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Lokaltrafikkhistorisk forening 
 

Postadresse: 
Caspar Storms vei 21 

0664 Oslo 
 

Sporveismuseet - Vognhall 5: 
Gardeveien 15 

          0363 Oslo 
         Telefon: 22 60 94 09 
     E-postadresse: postboks@sporveismuseet.no 

 
       Org. nr: 980 681 408 MVA 
     Kontonummer: 7874.06.99104 

Året 2015 føyer seg inn i rekken av aktive år for LTF. Vi vil særlig huske tilbake til arrangementet 
på Rådhusplassen i september. Her hentet vi tradisjonen tro fram museumsvogner både fra mu-
seet og ellers fra våre samlinger. Tross litt dårlig i vær på morgenen fant et betydelig antall men-
nesker veien til arrangementet. Denne gangen skjedde hele arrangementet i egenregi, men hvor 
også Ruter deltok med en stand. Vi deltok også i samarbeid med Sporveien ved markeringen av 
kollektivtrafikkens 140 årsjubileum i byen vår hvor hestesporvogn nr. 6 ble hentet fram. Fore-
ningens busser deltar på det årlige veteranbusstreffet som gjør oss til en sentral aktør også i det 
miljøet.  
 
Vi har hatt en gledelig økning i antallet medlemmer i 2015. Ved årsskiftet nærmer foreningen 
seg å ha 600 medlemmer. Det er tydelig at foreningen er blitt bedre kjent og at flere ønsker å 
støtte og ta del i det arbeidet vi gjør. Tilsvarende ser vi en betydelig økning i antallet besøkende 
på museet. Kombinasjonen av bedre annonsering, kjøring med veteranvogner og et forbedret 
museum, og ikke minst nettbutikken, får være med å forklare denne positive økningen.  
 
På den annen side er vi dessverre ikke kommet så langt som vi ønsket i istandsettelse av særlig 
museumssporvogner. Vi har hatt vansker med å nå fram med våre ønsker for å få ferdigstilt ma-
teriell på en måte vi hadde sett som fordelaktig. 
 
Vi står også overfor store utfordringer på Vinterbro etter hvert som planlegging av et nytt vei-
kryss tar form. Det er vanskelig å se for seg en videreføring av anlegget som opprinnelig planlagt.  
 
Vi har et tett og godt samarbeidsforhold til Ruter som vi mener støtter vår virksomhet på en god 

måte. Vi tolker dette som tegn på at det arbeidet vi utfører, verdsettes av byens myndigheter.  

 
 

Forord 

Forsidebildet: Hestesporvogn 6 
var ute på tur fra Sporveismu-
seet til Stortorvet 6. oktober 
2015. Foto: Roy Budmiger 
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Styre og tillitsverv 
Til 23. mars 2015 
 
Styret 
Administrasjonsgruppen: 
Leder Håkon Kinck Gaarder 
Sekretær Christer Knutsen Fossum 
Kasserer Henrik Sartz 
Faggruppen: 
Anleggsleder Stefan Kraft 
Bussleder Johannes Hjalmar Haugen 
Museumsleder Tom Arne Nygaard 
Samfunnskontakt Øistein Øisjøfoss 
Trikkeleder Sven Marius Gjeruldsen 
Varamedlem Per Almén 

Fra 23. mars 2015 
 
Styret 
Administrasjonsgruppen: 
Leder Håkon Kinck Gaarder 
Sekretær Christer Knutsen Fossum 
Kasserer Marius Sæther 
Faggruppen: 
Anleggsleder Stefan Kraft 
Bussleder Johannes Hjalmar Haugen 
Museumsleder Tom Arne Nygaard 
Samfunnskontakt Sven Marius Gjeruldsen 
Trikkeleder Espen Norman Røe 
Varamedlem Kristian Olsen Årseth 

Medlems– og besøkstall 
Medlemstall pr. 01.01.2015:  524 
 
Nye medlemmer : 83    
Skriftlig utmelding:  (2)  
Manglende kontingent : (10) 
Avgått ved døden:  (4)   
Ingen kjent adresse: (1) 
  
 
Medlemstall pr. 31.12.2015:  590 

Besøksstatistikk for Sporveis-
museet Vognhall 5: 
 

2015: 5.478 
2014: 4.250 
2013: 4.766 
 

Reisende med veterantrikken: 
 

2015: 16.547 
2014: 16.971 
2013: 5.509 
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Besøkstall for 1995 foreligger ikke pga. renovering av museet april 1995— juni 1997 

Regnskapsfører Kristian Kortgård 
Revisjonen Magnus Birkeland 
  Peter Andreas Schou 
Valgkomiteen Hans Martin Kollerød 
  Per Almén 
  Ragnar With Sørensen 

Regnskapsfører Kristian Kortgård 
Revisjonen Arne Sommer 
  Eigil Tapio Skorve 
Valgkomiteen Hans Martin Kollerød 
  Jon Haakon Hustad 
  Henrik Sartz 
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Regnskap 2015 
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Økonomi 

Støtte til 
Lokaltrafikkhistorisk 

forening 
 

LTF har etter søknad fått tildelt støtte til 
prosjekter fra Rådet for kollektivtrafikk-
historien som er underlagt Ruter As. For 2015 
ble det mottatt kr 740.000 i støtte til følgende 
prosjekter: 
 
Sporveismuseet: 
 -Kopi / skannertjenester:  kr 10.000 
 
Trikk: 
 - Unionvogn 32:   kr 130.000 
 - Hestesporvogn Ørfiske kr 25.000 
 - Driftsettelse 249  kr 130.000 
 - Driftsettelse 183  kr 50.000 
 
Buss: 
 - Prosjekt busser i drift  kr 320.000 
 
Vinterbro: 
 - Oppgradering el-anlegg  kr 75.000 

Revisjonsberetning 
 

 
 

Undertegnede har gjennomgått foreningens 
regnskap for 2015 (til og med billag 1597). 
Alle billag er kontrollert og det foreligger 
tilfredsstillende bilag for alle posteringer. 
Regnskapet fremstår som profesjonelt og 
ryddig. 
 
Saldi i bank pr. 31.12.15 er kontrollert mot 
bankens kontoutskrifter.  
 
Bokført kassebeholdning pr. 31.12.15 på kr 
2.874,- er kontrollert mot foretatt opptelling 
ved årsskiftet. 
 
Regnskapet er gjort opp med et 
regnskapsteknisk overskudd på kr. 
397.559,05 
 
 
Oslo, 5. mars 2016 
 
 
Eigil Tapio Skorve  Arne Sommer 
Valgt revisor   Valgt revisor 

En velfortjent pust i bakken mellom øktene. Under Kollektiv-
trafikkens dag i 2015 kjørte veterantrikktoget 70 + 647 mange 
runder i byen. Foto: Håkon Kinck Gaarder 

Rydding på Vinterbro. Mye tungt utstyr og materiell må flyttes 
med innleid kran. Foto: Stefan Kraft 
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Økonomi 
I 2015 fikk foreningen ny kasserer, og det har vært 
brukt mye tid til å sette seg inn i foreningen og dens 
rutiner.  Driften og økonomistyringen er tilstrebet 
gjort på tilnærmet samme måtte som tidligere, noe 
som har fungert bedre og bedre etterhvert som kas-
serer har fått bedre oversikt. Driftsavtalen med Ru-
ter krever fortsatt mye oppfølging ned på detaljnivå 
fra administrasjonsgruppen og regnskapsfører, men 
ikke mer enn at det er gjennomførbart. LTF søkte 
om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestil-
synet for første gang i 2015, og fikk tilsagn på 
65.039,- kroner. De siste månedene av året ble 
brukt til å forberede en overgang til nytt og mer mo-
derne regnskapssystem. Det nye regnskapssystemet 
ble tatt i bruk 1.1.16, og gjør mye av arbeidet med 
økonomien vesentlig lettere enn før. Systemet er 
fullstendig nettbasert, og gir oss en god del mulighe-
ter vi ikke har hatt før, slik som papirløst regnskap, 
sending og mottak av e-faktura, samt en nettbasert 
innsynsløsning i regnskapet for styret mm. som opp-
dateres fortløpende, og ikke må oppdateres manu-
elt av kasserer som tidligere. De økonomiske ret-
ningslinjene ble oppdatert av styret i desember 
2015 for å tilpasses det nye regnskapssystemet. 
 

