 till 25 öre

(från 1/9 1947 se spårvägsnätet).
Specialtaxor

spårvägsbolaget
värvat ett flertal
kyrka tillkom följande

1930

1931 för
Bränn

1930.

Kungsbroplan-Bromma kyrka
S:t Eriksgatan-Bromma

35 öre
25
"
15

"

Midsommarkr.-Långsjö-Midsommarkr.

25 "
25 "
15"

1936.
Nybroplan-Bromma ................. 50 öre

zonindelning
Den första zontaxan
1932 och

bussnätet tillkom

udden.
denna linje tillämpades till 1940 en taxa
med en glidande
här:
N ybroplan-Blockhusudden

30 öre

25 "
Djurgll.rds'brunn-Blockhusudden ........ 20 "
zonindelning daterar sig från
i samband med förlängning i

Essingen . . . . . . . . .. 25 öre
Eriksgatan/Drottning
20 "
S: t Eriksgatan/Drottningholmsvägen-St.
20 "

1936
1937
1938

Indelning i tre zoner skedde:
med linjen Norra
linjen
med linjen Norra Bantorget-Traneberg.
Taxan blev för sammannanj;anae

resa
inom tre zoner 25 öre. I realiteten var linjerna så
lunda ej indelade i tre zoner utan snarare i två
zongräns.
förortslinjerna infördes en indelning
linjer
vilka

2 zoner
25
30
25
35
se Spårvägsnätet.)

3 zoner
35
45

1 zon

15 öre
1940
1941
1947

förmåner
1930. 10 öres
Bromma
1930*).

trafikanterna
per resa

1930'~).

1930*).

Midsommarkransen-Långsjö-Mid

1932*). 20-öres grundavgifter.
1935*). Norra Bantorget-St. Essingen.
1940. Rabattkort
12 kuponger
för 10 resor.
1941 1/3. Den på. rabattkorten utgående rafrån 16.7 Ofu
6 a 7 Ofu.
veckokort
Mlnads
linjerna för obegränsat
rätt.
1941
Ny typ av
s.k.
kort, infördes på förortslinjerna.
1941 6/11. Rabattkorten upphörde.
NATTRAFIK

SPARVJli.G OCH

Nattrafik
65 öres
Denna taxa
öre och 1 kr vid övergång.
1923
grund
avgiften
75 till 40 öre och tilläggsavgiften för
25 till 10 öre. Fr.o.m. den 1
1924 har denna taxa varit den dubbla mot avgiften
Under större delen av
epoken
Stockholm sålunda, med ett 15 månaders avbrott
reslängdstaxan,
en taxa av
enhetspris på stadslinjerna
zonavgift på
förortslinjerna. Oaktat alla ändringar i
ningen har vi alltjämt
en taxa av denna
cipiella struktur.
*) Rabattkort med 11

för

la

resor.

