
LTF-Nytt 2015-5 
Informasjonssirkulære til medlemmer av 

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)  

Redaksjonen avsluttet 06.11.2015 

LTF-nytt sendes normalt kun ut elektronisk. 

Kontakt oss på postboks@sporveismuseet.no 

Redaktører: Tom Arne Nygaard og Christer Fossum  

 

Vi er nå gått inn i november; normalt en noe stillere tid for LTF. Men lavere temperatur og 

kortere dager hindrer ikke aktiviteten på en rekke av LTFs områder:  

 

 

 

Rådhusplassen – kollektivtrafikkens dag – lørdag 5. september  

I år var det igjen Rådhusplassens tur til å være åsted for "Kollektivtrafikkens dag". Vi la oss 

på det tradisjonelle opplegget med oppstilling av sporvogner hentet ut fra Vognhall 5. Dette 

ble supplert med en større oppstilling av busser; de fleste hentet ut fra våre lagre på Ulven, 

Breivoll og Ringerike.  

I tillegg kjøre vogntoget 70+647 i runde mellom Stortorvet og Rådhusplassen. Full vogn på 

alle runder. Vi fikk også presentert nyerhvervelsen Høka 249. Dessverre lyktes det oss ikke 

helt å få den ferdigstilt for godkjenning til passasjertrafikk, men den gikk for egen maskin 

fram og tilbake til utstillingsplassen. Flere av bussen gikk i trafikk i området Rådhusplassen til 

stor glede for store og små. Bussringen gikk seks turer, hvilket er rekord.  

Nok en gang kunne vi vise hvilken innsats som gjøres av frivillig arbeidskraft gjennom LTF, 

og det manglet ikke på godord fra mange av dem som besøkte utstillingen og vognene. 

Arrangementet fant sted i samarbeid med Ruter, og må så absolutt karakteriseres som 

vellykt. 

 

Sporveien 140 år 

6. oktober valgte Sporveien å markere at kollektivtrafikken i Oslo er 140 år. LTF bistod med å 

få ordnet lån av hestesporvogn nr. 6 som står i museet, men eies av Oslo museum (tid. 

Bymuseet). LTF stod for en storparten del av vognbemanningen i tillegg til et betydelig arbeid 

med forberedelse og etterrakst. Vi vil gjerne berømme trikken med et fint arrangement.       
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Buss 

Arrangementet på Rådhusplassen gjorde at månedsskillet august/september ble en meget 

travel tid for Bussgruppa.  

Ajokki 347 (Norgesbuss) og billettkontrollbuss 404 (Oslo Sporveier) ble hentet og klargjort fra 

Follum hvor de til vanlig er lagret. Lengre tid henstand tilsa en del forarbeid før de kunne bli 

kjørt til Oslo. 

Tilsammen stilte vi med tolv busser på Kollektivtrafikkens dag på Rådhusplassen. Noen av 

dem stod til utstilling, men flere av dem ble brukt til hhv. Bussringen og kjøring i gatene rundt 

selve arrangementsstedet.  

Det kom mange positive tilbakemeldinger om vår innsats denne dagen. Disse 

arrangementene er en meget fin anledning til å vise fram det som finnes av godt bevart 

gammelt bussmateriell fra vår region.   

 

Samtidig kom Leyland Worldmasteren (OS 720) tilbake fra verksted. Hele belegget i brønnen 

bak i bussen er blitt lagt på nytt. Det ble mange sene arbeidskvelder for å sette sammen 

holdestenger, lister og annet som var fjernet under arbeidet med å bytte gulv i brønnen. 

Bussen rakk akkurat å bli klar til Rådhusplassen.  

Bussen har fått skadet høyre frontrute av vandaler. Ruta er nå sendt til Finland for å brukes 

som mal til ny rute. Går alt efter planen, er bussen på skilt igjen til sommeren.  

 

Det har vært arbeidet jevnt med vedlikehold av bussparken på Rodeløkken. En del av dette 

arbeidet innebærer å forberede bussene for vinteravstilling.   

 

Sporveismuseet Vognhall 5 

Vi har i lengre tid nå arbeidet med oppgradering av museet. Hovedinnsatsen har vært å 

bygge en plattform langs de store forstadsbanevognene (Holmenkollbanevogn nr. 42, 

Bærumsbanevogn nr. 405 og t-banevogn 1089). Dette begynner nå å nærme seg 

ferdigstilling slik at publikum også kan ha tilgang til denne delen av utstillingen. Utstillingen er 

også i ferd med å få en ansiktsløfting med nye plakater. Den noe tvilsomme 

kjellernedgangen er blitt sikret og museet er ryddet ytterligere for gjenstander som ikke hører 

hjemme der.   

 

Museumsbutikken 

Vi får stadig nye varer i museumsbutikken. Anbefaler alle å ta en titt innom 

butikk.sporveismuseet.no – se gjerne hva vi har og kjøp det i butikken i åpningstiden eller 

direkte på nettet. Kanskje du finner noen fine julegaver til deg selv  

 

 

 



Sterk medlemsvekst 

Foreningen har hittil i 2015 hatt en sterk medlemsvekst på ca. 10 % (netto etter frafall). Mye 

aktivitet rundt museet, veterantrikkene og veteranbussene har trolig bidratt sammen med økt 

fokus på rekruttering via våre tilbud på Facebook mm.  

 

Det er viktig at alle melder adresseendring – både e-post og postadresse – til oss. 

Bruk postboks@sporveismuseet.no for å melde endringer. 
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