Driftsavtalen og museumsbutikken 
Driftsavtalen med Ruter fungerer svært godt og 
etter intensjonen.  Sekretær og kasserer gjennomfø-
rer månedlig oppgjør, og rapporterer til Ruter og 
styret i LTF. Hvert halvår (endres til hvert kvartal i 
2016) har kasserer og sekretær i samarbeid med 
Ruter gjennomført en avstemming mellom faktiske 
inntekter og fakturerte a-konto-beløp for LTFs drift 
av museet. Opprinnelig avtale utløp 31.12.14, men 
har opsjoner på forlengelse og ble således forlenget 
av Ruter med et år til 31.12.15 og deretter med et 
nytt år til 31.12.16 - siden museumsutviklingspro-
sjektet ikke har kommet videre.  Sommeren 2015 
åpnet Sporveismuseets nye nettbutikk. Nettbutik-
ken er i det store og hele laget av kasserer, i nært 
samarbeid med sekretær. Det var veldig mye jobb 
med å få på plass innløsningsavtaler med de største 
kredittkortkortselskapene, fraktavtaler med Posten/
Bring, ta bilder av alle produktene vi har i butikken 
osv., men resultatet er at vi nå har en profesjonell 
nettbutikk som gjør at vi når mange som ikke har 
mulighet til å komme innom museet i åpningstiden. 
Når vi fikk på plass innløsningsavtale med med kre-
dittkortselskapene, har det også åpnet  
 

muligheten for å åpne for online betaling av kon-
tingent til LTF med kort, noe som har vært populært 
blant en del av medlemmene. Drift av Sporveismu-
seet ga LTF inntekter på 242.000 kroner i 2015. I 
tillegg er resterende overskudd for 2015 fakturert i 
2016 etter avstemming av 2015 på 18.455 betalt i 
2016. Totalt tjente LTF 260.400 på drift av Sporveis-
museet i 2015. 
 

Kommentarer til regnskapet 
(alle tall er avrundet) LTF hadde i 2015 totale drifts-
inntekter på 897.000. De største inntektspostene er 
drift av Sporveismuseet på 242.000 kroner, konting-
enter på 174.000, driftstilskudd fra Ruter på 70.000, 
momskompensasjon på 65.000, grasrotandel på 
18.000, bussutleie på 63.000 og utleie av personale 
til veterantrikken 136.000. Driftskostnadene beløp 
seg til 516.000 kroner. De største postene er Ren-
hold og renovasjon på Rodeløkken 22.000, byg-
ningsdrift Vinterbro 20.000, trykking og utsending 
av Lokaltrafikk 150.000, kostnader til drift av fore-
ningen 200.000, drift av kjøretøy 61.000 og drift av 
bussparken 46.000 (merk at det meste av kostnade-
ne til bussdrift i 2015 ble belastet prosjektmidler). 
For detaljerte tall vises det til regnskapet. 
 

Budsjett 2016 

1: Inntektene er billett- og varesalg på museet (inkl. nettbutikken) fratrukket alle kostnader til 
drift av butikken 
2: I tillegg kommer tildelte prosjektmidler på buss på 250.000 
3: Ettersom Museumssporveien AS ikke er MVA-registrert,antas det at mesteparten av betje-
ningsutleien til veterantrikk fortsatt må gå gjennom LTF 
4: Fire utgaver av lokaltrafikk i 2016 
5: Porto, kontorrekvisita, datautstyr, internettlinjer, kontingenter til andre organisasjoner mm. 
6: Drift og vedlikehold av lastebil og varebil 
7: Drift og vedlikehold av busser (kommer i tillegg til tildelte prosjektmidler på 250.000, men 
må ses i sammenheng med inntekter på bussutleie) 
8: Andre kostnader og prosjekter etter fordeling som gjøres av nytt styre 
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Administrasjon  
Styret avholdt i 2015 seks styremøter fordelt over 
året og har i tillegg hatt en rekke saker opp for dis-
kusjon ved bruk av e-post. 
 
Styrets arbeid har i stor grad vært knyttet til arbei-
det med rådssøknaden og planleggingen forut for 
arrangementet Kollektivtrafikkens dag i september 
2015. I tillegg har faggruppelederne for buss, trikk, 
museum og anlegg fortløpende orientert om frem-
driften for de enkelte prosjekter og utfordringer i 
denne forbindelse. 
 
Medlemmer av styret deltar gjennom året på en 
rekke møter med Ruter og andre vi samarbeider 
tett med. 
 
Foreningen fikk i 2015 hele 83 nye medlemmer og 
frafallet var kun 17. Totalt vokste dermed medlems-
tallet fra 524 til 590. Mange nye medlemmer har 
blitt rekruttert via foreningens sider på Facebook 
samt den nye web-løsningen der medlemskap kan 
tegnes og betales online med bruk av kort. 
 
Foreningen utga i 2015 seks utgaver av LTF-nytt.  
LTF-nytt er foreningens informasjonsbulletin til 
medlemmene og distribueres elektronisk. 
 
Medlemsbladet Lokaltrafikk utkom med fire utgaver 
og er stadig populært blant medlemmene og våre 
samarbeidspartnere. Opplaget for Lokaltrafikk økte 
til 850 for hver utgave i 2015. 

Kasserer og sekretær samarbeider om driften av 
Sporveismuseets butikk og nettbutikk. Det er et be-
tydelig arbeid som nedlegges i å holde butikken 
operativ (varer, veksel, oppgjør etc.) samt utsendel-
se av nettbestillinger. 

 
Foreningen fikk våren 2015 overta en bil fra Spor-
veien - en transporter 1996 modell. Bilen blir flittig 
brukt til transport av personer og deler mellom våre 
ulike baser. Det er en del rust på vognen så det må 
påregnes noen utgifter til utbedring av dette, men 
teknisk er den i meget god stand og har kun ca. 
160.000 km på telleren. 
 

