
Trikkelinjene over 

Grønland og Tøyen 

/ Kampen 

Fra 6. oktober 1875 til i dag.



• Det har gått sporvogn gjennom disse gatene siden 06.10.1875 på følgende strekinger:

• Grønland / Grønlandsleiret (fra krysset Storgata x Brugata gjennom Brugata – Grønland – Grønlandsleiret 
til krysset Grønlandsleiret / Oslogate X Schweigaards gate) fra 06.10.1875 til 30.10.1960, lengde ca. 1160m. 
(Varighet: 85 år og 24 dager)

• Vognmannsgata (fra krysset Strandgata X Vognmannsgata gjennom Vognmannsgata til kryss med Brugata 
X Grønland (Vaterlands bru)) fra 15.12.1915 til 28.02.1960, lengde ca. 590m. (Varighet: 44 år, 2 måneder og 
13 dager)

• Kampenlinjen(fra krysset Grønland X Motzfeldts gate gjennom Motzfeldts gate – Jens Bjelkes gate –
Tøyengata – Hagegata til Brinkens gate (ved Nannestads gata) fra 06.06.1900 til 30.10.1960, lengde ca. 
1470m, Dobbeltspor gjennom Tøyengata fra Grønlandsleiret X Tøyengata til Jens Bjelkes gate fra 
08.11.1920 til 30.10.1960, lengde ca. 440m. (Varighet; 60 år, 4 måneder og 24 dager)

• Schweigaards gate (fra Jernbanetorget gjennom Schweigaards gate til kryss med Oslogate) fra 26.04.1957 
til 27.09.2020) lengde ca. 850m. (Varighet; 63 år, 5 måneder og 1 dag)

• Bjørvika (fra krysset Prinsens gate X Strandgata gjennom Prinsens gate – Dronning Eufemias gate –
Bispegata til kryss med Oslogate) fra 04.10 2020 (18.05.2020), lengde ca. 1120m.



• 1875, 6. oktober.

• Den første linjen over Grønland gikk fra Stortorvet gjennom 

Kirkegata, Dronningens gate (Kirkeristen), Storgata – Brugata –

Grønland – Grønland – Grønlandsleret til Munkebekken. 

(Munkebekken er det lokale navnet på Hovinbekken i området ved 

Grønland / Schweigaards gate) Hovinbekken / Munkebekken ble 

lagt i rør tidlig på 1900-tallet. Hovinbekken er nå delvis gjenåpnet, 

sist på stekningen langs Jordalgata.)

• Den første linjen var enkeltsporet med møtespor. 11.11.1878 ble 

linjen forlenget fra Munkebekken gjennom Oslogate til St. 

Halvards plass.

• Til åpningen av hestesporveien kjøpte Kristiania Sporveisselskap 

22 vogner fra vognfabrikken til John Stephensson i New York. 

Vognparken ble i 1878 utvidet med 7 vogner lik de fra 1875 i 

forbindelse med at linjen til Grünerløkka ble åpnet. Vognparken 

ble så utvidet med 2 halvåpne vogner i 1887, 4 halvåpne i 1888, 4 

helåpne i 1890 og 4 lukkede i 1892, slik at vognparken i 1892 desto 

av 43 små hestesporvogner. I 1880 ble linjen til Oslo (Gamlebyen) 

slått sammen med Homasnsbylinjen til linjen Oslo – Homansby.



• Hestesporvognsnettet rundt 1890. 





Dagens Quiz: Hvor er fotoet tatt?





• 1890-tallet; Svanesang for hestesporveien.

• I mars 1894 åpner Kristiania Elektriske sporvei den første elektriske sporveien i Norden mellom 

Majorstuen og Jernbanetorget. I september 1897 blir hestesporveien pålagt å kjøre med tospann (to 

hester foran hver vogn). Driften ble da vesentlig dyrere og overgang til elektrisk drift rykket nærmere.

• Under to av 15 hestesporvogner innkjøpt i 1897 for fremtidig bruk som tilhengervogner for elektriske 

motorvogner. Disse vognene var mye større og tyngre enn de tidligere og 3 hester måtte til for å trekke. 

Foto fra 1898 fra hjørnet Karl Johans gate X Rosenkrantz gate. Vognen fremst på fotografiet skal til 

Grünerløkka og vognen bak skal til Oslo (Gamlebyen). 













• 1899/1900 Overgang til elektrisk drift.

