Årsberetning for
Lokaltrafikkhistorisk forening 2011

Forord
Året 2011 ble fra først til sist preget av arbeidet med å flytte fra Avløs til de nye lagringsstedene på Follum og Rodeløkken. Flyttingen viste at foreningen stadig vekk har
en stor mobiliseringsevne når det gjelder. Dette fikk vi demonstrert overfor oss selv,
men også for våre samarbeidspartnere. LTF er en partner å stole på. Det målbevisste
arbeidet som LTF har nedlagt i 2011, er også verdsatt av Riksantikvaren. Men viktigst
av alt: vi har endelig oppnådd et mål vi har arbeidet mot i mange år; en langt bedre og
helt nødvendig sikring av vogner og utstyr.
Men all virksomheten rettet mot dette ene målet har også hatt en kostnad. Annen aktivitet er blitt liggende nede. Det ble gjort lite på Vinterbro i 2011, og heller ikke på
vognrestaurering har vi hatt den ønskede framdriften. Inntektsgivende kjøring av museumsmateriell har det heller ikke vært så mye av som vi kunne ønske. Istandsettelsen av museet i Vognhall 5 er gått tregt. Det er også administrativt kostbart å holde
flere lokasjoner i drift. Nå er vi spredd på fire steder; to i Oslo og to utenfor byen. Dette er svært krevende for en forening på vår størrelse. Vi trenger som alltid flere aktive.
Men særlig gjennom Rodeløkken har vi fått oss et sted hvor vi kan realisere våre planer for vognistandsettelse. Stedet tilbyr oss også langt bedre kontorfasiliteter enn det
Vognhall 5 kunne gjøre. Den nye virkeligheten gir oss derfor muligheter vi for få år siden bare kunne drømme om.
Mot slutten av 2011 signaliserte Ruter at de vil igangsette arbeid med å bygge opp et
mer profesjonelt museum. Vi har fått tilbud om en sentral rolle i dette utredningsarbeidet. Dette vil igjen sette krav til vår evne til å finne kreative løsninger. 2012 vil bli et
nytt spennende år for LTF.

Lokaltrafikkhistorisk forening
Postadresse:
Postboks 5317 Majorstuen
0304 Oslo
Besøksadresse:
Gardeveien 15
0363 Oslo
Telefon: 22 60 94 09
E-postadresse: postboks@sporveismuseet.no
Org. nr: 980 681 408
Kontonummer: 7874.06.99104
Forsidebildet: Vogn 149 fraktes ut av vognhall 5 i august
2011 til sitt nye hjem på Follum. Foto: Jon Haakon Hustad
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Regnskap

Resultat 2011

2011

2010

Endring

Driftsinntekter
3000
3001
3002
3010
3020
3025
3030
3100
3110
3400
3441
3442
3999

Salg av bøker/blader (avg. fri)
Salg div. DVD, pk, krus etc. (høy mva.)
Salg mat og brus (medium mva.)
Billettsalg (lav mva.)
Omvisning, møterom etc. (høy mva.)
Kjørevederlag (lav mva.)
Annonser Lokaltrafikk (avg. fri u. 4 nr år)
Årlig kontingent (avg. fri)
5-årskontingent (avg.fri)
Tilskudd Ruter (avg. fri)
Gaver (avg. fri)
Grasrotandelen (av g. fri)
Diverse inntekter (høy avg.)

56.081,40
26.637,30
16.868,76
45.256,65
4.900,00
63.934,75
7.550,00
108.550,00
24.000,00
144.933,00
4.391.67
19.201,48
5.385.40

89.898,60
0
15.031,00
54.615,00
4.000,00
124.148,50
7.350,00
109.190,00
21.600,00
140.985,00
3.132,30
13.289,07
12.459.,50

-33.817,20
26.637,30
1.837.76
-9.358,35
900,00
-60.213,75
200,00
-640,00
2.400,00
3.948,00
1.259,37
5.912,41
-7.074,10

SUM

Driftsinntekter

527.690,41

595.698,97

-68.008,56

-25.123,04
-5.241,78
-7.346,37
-3.023,83
360,80
-58.330,00
-14.052,36
0
-112.756,58
-13.436,90
-59.345,22
-25.001,19
-861,88
-22.687,25
-20.032,65
-2.925,60
-4.337,00
0
-3.151,34
-5.706,66
-531,46
-1.444,52
-5.173,50
-1.013,00
-7.352,00
-2.791,40
-7.160,00
-8.500,00

-60.471,24
0
0
0
0
-44.540,00
-12.372,61
-2.329,80
-119.713,65
-7.615,00
-55.246,92
0
-6.872,50
-29.851,50
-13.060,21
0
0
-1.125,00
0
0
0
-523,70
0
-2.274,00
-128,00
-4.540,00
-1.239,00
-10.190,00

35.348,20
-5.241,78
-7.346,37
-3.023,83
360,80
-13.790,00
-1.679,75
2.329,80
6.957,07
-5.821,90
-4.098,30
-25.001,19
6.010,62
7.164,25
-6.972,44
-2.925,60
-4.337,00
1.125,00
-3.151,34
-5.706,66
-531,46
-920,82
-5.173,50
1.261,00
-7.224,00
1.748,60
-5.921,00
1.690,00

-514,00

-538,86

24,86

5.663,28

0

5.663,28

Driftskostnader
4300
4301
4302
4303
4304
4400
4410
4415
SUM
6320
6340
6341
6360
6370
6371
6372
6380
6410
6420
6440
6510
6540
6570
6600
6620
6800
6810
6820

Varekjøp bøker (avg. fri)
Varekjøp div. (DVD, krus etc.) (høy mva)
Varekjøp mat (medium mva.)
Varekjøp brus (medium mva.)
Pant (avg. fri)
Trykking Lokaltrafikk (avg. fri)
Porto utsendelse Lokaltrafikk (høy mva.)
Porto etc. nettbutikk
Varekostnader
Renovasjon, vann etc.
Strømutgifter VH5
Strømutgifter Vinterbro
Renhold, tørkepapir etc.
Alarm VH5
Alarm Vinterbro
Alarm Rodeløkken
Forsikring bygninger
Leie inventar
Leie av datasys. / bet. term.
Leie transportmidler
Verktøy, utstyr
Inventar
Arb. klær og verneutstyr
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Reparasjon og vedlikehold utstyr
Kontorrekvisita
Data
Trykksaker

6840

Tidsskrifter, bøker o.l.