Styret avholder styremøte i Vognhall 5 i forkant av Kollektiv-
trafikkens dag 2015. Fra venstre Kristian Årseth, Arne Ny-
gaard, Marius Sæther, Sven Marius Gjeruldsen, Håkon Kinck 
Gaarder, Espen Norman Røe, Johannes Haugen og Christer 
Fossum. Foto: Henrik Sartz 

LTF overtok våren 2015 denne bilen fra Sporveien. Transporte-
ren fra 1996 har kun gått ca. 160.000 km tross sine 19 år i tje-
neste.  Foto: Kristian Kortgård 

Utsnitt fra  museets nye nettbutikk.  Her tilbys alle varer og 
betalingen gjøres med kort. Varene sendes eller hentes på 
museet. 
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Våre baser 
Vinterbro 
Opprydding og konservering  
Det er ryddet opp på området på Vinterbro. En rek-
ke gjenstander er gjort klare for transport til lageret 
på Follum. Oppryddingsarbeidet er delvis utført 
med ekstern arbeidskraft, delvis på dugnad av fore-
ningens medlemmer. Norges nest største lastebil-
kran på 110 tonnmeter måtte til for å heise fram 10 
tonn tunge understell som var plassert bak kontai-
nerne.  
Samtlige boggier er blitt heist fram og satt klar for 
transport. Disse er prioritert sammen med blant an-
net pantografer og andre viktige slitedeler. Dette er 
gjenstander det er svært viktig å sikre for ettertid. 
Selv om mye av dette har vært utelagret i lang tid, 
er det meste fremdeles mulig å redde.  
Kjøreveien med innkjørsel til anlegget har måttet 
utbedres for tungtransporten. Det er kjørt på med 
32 tonn subus for å utbedre atkomsten.  
Det er begrenset mulighet for lagring av dette på 
Follum i dag slik magasinet er organisert. Vi har der-
for begynt å tømme tre av foreningens 40 fots kon-
tainere på Vinterbro. Meningen er å få fraktet disse 
til Follum.  
Hele den tilgjengelige maskinparken til LTF har vært 
i bruk under opprydningsprosessen. Det viste seg 
nødvendig å vedlikeholde og reparere vår Scania 
lastebil, Zetor traktor og Unimog med unike trekke-
genskaper. Enkelte slitedeler ble byttet, men vi råd-
de dessverre ikke over å få byttet bremser på 
Unimog som er meget hendig i opprydningsproses-
sen.  
 

Elektrisk anlegg  
Det elektriske anlegget i Slemdal stasjon har vært 
dårlig. Ski Elektriske har oppgradert anlegget med 
godt resultat. Det ble ført ny 63 A hovedkabel inn i 
bygget og satt opp sikringsskap med overspennings-
vern. Hele tolv elektriske kurser med tilhørende 
stikkontakter er montert i hele bygningen. Vi har 
dermed fått et forsvarlig elektrisk anlegg til Slemdal 
stasjon. Samtidig er baderomsfasilitetene lett opp-
gradert.  
 

Sikkerhet  
Det er primært benyttet midler til laste- og sikrings-
utstyret i 2015, samt utført sikkerhetskontroll av 
løftebukker. Det er også montert kameraovervåk-
ning på fjernlageret på Follum Nord. 

Rodeløkken 

Rodeløkken Maskinverksted (RMV) blir i stadig 
større grad stedet hvor LTFere samles og arbeid 
utføres. Det er særlig på bussiden at området er i 
stadig bruk. Men områdets betydning som lager 
kan heller ikke undervurderes.  
Det er også fra Rodeløkken at foreningen admini-
streres. Til en viss grad er imidlertid denne funksjo-
nen delt med Vognhall 5.  
 

Follum 
Follum Nord (FoN) er LTFs storlager. Her har vi en 
rekke kjøretøy samlet sammen med en omfattende 
delsamling. Avstanden til Oslo gjør at det ikke er 
særlig aktivitet knyttet til istandsettelse av kjøret-
øyene. Foreningens medlemmer er imidlertid regel-
messig på området, ikke minst for å kontrollere på-
se at det ikke utøves hærverk eller begås innbrudd. 
Utbyggingen av kameraovervåking er et viktig ledd 
for å forhindre dette.  
 

Ulven 
LTF har stadig et visst antall busser stasjonert på 
Oslo kommunes inntauingstomt på Ulven. Dette er 
en forholdsvis sikker lagringsplass, men det er 
knyttet betydelige omkostninger til å ha kjøretøy 
der. Antallet er derfor søkt holdt så lavt som mulig. 
 

       

LTF har mange kjøretøy—og en trikk—stående på Ulven. Det 
er hovedsakelig LTFs driftsbusser som er plassert her. Disse 
brukes på Bussringen og til utleieoppdrag. Foto: Johannes 
Haugen 
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Selskap/nr.  Byggeår Plassering  

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

B. Motoriserte sporvogner (35 stk.) 
Hkb 1  1897 Vinterbro  
Hkb 8  1897 Vognhall 5  
KSS 32  1899 Vognhall 5  
OS 70  1913 Grefsen  
KSS 87  1913 Vinterbro  
OS 203 (ex. KSS/OS 90) 1913 Vinterbro  
OS 91  1913 Vognhall 5  
KES 307  1913 Vognhall 5  
KSS 95  1914 Vognhall 5  
KSS 96  1914 Vognhall 5  
EB 1001  1917 Vognhall 5  
KES 322  1918(1899) Vognhall 5  
OS 6  1918(1899) Vognhall 5  
EB 1007  1920 Vinterbro  
OS 121  1922(1899) Vognhall 5  
OS 149  1922 Follum  
OS 393 (ex. BB 3) 1924 Vognhall 5  
OS 395 (ex. BB 1) 1924 Vinterbro  
OS 397 (ex. AB 7) 1926 Vinterbro  
EB 1013  1932 Vognhall 5  
OS 163  1937 Vognhall 5  
OS 166  1939 Vinterbro  
OS 170  1939 Vognhall 5  
OS 196  1939 RMV 
OS 199  1939 Vinterbro  
OS 183  1940 Grefsen  
EB 1011  1952 RMV 
OS 215  1953 RMV 
OS 234  1957 Vognhall 5  
OS 38  1957(1913) Vognhall 5  
OS 247  1958 Follum 
OS 249  1958 Grefsen  
OS 148 (ex. EB 1004) 1960 Vinterbro  
OS 277   1961 Ulven  
OS 267   1987(1953) Vognhall 5  

C. Sporvognstilhengere (9 stk.) 
HTM H43 (ex. KSS 230) 1910 Vinterbro  
KSS 220  1911 Vognhall 5  
KES 347  1913 Vognhall 5  
OS 647  1913 Grefsen  
OS 634  1924 Vognhall 5  
OS 586  1953 Follum  
EB 1049  1955 RMV 
OS 661  1956(1909) Vognhall 5  
OS 563  1956 Vognhall 5  

D. Bredprofilede forstadsbanevogner (12 stk.) 
Hkb 31  1910 RMV 
Hkb 32  1910 RMV 
Hkb 42  1917 Vognhall 5  
Hkb 110  1930(1964) Vognhall 5  
Hkb 205  1934 RMV 
BB 308  1942 RMV 
Hkb 501  1947 RMV 
Hkb 602  1951 Follum  
Hkb 604  1951 RMV  

Vognparklisten 
 

Selskap/nr.  Byggeår Plassering 

BB 405  1954 Vognhall 5 
Hkb 609  1955 Follum  
Hkb 611  1955 Follum  
 
E. T-banevogner (12 stk.) 
OS 1002  1964 Follum  
OS 1018  1965 RMV  
OS 1076  1966 RMV  
OS 1089  1967 Vognhall 5 
OS 1092  1967 Follum  
OS 1129  1972 Follum  
OS 1141  1976 Follum  
OS 1306  1978 Follum  
OS 1320  1981 Follum  
OS 1335  1985(1976) Follum  
OS 2006  1994 Follum  
OS 2007  1994 Follum  
 
F.  Arbeidsvogner (13 stk.) 
Hkb (godsvogn)  1901 Vinterbro  
OS (snøplog)  1912? Vognhall 5 
Hkb (grusvogn)  1915 Vinterbro  
OS 318 (flatvogn)  1915 Vinterbro  
Hkb L2 (lok.)  1918(1955) Vinterbro  
OS 312 (smie)  ca. 1918 Vinterbro  
OS 313 (flatvogn)  ? Vinterbro  
OS 314 (isharv)  ? Vinterbro  
OS 307 (skinnesliper) 1922 Vinterbro  
OS 398 (ex. OS 303 plogvogn) 1951(1912) Vinterbro  
OS 118 (lok.)  1954 Vinterbro  
OS 372 (lok.)  1966 Follum  
OS 345 (grusvogn)  1968(1920) Vinterbro  
 
