
Nye trikker 

i en bilfri by





Om Trikkeprogrammet

• I 2013 satte Oslo kommune i gang 

Trikkeprogrammet.

• Trikkeprogrammet er Oslo kommunes 

investeringsprogram for trikk. 

• I 2015 ble trikkeanskaffelsen vedtatt av 

bystyret i Oslo. Det gir klarsignal til å fornye 

trikketilbudet i hovedstaden ved kjøp av nye 

trikker.

• Trikkeprogrammet ledes av Sporveien og 

omfatter tre delprosjekter:

• Kjøp av 87 nye trikker

• Utvikling av trikkebaser til parkering 

og vedlikehold

• Oppgradering av gater, byrom og 

infrastruktur 



Oslo skal ha et attraktivt, robust og 

kostnadseffektivt trikketilbud
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87 nye trikker til Oslo

Kontrakts -

tildeling

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vintertest

SerieproduksjonOppstart 

produksjon
Første trikk 

i rutetrafikk

Alle 87 nye

trikker 

levert!

0-serie

De nye trikkene vil være 

standardtrikker med en vel 

utprøvd teknologi tilpasset 

Oslos forhold.



SL18: Ny og moderne trikk

• Velutprøvd, funksjonell og pålitelig

• God kapasitet

• Universell utforming

• Gjennomgående lavgulv gir lettere 

av- og påstigning

• Lyst, moderne og innbydende interiør

• God utvendig design



Utvikling av baser til 

parkering og vedlikehold

Nye trikker krever rehabilitering av dagens verkstedlokaler 

og mer plass til parkering og oppbevaring.

Målet er at base- og verkstedutviklingen 

skal gi et størst mulig bidrag til effektivisering av drift og 

vedlikehold av trikken.

Holtet base

• Trikkeparkeringen blir utvidet – 1000 meter nye parkeringsspor

• Verkstedlokalene bygges ut

• Dagens bygninger krever opprustninger

• Som del av prosjektet har Sporveien kjøpt tomt på Skullerud 

til skinnelagring, skinneverksted og slambehandling.

Grefsen verksted

• Vedlikeholdssporet blir bygd om

• Behov for et eget mottaksspor og mottakshall

• Oppgradering av vaskehallen

• Ombygging av administrasjonsbygningen



Oppgradering av gater, 

byrom og infrastruktur

• Som del av Trikkeprogrammet er det laget en 

plan for infrastrukturoppgraderinger som tar 

utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten 

og Vann- og avløpsetaten koordinerer og 

samkjører sine respektive oppgraderingsplaner

• Mer enn 30 små og store prosjekter skal 

gjennomføres som del av Trikkeprogrammet

• Prinsens gate åpnet i februar 2017 og er en 

oppgradert trikketrasé med nye trikkeskinner, nye 

fortau, nye vann- og avløpsrør og universell 

utforming



Kapasitet og samspill
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HOLDEPLASSAVSTAND OG REISEHASTIGHET

Holdeplassavstand

Reisehastighet andre byer

Reisehastighet Gøteborg

Reisehastighet Oslo



Restriksjoner for biltrafikkFjerning av parkering



• I teorien kan man oppnå samme 

fremkommelighetsgevinster ved å 

sette opp skilt som ved funksjonell 

ombygging av en gate. 

• Det er likevel flere fordeler ved å 

gjøre fremkommelighetstiltakene 

som en del av en helhetlig 

ombygging av gater. 

• Det kan blant annet gi følgende 

gevinster:
» Mer robust løsning

» Mer intuitiv/lesbar

» Mer attraktiv

» Lettere å akseptere

GEVINSTER VED

HELHETLIG OMBYGGING





Les mer om 

Trikkeprogrammet 

på

Fremtidensbyreise.no


