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Buss 

Etter lang tids nedstenging av våre aktiviteter har vi omsider fått startet opp arbeidet i 
bussverkstedet. OFB 67 og OS 720 har hatt årskontroll, inkludert en tur på løftebukkene våre. Der 
oppdaget vi en mulig farlig diesellekkasje på 67. Denne er nå reparert, og bussen har allerede rukket 
å bli med på sesongens første utleietur. 

720 har vært med på 17. mai-kortesje for eldre kjøretøy, pluss en liten lufterunde på linje 21 og 27 
hvor målet var å vise at vi finnes til den dagen Oslo åpner igjen. Det skadet heller ikke at vi fikk testet 
hvor mange gater av de opprinnelige traseene hvor disse to linjene kjørte som ikke lenger er farbare 
med buss. Nå venter årets EU-kontroll. I mellomtida har vi både OS 835 og OS 793 tilgjengelige til 
formidlingskjøring. 

RBT 4 har vært klar for EU-kontroll en stund. Og denne er nå utført med hell. Vi sliter litt med at 
kjølevifta kobler ut, og temperaturen blir for varm. Dette må utbedres før vi kan bruke den videre. 

For øyeblikket er vår nyeste leddbuss OS 732 inne i verkstedet. Ny dynamo med nye reimer er nå på 
plass. Vi prøver å se hva vi klarer å fikse i egen regi pluss at vi skaffer oss kunnskap som kan bli viktig i 
framtida. Vi starter med ny olje og nye filtre. 

Dessverre har vi hatt problemer med rampen. Flere lykteglass er knust på RBT 4 og BFB 4649. Dette 
føles veldig demotiverende på aktiviteten. 

     



Sporvogn 

Arbeidet med museumsporvognene har lenge ligget nede. Dette er nå i ferd med å endres. Vi har nå 
nedsatt en tremanns arbeidsgruppe som skal stå for grunnlaget for istandsettelsen av Høka-vogn 
215. Ruter har tidligere uttrykt ønske om en samordning av arbeidet med 215 og Høka-vogn 249. Det 
har vist seg vanskelig å få til denne samordningen, og vi har derfor nå, så langt, valgt å videreføre 
215-prosjektet hovedsakelig i egenregi, men med tett kontakt inn i Sporveiens (Trikkens) ekspertise 
på området. Det utarbeides nå en detaljert plan om hva som må gjøres med 215. Slik mener vi å 
kunne gjennomføre en restaurering som innebærer at vogna vil imøtekomme alle de kravene som i 
dag settes til veteranvognskjøring. Det bør innebære at 215 vil være tilgjengelig som kjørbar 
museumsvogn i svært mange år framover. Arbeidet bør kunne danne skole for seinere 
restaureringsprosjekter. 

Det utarbeides nå en sikkerhetsplan for å kartlegge hva som må gjøres for å få 215 godkjent. Deretter 
vil vi begynne å jobbe med vognen på Rodeløkken Maskinverksted utover høsten. Alle som vil skru, 
eller lære å skru, sporvogn er hjertelige velkommen. Mer info om dette vil komme over sommeren. 
 
Den første HØKA vognen kom i 1952. Vognene var med på å dominere bybildet i drøye 40 år. 
Tilsammen 50 motorvogner og 30 matchende tilhengere ble levert i årene 1952 til 1958. 
  
Omkring 1982-83 ble samtlige Høka-vogner ombygd for enmannsbetjening. Den ene inngangsdøren 
bak ble stengt, på enkelte vogner også fjernet helt, det samme gjaldt konduktørplassen. Føreren fikk 
for anledningen helt nytt førerbord. 

  

Vogn 215 tilhører første serie på 30 vogner (nr 204-233) fra 1952-53, kalt type MBO50 og vil bli 
tilbakeført til originalt leveringsutseende så langt det lar seg gjøre.  
 