6860

Møter, kurs, oppdatering

6900

Telefon

-2.044,12

-4.509,78

2.465,66

6905

Internett

-20.805,16

-11.072,75

-9.732,41

6940
6950

Porto
Leie av postboks

-6.442,11
-1.060,00

-9.607,27
-1.030,00

3.165,16
-30,00
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2011

2010

Endring

7000
7001
7002
7020
7021
7022
7040
7045
7050
7080
7095
7105
7140
7160
7320
7410
7420
7430
7500
7740

Drivstoff busser
Diesel varebil
Diesel lastebil
Vedlikehold busser
Vedlikehold varebil
Vedlikehold lastebil
Forsikringer kjøretøy
Avgifter kjøretøy
Bompenger etc.
Flytting busser
Bussopplag
Øreavrunding
Reisekostnader
Diett
Reklame
Kontingent
Gaver og premier
Blomster
Forsikringspremie
Øredifferanser

-12.448,82
-5.898,12
-13.745,03
-452,00
-16.463,60
-1.456,00
-8.048,00
-16.385,00
-14.900,50
-8.000,00
-209.750,00
4,23
-176,00
-2.749,60
-9.637.50
-1.015,00
0
-181,00
-5.446,00
40,48

-22.055,98
-6.243,85
0
-2.531,00
-476,88
0
-45.764,00
-24.650,00
-4.152,50
0
-209.000,00
0
0
-10.921,81
-13.815,00
-1.015,00
-500,00
0
-6.380,00
45,38

9.607,16
345,73
-13.745,03
2.079,00
-15.986,72
-1.456,00
37.716,00
8.265,00
-10.748,00
-8.000,00
-750,00
4,23
-176,00
7.542,21
4.177,50
0
500,00
-181,00
934,00
-4,90

SUM

Driftskostnader

-656.117,72

-625.968,78

-30.148,94

Driftsresultat

-128.427,31

-30,269,81

-98.157,50

21.888,34
54,00
21.942,34

35.737,08
0
35.737,08

-13.848,74
54,00
-13.794,74

-706,00
-6.097,67

-2.105,01
-3.801,55

1.399,01
-2.296,12

Finansinntekt og -kostnad

8150
8151

Finansinntekter
Renteinntekter, bank
Renteinntekter, kunder
Finansinntekter
Finanskostnader
Bankgebyrer
Omkostninger bet.-terminal

8152

Provisjon/omk. kreditkort

-1.030,34

-1.224,46

194,12

SUM

Finanskostnader

-7.834,01

-7.131,02

-702,99

SUM

Finansinntekt og -kostnad

14.108,33

28.606,06

-14.497,73

527.690,41
656.117,72
14.108,33
-114.318,98

595.698,97
625.968,78
28.606,06
-1.663,75

-68.008,56
-30.148,94
-14.497,73
-112.655,23

8040
8055
SUM

Driftsresultat i perioden
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader
Sum finansinntekt og -kostnad
Årsresultat

Busser på vei til RHF sitt årstreff i Drammen 2011. Foto:
Kristian Kortgård
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Balanse 2011

01.01.2011

Endring

31.12.2011

Eiendeler
Anleggsmidler
1390

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer

5.002,35

2.781,42

7.783,77

SUM

Anleggsmidler

5.002,35

2.781,42

7.783,77

0
24.863,60

14.998,58
10.325,33

14.998,58
35.188,93

Omløpsmidler
1460
1510

Innkjøpte varer for videresalg
Kundefordringer

1900
1920
1921
SUM

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Veskebeholdning
DNB 7874.06.99104
DNB 7014.20.03323
Bankinnskudd, kontanter o.l.

6.117,00
166.687,22
961.360,59
1.134.164,81

-243,00
39.154,34
-478.271,49
-439.360,15

5.874,00
205.841,56
483.089,10
694.804,66

SUM

Omløpsmidler

1.159.028,41

-414.036,24

744.992,17

SUM

Eiendeler

1.164.030,76

-411.254,82

752.775,94

-1.663,75
65.875,33
-26.912,34
37.299,24

-112.655,23
0
-1.663,75
-114.318,98

-114.318,98,
65.875,33
-28.576,09
-77.019,74

10.100,00
10.100,00

0
0

10.100,00
10.100,00

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
8800
2000
2050
SUM

Årsresultat
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital

Gjeld
2290
SUM

Langsiktig gjeld
Nøkkeldepositum
Langsiktig gjeld

2410
2750
2961
2975
2980
2981
2988
2990
2992
2994
2995
2996
2997
2998
2999
SUM

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Oppgjøskonto merverdiavgift
Påløpt garasjeleie, ikke fakturert
Riksantikvaren, 602,609,611
Stein Karlsens Rest. fond for buss
Stein Karlsens Rest. fond for trikk
Exit Avløs
Alnabru—leie av spor og arb. kraft
Restaurering A-177
Restaurering MAN SL200 964
Restaurering Høkavogn 247
Vognhallsprosjekt Vinterbro
Klargjøring av veterankjøretøy
Restaurering T-banevogner
Sporveismuseet—Vognhall 5
Kortsiktig gjeld

42.167,50
0
150.000,00
0
125.000,00
125.000,00
0
0
-15.321,00
78.807,64
316.057,18
72.021,61
33.782,41
27.323,47
161.792,71
1.116.631,52

13.730,50
-28.718,00
-150.000,00
283.017,67
-125.000,00
0
-54.841,00
13.637,38
-22.210,00
-68.140,50
-200.000,00
56.346,65
-10.923,75
0
-3.834,79
-296.935,84

55.898,00
-28.718,00
0
283.017,67
0
125.000,00
-54.841,00
13.637,38
-37.531,00
10.667,14
116.057,18
128.368,26
22.858,66
27,323,47
157.957,92
819.695,68

SUM

Gjeld

1.126.731,52

-296.935,84

829.795,68

SUM

Egenkapital og gjeld

1.164.030,76

-411.254,82

752.775,94
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Støtte fra Sporveishistorisk råd
LTF har etter søknad fått tildelt støtte til prosjekter fra
Sporveishistorisk råd, som er underlagt Ruter As. For
2011 ble det mottatt støtte til følgende prosjekter:
Vinterbro
Avløsprosjektet
Vognhall 5
Buss
Sum

125.000
500.000
65.000
95.000
785.000

I tillegg: Driftsmidler fra Ruter AS

144.933

Revisjonsberetning
Til årsmøtet i
Lokaltrafikkhistorisk Forening
Revisorene fremla til årsmøtet i Lokaltrafikkhistorisk
Forening mandag 26. mars en revisjonsrapport basert på
et føreløpig regnskap. Årsaken til dette var at foreningen
i 2011 ble registrert i merverdiavgiftsmanntallet, men at
de nødvendige regnskapskorreksjoner for merverdiavgift
ikke var gjennomført da årsmøtet ble avholdt bl.a. på
grunn av lang saksbehandlingstid i
merverdiavgiftsregisteret.
Det var en forutsetning at de revisorene som ble valgt på
årsmøtet i 2011 skulle revidere det endelige regnskapet
når det foreligger. Årsmøtet i år ble i revisjonsrapporten
bedt om å ta standpunkt til om det endelige regnskapet
også skulle godkjennes av et ekstraordinært årsmøte,
forutsatt at revisorene ikke hadde bemerkninger.
Årsmøtet traff følgende vedtak:
Det foreløpige regnskap ble godkjent og revisorenes
forslag om at de gis fullmakt til å godkjenne det endelige
regnskap, såfremt de ikke har særlige innvendinger, ble
også godkjent.
Det endelige regnskapet ble fremlagt for revisorene
torsdag 14. juni 2012.
Det foreløpige regnskapet for 2012 var gjort opp med et
underskudd på kr 143.036,98. Det endelige regnskapet
viser et underskudd på kr. 114.318,98. Revisorene har
gjennomgått prinsippene for de foretatte korreksjoner og
har ingen bemerkninger. Regnskapet er dermed godkjent
i henhold til den fullmakt revisorene fikk av årsmøtet.