• 29. september 1899 blir det elektrisk drift på Kristianias Sporveisselskaps linje Torshov – Munkedamsveien. 17.11.1899; 
elektrisk drift på linjen Homansby – Oslo (Gamlebyen). På strekningen fra Schweigaards gate til St. Halvards plass 
benyttes det fortsatt heste-sporvogner. Dette opphørte søndag 14. januar 1900 samtidig med alt linjen dagen etter ble 
forlenget fram til Oslo Hospital. I forbindelse med omleggingen til elektrisk drift ble størstedelen av linjenettet bygget 
om til dobbeltspor. For linjen mot Oslo (Gamlebyen) ble det dobbeltspor fram til St. Halvards plass. Linjenettet 1900 
viser at det går 2 linjer fra Oslo (Gamlebyen); til Homansby og til Munkedamsveien.

• 3. mai 1900 åpner linjen fra krysset Oslogata x Schweigaards gate gjennom Schweigaards gate, St. Halvards gate, 
Enebakkveien og Vålerenggata til Etterstadgata på Vaalerengen. Linjen går fra Vaalerengen til Munkedamsveien. Den 
nye strekningen fra Schweigaards gate er enkeltsporet med et møtespor i ved Harald Haaraades plass. 

• 6. juni 1900 åpner linjen fra krysset Grønland X Motzfeldts gate gjennom Motzfeldts gate, Jens Bjelkes gate, Tøyengata 
og Hagegata til kryss med Brinkens gate og Nannestadgata på Kampen. Linjen var enkeltsporet med møtespor i 
Hagegata og ved Kjølberggata. Linjen går i motsatt retning til Homansby.

• Etter 6. juni 1900 går det 3 linjer over Grønland; Oslo (Gamlebyen) – Homansby, Vaalerengen – Munkedamsveien og 
Kampen – Homansby.

• Ved overgangen til elektrisk drift hadde Kristiania Sporveisselskap kjøpt in 47 motorvogner fra Union Elektrichitäts 
Gesellschaft i Berlin (UEG). Disse motorvognene var bygget i Hamburg og man hadde 15 tilhengere fra 1897 samt 
ombygde hestesporvogner (etter hvert 23 stykker) som kunne koples til.



Fotoet viser en av UEG vognene fra 1899 klar til avgang fra Homansby mot Oslo (Gamlebyen). Tilhengervognen 

er en tidligere hestesporvogn fra 1875 eller 1877 bygget om for elektrisk drift. Vognen står i Pilestredet rett 

nedenfor krysset med Sporveisgata. Fotoet er ikke datert, men må være tatt etter 1902 da man ser Fagerborg 

kirke i høyre billedkant. I 1908-11 ble plattformene på motorvognene bygget inn. I 1910 ble linjene gitt 

linjenummer. De to lanternene på plattformtaket lyste i ulike farger avhengig av hvilken linje vognen gikk på. 

Fotos som dette paller vi «poseringsfoto». Fotografer reiste til endeholdeplassene og tilbød betjeningen å bli 

tatt foto av. Et par dager etter fikk de fotoet. Kristiania Sporveisselskap hadde to vognhaller; Homansby og 

Torshov.



• De to linjene som kjørte fra Vaalerengen og Kampen til Homansby kjørte via Josefines gate. Det finnes 

svært få fotos fra denne gaten som hadde sporveisdrift fra 1875 til 1925/26. Under er gjengitt en vogn på 

vei mot Kampen. Fotoet kan senest være tatt sommeren 1905, da linjen fra Kampen etter 6. oktober 1905 

gikk til Sagene.







• Fredag 6.oktober 1905 overtar Kristiania 

Sporveisselskap den Kommunale sporveien. Kristiania 

Kommunale sporvei hadde bygget linjene til Sagene, 

Rodeløkka og Festnings-bryggen. I tillegg til linjene 

overtok Kristiania Sporveisselskap vognhallanlegget 

på Sagene, 20 motor- og 12 tilhengervogner. De 

overtok også en liten vognhall på Rodeløkka med 

plass til 6 vogner. Denne hallen er i dag båthus på 

Sporveiens feriehjem ved Herøya.

• Overtakelsen av den kommunale sporveien gjorde at 

linjene fra øst fikk et endepunkt til på vest.

• Linjene over Grønland var fra 6. oktober 1905:

• Vaalerengen – Stortorvet – Munkedamsveien                                                                             

• Oslo (Gamlebyen) – Stortorvet – Homansby                                                                                        

• Kampen – Stortorvet - Sagene                     

Etter endringen i 1905 går det også vogner fra den 

tidligere Kommunale sporveien på linjene til Kampen 

og Vaalerengen. Her er vogn 210 fotografert ved det 

daværende endestoppestedt for linjen til Kampen; 

Krysset Brinkens gate - Hagegata X Nannestadgata. 