G. Hestekjøretøy (3. stk) 
DO (hesteomnibuss) ca. 1880 Vinterbro  
Ullevål (ambulanse) 1886? Vinterbro  
Ullevål (ambulanse) 1913? Vinterbro  

H. Trolleybusser (4 stk.) 
DKT 11  1938 Drammen  
OS 810  1951 Vognhall 5 
BS 607  1959 Bergen  
BS 302  1972 Bergen  

I. Diesel– og bensinbusser (39 stk.) 
Vognkasse  ca. 1918 Vinterbro  
EB 2 (C-4052)  1924 Vognhall 5 
OS 177 (A-177)  1933 RMV  
OS (A-180—A-199) 1936/37 Vinterbro  
OS 991 (A-191)  1936 Vinterbro  
OS 744 (A-15744)  1939 Vinterbro  
OS 745 (A-15745)  1939 Vognhall 5 
SR (C-16120)  1947 Vinterbro 
GT (C-17888)  1947 RMV  
SBC 172 (A-15172) 1947 Vinterbro 
SBC 163 (A-15163) 1951 Vognhall 5 
LT RT4363 (DC 31053) 1953 Vinterbro  
RR 62 (F-30062)  1953 Vognhall 5  
NSB 849 (D-14849) 1955 Ulven  
DBO 428 (A-15428) 1956 Follum  
OS 285 (A-15930) ex. OS 930 1958 Vinterbro  
SBC 191 (A-15157) 1961 Vinterbro  
DBO 465 (A15465) 1964 Follum  
OS 720 (A-15720)  1964 Ulven  
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Forkortelser: 
 
BB A/S Bærumsbanen 
BFB Bærums Forenede Bilruter A/S 
BO BO-bussene, Skien 
BS AS Bergen Sporvei 
DBO A/S De Blå Omnibusser 
DKT Drammen Kommunale Trikk 
DO Drammens Omnibus 
EB A/S Ekebergbanen 
GHO Godsruten Hønefoss-Oslo/Engeseth Busslinjer A/S 
GT Rutebileier Guttorm Torgersen (Enebakk og Rælingen bilruter) 
Hkb A/S Holmenkolbanen 
HTM Haagsche Tramweg Maatschappij 
KES A/S Kristiania elektriske Sporvei 
KKS Kristiania Kommunale Sporveie 
KSS A/S Kristiania Sporveisselskab 
KTP(AS) Kollektivtransportproduksjon AS (fra 2. mai 2013: Sporveien) 
LB Lommedalsbussen A/S 
LT London Transport Ltd. 
NB Norgesbuss AS 
NSB NSB Bilruter 
OFB Oslo & Follo Busstrafikk AS 
OS AS Oslo Sporveier 
RB Romeriksbussene 
RBT Romerike Busstrafikk A/S 
RMV Rodeløkken Maskinverksted (Alnabru) 
RR Ringeriksruten 
S Sporveien  
SB Sporveisbussene 
SBC Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler AS 
SR Siggerudruten (Rutebileier Henry Solberg)  
UB Unibuss 
Ullevål Ullevål Sykehus 
ØRB Øvre Romerike Billag AS 

Selskap/nr.  Byggeår Plassering 

BO 46 (H-6629)  1964 Follum 
BFB 49 (C-4649)  1965 Ulven 
NSB 149 (C-30327) 1967 RMV 
SBC 161 (A-15161) 1967 Follum 
OFB 67 (A-15667)  1968 Ulven 
OS 835 (A-15835)  1969 Vognhall 5 
OFB 431 (BL 45822) 1976 Follum 
ØRB 20 (CC 64879) 1976 Follum 
OS 964 (DC 43251) 1977 RMV 
BFB 23 (BL 56523)  1977 Follum 
RBT 4 (TV 35505)  1978 Ulven 
RB 56 (DC 75891)  1978 Vognhall 5 
OS 717 (KZ 29479)  1981 Follum 
OS 793 (SR 18712)  1987 Ulven 
LB 12 (BN 38312)  1988 Follum 
NB 347 (BN 49647) 1990 Follum 
SB 042 (HS 70313)  1993 Ulven 
SBC 74 (DH 48185) 1995 Follum 
SB 932 (SR 89932)  1997 Follum 
UB 732 (DK49080)  2002 Follum 
 
J. Arbeidskjøretøy (7 stk.) 
OS 351 (mobilkran) 1949 Vinterbro 
GHO (F-30538)  1955 Vinterbro 
OS (A-969) (skinnerensebil) 1956 RMV 
OS (A-955) (billettbil) 1959 Vognhall 5 
OS 178 (DA 3613) (tårnbil) 1974 Vinterbro 
OS 404 (KZ 24888)  (billettktr.) 1977(1993) Ulven 
KTP 372004 (DH7795)(lastebil) 1989 Vinterbro 

K. Diverse kjøretøy (3 stk.) 
Varebil (DH 72622) 1996 RMV 
OS 365 (sveisegenerator) 1976 Vinterbro 
OS 36003(DJ 57701) 1999 RMV 
 

Oversikten viser de 141 enhetene som pr. 31.12.2015 eies 
og/eller disponeres av LTF, herunder 85 skinnegående, 43 
busser og 13 andre kjøretøy. Alle enheter er tatt med selv 
om noen av dem er demontert eller mangler vitale deler. 
Det var én avhending  (Lastebil KE 56197 solgt) og én nyer-
hvervelse (Varebil DH 72622 fra Sporveien) i 2015. 

 
 

Museet fikk et nytt skilt ved inngangsdøren i 2015. Et stoppe-
stedskilt påmalt Bussringen og Majorstuen Ring viser LTFs 
tilbud til de besøkende. Foto: Christer Fossum 

Museets nye SIS-søyle viser informasjon om avgangstidene for 
linje 11 og 20 fra Majorstuen. Foto: Christer Fossum 
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KSS 32  
Kompletteringsarbeidet av vogn 32 har fortsatt i 
2015. På taket er vognen utstyrt med dryppkant og 
halvstaffering av blikkenslager. Det er også laget 
nytt takskjegg i tinn til overlystaket, som er loddet 
sammen og lakkert. Innvendig har en møbelsnekker 
komplettert listverket i kupeen i korrekt historisk 
utførelse. Det er anskaffet lampesokler til 
kupébelysning og lampekupler til plattformene. 
Messingdeler til vognen er funnet frem og avniklet 
slik at de fremstår i sin opprinnelig glans.  
 
Hestesporvogn Ørfiske  
Hestesporvognen ved Ørfiske var planlagt 
transportert ut vinteren 2015, men isen over vannet 
ble aldri så sikker den vinteren at dette lot seg 
gjennomføre. Vognen er således forberedt for 
transporten i 2015 og planlegges transportert ut i 
2016. Gjenstående midler er tilbakeholdt til dette 
formålet. 
 
OS 249 
Arbeidet fra 2013 og 2014 er fortsatt i 2015. Det er 
montert nye teakbord i kupeen til erstatning for de 
gamle bordene. Vognen er lakkert hos Mantena i 
originale oslo-farger. Det er anskaffet nye hjulringer 
og bremsetromler som reservedeler til vognen. 
Dokumentasjonen rundt vognen er kommet langt. 
Prøvekjøring ble påbegynt og nesten fullført 
sensommeren 2015, men stoppet dessverre opp 
etter direktiv fra administrerende direktør i 
Sporveien Trikken AS. Vognen fikk imidlertid delta 
opprigget under Kollektivtrafikkens dag på 

Rådhusplassen i september 2015, og kjørte for egen 
maskin til og fra arrangementet. For å unngå stans i 
den gode fremdriften er det forbrukt mer midler 
enn det fantes dekning for.  
 