Vogn 405 på vei fra Avløs til Vognhall 5. sommeren 2011 Foto: Kristian Kortgård

Oslo, 14. juni 2012
Jan Arne Rødland (sign.)

Magnus Birkeland (sign.)

Stein Hjeltnes m. fl. I arbeid på Sporveismuseet ifm. flyttingen
2011. Foto: Stefan Kraft
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Vognparklisten
Oversikten viser de 135 enhetene som pr. 31.12.2011 eies og/eller disponeres av LTF, herunder 84 skinnegående, 40 busser og 11 andre kjøretøy.
Alle enheter er tatt med selv om noen av dem er demontert eller mangler vitale deler. Det var ingen nyervervelser eller utrangeringer i 2011.
Selskap/nr.

Byggeår

Plassering

A. Hestesporvogner (4 stk.)
KSS 5
1875
KSS 6
1875
KSS 9
1875
KSS 32
1888

Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro

B. Motoriserte sporvogner (34 stk.)
Hkb 1
1897
Hkb 8
1897
KSS 32
1899
OS 70
1913
KSS 87
1913
OS 203
1913
OS 91
1913
KES 307
1913
KSS 95
1914
KSS 96
1914
EB 1001
1917
KES 322
1918(1899)
OS 6
1918(1899)
EB 1007
1920
OS 121
1922(1899)
OS 149
1922
OS 393
1924
OS 395
1924
OS 397
1926
EB 1013
1932
OS 163
1937
OS 166
1939
OS 170
1939
OS 196
1939
OS 199
1939
OS 183
1940
EB 1011
1952
OS 215
1953
OS 234
1957
OS 38
1957(1913)
OS 247
1958
OS 148
1960
OS 277
1961
OS 207
1987(1953)

Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Grefsen
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vognhall 5
Vinterbro
Vognhall 5
Follum
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Vinterbro
Ulven
Alnabru R
Vinterbro
Vognhall 5
Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5
Follum
Vinterbro
Ulven
Vognhall 5

C. Sporvognstilhengere (9 stk.)
HTM H43
1910
KSS 220
1911
KES 347
1913
OS 647
1913
OS 634
1924
OS 586
1953
EB 1049
1955
OS 661
1956(1909)
OS 563
1956

Vinterbro
Vognhall 5
Vognhall 5
Grefsen
Vognhall 5
Follum
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5

D. Bredprofilede forstadsbanevogner (12 stk.)
Hkb 31
1910
Hkb 32
1910
Hkb 42
1917
Hkb 110
1930(1964)
Hkb 205
1934
BB 308
1942
Hkb 501
1947
Hkb 602
1951
Hkb 604
1951
BB 405
1954
Hkb 609
1955
Hkb 611
1955

Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Vognhall 5
Alnabru R
Alnabru R
Alnabru R
Follum
Alnabru R
Vognhall 5
Follum
Follum
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Selskap/nr.

Byggeår

Plassering

E. T-banevogner (12 stk.)
OS 1002
OS 1018
OS 1076
OS 1089
OS 1092
OS 1129
OS 1141
OS 1306
OS 1320
OS 1335
OS 2006
OS 2007

1964
1965
1966
1967
1967
1972
1976
1978
1981
1985(1976)
1994
1994

Follum
Alnabru R
Alnabru R
Vognhall 5
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum
Follum

F. Arbeidsvogner (13 stk.)
Hkb (Godsvogn)
OS (Snøplog)
Hkb (Grusvogn)
OS 318
Hkb L2
OS 312
OS 313
OS 314
OS 307
OS 398
OS 118
OS 372
OS 345

1899
1912?
1915
1915
1918(1955)
ca. 1918
?
?
1922
1951(1912)
1954
1966
1968(1920)

Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Follum
Vinterbro

G. Hestekjøretøy (3. stk)
DO (Hesteomnibuss)
Ullevål (Hesteambulanse)
Ullevål (Hesteambulanse)

ca. 1880
1886?
1913?

Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro

H. Trolleybusser (4 stk.)
DKT 11
OS 810
BS 607
BS 302

1938
1951
1959
1972

Drammen
Vognhall 5
Bergen
Bergen

I. Brenselsbusser (36 stk.)
Vognkasse
EB 2 (C-4052)
OS 177 (A-177)
OS (A-180 - A-199)
OS 991 (A-191)
OS 744 (A-15744)
OS 745 (A-15745)
SR (C-16120)
SBC 172 (A-15982)
SBC 163 (A-15163
LT RT4363 (DC 31053)
RR 62 (F-30062)
NSB 849 (D-14849)
DBO 428 (A-15428)
OS 285 (A-15930)
SBC 191 (A-15157)
DBO 465 (A-15465)
OS 720 (A-15720)
BO 46 (H-6629)
BFB 49 (C-4649)
NSB 149 (C-30327)

ca. 1918
1924
1933
1936/37
1936
1939
1939
1947
1947
1951
1953
1953
1955
1956
1958
1961
1964
1964
1964
1965
1967

Vinterbro
Vognhall 5
Engelsvik
Vinterbro
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5
Vinterbro
Vognhall 5
Ulven
Ulven
Ulven
Vinterbro
Follum
Ulven
Follum
Follum
Ulven

Selskap/nr.

Byggeår

Plassering

SBC 161 (A-15161)
OFB 67 (A-15667)
OS 835 (A-15835)
OFB 431 (BL 45822)
ØRB 20 (CC 64879)
OS 964 (DC 43251)
BFB 23 (BL 56523)
RBT 4 (TV 35505)
RB 56 (DC 75891)
OS 717 (KZ 29479)
OS 793 (SR 18712)
LB 12 (BN 38312)
NB 347 (BN 49647)
UB 042 (HS 70313)
OS 932 (SR 89932)

1967
1968
1969
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1981
1987
1988
1990
1993
1997

Ulven
Ulven
Ulven
Follum
Follum
Ulven
Follum
Ulven
Ulven
Ulven
Ulven
Follum
Follum
Ulven
Ulven

J. Arbeidskjøretøy (5 stk.)
OS 351 (Coles)
GHO (F-30538)
OS (A-969)
OS (A-955)
OS 178 (DA 3613)

1949
1955
1956
1959
1974

Vinterbro
Vinterbro
Ulven
Vognhall 5
Vinterbro

K. Diverse kjøretøy (3 stk.)
Shell (F86) (KE 56197)
1967
OS 365 (Sveisegenerator)
1976
OS 201 (DH 77201)
1996

Vinterbro
Vinterbro
Vognhall 5

Forkortelser:

