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Med barnevogn og
småbarn på trikken
Tips for en sikrere reise

Noen nyttige tips
Vi ønsker å gi deg og barnet ditt en trygg og
enkel reise med trikken.

Døråpner med
barnevognsymbol

Benytt en av dørene med barnevognsymbol. Trikkene har
to dører med dette symbolet. Fordøren kan ikke benyttes.
Vanligvis lukker trikkedørene seg automatisk 4 sekunder
etter at sistemann har passert fotocellen i døren.
Automatikken brytes når du trykker på døråpnerknappen
som er merket med barnevognsymbolet. Da blir døren
stående åpen helt til trikkeføreren ser at du er kommet
trygt på eller av, og døren blir lukket manuelt fra førerplassen.
Når barnevognen må løftes
Løft alltid vognen med håndtaket først inn og sist ut, det
er tryggest for barnet. Hvis vognen ikke har kanter som
hindrer den lille i å falle ut, bør barnet ha på seler som er
festet til barnevognen.

To ulike trikketyper
I Oslo har vi en eldre og en nyere type trikker.
De eldre trikkene har stigtrinn, og barnevogner må løftes
inn og ut. På grunn av en holdestang mellom dørbladene
er passasjen for smal til å få inn brede tvillingvogner.
Venstre del av inngangspartiet er bredest og gir plass til
barnevogner med inntil 64 cm bredde.
De nyere trikkene er større enn de eldre. De kjennes også
igjen på at skiltkassene viser fargekode for hvilken linje
trikken kjører. Disse trikkene har lavt gulv ved dørene, og
man kan trille rett inn, også med tvillingvogn.
Eldre trikker

Nyere trikker

Hold deg oppdatert om endringer:
• www.sporveien.com/trikken
Følg oss på:
• Facebook: Oslotrikken og Sporveien
• Twitter: @Oslotrikken og @SporveienOslo

Om bord
Det er gratis å ta med barnevogn på trikken.
Husk å plassere barnevognen slik at den ikke lett
velter ved bråstans eller lignende. Sett på bremsen
og hold fast i håndtaket så langt det er mulig.
Små barn som ikke sitter i vogn skal leies av og
på trikken og bør sitte i sete eller holdes i hånden
under turen. Disse forholdsreglene er viktige for å hindre
uhell ved på- og avstigning og i løpet av turen ellers.
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Vi håper disse tipsene vil bidra til at dere får en trygg
og god reise med oss — velkommen om bord!