183 
Arbeidet med driftsettelse av E-vogn 183 er lagt til 
side i 2015 da MBO 249 har vært prioritert. Vognen 
er imidlertid flyttet til Grefsen vognhall, og arbeidet 
med komplettering av vognen planlegges fortsatt i 
2016.  
 
Verkstedbehov 
Det er stadig presserende å få tilrettelagt faste 
verkstedlokaler for arbeider på veterantrikk. Det er 
på det rene at Sporveismuseet Vognhall 5 i 
overskuelig fremtid vil være museum og ugunstig 
plassering av driftsvogner, og at Grefsen og Holtet 
verksteder ikke er tilpasset verksteddrift for 
veterantrikker. Etterhvert som veteranvogner 
kommer i drift, vil det komme et tvingende behov 
for et mer langsiktig behov for base utkjøring og 
vedlikehold av driftsvogner på sporveisnettet. 

Sporvogner 

Hestesporvogn 6 kjørte sporveisdirektøren og samferdselsby-
råden fra Homansby til Stortorvet 6. oktober. LTF bemannet 
vognen. Foto: Alf Steinar Grønvold 

Motsatt side: Sporet i Bjørvika åpnet i 2015. Sommeren 2015 
ble sporet kun trafikkert av veterantrikken. Foto: Kristian Kort-
gård 

Forut for jubileet i oktober malte LTF nytt destinasjonsskilt til 
Hestesporvogn 6. Foto: Christer Fossum 
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Besøk av Sporvejshistorisk selskab 
Lørdag 28. februar hadde vi besøk av 
Sporvejshistorisk selskab fra Danmark. Foreningen 
feiret sitt 50-årsjubileum, og på samme måte som 
de gjorde da de var 30 og 40 år, dro de til Oslo. Det 
ble tid til buss- og trikkekjøring for dem, samt besøk 
både i Vognhall 5 og på Rodeløkken.  Det er alltid 
hyggelig å få besøk av våre søsterforeninger, og 
kontakten er da også alltid preget av hjertelighet og 
gjensidig interesse. Vi ønsker dem velkomne tilbake 
i 2025, om ikke før. 

Tysk museumssporveiskonferanse 
Årets tyske konferanse, som også besøkes av 
interesserte fra flere andre land, var i 2015 i 
Karlsruhe. LTF stilte med tre deltakere. 
 
Medlemstur til Avløs  
16. juni arrangerte LTF i samarbeid med Norsk 
Jernbaneklubb omvisning på Sporveiens nye base på 
Avløs. Vi fikk grundig omvisning av Erik W. 
Johansson, og OS 717 tok oss frem og tilbake. 

Kollektivtrafikkens dag 
Årets viktigste arrangement var Kollektivtrafikkens 
dag på Rådhusplassen, lørdag 5. september. Dette 
arrangerte vi samarbeid med Ruter og Sporveien. 
Det fant sted i tradisjonelle former med 
vognoppstilling; denne gangen rett ved den gamle 
Vestbanebygningen, nå Fredssenteret.  
 
Denne gangen spilte bussen en noe større rolle enn 
tidligere ved at vi tilbød publikum tur med skikkelig 
veteranbuss rundt i nærområdene. Dette er selvsagt 
en stor opplevelse for reisende i alle aldre. Litt 
strevsomt for sjåførene som måtte tre bussene 
gjennom folkemengden. Alle bussene oppførte seg 
eksemplarisk. Ingen Kollektivtrafikkens dag uten 
Bussringen. Der hadde vi i alt fem avganger med 
godt belegg. Vi avviklet hele arrangementet med 
egne busser uten å behøve å trekke veksler på 
andre foreningers kjøretøy.  
 

Arrangementer og samarbeid 

LTF og NJK besøkte i juni 2015 T-banens nye base på Avløs og 
fikk en god omvisning av Erik W. Johansson. Foto: Kristian 
Kortgård 

Våre danske venner i  Sporvejshistorisk selskab besøke Oslo i 
februar 2015 ved sitt 50 års jubileum. Vi hentet dem på kaia i 
RBT og OFB og videre transport fra Stortorvet  til museet med 
veterantrikk. Foto: Kristian Kortgård 

Vogn 249 på Rådhusplassen under Kollektivtrafikkens dag. 
Dessverre ble dette den eneste dagen vognen fikk kjøretilla-
telse i 2015. Foto: Håkon Kinck Gaarder 

Rådhusplassen sett fra luften under årets Kollektivtrafikkens 
dag. Foto. Thierry Gschwind 
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Vi hadde selvsagt også den tradisjonelle kjøringen 
med vogntoget 70+647, som alltid er svært populært. 
Dette toget gikk i ringrute mellom Rådhusplassen og 
sentrum. Den nesten ferdige Høka-vogna 249 fikk i 
siste liten mindre tekniske problemer. Den fikk rett 
nok delta på arrangementet, men ikke ta med passa-
sjerer.  
 
Dagen begynte litt trist med tungt vær og en del regn. 
Slik trekker ikke folk. Dette skulle imidlertid snart 
endre seg, og samtidig med at sola viste seg, strøm-
met folk til. En fornøyd butikksjef kunne melde om 
svært god omsetning.  
 
Rutebilhistorisk forenings landsmøte: 
Rutebilhistorisk forening (RHF) avholdt sitt landsmøte 
med veteranbusstreff på Sørlandets Travpark ved 
Kristiansand 23 -24 mai (pinsehelgen). Selve åpning-
en av treffet ble foretatt av daværende statssekretær 
i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud. Utstilling-
en besto av 77 utstilte busser, av disse stilte LTF med 
2 stykker; Sporveisbussene nr 793 og Unibuss nr 42. 
De ble tildelt premier som hhv beste buss fra 1985-89 
og beste fra 1990- og nyere. 

Besøk av 2CV-klubben 
24. januar hadde museet besøk av Citroën-klubben, i 
dette tilfellet dem som samler på 2CV. De hadde for 
anledningen plassert en 2CV i museet som fikk stå 
der et par dager.   
 
Besøk av veteranbilgruppa i Vestfold 
19. september kom en engasjert gjeng med bakgrunn 
i veteranbilgruppa i Vestfold på besøk. De lot seg gle-
de av så vel Vognhall 5 som Rodeløkken maskinverk-
sted 

Kulturnatta/Åpen dag  
Som vanlig stilte LTF opp på Kulturnatta. Da holder 
vi Vognhall 5 kveldsåpen hvor det blir stemningsfull 
omvisning i museet. Vogntog 70+647 er også denne 
gangen i tjeneste idet det kjører mellom Stortorvet 
og Majorstuen. Der hentes de som ønsker det, med 
buss og fraktes opp til museet. Nytt av året var også 
at Byplankontoret hadde ønsket at Rodeløkken ma-
skinverksted skulle være åpent for publikum. Dette 
skjedde på dagtid samme helg. En god del fant vei-
en opp til Breivoll for å ta både bygningen og ikke 
minst innholdet i øyesyn 

 
Nordisk konferanse / Nordtrikk 
11.-13. september gikk den årlige nordiske konfe-
ransen for museumssporveier av stabelen. Arrangør 
denne gang var våre venner i Stockholm som hadde 
valgt å legge besøket til Lidingöbanan.  
 
Konferansen holdt som alltid høyt faglig nivå med 
bred deltakelse fra nesten alle de nordiske forening-
ene.   