AB
A/S Akersbanerne
AEC Associated Equipment Company Ltd.
AEG Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin
Arna Arna Bruk A/S / Arna Busser AS
BB
A/S Bærumsbanen
BES Bergen Elektriske Sporvei
BFB Bærums Forenede Bilruter A/S
BO
BO-bussene, Skien
Breslau
Maschinenbau-Anstalt Breslau (evt. Hofmann)
BS
AS Bergen Sporvei
DBO A/S De Blå Omnibusser
DKT Drammen Kommunale Trikk
DO
Drammens Omnibus
DOBHF
Drammen og Omegn Busshistoriske Forening
EB
A/S Ekebergbanen
ELIN Elektrische Industrie AG
Falkenried Waggonbauanstalt Falkenried der Hamburger
Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, Hamburg
GHO Godsruten Hønefoss-Oslo/Engeseth Busslinjer A/S
GS
Göteborgs Spårvägar AB
HaWa Hannoversche Waggonfabrik AG, Hannover-Linden
Herbrand
Waggonfabrik AG vorm. P. Herbrand & Cie, Köln
Ehrenfeld
Hkb A/S Holmenkolbanen
HTM Haagsche Tramweg Maatschappij
Hägglund
AB Hägglund & Söner
Høka Hønefoss Karosserifabrikk
Iversen
A. W. Iversens Karosserifabrikk AS
KES A/S Kristiania elektriske Sporvei
KKS Kristiania Kommunale Sporveier

I 2011 ble vognene 2006 og 2007 tatt ut
som museumsvgner og plassert på Follum. Foto: Lars Fredrik Andersen

KSS A/S Kristiania Sporveisselskab
KTPAS Kollektivtransportproduksjon AS
Larvik Larvik Karosseri A/S
LB
Lommedalsbussen A/S
LT
London Transport Ltd.
MAN Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg/
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG
MV Metropolitan-Vickers Electrical Company Ltd.
NB
Norgesbuss AS
NEBB A/S Norsk Elektrisk & Brown Boveri
NSB NSB Bilruter
NTM Norsk Teknisk Museum
OFB Oslo & Follo Busstrafikk as
OS
AS Oslo Sporveier
OVS Oslo Vognselskap
RB
Romeriksbussene
RBT Romerike Busstrafikk A/S
RR
Ringeriksruten
RSJ
Ransomes, Sims & Jefferies Ltd.
SBC Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler as
ScV Scania-Vabis
Skabo Skabo Jernbanevognfabrik A/S
Siemens/SS Siemens-Schuckert-Werke GmbH
SR
Siggerudruten (Rutebileier Henry Solberg)
Strømmen Strømmens Værksted A/S
Tide Tide ASA
UB
Unibuss
UEG Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin
Ullevål
Ullevål Sykehus
van der Zypen
van der Zypen & Charlier GmbH
VBK Vestfold Bil & Karosseri A/S
VH
British Westinghouse Electric & Mfg. Co. Ltd.
ØRB Øvre Romerike billag AS
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Brenselsbusser
LTF stilte sterkt med elleve busser til Rutebilhistorisk
Forenings 23. veteranbusstreff som ble avholdt i
Drammen 2-5.juni 2011, hvor det var påmeldt 100 vogner
fra hele landet. DBO465 fikk 10-års deltagermedalje og
RBT4 hentet hjem prisen for flotteste vogn i klasssen for
1975-1979 årgangene.
Utover innbringende utleieoppdrag i samarbeid med
UniBuss Tur med rebusløpet for Krigsskolen i september
som den største mønstringen, har det vært noen utflukter
i Oslo for å holde bussene i bevegelse. Dessverre lider
flere av veteranbussene av for lite mosjon og er en netto
utgiftspost i LTFs regnskaper, så på tampen av året ble
det vedtatt å avskilte de vognene som blir minst brukt
eller trenger en større revisjon.
Med et par unntak gikk alle vognene gjennom årets EUkontroll uten anmerkninger. NSB D-15849 som pga. alder
ikke er pålagt årskontroll, ble også besiktiget og funnet i
orden.
OS 720: Generelt vedlikehold. EU-godkjent.
OS 793: Generelt vedlikehold. Service og reparasjon av
girkasse hos UniBuss før Drammenstreffet. EU-godkjent.
OS 835: Generelt vedlikehold.
OFB 67: Generelt vedlikehold. Tetting av lekkasje på
dieselrør. EU-godkjent.
NSB 149: Defekt radiator og dieselpumpe. Vedtatt
avregistrert til vi har midler til istandsettelse.
OS 717: Generelt vedlikehold.
BFB 49: Generelt vedlikehold. Større luftlekkasje på
bremsesystemet utbedret. EU-godkjent.
RBT4: Generelt vedlikehold. Raparasjon av luftlekkasje
på bremseslange. EU-godkjent.
UB 42: Reparasjon av større luftlekkasje, generell
service. Defekt radiator, avskiltet november 2011
OS 932: Avregistrert i november 2011. Bl.a. må radiatorer
skiftes. En kostnad beregnet til NOK 30-40.000
OS 964: OS 964 er under ferdigstillelse. Det gjenstår
innvendig montering og utbedring av elektrisk anlegg.
NSB D-15849:Generelt vedlikehold. EU-godkjent.
DBO 465: Generelt vedlikehold. EU-godkjent.
Volvo F86
Lastebilen er foreningens viktigste arbeidshest og har
vært veldig mye brukt i 2011. Den fikk en del
anmerkninger ifm EU-kontrollen som ble utbedret, samt at
motorbremsen ble revitalisert. F 86’n ble utsatt for
innbrudd da den sto utenfor Vognhall 5. Bl.a. ble
tenningslåsen stjålet, men til alt hell ble den ikke utsatt for
hærverk. Tyveriet ble anmeldt til politiet, men henlagt pga
bevisets tilstand.
Toyota Hiace
Varebilen er unnværlig og har vært mye brukt frakte deler
og utstyr mellom museet og Alnabru. Senhøstes måtte en
torsjonsfjær i forstillingen byttes ut pga tretthetsbrudd,
samt nye dekk, og forstillingskontroll utført, alt til den
nette sum av nærmere NOK 15.000.10

Skinnegående
materiell
2011 var et år preget av mye aktivitet i LTF, ikke minst
fraflyttingen fra Avløs.
Det var ikke kapasitet til å fullføre prosjektet med Gullfisk
183. Vi har renset samtlige bremsemotstander i løpet av
vinteren. Nye lademotstander er bestilt.
Vi har sett over og laget en arbeidsplan for 32, men som
med 183 har det ikke vært mannskap til å gjøre noe med
vognen.
LTF kjørte 14 utleieturer og seks turer med Majorstuen
Ring. Det ble endel innstillte avganger både på utleie- og
LTF sin egen kjøring. Dette skyltes b.la.
kapasitetsproblemer hos verkstedet. Det utarbeides nye
ettersynsrutiner som skal bedre dette.

