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Sporveismuseet  

Besøkstallet på museet startet meget positivt i 2020. Faktisk lå vi 10% over rekordåret 2019. 
Dette tok naturlig nok brått slutt da koronapandemien førte til full stengning av museet. 
Museet forble lukket for besøkende fram til juni hvor vi begynte med å holde åpent med noe 
redusert åpningstid før vi juli satset på å ordinær åpningstid med fire timer fire dager i uka. Vi 
innførte smittevernstiltak, slik som lett tilgjengelig håndsprit og plasthansker, en beskyttende 
plate mellom museumsvakt og de besøkende, begrensing på antallet som til enhver tid 
kunne oppholde seg i inngangspartiet og skilting som oppfordret de besøkende til å holde 
avstand fra andre i museet.  

Dette har virket etter hensikten, og museet har nå opp mot normale besøkstall om man ser 
bort fra bortfallet av særlige utenlandske turister. Men også besøk av grupper er vesentlig 
minsket. Vi har like fullt avviklet to runder med kjøring av Bussringen.  

T-banesentralen begynner nå å ta form. Vi håper å få komplettert den i de kommende 
måneder sammen med utstillingen av billetteringsutstyr. Med dette vil det siste "lukkede" 
området i museet være blitt publikumstilgjengelig.   

Vi har i mange år arbeidet med å få til et nytt inngangsparti til museet. Det nåværende holder 
på ingen måte mål som stedet hvor vi skal ta imot publikum og hvor våre medlemmer skal 
arbeide. Også de sanitære forholdene har vært svært utilfredsstillende. Vi har ligget milevidt 
fra universell utforming. Vi kommer tilbake til mer nyheter om framdriften i dette arbeidet i 
seinere LTF-Nytt.    

 

Buss 

Bussgruppa melder at det nå er tatt årskontroll på OFB-buss A-15667. Første oppdrag blei to 
bryllup i august. Som stilfull 60-taller er denne bussen naturlig nok et meget populært 
utleieobjekt.  



Takket være ekstern bistand fra vårt medlem Molde fikk vi tettet en delplagsomme lekkasjer 
på vår MAN 964. Vi fikk også tid til å finne ut om RBT4 (Romeriksbussen) kunne la seg 
starte igjen. 

Bussen har derfor tilbragt en del tid på verkstedet vårt på Rodeløkken. Den starter nå, men 
det må fortsatt pumpes diesel. Her har vi mer arbeid foran oss. Vi gir oss ikke. 

Hovedprosjektet i sommer har likevel vært OS 717 (VBK leddbuss). Blinklyset er nå skrudd 
sammen etter at vi tidligere fikk fikset den avrevne kabelen i leddet. 

De tidligere problemene med et utall luftlekkasjer er nå en saga blott. Røret ved batterikassa 
som det var rusta hull i, er byttet. En ventil til bremsene på hengeren er renset og satt i 
sammen med stort hell. Inn på manometeret var det også en lekkasje. Innvendig har vi laget 
til ny veggplate. Den gamle var sprukket. Dette gikk overraskende smertefritt. All gammal 
sprø plast overlevde.  

Dørene er også gjennomgått og ved bytte av bryter til døra på hengeren virker nå alle 
dørene som de skal. 

Neste arbeidsoppgave er å få ut vinduer og bytte sprukket plast i karmen. Vi har funnet fram 
reservelageret vi tidligere har erhvervet oss gjennom å hugge busser vi har skaffet oss for 
formålet. Vi satser på bistand fra en glassmester til dette. Bremsene foran er demontert og 
nytt kopperfett er montert på bevegelige deler etter grundig reingjøring. Vi fortsetter bakover 
på bussen fortløpende. Ny ventil er montert på girkassa. Her har det vært ei stor lekkasje 
gjennom mange år. Olja på motor er også byttet. 

 

 

Foto: Arbeid med leddbuss 717. 

 

BFB 4649 og OS 720 har begge vært på skilt i gjennom sommeren. 720 har fått ny 
skvettlapp og godkjent EU-kontroll. Den har deltatt på to Bussringer og ett bryllup. 4649 har 
fått ei grundig vask og bytte av sprekt veggplate. Den deltok også på samme bryllup. 

Vi har i sommer også plukket deler fra noen busser vår søsterforening i Østfold har ønsket å 
avhende. Dette gir viktige deler til vår planlagte istandsettelse av vår førtitallsbuss fra 
Dalefjerdingen i Enebakk 



 

Foto: 4649 på Stortorvet 

Planen fremover er å få 717 godkjent for påskilting. Med såpass mange som deltar på 
arbeidskveldene som nå, føler vi dette er mulig å få til på dugnad. Men strømmer flere aktive 
til, øker sjansen for en ferdigstilling av Sporveiens første leddbusstype som museumsbuss.  