Arrangementer og samarbeid 

Buss 793 fra 1987 under Kulturnatta 2015 hvor den venter på 
passasjerer fra veterantrikken. Foto: Christer Fossum 

LTF deltok som vanlig med flere busser på årets RHF-
arrangement i Kristiansand. I år deltok sju LTFere.  Foto: Kris-
tian Kortgård 
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Sporveismuseet 30 år 
 

 
 

I år kunne vi feire at Sporveismuseet i Vognhall 5 er 30 år. Det var ingen storstilt 
markering av dette; den store feiringen hadde vi til 25-årsjubileet i 2010.  

LTF flyttet inn i Vognhall 5 i 1983. På den tiden var det ingen selvfølge at det skul-
le bli museum i bygningen. Flere interessenter ønsket å slå seg ned i hallen, andre 

så den gjerne revet til fordel for eldreboliger og andre formål. Også i de seinere 
år har det vært forslag om annen aktivitet enn sporveismuseum i bygningen.   

Vognhall 5 er oppført i 1913-14 som den femte hallen hos Kristiania Elektriske 
Sporveier (Blåtrikken). Mens de andre hallene var oppført i blikk, var Vognhall 5 

en mursteinshall. Arkitekten var Paul Due, men om det var senior eller junior stri-
des de lærde. Men det er ingen tvil om at bygningen har arkitektoniske verdier til 

glede for alle som besøker museet eller som ferdes i strøket.  
Siden vi feiret vår 25 årsdag, er museumsvirksomheten blitt omorganisert. Det er 

nå Ruter som er museets formelle eier. Dette har gjort arbeidet lettere for oss, 
samtidig som det selvsagt også har betydd at noe som vår forening møysommelig 

har bygd opp, nå ikke fullt og helt eies av oss.  
Museet er i ferd med å få en ansiktsløfting. Særlig viktig er det å nevne at vi nå får 
til en skikkelig tilgang til de store forstadsbanevognene ved en ny plattform. Disse 

vognene er så særegne for Oslo at de så absolutt 
 fortjener sin egen plass i museet.  

I dag er det en rekke sporveismuseer rundt i Europa. Vi er en av pionerene i så 

måte som kan se tilbake på 30 års drift. Utfordringen er å møte publikums for-

ventninger til et museum som både er lærerikt og underholdende og som har en 

evne til å fornye seg. Årene som kommer blir garantert krevende.  

Museet har i alle sine 30 år vært flittig  
brukt som formidlingsarena for sporveishis-
torien. Her holder Olje Mjelva omvisning i 
forbindelse med Oslo Kulturnatt 2015. 
Foto: Johannes Haugen 
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Hestesporvogn 6—140 år 
 

 
Oslos kollektivtrafikkhistorie startet 6. oktober 1875. Riktig nok hadde det fun-

nes hesteomnibusser og diligencer før den tid, men hestesporveien er starten på 
den organiserte kollektivtrafikken i byen vår.  

Vogn nr. 6, som til daglig står i Vognhall 5, er av den aller første serien av vogner 
som ble levert til Kristiania. Den er bygd i New York. På den tid var kompetansen 

på å bygge den slags i Norge ikke god nok.  
Da hestesporveisdriften kom i gang i Kristiania, var dette et allerede godt innar-
beidet transportmiddel i Europa og Amerika. København hadde hatt hestespor-

vei siden 1863, men vi klarte å åpne før Stockholm.  
Vogn nr. 6 skulle få 25 år i drift. Hestesporveisnettet ble aldri veldig omfattende. 
Ytterpunktene var Homansby, Oslo (dagens Gamlebyen), Beierbroen og Vestba-
nen. Da den elektriske sporveien kom i 1894, ble hestesporveien med ett veldig 

gammeldags. 14. januar 1900 var det ubønnhørlig slutt.  
Fra nå av gjaldt elektrisiteten.   

Vi veit ikke sikkert når nr. 6 ble museumsvogn. Men den dukker opp på den 

store jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Så den har nok vært museums-

vogn i 116 år. Det er i europeisk sammenheng helt unikt at det finnes en ures-

taurert hestesporvogn i så god stand. Så tar vi da også godt vare på den.     

6. oktober tok hestesporvogn 
6 turen fra Sporveismuseet til 
Stortorvet ved Sporveiens 
140 års jubileum. Turen tilba-
ke ble den trukket av vete-
rantrikktoget 70 + 647. Foto: 
Håkon Kinck Gaarder 
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Sporveismuseet Vognhall 5 
Allmenn oppgradering 
Det har vært en betydelig aktivitet i museet for 
å bygge ut utstillingen videre i løpet av 2015. 
Fortsatt finnes deler av utstillingen som ble 
brukt da museet åpnet i 1985. Dette blir nå 
suksessivt byttet ut. Den nye utstillingen vil i 
større grad tilsvare det publikum i dag forven-
ter av et museum. I 2015 ble det også utført en 
betydelig opprydding i og mellom vognene som 
gjør at museet i dag framtrer ryddigere enn tid-
ligere.  

Museet har opplevd en gledelig økning i antall besø-
kende fra 2014 til 2015. Økningen skyldes nok at 
museet er blitt bedre kjent. Dette kan nok føres til-
bake til bedre annonsering og fast kjøring med vete-
rantrikk mellom Bjørvika og Majorstua. Et bedret 
tilbud i museet, som medvirker at flere finner det 
interessant å besøke, får også ta sin del av æren av 
besøksøkningen. Vi har også hatt en viss mediedek-
ning i 2015 som har slått positivt ut. Nettbutikken er 
også en god innfallsvinkel for å gjøre museet bedre 
kjent.  
 
Besøkende 
Sporveismuseet Vognhall 5 har opplevd en økning i 
antallet besøkende fra 2014 til 2015 på 29 %. Det 
har vært arrangert mange gaidede omvisninger. 
Omsetning i museumsbutikken og nettbutikken be-
løper seg til rundt 344.000 kroner som ga et over-
skudd på rundt 242.000 kroner.  

 
Museumsvakter 
Vi har opplevd en meget positiv økning i antallet 
museumsvakter de senere år. Problemet med å få 
dekket vakter er derfor i realiteten eliminert, snare-
re er det et problem at det ofte kan være vanskelig 
for vaktene å få tilstrekkelig trening.  
 
Annonsering – mediedekning  
Annonseringen for museet er økt noe i 2015. Vi har 
hovedsakelig benyttet oss av "Oslo surf". Dette har 
gitt positive utslag på besøkstallet. Ruter og Spor-
veien har også annonsert for museet på sine hjem-
mesider. Kombinasjonen av kjøring med veteran-
trikk og åpent museum har også gitt positive utslag 
på besøkstallene. Det har også vært medieinnslag, 
fortrinnsvis i NRK, om museet, blant annet direkte-
intervju og intervju knyttet til spørsmål om kollek-
tivtrafikken.  
 
Bussringen 
Bussringen utgjør en del av Sporveismuseets tilbud. 
Bussringen har kjørt mange ganger i løpet av 2015. 
Museet har kjøpt inn forbedret høytaleranlegg og 
bomåpnere til busser som brukes på rundturen. Vi 
har i 2015 fått to nye omvisere. 
 