Utførte arbeider på ”Avløsvogner”
170: Vask
196: Vask, fjerning av graffiti og nye vindusruter
215: Lakkert utvendig. Nye vindusruter
247: Vask
277: Vask
586: Vask.
372: Teknisk vedlikehold
1011: Lakkert utvendig. Nye vindusruter
1049: Lakkert utvendig. Nye vindusruter
BB 308:
Lakkert utvendig. Nye vindusruter
BB 405:
Lakkert utvendig.
HKB 31:
Vask
HKB 32:
Vask
HKB 42:
Vask
HKB 205: Vask
HKB 501: Lakkert utvendig. Nye vindusruter
HKB 604: Noe nedskraping.
1002: Lakkert utvendig.
1018: Lakkert utvendig.
1076: Vask
1092: Lakkert utvendig.
1129: Lakkert utvendig.
1141: Lakkert utvendig.
1306: Lakkert utvendig.
1320: Lakkert utvendig.
1335: Lakkert utvendig.

Arrangementer
Kollektivtrafikkens dag
på Rådhusplassen 10.
september
LTF arrangerte lørdag 10. september igjen den store
Kollektivtrafikkens dag på Rådhusplassen, som vanlig i
samarbeid med Ruter. I år hadde vi et samarbeid med
veteranskipsmiljøet på havna. Dette er selvsagt med på å
trekke enda mer folk.
Vi deltok med omtrent like mange enheter som vanlig,
men av ”tilreisende” deltakere var det i år bare
Veteranklubben ved Schøyens bilcentraler som stilte,
denne gangen med to busser. For første gang var våre
folk synlige i folkemengden i sine gule vernevester med
påtrykket logo. Daværende InfraPartner deltok også med
demonstrasjon av thermit-sveising av bytrikkskinnegang.
Demonstrasjonen ble gjort to ganger og samlet hver gang
mange nysgjerrige tilskuere. Presentasjonen av en
fabrikkny buss var også populært.
”Bussringen” kjørte tre avganger, hver med to busser.
Som vanlig var det veteranene Leyland Worldmaster og
Büssing Präfekt som kjørte, og rundt 200 mennesker
hadde glede av dette. På Rådhusplassen en fin lørdag i
september er det vanligvis mange mennesker, så også i
år. Vi kan derfor trygt si vi hadde mange tusen
mennesker forbi utstillingen, og våre vognverter fikk raskt
mange spørsmål.
LTF stilte med følgende vogner:
KSS 6, KSS 32, KSS 96, KSS 220, KES 307, KES 347,
KES 322, OS 183, OS 247/586. I tillegg stilte vi med de
fleste av våre kjørbare busser. Vogntoget 70+647 gikk i
rute mellom sentrum og Rådhusplassen, som alltid
bemannet av LTFs eget personell.
Stefan Kraft holdt
publikum orientert
om prosessene. Her
er det avsluttet sliping av ferdig sveiset
skjøt. Foto: Jon Haakon Hustad

Rutebiltreffet Drammen
I helga 2.-4 juni ble det årlige veteranbusstreffet i regi av
Rutebilhistorisk forening avholdt. Denne gangen var
Drammen vertsby. Det innebar muligheten for en omfattende deltakelse fra vår side. LTF stilte med i alt elleve
busser:
For LTF er det viktig å delta i disse markeringene. Vi er en
sentral del av landets veteranbussmiljø, selv om mange
fortsatt oppfatter oss som en ”trikkeforening”. Faktisk besitter LTF sannsynligvis Norges største museumsbussamling.
Vi registrerer at vi ofte velger en noe annen måte å tilgjengeliggjøre våre kjøretøyer på enn det som er vanlig i
veteranrutebilmiljøet. Der er det ofte begrenset interesse
å vise det bredere publikum hva buss, og kollektivtrafikk i
sin alminnelighet, egentlig har betydd i samfunnet. Vi vil
tro at det svært viktige arbeidet med bevaring av disse
kjøretøyene ville ha møtte større forståelse og interesse
om rutebilmiljøet hadde henvendt seg noe mer utad.

Nordisk konferanse i
Bergen
Årets nordiske konferanse fant i år sted i Bergen. Det var
LTF og TSHF (Trondheim) som stod som arrangører i
nært samarbeid med Bergens Tekniske Museum.
Som vanlig stilte de aller fleste foreningene opp fra Sverige, Danmark, Finland og Norge. Det var et rikholdig program og spennende turer. I tillegg til de enkelte foreningenes presentasjoner av hva de har drevet med i året som
gikk, fikk vi en inngående presentasjon av Bergens nye
bybane. Det ble også tid til båttur og besøk på Bergen
Tekniske Museum.
LTF prioriterer det nordiske samarbeidet høyt. For oss var
det blant annet nyttig å høre om danskenes erfaringer
med å restaurere sporvogner i Gera i Tyskland og om
hvordan Svenska Spårvägsälskapet arbeider med lagring
av materiell i Malmköping. LTF hadde seks deltakere på
konferansen. Vi vil takke våre trønderske venner for medarrangeringen og for fint bidrag fra lokale krefter i Bergen.

Demonstrasjon av Thermit-sveising
under kollektivrafikkens dag. Bøtta har
tatt fyr og temperaturen utvikler seg
nå voldsomt! Foto: Jon Haakon Hustad
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Fra Avløs til Rodeløkken og Follum
Helt fra årets begynnelse i 2011 var det klart at flyttingen
fra Avløs ville bli LTFs hovedoppgave i 2011. I flere år hadde LTF og Sporveien brukt Avløs som midlertidig lagringssted for museumsmateriell. Opprinnelig hadde en del av
vognene vært plassert inne i verkstedet og vognhallen på
Avløs. Da verkstedet igjen ble tatt i bruk for trafikkmateriell,
etter å ha vært nedlagt i flere år, ble museumsvognene
henvist til Fryseboksen. Som navnet tilsier, var dette en
uoppvarmet hall, dårlig sikret og høyst uegnet for oppbevaring av historisk materiell.
Enkelte forbedringer ble gjort. Et lekk tak ble tettet, og etter
flere angrep med graffiti ble det montert nye porter, alt på
Ruters bekostning.

sitt nye lagringssted. I tillegg ble noe glass skiftet, en del
før transportene, en del i etterkant.