Fotoet er ikke datert, men må være tatt vinteren 

1905 eller få år etter.







• I 1912 åpner kjøtthallen på Grønland. Hele slaktekomplekset ble revet i 1973.





















8.11.1921 åpnes sporet i Tøyengata fra Grønland / Grønlandsleiret til Jens Bjelkes gate; med 
dette er Kampenlinjen dobbeltsporet.



Ut av trafikk 22.05.1966 
Hugget opp  13.11.1967 





Fra 1. mai 1924 overtar kommunen de to private selskapene under navnet AS Kristiania Sporveier. Det går 

fortsatt 2 linjer til hvert av endestoppestedene på østkanten.

1. januar tar byen tilbake navnet den hadde fram til 1624. Sporveien skifter navn til AS Oslo Sporveier.















13. September 1931 åpner Ekebergbanen en sidelinje, ca. 1200m, fra Jomfrubråten til Simensbråten. Etter 
dette går det 2 linjer til Ekeberg over Grønland. Fotoet under viser prøvekjøring av linjen i krysset med 
Ekebergveien midt på Ekebergsletta. Linjen til Simensbråten ble nedlagt 27. oktober 1967.

























Fernanda Nissens husmorskole lå i Borggata 2 på Grønland, den 
ble opprettet i 1930 etter at folkeskolen i bygningen var lagt ned. 
Etter at virksomheten ble avviklet her i 1970 gjenoppsto navnet på 
en ny videregående skole i 2016 på Sandakerveien 102 på Storo.













Fotoet viser NSB´s administrasjonsbygning på Jernbanetorget. Kartet viser hvor 
bygningen lå. Det er i dag ikke mulig å plassere bygningen, men den lå omtrent der 
Nygata krysser Biskop Gunnerus gate.



Etter sprengningen av NSB´s administrasjonsbygning på Jernbanetorget 15. mars 
1945 ble det mulig å etablere en sporforbindelse mellom Stortorvet og 
Jernbanetorget. Foto til høyre fra åpningen av de nye sporene i 1953.









I 1954 vedtar bystyret at Oslo skal få T-bane. Dette medførte etter hvert 

betydelige endringer i området Tøyen – Grønland. Etter at Hammersborg 

og Vika ble sanert på 1930 og 1940-tallet, kom turen fra 1950 og utover 

til Vaterland. De siste bygningene i dette strøket ble revet rundt 1970. 

Byggingen av T-banen medfører at trikken forsvinner fra Grønland og til 

Kampen. Lambertseter-banen blir bygget med T-bane standard fra 

Brynseng til Bergkrystallen. Planen er at linjen senere skal føres i tunnel 

fra Helsfyr mot Jernbanetorget. Fra høsten 1955 begynner arbeidet med 

å legge skinner i Schweigaards gate fra Jernbanetorget til krysset 

Oslogate x Schweigaards gate. I forbindelse med dette prosjektet må det 

bygges en ny Schweigaards bru. Dette skjer i årene 1955 og 1956. 



























Siste Kampetrikk 
går  i Vognmanns-
gata 29. februar 
1960











T-banen krysser Akerselva















I Schweigaards gate gikk kun Ekebergbanen og rushtidsrute 6 etter at Østensjøbanen forvant. 

Linjen til Simensbråten ble nedlagt 27.10.1967. 

22.6.1968 gikk trikken for siste gang til Vålerenga / Etterstad.





















Linjen til Kampen.
Linjen åpnet 6 juni 1900, var enkeltsporet med møtespor, og gikk fra Grønland gjennom Motzfeldts gate, Jens 

Bjelkes gate og Hagegata til krysset Brinkens gate – Hagegata X Nannestadgata. Kampen-linjen ble 

dobbeltsporet ved at det ble bygget en linje fra Grønlandsleiret gjennom Tøyengata til Jens Bjelkes gate. 

Samtidig ble strekningen videre fram til endepunktet utvidet med et ekstra spor slik at hele linjen ble 

dobbeltsporet; dog med enkeltspor i Tøyengata (fra sentrum) og Motzfeldts gate (mot sentrum) 8.11.1920.  

Det ble aldri bygget noen vendesløyfe for Kampetrikken. Dette medførte at kun toretningsvogner kunne 

benyttes. Dette betød at kun gamle vogner kunne benyttes.





Siste trikk til / fra 
Kampen, 
fotografert ved 
Vålerenga 
vognhall 
29.10.1960



Kampen friluftsbad
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