 
 

Plattformen bygget av LTFere i 2015 langs alle forstads-
banevognene åpner museet på en helt ny måte.  Områ-
det vil bli videreutviklet til utstilling om forstadsbanen 
og tunnelbanen. I dette inngår også oppbyggingen av en 
T-banestasjon. Foto: Jon Haakon Hustad 
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Plattform 
Hovedinnsatsen i Sporveismuseet Vognhall 5 i 2015 
har særlig medgått til bygging av ny plattform langs 
forstadsbanevognene på spor 19. Arbeidet er utført 
ved hjelp av egne krefter. Plattformen går langs de 
tre forstadsbanevognene Hkb 42, BB 405 og T-
banevogn 1089. Arbeidet startet med å utvikle  
egnet konstruksjon. Deretter begynte byggingen 
selve plattformen. Plattformen gjør det mulig for 
publikum å kunne få tilgang til også disse vognene. 
De brede forstadsbanevognene er bygd for 
høyplattform. Inngang direkte fra gulvnivå i museet 
har derfor frem til nå ikke vært mulig. Gjennom 
utformingen av plattformen har vi lagt vekt på at 
den også skal også kunne brukes av folk i rullestol og 
for barnevogner. Midt på plattformen er det under 
bygging et eget t-banestasjonsmiljø med 
sperrekiosk. Plattformen ble i sin grunnkonstruksjon 
ferdig i 2015, men det gjenstår ved årsskiftet å legge 
et egnet gulvbelegg. Dette kan ikke legges før det er 
minst + 18° C i hallen, dvs. først i mai 2016. Det 
gjenstår også å bygge et rekkverk langs plattformen. 
Materialer til dette er innkjøpt, men planlegges først 
montert etter at gulvbelegg er lagt. Vi avventer også 
kjøp av ny belysning over plattformen.  
Selv om plattformen ikke er ferdigstilt, er den tatt i 
bruk for publikum.  
Arbeidet er blitt utført av en forholdsvis liten, men 
stabil gruppe medlemmer.  
 
Skjermer  
Det er innkjøpt i alt ni skjermer til utstillingen. Seks 
av disse er plassert ute i utstillingen på to trekanter. 
Den siste avventer endelig montering. 
Flatskjermene avløser de tidligere utstillingsplatene 
vi har, av hvilke noen har vært i bruk siden sent 
1990-tall og var klart utskiftingsmodne. Slike 
skjermer muliggjør raske skifter i utstillingen og 
nødvendig oppdatering. Det vil også være mulighet 
for vise kortere filmer på disse skjermene. De gir 
også publikum et klart bedre inntrykk av utstillingen. 
Arbeidet med å montere nye skjermer vil fortsette i 
2016.  

Øvrig utstilling  
Det er montert 14 plansjer på portene. Disse viser i 
korte trekk kollektivtrafikkhistorien i vårt område 
kronologisk, men også sett i relasjon til øvrige hen-
delser i verden. Utstillingen er å definere som en 
"pilot" som vil danne forbilde for øvrig utstilling i 
museet. Det er montert belysning inne i t-banevogn 
1089. Det er også montert enklere belysning i flere 
av de andre vognene i utstillingen (267 og trolley-
bussen).  
 
Trygging av museet  
Alarmanlegg: Dessverre har vi heller ikke i 2015 
vært forskånet for innbrudd og hærverk i museet. 
Vi har derfor styrket sikringsanlegget ytterligere. 
Det er montert kameraovervåking i deler av museet 
slik at museumsvakten lettere kan holde oversikt 
over aktivitet i museet. Kameraene muliggjør også 
opptak med lagringsfunksjon. Dette gjør at eventu-
elle innbrudd kan dokumenteres i ettertid.  
Kjellernedgang: Det er montert en stålplate over 
kjellernedgangen. Dette sikrer trappeløpet ned til 
kjelleren og hindrer uønsket adgang til dette områ-
det. Kjellerlemmen øker også det faktiske utstil-
lingsarealet i museet. 
 
Utstilte vogner 
Følgende vogner har vært utstilt i museet i 2015:  
KSS 6, HKB 8, OS-plog, KSS 32, KES 307, KES 347, 

KSS 96, KSS 220, KES 322, OS 121, OS 634, EB 1001, 

HKB 110, BB 3, OS 163, OS 170, OS 234, OS 563, OS 

267, OS 38, OS 661, EB 1013, OS 745, OS 810, OS 

835, RR 62, SBC 163, DBO 456, HKB 42, BB 405, OS 

1089, OS 955 

Med plattformen har publikum endelig fått tilgang til Hkb 42. 
Foto: Jon Haakon Hustad 
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Busser 
 Bussistandsettelse  
Arbeidet med bussistandsettelse er hovedsakelig 
skjedd på Rodeløkken Maskinverksted på Breivoll. 
Det arrangeres arbeidskvelder minst en gang 
pr.uke, men vanligvis arbeides det på bussparken 
langt flere kvelder i uka enn på den ene dagen. Det 
er en fast gruppe som møter på disse kveldene, en 
gruppe som særlig siden arbeidet på Rodeløkken 
kom i stand, er økt. Takket være rådsmidlene har 
mange veteranbusser vært tilgjengelige for publi-
kum i 2015, blant annet på Bussringen, Oslo kultur-
natt og Kollektivtrafikkens dag.   
 

EB-2  
Man fikk bensintilførselen til å fungere som den 
skulle. Bussen er kjørbar. Nytt ”Berliet” frontskilt er 
montert på grillen. 
     
A-177  
Det er utført arbeid på innredningen i 2015. Det er 
lagt seildukstak, lagd luker i gulv, slipt gulv og kon-
struert innertak. Arbeidet fortsetter i 2016 med 
gjenstående midler fra 2015. Bussen har stått på 
Rodeløkken hele 2015.  
 

NSB D14849  
Bussen har deltatt på en utleietur og var utstilt på 
arrangementet på Rådhusplassen. Det er ellers ikke 
blitt påkostet reparasjoner på bussen. 

OS 720  
Arbeidet med gulvlegging ble fullført i 2015 av pro-
fesjonelle gulvleggere. Alt av lister, holdestenger og 
annet utstyr i «brønnen» ble montert på dugnad, i 
hektiske uker før arrangementet på Rådhusplassen. 
Bussen er med dette å anse som ferdig etter det 
som var planlagt til det opprinnelige prosjektet. 
Under lagring på Ulven fikk den ene frontruta et 
hull, muligens fra skytevåpen. Det er igangsatt ar-
beid for å skifte den knuste frontruta, men det er 
lang leveringstid på buet rute. Ved årsskiftet var den 
sprukne ruta hos et firma i Finland som skal lage ny. 
Ferdigstillelsesdato er derfor uklar. Bussen sendes 
på EU-kontroll i 2016 for påskilting. Det er gjennom-
ført full service av bussen på dugnad i 2015. 
 

DBO 465  
Bussen har stått på Follum i hele år i påvente av 
nødvendige reparasjoner. Det var planlagt igangsatt 
reparasjon og framvisning på Rådhusplassen. Dess-
verre ville ikke bussen gå ordentlig, og det ble be-
sluttet å la den stå til vi fikk med oss en mekaniker. 
 

BFB 4649  
Bussen er satt i stand etter flere års henstand. Bus-
sen måtte taues til verksted da den manglet dyna-
mo og hadde luftlekkasjer. Dynamo er montert, la-
defeil reparert, nye batterier innsatt og nye bremse-
rør montert. Lekkasje i ett bremserør er reparert på 
dugnad. Det samme er en oppfrisking av det estetis-
ke ved førerplassen og en grundig vask. Nye mutte-
re til stikkaksling var nødvendig. Et vindu knuste ved 
et uhell i verkstedet vårt. Dette er skiftet. Nye batte-
rier var også nødvendig. Generelt vedlikehold er 
utført. Bussen gikk gjennom EU-kontroll og deltok 
på Kollektivtrafikkens dag, og er også benyttet på 
utleieoppdrag.  

 

OFB 67  
Generelt vedlikehold er utført. Bussen deltok under 
Kollektivtrafikkens dag. Bussen er EU-godkjent. Bus-
sen har ikke vært påkostet noe spesielt i år. Den har 
vært vår mest brukte buss i utleiesammenheng og 
deltok på småkjøring på Rådhusplassen i september. 
 