Follum og Rodeløkken

Det skulle vise seg at Rodeløkken på langt nær var innflyttingsklar da vi planla å flytte. Vi prioriterte derfor frakt av
vogner til Follum i første runde. Det var et betydelig problem at brua over vegen inn til området var for lav til å kunne
frakte t-banevogner og holmenkollbanevogner. Vegen måtte derfor senkes. Da først de grunnleggende arbeidene var
ferdigstilt, gikk transporten av materiell henimot smertefritt
og helt etter planen. På Follum ble primært t-banevogner,
men også noen sporvogner satt. I tillegg sendte vi opp store mengder teknisk utstyr; et arbeid som er blitt videreført
Avløs ble etter hvert utsett som T-banens base vest. Dette ut over høsten i 2011 og som fortsatt ikke er avsluttet. I
innebar at museumsvognene måtte bort. Et samarbeid ble etterkant har vi også satt en stor del av2 bussparken inne på
Follum. Totalt disponerer vi ca 2300 m på Follum.
innledet mellom først og fremst Ruter og LTF for å finne
nye lokaliteter. Disse måtte imøtekomme strenge krav hva Det var ikke før i august det ble mulig å sende vogner til
Rodeløkken. Det skulle mangle porter der selv i lang tid
gjaldt størrelse, ikke minst størrelse på innkjøringsporter.
etter innflytting. Det har vært et vedvarende problem med
Lagringsstedet måtte være tilgjengelig med lastebil slik at
vognene i det hele tatt kunne fraktes dit. Stedet måtte være Rodeløkken at huseier ikke har hatt den framdriften i oppgraderingen i hallen vi hadde forutsatt. Ved utgangen av
sikkert; sikkert for innbrudd, brann osv. Og ikke minst, det
2011 var dette fortsatt et problem. Rodeløkken er på rundt
måtte ikke ligge for langt vekk fra Oslo.
1800 m2.
Valget falt på to steder: Rodeløkken Maskinverksted på
Det er ikke utført noen større bygingsmessige arbeider på
Alnabru og lagerhallen på Follum Nord nær Hønefoss.
Follum. Rodeløkken er derimot betydelig oppgradert. Det
er montert nye porter og flere av rommene er under tilpasning til våre formål (verksted, lager, kontor, toalett/ garderobe).

På jakt etter nytt sted å være

Vurdere bevaringsverdighet

Et møysommelig planleggingsarbeid ble påbegynt. Først
måtte alle vognene vurderes ut fra bevaringsverdighet. Det
hadde liten hensikt å flytte vogner som egentlig ikke var
bevaringsverdige til nytt lagringssted. Samtlige vogner ble
funnet bevaringsverdige, med unntak av tre ”600-vogner”
som var identiske med en fjerde vogn som allerede var
definert som museumsvogn. I mellomtiden var hallene fylt
opp av hele ni t-banevogner som også skulle bevares. Det
lyktes Ruter å forhandle seg fram til leie av hallplass i
vognhall og verksted; arealer som stod ubrukte. Med dette
lyktes det å få sikret noe bedre (skjønt det skulle vise seg
at det var lettere for vandalene å komme seg inn i vognhallen enn i den etter hvert ganske godt sikrede fryseboksen).
Bedre lagringsplass muliggjorde også oppgradering av
vognene.

Transporten
Arbeidet med vognflyttingen ble lagt ut på anbud. Oppdraget gikk GLC/Tarton, et svensk firma. Alle vognene ble
fraktet på deres spesialhenger for transport av sporbundet
materiell. Transportene ble fortrinnsvis utført om morgen
og ettermiddag, men enkelte dager ble opptil tre vogner
flyttet. Dessverre ble ett av våre medlemmer skadet i forkant av en av transportene fra Avløs. Bortsett fra dette foregikk all frakt uten skader på personale og materiell. I alt
ble det fraktet 33 vogner på rundt 850 tonn og en samlet
vognlengde på 520 meter.
Det meste av utstyret fra Avløs sammen med deler fra
Ryen er fraktet på innlånt trailer. LTFs lastebil har fraktet
store mengder deler fra Vognhall 5 til særlig Rodeløkken.

Planlegging og forarbeid
Vinteren, våren og forsommeren 2011 gikk med til planlegging av transporten og opprusting av materiellet. Dessuten
måtte den store mengden utstyr som var plassert på Avløs
gjennomgås og sorteres. Arbeidet med oppgradering av
vognene fikk høyeste prioritet. Ruter hadde uttrykt et klart
ønske om at det ikke måtte fraktes nedgriset materiell til de
nye lagringsstedene. Dette innebar en til dels summarisk
lakkering av en rekke av vognene. Noen av vognene fikk
bare påført lakk som dekket det verste. Andre fikk en mer
historisk tilpasset oppussing som gjør dem framvisbare på
12

De fleste vognene
på Avløs fikk en
avgraffitering og
et strøk lakk før
de ble fraktet
vekk. Her 405 under arbeid Foto:
Jon Haakon Hustad

Vognplassering
Ved årsskiftet var følgende vogner plassert på Follum:
Sporbundet: OS 149, OS 247, OS 586, HKB 602,
HKB 609, HKB 611, OS 1002, OS 1092, OS 1129,
OS 1141, OS 1306, OS 1320, OS 1335, OS 372, OS
2006, OS 2007.
Busser: BO 46, OFB 431, BFB 23, BFB 4649, LB 12,
NB 347, DBO 465, ØRB 20.
Følgende vogner var plassert på Rodeløkken:
OS 196, OS 215, EB 1011, EB 1049, BB 308, HKB
31, HKB 32, HKB 205, HKB 501, HKB 604, OS 1018,
OS 1076.

mering av hvor mange timer som ble nedlagt. Foreningen deltok i regelmessige møter med Ruter for
planlegging hele første halvår i 2011. Fra og med mai
måned var det vedvarende arbeid på Avløs, etter
hvert også på Follum og særlig Rodeløkken. I snitt
arbeidet det fire mann hver dag fra mai og ut august.
Ruter dekket utgiftene knyttet til planlegging, transport og lokalleie. Vi hadde et meget nært samarbeid
med Ruter som etter hvert opparbeidet seg en betydelig kompetanse på museumsvogner! Av hensyn til
mulig hærverk på vognene valgte vi å holde en lav
medieprofil. Særlig t-banevognene oppfattes fortsatt,
også etter utrangering, som et svært attraktivt mål for
graffitører.

Nærmere om brukspotensiale

I tillegg ble vognene HKB 42 og BB 405 fraktet til
Vognhall 5 med tanke på utstilling i museet. BB 395
er fraktet til Vinterbro for bruk til ledningsarbeid på
anlegget. Sporvogn 149 ble fraktet fra Vognhall 5 til
Follum med tanke på seinere restaurering. OS 170 og
OS 277 ble sendt til Trafikksjefens etats inntauingsområde med tanke på snarlig frakt tilbake til sporveisnettet i Oslo. OS 2006 og 2007 ble hentet fra lagring på Hensmoen til Follum på et seinere tidspunkt.