 

Også i Vognhall 5 skjer det ting: Vi har gjenopptatt arbeidet med grønntrikkvogn nr. 32. Der gjenstår 
det ennå en del småting for å få den driftsklar. Arbeidet med dette skjer sammen med arbeidet i 
Sporveismuseet på torsdag kveld. Stikk gjerne innom! 

 

 

 



Sporveismuseet 

Koronapandemien har ført til at museet har holdt stengt siden seint i fjor høst. Nå er det åpnet, og vi 
hadde allerede på første dag gleden av å kunne ta imot 27 gjester. Vi må nok belage oss på at den 
store tilstrømningen av særlig utenlandske besøkende nok ikke vil komme, men desto bedre må vi ta 
oss av byens egne borgere som ønsker å komme til oss for å oppleve og lære. 

Det viktigste som kommer til å skje med museet, er at arbeidet med nytt inngangsparti nærmer seg. 
hvorvidt dette vil bety at museet vil bli helt eller delvis stengt under hele anleggsperioden, eller om vi 
kan holde åpent deler av denne tiden, må vi komme tilbake til. 

Vi har begynt å forberede hvordan vi skal håndtere overtakelse av dagens sporveismateriell. Ruter 
har gitt uttrykk for at dette er vogner som må framvises i museet. Dette vil vi komme tilbake til, så 
følg med! 

På torsdagskveldene er en mindre gruppe i gang med å ferdigstille gullfisk 163. Nå prioriteres glass og 
treverk, og snart håper vi å kunne montere setene. Her kreves ikke ekspertise, så stikk gjenre innom 
en torsdagskveld. Husk at vi også her følger de stadig gjeldende smittevernreglene! 

 

Fra istandsettelsen av vogn 163. Her sorteres listverk før det skal monteres i bakre kupé. 



 

En ting som står igjen på vogn 32, er skilting. Noe må lages nytt, mens noe kanskje kan gjenbrukes. 

 

Museets dag og Kulturnatt? - Veteranbusskjøring 

Vi planlegger å arrangere både Museets dag og Kulturnatt etter sommeren. Hvorvidt dette vil la seg 
virkeliggjøre, må vi komme tilbake til. Foreløpig er Museets dag berammet til 5. september, mens 
Kulturnatta er 17. september. 

Vi planlegger også kjøring med veteranbuss, sannsynligvis på linje 21 i løpet av sommeren / høsten. 

 

Vinterbro 

Arbeidet med å finne erstatningsområde eller områder for Vinterbro pågår stadig. Det er en 
betydelig utfordring å finne egnede områder innenfor en økonomisk akseptabel ramme. Ikke minst 
bygningsmassen volder oss en del bekymring. 

Ruter har uttrykt sterkt ønske om at LTF vurderer særlig vognparkens omfang, dvs. om den kan 
reduseres for slik lettere å finne erstatningsarealer. Dette er en vanskelig prosess som vi tar svært 
alvorlig. 

Ekebergbane-skuret har fått malt tre vegger. Det skal også byttes en trebjelke i forkant. 

Det har vært et forsøk på innbrudd i «Slemdal stasjon». Vinduet til venstre for hoveddøren var knust 
og hoveddøren forsøkt brutt opp med spade. Etter kort tid var nytt vindusglass (type plexi) på plass. 
Vi er videre blitt enig om at vi må styrke sikkerheten på nevnte dør, så ved første anledning lager vi 
en slå i nedkant av døren. 



 

 

Foreningsadministrasjon 

Årets kontingentbetaling nærmer seg fullført. I skrivende stund er det 14 medlemmer som ikke har 
betalt kontingent etter flere purrerunder. Ila. junimåned slettes dessverre disse fra 
medlemsregisteret. Er du usikker på om du har betalt kan du alltid sjekke via nettstedet 
medreg.ltf.no eller ta kontakt med oss.  

Husk å melde adresseendring ved flytting. Dette gjelder også ved endring av e-postadresse. 

 

 
  