På 732 har det vært gjort arbeider med å tette taket på steder hvor det rant inn vann, bedre 
tildekking der vinduene er knust, vask av bussen utvendig så den ikke gir et så shabby 
inntrykk, samt støvsuging av bussen innvendig for å fjerne muselort. 

 

 

Arbeidskvelder på Rodeløkken maskinverksted (Caspar Storms vei 21) er tirsdager.   

Dessverre har vi ikke fått vist oss fram særlig mye: Veteranbusstreffet blei avlyst. Og det 
samme har de aller fleste utleiene vi hadde. Vi satser på å komme sterkere tilbake så snart 
samfunnet åpner igjen. 



 

 

Sporvogn  

Som kjent har arbeidet med sporvognsrestaurering lenge ligget nede en tid. I vår/sommer ble 
imidlertid Høka-vogn 249 hentet fra Drammen og sendt til Avløs. Der er boggiene tatt av og i 
første omgang sendt til Ryen verksted for å sjekke tilstanden. Etter det er de nå blitt sendt til 
Daimex på Berger (tidl. Skedsmo, nå Lillestrøm). Det er Sporveien som er driver av dette 
prosjektet siden 249 primært skal brukes av dem. Nå er planen at boggiene til 215 skal 
samme vei. Vi kommer tilbake til status for dette arbeidet i seinere LTF-Nytt.  

I Sporveismuseet Vognhall 5 står Blåtrikktoget 307/347 og Grønntrikkvogn 32. Det gjenstår 
fortsatt en del småarbeider på 32, og nok en del mer omfattende på Blåtrikktoget. Men en del 
av dette kan gjøres i museet. For ikke å kollidere med aktiviteten på Rodeløkken har vi 
henlagt arbeidet med disse vognene på torsdagskvelder. Interesserte medlemmer er hjertelig 
velkomne til å ta del i arbeidet.  

 

Anlegg  

På Vinterbro er det videre blitt ryddet en del på uteområdet, bl.a. er det bokstavelig talt "feiet 
for egen dør", et par knuste ruter som sto ved kjøreporten, og et lite lastebillass skrot er kjørt 
bort. Dessverre er vi stadig utsatt for hærverk. Det er derfor en prioritert oppgave å hindre at 
forfallet får herje. Fjerning av tagging er prioritert. Innkjøp av deler til en kantklipper 



("bensinmotordrevet ryddesag" heter det på fagspråket) hører med til de mindre, men like 
fullt viktige investeringer som gjøres. Det er også kjøpt et trillebårhjul :-) så forhåpentlig er vi 
på hjul igjen med det første. 
I tillegg legges det nå til rette for et viss restaurerings/vedlikeholdsarbeid på bussmateriell på 
Vinterbro. Aktiv tilstedeværelse reduserer faren for ødeleggelse og tjuveri.  

 

 

 

Foto: Hjulringer til T-2000 

Vi har også hatt flere ryddesjauer på vårt lager på Follum nord. Flere konteinere har lange 
stått ugunstig til. Disse er nå dels blitt skrotet, dels flyttet. De "nye" (som ikke er spesielt nye) 
konteinerne er nå i ferd med å fylles. Ryddingen gav også anledning til en del betimelig 
avhending. Det er også foretatt omfattende rokering av kjøretøyer inne i hallen for bedre 
plassutnyttelse, i tillegg til feiing og kasting av søppel.  

 

Foto: Konteinere på Follum 



Registrering av gjenstander  

LTF har så vidt kommet i gang med gjenstandsregistrering. En slik oversikt, dvs. i prinsippet 
over alt det vi har av gjenstander, har lenge vært saknet av oss og etterlyst av Ruter. Vi har 
nå fått tilgjengelig et registreringssystem som kan føre til at vi etter hvert kan erhverve oss 
denne oversikten.  

Det er Ruter som har finansiert dette, og vi setter selvsagt svært stor pris på den 
investeringen som er gjort.   

 

Foreningsnytt 

Foreningen har en stor medlemsmasse (645 per 1. januar 2020), men dessverre for få aktive 
medlemmer. For at foreningen skal kunne opprettholde aktivitetene med å holde museet 
åpent fire dager i uken, vedlikeholde og kjøre veteranbusser jevnlig, samt etablere en kjørbar 
sporvognspark er vi avhengig av hjelp. Ta gjerne kontakt med oss på e-post 
postboks@sporveismuseet.no eller kom innom på en arbeidskveld på Rodeløkken 
maskinverksted (tirsdager) eller Vognhall 5 (torsdager) for å se hva du kan bidra med. 

Vi trenger stadig nye museumsvakter, guider i museet og på bussringen, bussjåfører, 
bussmekanikere, eller andre som vil komme innom å gjøre en innsats som rengjøring av 
vogner på museet eller før utleie.  

 

 

 

 