Follum er utelukkende tiltenkt rollen som lager. Det
betyr at vi ønsker å plassere maksimalt med vogner
og utstyr i hallen. Reoler, dels hentet fra Avløs, dels
nyinnkjøpte av Ruter, er med på å gjøre det til et hensiktsmessig lager for tungt utstyr. Det er ikke forutsetning å utføre verksted- eller vedlikeholdsarbeider i
hallen.
Rodeløkken har et større brukspotensiale. I tillegg til
å være lager for vogner og utstyr vil hallen kunne brukes til verkstedformål, om enn ikke ”varme” arbeider.
Hallen er svakt vinteroppvarmet som muliggjør også i
det minste visse former for verkstedarbeider. Det er
flere små rom som dels kan brukes som lager, dels
I tillegg til vognene er store mengder utstyr lagret på
som spesialverksteder. På bakgrunn av tidligere bruk
Follum og Rodeløkken. Dette dreier seg om alt fra
er det godt utstyrt med toalettfasiliteter og dusj. På
tunge komponenter som motorer og hele boggier til
Rodeløkken har vi dessuten innredet et eget lokale
mindre deler til vognene. I tillegg er det igangsatt arfor administrative formål. Dette er skjedd parallelt
beid med å tømme gravene i Vognhall 5 som ledd i et med at Vognhall 5 i stadig større grad reindyrkes som
større oppryddingsarbeid også i denne bygningen.
museum og i mindre grad vil være medlemslokale.
Ruter har kjøpt inn store mengder med reoler til beg- Ved årsskiftet arbeider vi sammen med Ruter for å
ge lagrene. En del reoler ble også demontert av LTF finne en hensiktsmessig bruksmåte særlig for lokaleog satt opp igjen på de to lagrene. Dette har gitt oss
ne på Rodeløkken med tanke på mulig publikumstilen helt annen mulighet til ordnet, strukturert og sikkert gang.
lagerhold.

Lagring av utstyr

Vogn 42 har en
kollisjonsskade,
antakelig etter
et skifteuhell
på Majorstuen
før flyttingen til
Avløs. Foto: Jon
Haakon Hustad

Om selve arbeidet og finansieringen
Den alt overveiende del av arbeidet med istandsettelse av vognene og selve transporten ble utført av
LTFs egne medlemmer. Det ble aldri gjort noen esti-

Det er mange gleder ved å ta vare
på store gjenstander, og heldigvis
har vi også forståelsesfulle naboer. Her under begivenhetene 14.
august der 42 rygges nennsomt
inn på spor 19. Naboens plen ble
”forsterket” med en stålplate.
Foto: Jon Haakon Hustad
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Vinterbro
Til tross for at aktivitetene på Anlegget Vinterbro ble
redusert på grunn av prosjekt ”exit Avløs” må det sies at
vi kom i havn med en del av det vi hadde satt oss fore i
2011.
Det er gledelig at stadig flere av foreningens medlemmer
tar turen ut og bidrar til at denne levende og dynamiske
delen av utstillingen vår blir ivaretatt og videreutviklet på
en best mulig måte.Det er entusiasme for et levende
museum, men også delte syn på hvordan dette best bør
driftes, enten som et magasin eller som en fullt utbygget
museeumsporvei.
Det er liten tvil om at nettopp slike møter hvor man får
fram forskjellige synspunkter og ideer er viktig for oss.
Erfaringsvis ser vi at et ”kjørende” Vinterbro er en
skikkelig magnet for å trekke både medlemmer og
besøkende til anlegget. Dette bidrar også til å holde
vogner og hus mest mulig ”igang”.
Det er også et enormt potensiale på Vinterbro for treff og
andre aktiviteter som blant annet involverer våre
samarbeidspartnere og søsterforeninger.
Vi ser og at det kan være interessant med
”pakkeløsninger” der man kan tilby transport, konferanse,
fornøyelse (Tusenfryd) omvisning med eventuell
cateringavtale (lett bespisning) før retur dit man måtte
ønske. Dette kan fort bli en fin inntektskilde for å å
optimalisere anlegget.

Espen Riis Andersen og Johannes Haugen i aktivitet med kjøreledningen på Vinterbro. Foto:
Stefan Kraft
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Svært positivt var det at ”Exit-Avløs” førte til at vi fikk
overta endel gammelt luftledningsutstyr og kjøreledning
fra Avløs, faktisk nok til å erstatte den tapte kjøreledningen.
Entusiastiske medlemmer sørget også for at mesteparten
av oppheng og barduner nå er hengt opp foran vognhallen og Slemdal stasjon.
Samtidig ble stillaset på Slemdal stasjon tatt ned så stasjonsbygget nå framstår med sin nye prakt! (Engelsk rød)
Det ble også et hyggelig tillskudd i vognsamlingen i 2011
med ledningsvognen A-vogn 395 (1924) som til da har
tjenestegjort på blant annet Durud anlegg.
Sikring av våre anlegg er en oppgave vi tar svært seriøst i
LTF. Det er viktig å sikre seg mot uønskede ting som
brann, innbrudd, fuktskader og hærverk.
Det ble engasjert nytt vaktselskap på Vinterbro
(Securitas) som ser ut til å tilfredstille våre krav til sikring
av anlegget.
Det er sensorer både for brann og innbrudd i bygningene
samt kameraovervåkning.God skilting og merking fører til
at stadig færre uvedkommende dukker opp på våre skjermer.Spesielt godt er det at utrykningstiden for vektere er
drastisk redusert da både Tusenfryd og Vinterbro storsenter også benytter dette selskapet.
Vi tar nå i bruk det nye prosjektstyringssystemet på intranettet som gjør det enklere å se hva som er planlagt, gjort
og hva som skal gjøres.

Sporveismuseet
Også driften av museet har vært berørt av fraflyttingen av
Avløs. Museet har i den ekstraordinære situasjonen hatt
midler til drift og videreutvikling, men det har manglet arbeidskraft. Alt i alt må vi si oss fornøyde med at alle åpningsdager ble bemannet, takket være en stor innsats fra
de faste museumsvaktene. Flyttingen fra Avløs førte også
til at museet fikk to nye vogner i utstillingen, og dette ga
støtet til en fortsatt prosess rundt en kommende forstadsbaneutstilling. I midten av august kom vognene 405 og 42
inn på spor 19, der T-banevogn 1089 allerede var på plass
i 2010. Vi kan dermed lage en utstilling som, foruten med
tekst og bilder, viser utviklingen av bredprofilsystemet i
Oslo. Vogn 42 fra 1916 var andregenerasjons vogntype på
Holmenkolbanen etter denne standarden med vognbredde
på 3,2 meter. At også Bærumsbanen valgte denne standarden var selvsagt da de bygde sin forbindelse med Holmenkolbanen over Ullern. Vogn 405 representerer ikke
bare denne utviklingen, men også baneselskapets satsning på ombygging av eldre materiell. Riktignok er det
knapt noe mer enn motorene igjen etter A-vogn i vogn
405, men starten på disse ombyggingene skjedde med de
etter hvert såkalte ”Jeepene” 401 og 402 i 1943 og -44.
Bærumsbanen har sitt opphav i Kristiania Elektriske Sporveier, og drev utstrakt ombygging av vogner i sitt gamle
verksted som lå der museets nabo Deichmanske bibliotek
har lokaler i dag. Slik sett har 405 et gjensyn med egne
røtter i dagens plassering. Spor 19 skal på denne måten
vise hele utviklingen av våre ”store” forstadsbaner og Tbanen. Foreløpig er Holmenkolbanens vogn 8 fra 1897
plassert i den andre enden av vognhallen, nær de to andre
utstilte vognene fra 1800-tallet. Det er laget en modell i
1:20 med vognene plassert i miljø med plattformer og
sperrekiosk fra T-banen. Også den gamle Tbanetrafikkledersentralen fra Tøyen er tenkt bygget inn
her.