 
OFB 67 er et populært utleieobjekt. Her under en kjøring i 
forbindelse med bryllup. Foto: Johannes Haugen 
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OS835  
Büssingen har vært utstilt på museet i hele år, med 
unntak da den deltok som utstillingsobjekt på Råd-
husplassen. 
 

OS717  
Bussen ble holdt på skilt frem til oktober. Den var 
utstilt på Rådhusplassen under Kollektivtrafikkens 
dag. Deretter ble den hensatt da det er behov for en 
større teknisk og kosmetisk istandsettelse. Den ble 
brukt under medlemsarrangementet til Avløs. 
 

RBT 4  
Knekte fjærer til bakakselen er reparert. Bussen er 
EU-godkjent. Den ble brukt på Kollektivtrafikkens 
dag og noen utleieturer.  
 

NSB 149  
Motoren er demontert og nytt emblem er påsatt. 
Det jobbes med en framdriftsplan for å sette inn ny 
motor.  

OS 964  
Ettermonterte deler er sparket og lakkert. Luftlek-
kasje i bakdør er reparert. Dette er utført hos MAN. 
Nye vinduer bak fører og fordør er laget. Bussen er 
benyttet på åpne kjøringer i byen og til flere runder 
med Bussringen. Bussen deltok også på Kollektiv-
trafikkens dag på Rådhusplassen. Bussen er EU-
godkjent. Høytaleranlegget ble atter igangsatt med 
hjelp av deler fra den tidligere skrotede  MAN-
bussen fra Trondheim. Originalanlegget kunne ikke 
repareres. Nytt og moderne høyttalerutstyr skal 
kjøpes inn så også de reisende på bakerste rad på 
Bussringen kan høre gaidingen. 
 

OS 793  
Bussen deltok på veteranbusstreffet til Rutebilhis-
torisk forening i Kristiansand. Der vant den pris for 
beste buss i kategorien 1985-89. Den deltok på Kol-
lektivtrafikkens dag hvor den kjørte Bussringen. 
Flere ryggtrekk er skiftet. Oljenivåindikatoren er 
reparert på dugnad. Det er utført kontroll av ferds-
skriveren. Bussen er EU-godkjent.  
 

NB 347  
Bussen ble hentet hjem fra fjernlager for å vises 
frem på Rådhusplassen. Den fikk en positiv til-
standssjekk og reparasjon av flere kortslutninger i 
lyskretsen. Det er foreløpig ikke planlagt øvrig 
istandsettelse. 
 

SB 042  
Bussen er påskiltet. Flere luftslanger er skiftet, nye 
eksosklammer montert og anlegget tettet. Bussen 
er EU-godkjent. Den var utstilt på Kollektivtrafik-
kens dag, og deltok på veteranbusstreffet til Rute-
bilhistorisk forening i Kristiansand. Der vant en pris 
for beste buss i kategorien 1990 og nyere. 
 

OS 932  
Bussen er hentet til Oslo og har fått byttet eksos-
klammer og fått en generell teknisk gjennomgang. 
Ny fordør og ny langsgående gummilist er montert 
på dugnad. Bussen var utstilt på Kollektivtrafikkens 
dag. Den har ikke vært på skilter. 

Busser 

OS 720 har stått inne i hele 2015. Det har vært arbeidet med 
nytt gulv i brønnen samt ruteskift. Foto: Johannes Haugen 
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Protokoll fra generalforsamlingen 2016  
Avholdt mandag 14. mars 2016 kl. 19.00 i Vognhall 5, Gardeveien 15, Oslo. 
 

Møtet ble åpnet av styreleder Håkon Kinck Gaarder som ønsket de fremmøtte velkommen. Det var 37 stem-
meberettigede medlemmer til stede samt 9 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 Henrik B. Backer og 
Erik B. Schou. Samtlige ble valgt.  
 

3. Årsberetning for 2015. Foreningens utkast til årsberetning ble presentert på skjerm. Beretningen ble 
gjennomgått side for side. Enkelte unøyaktigheter ble påpekt og notert for rettelse i den endelige utgaven. 
Ved årsskiftet hadde LTF 594 medlemmer, på dagens dato er 600 passert. Årsberetningen ble deretter en-
stemmig godkjent som LTF-s årsberetning for 2015.  
 

4. Regnskapet for 2015. Regnskapet for 2015 ble gjennomgått. Året har gitt et overskudd på kr. 397.595,05.  
Det høye overskuddet ble kommentert, kunne det få konsekvenser for støtte? Videre ble det foreslått å plas-
sere midler i fond. Styrets grunn for ikke å plassere midler i fond var å kunne benytte midler der behovet ville 
være størst uten begrensninger. Revisors beretning ble deretter lest og regnskapet for 2015 enstemmig god-
kjent. 
 

5. Orientering fra styret om neste års (2016) utfordring. Styreleder redegjorde for de største oppgaver i det 
nye år. LTF er 50 år 19.4.2016. Jubileet vil bli markert. Bussringen og Majorstuen Ring vil bli kjørt også i 2016.  
LTF vil delta på årets Kulturnatt. Vinterbro: den foreliggende reguleringsplan for krysset E6/E18 berører i stor 
grad LTF-s område. Vi må regne med å fravike området innen 2030. Det vil bli invitert til et særskilt møte for 
å orientere om dette.  
 

6. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene. Styret hadde imidlertid et forslag 
til endring av flere paragrafer i vedtektene. Styret innledet med å gå gjennom og begrunne endringsforslage-
ne. Det ble deretter gitt adgang til kommentarer. Det ble fremsatt forslag til endring i enkelte paragrafer.  
§ 1. Ordet «upolitisk» beholdes, styrets forslag fikk ikke kvalifisert flertall. §2. «28 februar» vedtatt med 36 
stemmer. Betegnelser på vervene: Det kom forslag om å beholde de gjeldende betegnelser Ved avstemming 
fikk styrets forslag 28 stemmer og er dermed vedtatt. De øvrige endringsforslag ble så tatt opp til samlet vo-
tering og enstemmig vedtatt.  
 

7. Neste års kontingent. Styret foreslo ingen endring i kontingentsatsene for 2017. Første års medlemskap: 
kr. 150,- , Ordinært medlemskap: kr. 325,- , Fem års medlemskap: kr. 1.300,- , Medlemmer t.o.m. 15 år: kr. 
150,-. Enstemmig godkjent  
 

8. Valg. Valgkomitéens innstilling ble utdelt og presentert. Valgene ble, som følge av vedtektsendringen, 
gjennomført samlet. Som leder ble foreslått: Håkon Kinck Gaarder (gj.valg), Som sekretær ble foreslått: Chris-
ter Fossum (gj.valg), Som kasserer ble foreslått: Marius Sæther (gj.valg). For de øvrige verv: (Etter vedtektene 
konstituerer styret seg selv.) Tom Arne Nygaaard (gj.valg), Stefan Kraft (gj.valg), Johannes Haugen (gj.valg),  
Kristian O. Aarseth (ny), Sven Marius Utklev Gjeruldsen (ny), Per Stensrud (ny). Samtlige valgt med akklama-
sjon. Som revisorer ble foreslått: Eigil Tapio Skorve (gj. valg),  Arne Sommer (gj. valg). Begge valgt med akkla-
masjon. Som valgkomité ble foreslått: Henrik Sartz (gj. valg), Hans Martin Kollerød (gj. valg), Jon Haakon Hu-
stad (gj. valg). Alle valgt med akklamasjon. I tillegg til kasserer Marius Sæther oppnevnes Kristian Kortgaard 
som regnskapsfører, men ikke som medlem av styret.  
 

Møtet hevet kl. 20.15  
 

Jan Arne Rødland       Henrik B. Backer / Erik B. Schou  
referent         protokollunderskrivere  