løkken. I tillegg til den eldre typen stillverksplater, fikk vi
også med oss en skjerm av nyere type som projiserer stillverksbildet. Denne skjermen er etter noe modifisering blitt
brukbar til visning av en billedserie fra Holmenkolbanen,
inspirert av VM på ski som ble avviklet i
Riksarenaen i Holmenkollen tidlig i mars.
En videreutvikling av forstadsbaneutstillingen avhenger av
framdriften på fornyelsen av gulvet ved spor 19 og 20.
Hele gulvet ved spor 19 er revet og maskingraven er ryddet. En god del av gulvet på innsiden av vognene er fornyet, men det gjenstår fortsatt mange meter. Dette må på
plass før plattformer på innsiden av vognene kan bygges.
Det har vært kontakt med entreprenører gjennom mittanbud.no, men ingen har respondert positivt etter å ha fått
presentert jobben. Rydding av maskingraven ved spor 20
er godt i gang, og det er viktig at dette arbeidet fullføres før
gulvet legges. Det er atskillige verdifulle deler som nå
kommer for en dag etter til dels flere tiår under gulvet. Heldigvis finnes det nå gode lagringsforhold på Rodeløkken. I
denne flytteprosessen har det også vært lagt ned atskillige
timer i 2011. Ved samme anledning som vognene 42 og
405 kom inn i museet, passet vi på å sende HaWa-vogn
149 til Hønefoss. Bussene ble også omrangert eller satt
annet sted. Bussutstillingen er den delen av museet som
har dårligst kår i denne fasen av ombygging.

Det var i begynnelsen av året kontakt med Trafikanten om
utvikling av en utstilling om ”Sanntid”. En del elementer ble
samlet sammen, blant annet overtok LTF en holdeplasssøyle av typen med lite vindu som kun viser gjenværende
minutter samt plass for lite kart og tidtabell. Arbeidet med
denne utstillingen ble foreløpig lagt til side sommeren
2011. Det har også vært arbeidet med overtakelse av en
ASCOM billettmaskin av største og nyeste type. Det er nå
(2012) reservert en slik maskin for oss, men foreløpig er
Den gamle trafikkledersentralen ble tatt ut av bruk i februar denne ikke overtatt.
og gitt LTF. Demonteringen ble gjennomført i et velkjent
tempo, og heldigvis kunne etter hvert alt lagres på Rode-

Her samme område i modell 1:20. Den grå ”klossen” foran Tbanevogna er en sperrekiosk fra Jernbanetorget som vil
være et viktig element i utstillingen. En antydning av hvordan T-sentralen kan innplasseres er innenfor sperrekiosken.
Foto: Jon Haakon Hustad

Oversiktsbilde tatt fra taket av T-vogn 1089. 405 kom til Vognhall 5 sommeren 2011. Foto: Jon Haakon Hustad
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Protokoll fra generalforsamling i
Lokaltrafikkhistorisk
forening avholdt mandag 26. mars 2012 kl. 19.00
i Vognhall 5, Gardeveien 15, Oslo
Møtet ble åpnet av styreleder Espen Riis Andersen som
ønsket de fremmøtte velkommen. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede samt 7 uten stemmerett.
Til behandling forelå:
1. Godkjenning av innkallingen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet erklærtes lovlig satt.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Som møteleder ble foreslått Lars Fredrik Andersen, som
referent Jan Arne Rødland og til å underskrive protokollen
Solveig Andersen og Peter Udbjørg. Samtlige ble valgt.
3. Årsberetning for 2011.
Foreningens utkast til årsberetning ble presentert på
skjerm og forelå også til utdeling. Beretningen ble gjennomgått side for side. Enkelte unøyaktigheter ble påpekt
og notert for rettelse i den endelige utgaven, samt at bilder legges til. Årsberetningen ble deretter enstemmig
godkjent som LTF-s årsberetning for 2011.
4. Regnskapet for 2010.
I kasserers fravær gjennomgikk møteleder regnskapet for
2011 som er gjort opp med et underskudd på
kr. 143.036,98. Revisors beretning ble lest. Foreningen er
registrert i mva-registeret men det er ikke ennu nedfelt i
regnskapet. Et endelig regnskap med mva vil foreligge
senere, med forventet lavere underskudd.
Det foreløbige regnskap ble godkjent og revisorenes forslag om at de gis fullmakt til å godkjenne det endelige regnskap, såfremt de ikke har særlige innvendinger,
ble også
godkjent.
5. Orientering fra styret om neste års (2012) utfordring.
Styreleder redegjorde for de største oppgaver i det nye
år.
Rodeløkken - 200 kvm plass for restaureringer
Follum - vakthold og engasjement av lokale krefter.
Vognhall 5 - Ruter er interessert i videreutvikling av museet.
Inntektskilder - reklame ut- og innvendig i de veteranbussene som brukes mest.
PR-virksomhet som stands vil komme etterhvert
6. Innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag.
7. Neste års kontingent.
Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene for 2013.
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Første års medlemskap: kr. 150,Ordinært medlemskap: kr. 300,Fem års medlemskap: kr. 1.200,Medlemmer t.o.m. 15 år: kr. 150,Det ble fremsatt forslag om å øke ordinær kontingentsats
til kr. 325,-. Ved votering ble styrets forslag godkjent mot
5 stemmer.
8. Valg.
Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene ble gjennomført verv for:
Som leder ble foreslått: Espen Riis Andersen (gj.valg)
Som sekretær ble foreslått: Christer Fossum (gj.valg)
Som kasserer ble foreslått: Henrik Sartz (ny)
Som varamedlem ble foreslått: Erik Lefstad (gj.valg)
Faggruppen
Som anleggsleder ble foreslått: Stefan Kraft (gj.valg)
Som bussleder ble foreslått: Pål Arne Jannang (gj.valg)
Som museumsleder ble foreslått: Jon Haakon Hustad
(gj.valg)
Som samfunnskontakt ble foreslått: Tom Arne Nygaaard
(gj.valg)
Som trikkeleder ble foreslått: Espen Normann Røe
(gj.valg)
Samtlige valgt med akklamasjon
Som revisorer ble foreslått: Magnus Birkeland (gj. valg)
og Peter Schou (ny)
Begge valgt med akklamasjon
Som valgkomité ble foreslått: Ragnar With Sørensen (gj.
valg), Audun Andersen (gj. valg) og Hans Martin Kollerød
(gj.valg)
Alle valgt med akklamasjon
I tillegg til kasserer Henrik Sartz oppnevnes Kristian Kortgård som regnskapsfører, men ikke som medlem av styret.
Møtet hevet kl. 19.05
Jan Arne Rødland /s/
referent
Solveig Andersen /s/
Peter Udbjørg /s/
protokollunderskrivere

